
Afdeling Vlagtwedde

Beste Partijgenoten,
Voor u ligt het vierde nummer van de PvdA NIEUWSflits in 2013 voor onze afdeling Vlagt-
wedde. 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
Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering PvdA Vlagtwedde over:
Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst
op woensdag 20 november 2013 om 20 uur in het Dienstencentrum van R’zijn 
aan de Dr. Bekenkampstraat in Ter Apel.
Agenda en stukken worden rond 1 november verstuurd.

De politieke geschiedenis van Vlagtwedde
We organiseren een avond met regionaal historicus Jochem Abbes op maandag
28 oktober om 20 uur in het Dienstencentrum R’zijn aan de Dr. Bekenkamp-
straat in Ter Apel.
Iedereen is welkom!
De PvdA Vlagtwedde heeft de streekhistoricus Jochem Abbes gevraagd een inleiding te hou-
den over een periode in de politieke geschiedenis van de gemeente Vlagtwedde. Zijn inleiding
is voor ieder vrij toegankelijk en wordt gehouden op maandag 28 oktober om 20 uur in het 
Dienstencentrum van R’zijn aan de Dr. Bekenkampstraat in Ter Apel.
Abbes zal zich vooral richten op de jaren 20 tot 50 van de vorige eeuw. Onderwerpen die de 
revue zullen passeren zijn onder andere: de werkverschaffing, de relatie met de Duitse bu-
ren, de oorlogsjaren, de wederopbouw en de geleidelijke opkomst van de sociaaldemocratie 
in onze gemeente.

Onbegrensd Landschap
Op maandag 14 oktober 2013 om 19.30 uur organiseert de afdeling Oldambt 
van de PvdA in het kerkje van Nieuw Beerta een avond onder de titel ‘Onbe-
grensd Landschap’. Met onder andere Kamerlid Lutz Jacobi, gedeputeerde Wil-
liam Moorlag, Marco Galstra van het Groninger Landschap en Ben Koks van de 
werkgroep Grauw Kiekendief). De avond gaat over de betekenis van het land-
schap en de natuur voor de burger, waarbij ook de relatie met Westerwolde, de 
Wadden, Duitsland en de Eems aan de orde komen.

-1-

NIEUWSflits: informatie van en voor de PvdA afdeling Vlagtwedde
Jaargang 2 nummer 4, oktober 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.



UIT DE FRACTIE
Camping Moekesgat terug!
Een aantal jaren geleden diende de PvdA fractie een motie in om camping Moekesgat weer 
nieuw leven in te blazen. De motie werd in eerste instantie verworpen. Later bleek ook 
Gemeente Belangen ons standpunt te delen. Het college ging aan de slag met de uitvoering 
van onze motie. Ondernemers konden hun plannen met Moekesgat indienen en het college 
koos vervolgens voor ondernemer Nijmanting uit Ter Apel die er een zorgcamping van wilde 
maken. Binnen de raad was veel weerstand tegen zijn plannen en uiteindelijk trok hij zich 
terug.
Onlangs heeft de raad gekozen voor een drietal ondernemers (de heren Hut, Kruizinga en 
Reints) die van Moekesgat weer een echte camping willen maken, maar daarnaast ook ruimte 
willen bieden aan een Beach club en sportactiviteiten. Een plan waar de PvdA volledig achter 
staat. Afgesproken is dat de camping in april 2014 klaar is. 

Politieprioriteiten
Jaarlijks moet de gemeenteraad de lokale politieprioriteiten vaststellen. Tot dit jaar deed de 
PvdA daar niet aan mee. Er werd immers toch niet naar de raad geluisterd. Dit standpunt was 
voor de unit chef van de politie aanleiding om eens te spreken met de PvdA fractie. Veel van 
onze wensen zijn nu terug te vinden in de lokale politieprioriteiten. Zo staat de aanpak van 
overlast door (jeugd)groepen hoog op de agenda. Ook is er veel aandacht voor 
woninginbraken en diefstal van zitmaaiers. 

Herindeling
Volkomen onverwacht werden wij na de raadsvergadering van dinsdag 24 september door 
burgemeester Leontien Kompier ingelicht over het plan om per 1 januari 2016 de gemeenten 
Vlagtwedde en Bellingwedde te laten fuseren tot 1 nieuwe gemeente Westerwolde. 
Op 9 oktober zal er voor de raad een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Daarna 
zal de fractie spreken over de plannen en zullen wij ook de leden betrekken. Op dit moment is
het goed om te melden dat er door de raad nog geen enkel besluit is genomen en dat ook de 
fractie nog geen standpunt heeft ingenomen. 

Vernieuwing van afslag N366 Westerstraat
Er komt een ongelijkvloerse aansluiting van de Westerstraat in Ter Apel op de N366. De vol-
tallige raad heeft met een voorstel van het College ingestemd. Onze fractie was ook helemaal 
vóór. Westerwolde wordt nog beter ontsloten. Dat is belangrijk voor de economie en werkge-
legenheid in de gemeente Vlagtwedde. De hele N366, van Veendam tot Ter Apel wordt aan-
gepakt. Want de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid laten te wensen over. Er zijn 
soms ongevallen met dodelijke afloop. Een tijdje geleden kwam er een plan waarbij de aan-
sluiting met de Westerstraat zou verdwijnen. Maar brieven van bezorgde bewoners uit Ter 
Apel en een gemeenteraad die altijd tegen die verdwijning was, hebben er voor gezorgd dat de
aansluiting bleef. En nu dus sterk wordt verbeterd. Wat komt er allemaal:

- Een zogenaamde kluifrotonde: een hoge N366 en lage uitwisseling van verkeer;
- Twee verbindingswegen naar de Westerstraat
- Ruimte voor een halte voor een toekomstige busverbinding Emmen – Stadskanaal
- Een carpoolplaats
- Nieuwe bomen
- Een vrij liggend fietspad

Het is niet meer bijzonder dat er overleg is met bewoners, ondernemers en andere belangheb-
benden. Ook hier was dat weer het geval en dat heeft geleid tot verbetering van het eerste ont-
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werp. Het kostte daarmee ook wat meer. Wat wel bijzonder is, is de bijdrage van het COA. Zij
heeft, naast de investering van provincie en gemeente, zelf twee ton bijgelegd voor die verbe-
teringen. 
En daarmee krijgt Ter Apel binnenkort twee hoogwaardige aansluitingen op de N366.

Een forse overschrijding van het budget 
De Reconstructie van de Hoofdstraat in Ter Apel, tweede hoofdstuk
Het eerste hoofdstuk gaf al veel gedoe, met protesterende bewoners en een rechterlijke uit-
spraak. Nu lag er verleden jaar eindelijk een voorstel waar we ja tegen hebben gezegd; waar 
er geen ontvankelijke bezwaren van bewoners tegen kwamen, maar nu al is er weer een voor-
stel om extra geld. Het werk is feitelijk nog niet begonnen. Alleen de bomen zijn een half jaar 
geleden gekapt. De gemeenteraad werd in september geconfronteerd met een nieuwe, extra 
aanvraag voor een aanvullend krediet. Van nota bene 5 ton! Een kwart van het totale budget. 
Daar hebben wij onze vraagtekens bij gezet. Ja, schreef het College, bij het voorstel; het viel 
wat tegen. Er waren minder inschrijvingen bij de aanbesteding, de laagste inschrijving was 
hoger dan het geraamde bedrag, het overleg met winkeliers en bewoners liep wat uit en dat 
kostte toen wat meer. 
Andere fracties riepen: “ ach, het zit soms mee en soms tegen”. Voor ons is dit een dikke on-
voldoende voor het college. Maar om het voorstel nu af te schieten ging ons te ver. Ter Apel 
verdient een goede Hoofdstraat en wij willen geen verdere vertraging. Wij hebben uiteindelijk
voor gestemd. En zo kon het zijn dat wethouder Lok afgelopen week het startsein kon geven. 

We hopen in het derde hoofdstuk over de voltooiing te kunnen schrijven, met tevreden bewo-
ners, winkeliers en (winkel)publiek.

Wandelpaden
In september werd aan de raad een voorstel voorgelegd over de financiering van een wandel-
pad. De vrijwilligers organisatie “Stichting Wandelen in Westerwolde” beheert en onder-
houdt met ruim twintig vrijwilligers een groot aantal wandelpaden in Westerwolde. Zij heb-
ben langs verschillende kanalen subsidies aangevraagd voor een nieuw meerdaags Streekpad 
(langs de groene linten), waarbij de route door een App. op de smarttelefoon wordt weergege-
ven. Wij zijn akkoord gegaan met dit voorstel. Wel hebben wij een kanttekening geplaatst; de 
PvdA ziet graag dat er meer samenwerking komt tussen de toeristische organisaties, onderne-
mers en de gemeente. De gemeente zou hierin veel meer een regierol op zich moeten nemen 
opdat de gemeente meer inzicht krijgt in de lopende en al gerealiseerde projecten.  

Een woning zonder stroom en gasrekening
Vrijdag 13 september 2013 brachten PvdA raadsleden Willem Hofijzer en Richart Joling en 
Statenleden Brunie Batterman en Sjak Rijploeg, een bezoek aan camping de Barkhoorn te 
Sellingen. We spraken met eigenaar Albert van Amerongen. Het gesprek ging over de kansen 
van toerisme in Westerwolde. We leren dat als een huisje maar wielen heeft en van zijn plaats
te halen is binnen 48 uur, het geen vaste woning is. Het heet dan een chalet. Wat is er nu 
mooier dat als je zo’n verplaatsbaar huisje hebt, je geen aansluiting op gas en stroom nodig 
hebt. Dat nu is precies wat het bijzondere is op de camping. Er wordt een test gedaan met een 
chalet zonder gas- en stroomaansluiting. Gas is niet nodig omdat het zo goed is geïsoleerd dat 
met elektrische warmtepompen en zuinige systemen als vloerverwarming, het hele huis op 
zonne-energie kan draaien. Alleen als het stevig vriest, staat er een kleine hoogrendement 
houtkachel paraat. 
Ton en Yvonne Bastiaanse, wonen sinds april in hun eigen ontwerp en blijven er tot het vol-
gende voorjaar wonen. Ze gaan zelfs zover dat ze de aansluiting op het lichtnet niet gebrui-

-3-



ken. Als het experiment slaagt dan is dat een bewijs dat woningen zonder extreem duur te 
worden helemaal op de zon kunnen draaien. 
Wanneer volgend voorjaar blijkt dat het experiment is geslaagd, is het tijd om meer van deze 
chalets te gaan bouwen. Zo’n fabriek waar ze dat doen kunnen we in oost-Groningen heel 
goed gebruiken. Nieuwe banen! Voor nieuwe energie!

VAN HET BESTUUR
Cursus politieklokaal
Woensdag 18 september was de voorlaatste cursusavond. Deze avond was Jan Willem van de 
Kolk (PvdA-wethouder uit Stadskanaal) te gast. Jan Willem heeft ons veel geleerd op het ge-
bied van gemeente financiën en sociale zaken. Ook was er ruimte om over actuele politieke 
thema’s de discussiëren. Wederom een geslaagde avond. De laatste cursusdag wordt erg spe-
ciaal, we reizen 8 oktober met de cursisten af naar Den Haag. De krijgen een rondleiding door
de Tweede Kamer, een gesprek met ons Kamerlid Henk Nijboer en als afsluiter krijgen we 
een plek op de tribune tijdens het vragenuurtje.

Samenwerking met Bellingwedde en Stadskanaal
In eerdere uitgaven van onze Nieuwsflits berichtten wij over de plannen om te komen tot een 
stevige samenwerking, uiteindelijk gericht op een fusie, met de PvdA-afdelingen in de ge-
meenten Bellingwedde en Stadskanaal. De samenwerking, zeker op campagnegebied verloopt
goed en willen we zeker, mogelijk nog verstrekt, voortzetten. We streven ook naar goed over-
leg over de verkiezingsprogramma’s voor de raadsverkiezingen. Een verdergaande integratie 
heeft op dit moment wat minder prioriteit omdat de drie afdelingen nu natuurlijk sterk gericht 
zijn op hun eigen raadsverkiezingen en de discussies over een mogelijke gemeentelijke herin-
deling wellicht leiden tot andere verbanden. ….

Boeskoolmarkt Ter Apel
De laatste zaterdag van september werd traditiegetrouw weer de Boeskoolmarkt 
georganiseerd en net zo traditiegetrouw was PVDA Afdeling Vlagtwedde aanwezig.
Dit keer hadden we als thema: PVDA gaat voor Moekesgat. Een lokaal thema die de 
Terapelers aanspreekt. Jonge ondernemers die de camping weer nieuw leven inblazen.
In de ochtend stonden we er met een team van 6 personen, inclusief de hulp van Petra en 
Warnder van de afdeling Stadskanaal en ’s middag werd het team geholpen door Keklik 
Yucel uit de 2e Kamer.

We waren weer heel duidelijk zichtbaar en dat is goed, zeker in moeilijke tijden voor onze 
partij.
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Ledenlijst
Nieuwe leden:
Sieny Smid te Ter Apelkanaal
Anita Elling te Ter Apel
Sientje Wever te Ter Apel
 
Verhuisd naar andere gemeente:
Alexander Visotsky
Patricia Timmerman
 
Overleden:
Jan Siets Bousema op de leeftijd van 67 jaar.

Website en Facebook
Actuele informatie over onze afdeling kunt u ook vinden op onze website 
www.vlagtwedde.pvda.nl en op onze Facebook pagina (…)

OMBUDSTEAM
Hebt 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 telefoonnummer: 06-26118669.
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