
Afdeling Vlagtwedde

Beste Partijgenoten,
Voor u ligt het eerste nummer van de PvdA NIEUWSflits in 2013 voor onze afdeling 
Vlagtwedde. Fractie en bestuur willen u op de hoogte houden van standpunten en activiteiten. 
Wilt u als lid of belangstellende iets kwijt, laat het weten en mail of schrijf naar de redactie.
De redactie.

AGENDA

Maandag 11 maart 2013 om 20.00 uur.  Megastallen een zegen of een plaag. 
Discussieavond georganiseerd door het gewest Groningen.
Waar: In den Stallen, Oostereinde 10, 9672 TC Winschoten.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Richart Joling info@joling.de of 06-
51194607

PvdA Vlagtwedde doet mee met NL doet op 16 maart.
NL doet is een landelijke actie waarbij vrijwilligers klussen doen voor maatschappelijke 
organisaties. Onze afdeling zal op zaterdag 16 maart vanaf 14 uur gaan klussen bij de NOVO 
in Ter Apel. Adres: Kinderboerderij, Havenstraat 99. Bestuur, fractie en NOVO kunnen nog 
meer hulp en ondersteuning gebruiken. Ieder is welkom, maar meldt het wel even van te 
voren bij Marga Kieffer: 0599 587969.

Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 april 2013 in Ter 
Apelkanaal.
U kunt de datum van onze volgende ledenvergadering alvast noteren: 11 april in het Buurthuis
D’Oale School in Ter Apelkanaal om 19.30 uur.

NIEUWSflits: informatie van en voor de PvdA afdeling Vlagtwedde
Jaargang 2 nummer 1, februari 2013 meer info :  www.vlagtwedde.pvda.nl
Redactie: Willem Hoftijzer en Marco Bentz van den Berg
email redactie : willem.hoftijzer@planet.nl  
redactie adres : 2e Pallertweg 6, 9545 TW Bourtange.

Woensdag 6 maart 19 uur: Ledenontmoeting met partijvoorzitter Hans 
Spekman. Een bijeenkomst samen met de afdeling Bellingwedde in Buurthuis De 
Voortgang, Kerkstraat 10, 9698 AR Wedde. Spreek met Hans over het stuk ‘Van waarde’ en 
over de actuele politiek!

Woensdag 6 maart 20.45: Ledenbijeenkomst over het Congres van 27 april. 
Eveneens in Buurthuis De Voortgang en eveneens samen met de afdeling Bellingwedde. 
Congres stukken kunnen op verzoek toegemaild worden. Vraag aan 
hermanhuls@hotmail.com 

Mocht u geen vervoer hebben voor de avond in Wedde: laat dit even weten aan de 
campagnecoördinator Marga Kieffer (587969), dan proberen we wat te regelen. 

Hans Spekman bezoekt voorafgaand aan de bijeenkomst met de leden op 6 maart o.a. de RSG
in Ter Apel, de openbare school in Vriescheloo en de Burcht in Wedde.
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Agendapunten zijn onder andere: bestuursverkiezing, de procedure voor de kandidaatstelling 
voor de gemeenteraadsverkiezingen, de samenwerking met de afdeling Bellingwedde en de 
politieke actualiteit. Uitnodiging en stukken volgen nog. 

Gezamenlijke 1-mei-viering dit jaar in Stadskanaal
Vorig jaar vierden de afdelingen Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal gezamenlijk 1 
mei in Vlagtwedde. Dit jaar doen we het weer samen en wel in Stadskanaal. Nadere gegevens 
en een uitnodiging volgen nog, maar het kan alvast in de agenda: woensdag 1 mei in de avond
in Stadskanaal. 

Fractievergaderingen zijn in de regel op donderdag voor de raadsvergaderingen. Aanvang 
20.00 uur in de B&W kamer van het gemeentehuis. Leden zijn welkom om aan te schuiven. 
Het gemeentehuis is op donderdagavond niet vrij toegankelijk, meld daarom even bij een 
fractielid dat u komt! De agenda van de fractie wordt gepubliceerd op de site de afdeling.

UIT DE FRACTIE

Discussie over aantal verkiezingsborden.
De VVD in onze raad vindt dat er tijdens verkiezingen te veel borden staan. In december 
stelden ze dit aan de orde. Het college is dezelfde mening toegedaan en stuurt de raad een 
brief dat bij de eerstvolgende verkiezingen geen borden worden geplaatst in o.a. Harpel, De 
Maten, Barnflair, De Beetse en Jipsinboertange. Deze brief was de aanleiding voor een 
discussie in de raad van februari. Wij vinden als fractie dat het aantal verkiezingsborden 
hetzelfde moet blijven. Verkiezingen horen dicht bij de burger te staan en dus moet in elke 
plaats een bord staan. We kregen brede steun. Alle andere partijen – met uitzondering van de 
VVD – waren het met ons eens. 

Sellingen krijgt Multifunctionele Accommodatie
Na jarenlange discussies heeft de raad in februari besloten om een MFA (multifunctionele 
accommodatie) te bouwen in Sellingen. Hierin komen de twee basisscholen, kinderopvang, 
het peuterspeelzaalwerk en de sporthal. Een geweldige voorziening.
Makkelijk ging het echter niet. Het college stelde voor om 5,3 miljoen beschikbaar te stellen 
voor de bouw. Het college wilde snel aan de slag. Daarvoor kreeg het steun van de PvdA, de 
CU, Groen Links en de VVD, een meerderheid in de raad. CDA en GemeenteBelangen 
wilden een andere procedure volgen. Eerst alleen een voorbereidingskrediet beschikbaar 
stellen en pas daarna definitieve besluitvorming. Het college kwam tegemoet aan de wensen 
van deze 2 partijen en schreef een nieuw voorstel. Maar wij wilden wel een aantal garanties. 
De gekozen locatie en het aantal participanten moeten gelijk blijven. Na een duidelijke 
toezegging van de wethouder hebben wij met het gewijzigde voorstel ingestemd. 

De VROM starterslening
De woningmarkt zit op slot. In heel Nederland maar zeker ook in de gemeente Vlagtwedde. 
Koop en verkoop stagneren. In onze gemeente worden nagenoeg geen nieuwbouwprojecten 
meer gerealiseerd. De ‘onderkant’ van de woningmarkt in Vlagtwedde  bestaat uit veel oudere
huizen met een matige tot slechte isolatie en, zoals dat heet, een kwalitatieve en functionele 
veroudering.
De gemeenteraad heeft dinsdag 26 februari een plan goedgekeurd voor een VROM 
Starterslening. Starters op de woningmarkt worden in de gelegenheid gesteld om ietsje 



gemakkelijker een woning te kopen. Dat kan een nieuwe woning zijn maar ook een bestaande.
Zij kunnen van de gemeente maximaal €25000 lenen tegen heel gunstige voorwaarden. De 
woning mag niet meer kosten dan €175.000.

De gemeente gaat actief burgers en bouwbedrijven inlichten over deze gunstige voorwaarden.

We vinden het een goede zaak dat starters worden geholpen. Voor starters is het een moeilijke
zaak een eerste woning te kopen vanwege de hoge koopprijzen. Op deze manier wordt het iets
gemakkelijker gemaakt. Onze fractie heeft van harte ingestemd.

VAN HET BESTUUR

Ledenlijst
Sinds de vorige NIEUWflits verwelkomen wij  acht nieuwe leden. Onze afdeling telt op dit 
moment 106 leden en 28 belangstellenden.

Op dit moment zijn we binnen de PvdA de 4e snelst groeiende afdeling van Nederland. 
Bestuur en fractie willen graag de snelst groeiende afdeling van Nederland te worden. Help 
door een lid aan te melden uit uw omgeving. Bij uw familie, vrienden, kennissen, buren zijn 
vast wel mensen met sympathie voor de PvdA. Verzilver die sympathie!

OMBUDSTEAM
Heeft u een probleem met een (overheids)instantie waar u niet uitkomt. Kent u iemand uit uw 
omgeving die een probleem heeft waar hij/zij niet uitkomt, neem contact op met ons PvdA-
Ombudsteam. Het team is bereikbaar op een nieuw telefoonnummer: 06-26118669.


