
Afdeling Vlagtwedde

Beste Partijgenoten,
Voor u ligt het tweede 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

Extra Ledenvergadering
Medio juni (datum volgt zo snel mogelijk) is er een extra algemene ledenvergadering van de 
afdelingen  Vlagtwedde en Bellingwedde. Tijd en plaats worden later bekend gemaakt. In de 
aanloop naar de vaststelling van het verkiezingsprogramma willen we het hebben over twee 
onderwerpen, die nu al spelen maar ook van belang gaan zijn bij de 
gemeenteraadsverkiezingen: de mogelijke gemeentelijke herindeling en het (gemeentelijk) 
beleid ten aanzien van megastallen. De discussie daarover voeren we in gezamenlijkheid, 
uiteindelijke besluitvorming gaat per afdeling. De uitnodiging en verdere toelichting zullen 
tijdig worden toegezonden.

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

Moekesgat
Na afloop van de besluitvormende raadsvergadering op 23 maart begon er een informatieve 
raad met als onderwerp “Moeksgat”. De gehele raad (behalve het CDA) was in de 
veronderstelling dat we een presentatie zouden krijgen van de heer Nijemanting die een plan 
heeft ontwikkeld voor een verdere invulling van het zwembad en de omgeving. In december 
was door wethouder Lok (CDA) toegezegd dat de presentatie die destijds beneden peil werd 
gevonden, een stuk concreter zou zijn. In de inleidende woorden van de wethouder zei hij dat 
we een presentatie zouden krijgen van een medewerker Arcadis. Deze zou een toelichting 
geven op de gemeentelijke plannen. Na de inleidende woorden van de wethouder heb ik 
namens de fractie aangegeven dat we erg teleurgesteld waren en iets heel anders hadden 
verwacht, namelijk concrete plannen van de heer Nijemanting. Onze fractie kreeg 
onmiddellijk bijval van alle fracties behalve het CDA. Irritatie heerste alom. 
Beleefdheidshalve hebben we de presentatie uitgezeten. Kort samengevat: de plannen rond 
Moeksegat zijn sinds januari 2012 nog geen millimeter opgeschoten. En de wethouder koos 
dus voor de presentatie van oude plannen, opdat er tenminste iets werd getoond. Het is zeer 
spijtig dat er zo lang stilstand is rond deze plek die veel mogelijkheden biedt. Wordt zeker 
vervolgd!
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Kruitkelders Bourtange
In Bourtange moeten nieuwe kruitkelders komen die aan de huidige veiligheidseisen voldoen. 
Daar is niks mis mee, en met het benodigde krediet hiervoor hebben wij als fractie ook 
ingestemd. We hebben de wethouder wel een extra voorwaarde meegegeven. De gekozen 
locatie, het zgn. Geiteneiland, wordt bij manifestaties heel vaak gebruikt. Vanaf de wallen heb
je een uitstekend zicht op deze locatie. Er is vuurwerk afgestoken, een bombardement van 
vuurpijlen (pijl en boog) is van de wallen op het eiland afgeschoten, er zijn kampementen met
open vuur geweest. Vuurshows met vuurspuwers zijn op het eiland gehouden voor het publiek
op de wallen. Op onze vraag of de kruitkelders beperkingen t.a.v. het gebruik zouden 
opleveren, antwoordde de wethouder positief. De raad gaf hem het advies de locatie nog eens 
goed te bekijken. De wethouder heeft deze toezegging gedaan.

Zonnepanelen en LED verlichting gemeentehuis: PvdA tégen Verduurzamen?
In de  raadsvergadering van 23 april heeft de raad besloten om de verlichting  van het 
gemeentehuis te vernieuwen en zonnepanelen te plaatsen. Wij waren tégen. In eerste instantie 
lijkt dat curieus. De PvdA is toch altijd voor duurzaam?
Toch hebben we nee gezegd: er waren twee zware, negatieve punten:
1.    Een terugverdientijd van 20 jaar vinden we veel te hoog. 
2.   Niet alle leveranciers in de gemeente zijn benaderd voor het maken van een offerte. 
Nu is het aan enkele leveranciers gegund buiten onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat
zoveel mogelijk plaatselijke bedrijven moeten kunnen profiteren van gemeentelijke 
opdrachten.
We hebben de gemeente geadviseerd om de procedure over te doen. Want we zijn vóór 
duurzame verlichting en vóór het gebruik van zonnepanelen.  Het komt er dus wél van: 
ledverlichting en zonnepanelen op het gemeentehuis. De andere fracties stemden in met het 
voorstel van het College.  Alleen de Christen Unie deelde onze opvatting. 
Laten we nu maar hopen dat deze bijdrage aan duurzame ontwikkeling wordt voortgezet met 
inschakeling van plaatselijke bedrijven en scherpe prijzen. 

Opnieuw minder politie voor regio Oost Groningen
De roep om meer blauw op straat lijkt in eerste instantie ook voor de provincie Groningen een
gunstig effect te hebben. Provinciebreed komen er bijna 10 fulltime politieagenten bij. Maar 
de regio Oost (gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde, Stadskanaal en Oldambt) moet 9 
mensen inleveren. 
De gemeenteraad van Vlagtwedde mocht in de raadsvergadering van april zijn mening geven 
over deze verdeling. Het voorstel vanuit het college was om geen bedenkingen of wensen te 
uiten. Natuurlijk heeft de PvdA dat wel gedaan. Wij zien niets in deze verdeling en willen 
minimaal hetzelfde aantal agenten houden. We kregen steun van Gemeente Belangen. 
Burgemeester Leontien Kompier antwoordde dat er goed gekeken was naar de verdeling en 
dat we met minder agenten wel meer kwaliteit zouden krijgen. Ze zei uiteindelijk dat de 
mening van de raad ‘weinig zoden aan de dijk zou zetten’. Die woorden waren voor de VVD 
reden om ook tegen het voorstel van het college te stemmen. De fracties van het CDA, de 
ChristenUnie en GroenLinks steunden de plannen voor minder agenten. Een ruime 
meerderheid wees de plannen echter af. Of dit ook betekent dat er wijzigingen komen in de 
verdeling van agenten is nog maar zeer de vraag, 
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Nieuwe bezuinigingen
Tijdens de informatieve raad van 23 maart kregen we ook nog een kleine presentatie over de 
gemeente financiën. Er komen weer nieuwe bezuinigingen op ons af van waarschijnlijk €1,5 
mln. tot € 2 mln Voor 2014 en verder. We hebben het college de complimenten gegeven met 
de tijdige, heldere en open aanpak. Bezuinigen is niet leuk, maar soms moet het en dan kun je 
maar beter het proces tijdig regelen i.p.v. er op het laatste moment werk van maken. Dat leidt 
alleen maar tot verkeerde keuzes. We zullen het college kritisch volgen bij de inhoudelijke 
keuzes.

Bijkomst Pvda gemeente Oost-Groningen
Achttien raads- en bestuursleden van de PvdA uit de gemeenten Bellingwedde, Oldambt, 
Stadskanaal en Vlagtwedde kwamen op 25 april in Blijham bij elkaar. Onderwerp het rapport 
"Grenzeloos Gunnen" over de bestuurlijke toekomst van Groningen. volgens het rapport 
komen zij straks in één gemeente met de voorlopige werknaam "Oost-Groningen".  PvdA 
Bellinwedde wil uitdrukkelijk de inwoners aan de voorkant van het proces zetten. Dat is 
overgenomen door de raad en het college. Er komen vier bewonersbijeenkomsten. De fractie 
is voorstander van een fusie en heeft geen probleem met de 100.000 inwoners. In Stadskanaal 
is er discussie geweest, de raad, behalve de SP, is wel voor de Oost-Groninger variant. Er 
wordt daarnaast ook gekeken naar Pekela en Veendam. De provinciegrens is niet heilig, maar 
de discussie daarover mag  geen belemmering zijn voor de voortgang. Eerst komt de politiek 
met een schets, die wordt voorgelegd aan de bewoners. In Oldambt is er net een herindeling 
geweest. Toch staat de PvdA achter de inhoud van het rapport. Vooral het lage democratisch 
gehalte van de samenwerkingsverbanden (die een alternatief kunnen zijn voor herindeling) 
wordt als belemmering gezien. Er worden vijf varianten uitgewerkt door het college. De 
belangrijke PvdA uitgangspunten moeten terugkomen in de varianten. Ook hier is de 
kleinschalige insteek binnen het grote geheel een speerpunt. PvdA Vlagtwedde heeft het 
rapport ondersteund. We hebben de clustering van Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde 
(BSV) gekozen als uitgangspunt, met een mogelijke uitbreiding. Welke dat moet worden 
moet nog blijken uit de inhoud. Ook wij krijgen drie gemeentelijke bewonersavonden waar 
we inwoners onze standpunten uitleggen. 
Het grotere belang van het gebied moet voorop staan. Het is belangrijk dat er regie van 
bovenaf blijft. De individuele gemeenten zijn daaraan ondergeschikt. Alle aanwezige fracties 
verwachten dat het heel snel zal gaan volgens het tijdschema van de provincie. Gezamenlijke 
onderwerpen: kleinschaligheid in grootschaligheid, behoud werkgelegenheid, kwaliteit van 
het openbaar bestuur, inhoud, op welke schaal kun je de jeugdzorg aan? Vanuit de inhoud 
naar de omvang. De fractievoorzitters houden contact, en in juni komen we weer bij elkaar.

VAN HET BESTUUR

Veel discussie op 1 mei
De afdelingen Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde hadden, net als vorig jaar, een 
gezamenlijke 1-mei bijeenkomst. Dit jaar in het buurthuis van Wedde. In een mooi rode zaal 
(compleet met de vlag van de voormalige afdeling Blijham) opende de voorzitter van de 
afdeling Bellingwedde, Rita Jansen.  Daarna was het woord aan kamerlid Tjeerd van Dekken. 
Wat begon als een wat meer algemene 1-mei-toespraak werd op initiatief van Tjeerd als snel 
een discussie over actuele politieke zaken. Een levendig debat waarin de ‘illegalenmotie’ , de 
toekomst van de WSW-bedrijven en de gevangenissen centraal stonden. Veel debat, grote 
betrokkenheid.  Met prachtige woorden werden tot slot drie jubilarissen door Tjeerd in het 
zonnetje gezet. Uit onze afdeling betrof het de heer Schaap, 50 jaar lid en met een breed rood 
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verleden (AJC, Nivon, bond, omroep, Partij). De jongste aanwezigen maakten muziek: ze 
studeren aan het Noorderpoortcollege. 

Terugblik Congres
Zaterdag 27 april zijn we met een afvaardiging van Vlagtwedde en Bellingwedde naar het 
landelijk Congres in de WTC-hallen van Leeuwarden geweest. Naast de gebruikelijke vaste 
onderdelen van het congres, stond er deze keer ook een aantal onderwerpen op de agenda die 
de dag een historisch tintje gaven. De resolutie ‘Wat van waarde ís’ werd aan het Congres 
voorgelegd, evenals de resolutie ‘Tussen leden en leiders’. Maandenlang is er aan deze 
stukken gewerkt, die ons terug moeten brengen naar de beginselen van onze partij en onze 
sociaal democratische kijk op de samenleving.    
Na de pauze en een stukje Friese folklore in de vorm van een tweetal liederen gezongen door 
Gerrit Bredeler (begeleid op de piano door Clara Rullmann), was het tijd voor de toespraak 
van onze partijvoorzitter. Hans Spekman noemde in zijn speech een aantal leden o.a. Marga 
Kieffer, aan wie hij een bezoek bracht vanwege hun acties ledenwerven. 
Vicepremier Lodewijk Asscher hield een betoog over zijn inspanningen voor het Sociaal 
Akkoord dat op 11 april jl. door kabinet en sociale partners werd ondertekend.  Het Congres 
beantwoordde zijn verantwoording met een warm applaus.
Daarna was er de behandeling van de actuele moties, waaronder die van de strafbaarstelling 
van ‘documentloze mensen’. Sander Terphuis (van oorsprong Iraniër) hield een emotioneel 
betoog over het inhumane karakter van de kabinetsmaatregel en zijn beweegreden voor de 
petitie die hij op internet plaatste. Terphuis kreeg een staande ovatie vanuit de zaal en de 
motie tegen de strafbaarstelling van illegaliteit werd met ruim 90% van de stemmen 
aangenomen. 
Partijleider Diederik Samsom gaf in zijn speech aan niet anders te kunnen dan de motie naast 
zich neer te leggen. Hij verklaarde een regeerakkoord getekend te hebben, dat hij niet 
opnieuw open kan breken. Het was daarom dat we na een inspirerende dag toch met een 
dubbel gevoel huiswaarts keerden.

Ledenvergadering
Op 11 april was er een ledenvergadering van onze afdeling in het buurthuis in Ter 
Apelkanaal, Er waren ongeveer 25 aanwezigen, waarvoor het zaaltje wat te klein en te warm 
was. Er werd begonnen met een inleiding van Ed van den Anker, projectleider bij de 
gemeente Emmen. De gemeente doet veel aan burgerparticipatie en heeft veel 
overlegpartners, vooral dorpsraden. Er is een budget en er is begeleiding vanuit de gemeenten.
Het is een vorm van decentralisatie binnen een grote gemeente met veel kernen en een groot 
oppervlak. Er zijn interessante projecten, al hebben sommigen in de vergadering ook kritische
kanttekeningen bij de procedure van besluitvorming. 
Vervolgens werd de stand van zaken naar aanleiding van het rapport Grenzeloos Gunnen 
(over gemeentelijke herindeling) toegelicht door de fractievoorzitter Wietze Potze. 
Er ontstaat een discussie of de fractie zijn standpunt te snel heeft bepaald of dat dat standpunt 
in lijn is met het verkiezingsprogramma. In juni zal het punt ‘herindeling’ evenals het punt 
‘megastallen’ aan de orde komen op een speciale ledenvergadering

Het voorstel van de kandidaatstellingscommissie voor de gemeenteraad is aan genomen. Bij 
de aandachtspunten in het profiel wordt toegevoegd dat kandidaatraadsleden zich bewust 
moeten zijn van hun positie en dat daarbij integer handelen een belangrijk punt is. Daarbij kan
gedacht worden aan het voorkomen van belangenverstrengeling, declaratiegedrag e.d. 
Verder werd een reeks besluiten genomen over het jaarverslag en de jaarrekening en werd de 
vergadering geïnformeerd over het gewest, de provincie en de samenwerking met de afdeling 
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Bellingwedde. Er werd afscheid genomen van bestuurslid Richart Joling. Roelof van Dam en 
Harry Stavenga werden tot bestuurslid gekozen.

Kernafval vlak over de grens
Half april verschenen er berichten in de pers over het mogelijk opslaan van Duits kernafval, 
vlak over de grens bij Ter Apel. Naar aanleiding daarvan heeft in Wippingen (bij Lathen) een 
bijeenkomst plaatsgevonden, waar burgers en vertegenwoordigers van diverse organisaties en 
partijen aanwezig waren. Vanuit Nederland waren de PvdA en Groen Links Vlagtwedde er 
ook bij. Wat is er aan de hand?
Duitsland zoekt een nieuwe plek om kernafval van atoomcentrales op te slaan. Nu gebeurt dat
bij Gorleben (bekend van demonstraties bij transporten). Op bondsniveau wordt een 
commissie gevormd die onderzoek naar locaties gaat doen. Het zal nog vele, vele jaren duren 
voor er een besluit valt en het daadwerkelijk tot opslag komt. Maar onze directe oosterburen 
hebben grote vrees dat de oude zoutmijnen onder het militaire oefenterrein (met uitlopers tot 
vlak bij de grens) wel eens snel als mogelijke locatie kan komen boven drijven. Bij de keuze 
voor Gorleben viel die locatie (Wahl) maar net af. Het risico zit hem vooral in de wens om tot
definitieve opslag te komen. Er zijn in brede kring grote twijfels of zout daarvoor wel een 
durende oplossing biedt.
Vanuit onze afdeling wordt deelgenomen aan een brede grensoverschrijdende werkgroep, die 
zich primair zal richten op het verzamelen en verspreiden van informatie.   

Ledenlijst
Er zijn de afgelopen maanden geen nieuwe leden bijgekomen. De afdeling telt momenteel 104
leden en 28 belangstellenden. Sinds de maand januari verwelkomen wij de volgende mensen 
in ons ledenbestand: 
Jan van den Berg en Els van der Sangen, Bourtange; mevrouw A. Ottens-Venema, Ter Apel; 
Harrie Bakker, Ter Apel; Ed Spanjerberg, Ter Apel; Koos van der Zwam, Vlagtwedde; Jan 
Jager, Ter Apel; Albert Ananias, Ter Apel.

Opvang nieuwe leden in de afdeling
“Geboren in Jipsingboermussel in een roomskatholiek boerengezin ben ik opgevoed met de 
sociale gedachte. Ik heb dus, net als mijn vader had, een links hart.Toen ik twintig was kwam 
ik kort in aanraking met de Partij van de Arbeid. Dit was in de roemruchte periode Landlust-
Hartog en ik ben korte tijd lid geweest. Doordat ik vond dat zowel de Landlust groep als de 
Hartog groep zich gênant gedroeg, heb ik al snel weer afgehaakt. 
Nu alweer een aantal jaren lid van onze partij wilde ik wel eens actiever worden en dat heb ik 
bij een raadslid kenbaar gemaakt. Toen ging het snel, aangezien ik in Duitsland woon was ik 
ingedeeld bij de afdeling Den Haag. De afdeling Vlagtwedde heeft het landelijke partijbureau 
gevraagd om mij in te delen bij Vlagtwedde. Ik werd dus gebeld door de fractie voorzitter 
Wietze en al snel daarna kwamen Wietze en Roelof (vanuit het bestuur) bij mij op bezoek. 
Het was een leuk kennismaking gesprek. Ook de voorzitter van de afdeling, Marco, kwam 
kennis maken. Deze gesprekken heb ik erg leuk gevonden. Ik voel me welkom in de afdeling 
en in de gemeente waar ik ben geboren en opgegroeid.
Leny Hempen

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.
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