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Gemeenteraadsverkiezingen!
De gemeenteraadsverkiezingen kunnen zich niet in grote populariteit 
verheugen. De opkomst is vaak laag en ligt al decennia behoorlijk achter 
bij die van de Tweede Kamerverkiezingen. Dat was niet altijd zo.

Tot 1966 was de opkomst altijd in de buurt van de 90%. Geen wonder 
want er was een opkomstplicht. Die werd in 1970 afgeschaft. De ver-
wachting was dat mensen hun kiesrecht zo waarderen dat dat nauwe-
lijks invloed zou hebben op de opkomst. Dat bleek niet het geval. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar kwam nog maar 67% van de 
kiesgerechtigden opdagen. Dat percentage bleef jarenlang in de buurt 
van de 70%, maar vanaf 1990 (63%) zette een gestage daling in. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ging nog maar iets meer dan de 
helft van de stemgerechtigden (55%) naar de stembus. Wie in staat is die 
resterende 45% naar de stembus te krijgen, kan zijn slag slaan. 

Lood om oud ijzer
Waarom gaan mensen niet stemmen? Wat je het meest hoort is het lood-
om-oud-ijzer-argument. Een deel van de bevolking gelooft dat het niet 
veel uitmaakt welke politieke partijen in het college van B&W zitten. 
Die mensen zijn nog te bereiken met argumenten. Er zijn ook kiezers 
die zo ver van de politiek afstaan dat ze zich er helemaal niet voor inte-
resseren. Die krijg je met geen stok naar het verkiezingshokje. 
Een nieuwe variant op het lood-om-oud-ijzer-argument is het wan-
trouwen tegenover de politiek in het algemeen. Na een reeks van 
incidenten gelooft een deel van de kiezers niet meer dat de parle-
mentaire democratie een goede vorm van besturen is. Het zijn niet 
de partijen die het kabinet vormen die fouten maken, nee, het is 
de hele Tweede Kamer, of zelfs het systeem. De mensen die door dit  
virus getroffen zijn, stemmen niet of richten zich op de partijen die doen 
alsof zij geen deel van het systeem uitmaken: de PVV en FvD.

De lijsttrekker
Een deel van de kiezers is veel minder dan vroeger bezig met de ideeën 
die een partij voorstaat. Zij letten op heel andere zaken waarbij vooral 
de persoon van de lijsttrekker van belang is, met als centrale vraag: is 
het een sympathiek of betrouwbaar iemand? De beoordeling daarvan 
gebeurt op basis van herkenning, van culturele overeenkomst. Het gaat 
niet om de ideeën die de lijsttrekker naar voren brengt, maar om de 
waarden die er achter zitten en de taal die gebruikt wordt. Wat deze kie-
zers willen is zich laten vertegenwoordigen door iemand zoals zij zelf. 
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Om die reden gaan lokale partijen het bij gemeenteraadsverkiezingen 
steeds beter doen en trekt GroenLinks vooral hoger opgeleiden. 

De ontrouwe kiezer
Vorige generaties maakten in hun jeugd een keuze voor een partij en 
bleven daar trouw aan, misschien met een overstap naar een naastlig-
gende partij na een teleurstellende ervaring. Zij dachten in politieke ter-
men, maar beperkten hun activiteit tot het uitbrengen van hun stem.
De jongere generaties staan er meer in als consumenten. Zij kijken in de 
supermarkt van de politiek om te zien of er iets van hun gading is. De 
politieke partijen spelen hierop in door kiezers met de technieken van 
de reclame naar zich toe te lokken. Dat werkt, maar tegelijkertijd raken 
de kiezers daardoor van de politiek vervreemd. Politiek wordt niet meer 
ervaren als het plechtige podium waarop over de toekomst wordt be-
slist, maar als een commercieel platform dat de kiezer met mooie beel-
den en verhalen verleidt. 

Huis-aan-huizen
Alle bovengenoemde punten - lood of oud ijzer, herkenbaarheid en con-
sumentenbenadering - worden aangepakt wanneer politieke partijen 
direct de kiezer benaderen door hem of haar thuis op te zoeken. Dan 
wordt het verkiezingsprogramma voorzien van een echt mens, waar je 
mee kunt praten en die bereid is tot luisteren. En ook al is het niet de 
lijsttrekker die aanbelt, er wordt wel een verbinding gelegd tussen de-
gene die aanbelt en de partij die zij of hij vertegenwoordigt. Dus wil je 
GroenLinks helpen in de campagne, meld je aan bij je lokale afdeling en 
ga bij de deuren langs. 

Henk de Weerd

Onze plannen voor de Groninger 
gemeenten

Groningen Mirjam Wijnja

Een Groningen voor iedereen

In Groningen hebben we de afgelopen periode veel bereikt. Maar we 
zijn nog niet klaar en willen door met veranderen.
Met ons programma kiezen we voor wandelaars, fietsers, groen en 
schone lucht. Kiezen we voor een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis. 
De opbrengsten van zonneparken en windmolens gaan naar onze inwo-
ners. We gaan door met de bestrijding van armoede en helpen mensen 
aan het werk. We kiezen voor betaalbare huisvesting voor iedereen met 
respect voor de natuur en behoud van biodiversiteit.
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Ook deze campagne is een grote groep vrijwilligers actief. We voeren 
online campagne door te vertellen wat we bereikt hebben en wat we wil-
len de komende periode. We gaan al maanden huis aan huis om mensen 
te vragen wat er speelt in hun leefomgeving en wat zij ons mee willen 
geven. Inmiddels doen we dat elke zaterdag. Daarnaast zijn we nog ac-
tief op allerlei bijeenkomsten in dorpen en wijken met buurtbewoners 
en bij debatten die georganiseerd worden. 
We hebben de afgelopen periode gezien dat het belangrijk is om veel 
vertrouwen te krijgen van onze inwoners: we werden de grootste en 
konden daardoor bijna ons hele vorige verkiezingsprogramma uitvoe-
ren. We gaan er dus zeker weer voor om de grootste te worden. We wil-
len ook de komende periode weer onderdeel uitmaken van het bestuur. 
Met onder andere de klimaatcrisis en de wooncrisis die we moeten aan-
pakken heeft Groningen GroenLinks-beleid nodig. Onze leden hebben 
een paar weken geleden een commissie ingesteld die op dit moment 
druk aan het werk is om wethouderskandidaten voor te kunnen dragen 
aan de nieuwe fractie. 
Vragen aan ons of meer weten? Stuur een mailtje of volg ons op de ver-
schillende social media kanalen. 
campagne@groenlinksgroningen.nl
https://www.youtube.com
https://www.facebook.com/GLGroningen/
https://www.instagram.com/groenlinksgroningen/
https://twitter.com/GLGroningen

Het Hogeland Arjen Nolles

Met open blik gericht op 
een groene en sociale toekomst

De eerste prioriteit voor alle partijen op Het Hogeland behalve Gemeen-
tebelangen is te voorkomen dat die laatste partij de absolute meerder-
heid haalt. Niet helemaal ondenkbeeldig met acht van de negentien 
zetels en een wethouder die wekelijks op de pagina’s van de ‘Omme-
lander’ te vinden is. De campagnetrein van het CDA is misschien wel 
de meest geoliede; hun wethouder laat zich bij alle plaatsnaambordjes 
fotograferen, een bestickerde bus rijdt door de gemeente en hun popu-
laire twitter-agrarier fotografeert het Groninger landschap zoals Hoge-
landsters en boeren het graag zien: ruim, leeg, wolkenluchten erboven. 
Wat gaan wij daartegenoverstellen? Persoonlijke boodschappen van 
onze kandidaten op onze Facebook- en Twitteraccounts. Online bijeen-
komsten op de vier kernthema’s van onze campagne, die we een voor 
een middels een persbericht in de krant laten aankondigen en werkbe-
zoeken met Kamerleden: met Suzanne Kröger  historisch erfgoed De 
Haver bezocht en met Corinne Ellemeet naar zorg- en verpleeghuis de 
Mieden in Uithuizermeeden. Zo laten we zien met de inwoners in ge-
sprek te willen en ze op te zoeken. 

mailto:campagne%40groenlinksgroningen.nl?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCHUEKEXCyQhNSfcR1j1zgtA
https://www.facebook.com/GLGroningen/
https://www.instagram.com/groenlinksgroningen/
https://twitter.com/GLGroningen
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Midden-Groningen Roshano Dewnarain

Verandering begint in Midden-Groningen

De campagne en het programma in Midden-Groningen zijn gestoeld 
op drie pijlers: duurzaamheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. 
In campagnetermen vertalen we deze naar een sociaal, groen en recht-
vaardig Midden-Groningen. We voeren campagne vanuit idealen die we 
vertalen naar verschillende beleidsterreinen. 
We zijn al druk bezig met campagnevoeren. We gaan langs de deuren, 
flyeren erop los en hebben de hele gemeente volgehangen met onze bor-
den en posters. Midden-Groningen kleurt groen-rood! We proberen zo 
veel mogelijk zichtbaar te zijn. Daarom gaan we langs bij zo veel moge-
lijk verschillende maatschappelijke organisaties, instellingen en scholen. 
Natuurlijk zetten we ook social media in! 
In mijn werk als jongerencoach, ouderenverzorger en als student merk 
ik dat er veel complexe problemen zijn in onze gemeente, die vooral 
mensen uit gemarginaliseerde groepen raken. In mijn werk was ik voor-
al gefocust op het helpen van individuen, maar ik liep er telkens tegen-
aan dat ik eigenlijk geen structurele oplossingen kon vinden. Al snel 
kwam ik erachter dat dat kwam doordat het systeem simpelweg stuk is. 
Tja… dan zit er niks anders op dan de politiek in gaan, toch? 
Daarbij vroeg ik me af hoe het kan dat deze groepen niet meepraten 
over de oplossingen van hun problemen? Toevallig werd er laatst een 
onderzoek gepubliceerd van EenVandaag over de samenstelling van de 
raden. De conclusie: raden bestaan nog steeds veelal uit oude witte man-
nen. In Midden-Groningen is dat niet anders. Ik wil graag bijdragen aan 
een betere besluitvorming door eens andere perspectieven te belichten. 
Door een nieuw en fris geluid te laten horen. 
GroenLinks Midden-Groningen heeft een enorm diverse lijst. Door 
deze diversiteit spreken we veel verschillende groepen in de samenle-
ving aan. Andere partijen hebben deze diversiteit niet. Hoewel we dat 
het liefst natuurlijk óók bij andere partijen zien, werkt dat wel in het 
voordeel van GroenLinks. 
De vorige verkiezingen hadden we drie zetels. We verwachten dat vier 
zetels realistisch is. 
GroenLinks is een pragmatisch-idealistische partij. Dat betekent dat we 
besturen met idealen. Dus, ja! Natuurlijk wil GroenLinks meedoen in 
een coalitie. Uiteindelijk moet je toch daar zitten waar de besluiten ge-
nomen worden. De wethoudersprocedure loopt op dit moment. Het is 
nog even afwachten wie we straks naar voren schuiven als onze defini-
tieve kandidaat.
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Oldambt Aart Jan Langbroek

Wij doen  voor het eerst na 8 jaar weer aan de verkiezingen mee! Onze 
belangrijkste punten.
Iedereen kan mee doen aan alle activiteiten in de samenleving. Gebou-
wen en parken moeten toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen. 
Ook moeten ze goede toegang hebben tot de digitale wereld, ook die van 
de gemeente. 
De biodiversiteit wordt verbeterd. Er is de afgelopen 22 jaar een reeks 
bezuinigingen geweest die nadelig hebben uitgepakt voor het groenbe-
heer en de voorlichting aan inwoners. Wij willen meer aandacht voor 
groen, ook bij herstructureringen van wegen en wijken of dorpen. 
Het onderwijsaanbod na de middelbare school wordt verbreed. We zien 
kansen om afdelingen van mbo, hbo en universiteit naar Oost-Gronin-
gen te halen. Bijvoorbeeld op het gebied van de omschakeling van inten-
sieve landbouw naar biologische landbouw; natuurontwikkeling en de 
veranderingen in het landschap en energietransitie. Ook de bevolkings-
opbouw en de daaruit voortvloeiende zorgvragen als jeugdhulpverle-
ning, ouderenzorg en zorg voor mensen met beperkingen vraagt het no-
dige onderzoek en ondersteuning. We zien hierbij mogelijkheden om de 
verhouding tussen jongeren en ouderen meer in evenwicht te brengen.
De toenemende tekorten bij laagbetaalden of mensen in de bijstand 
worden tegengegaan door betere (financiële) ondersteuning door de ge-
meente: niet achteraf bijspringen ‘als het al te laat is’, maar vóórdat zich 
financiële problemen aandienen. Mensen moeten voldoende financiële 
ruimte hebben om de energierekening te kunnen  betalen, goed en ge-
zond voedsel te kunnen kopen en mee te kunnen doen aan de samenle-
ving op cultureel en sportief vlak. 

Onze campagne bestaat uit het uitdelen/rondbrengen van flyers, enkele 
persberichten, een verkiezingsmarkt met een aardige activiteit (boom-
pjes en wensen) en een bijeenkomst voor iedereen.
Dat ik de gemeenteraad in wil komt voort uit mijn drive om de biodi-
versiteit te verbeteren en mensen te steunen die het moeilijk hebben. 
Op basis van landelijke en provinciale verkiezingen  zou één zetel zeker 
moeten kunnen, maar we gaan uit van twee.
Wanneer bij coalitievorming blijkt dat GroenLinks daaraan mee kan 
doen dan hebben we wel een aantal wethouderskandidaten.

Menselijk Eerlijk Duurzaam
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Pekela Elly Knevelman

GroenLinks Pekela heeft als hoofdthema voor de gemeenteraadsverkie-
zingen op 16 maart 2022 ‘Naar de burgers luisteren’. Deze zin omvat 
voor ons wat niet goed is gegaan in Pekela. In december is in de ge-
meenteraad een besluit genomen om de bruggen van 34 stuks terug te 
brengen naar 11 of 13 stuks. Zo’n keuze heeft een enorme impact op 
Pekela. Niet alleen het aanzicht wordt aangetast, maar ook bijvoorbeeld 
de verkeersveiligheid is niet onderzocht. Nu wil men na het besluit pas 
met de mensen overleggen over de bruggen. Dat is voor ons een ver-
keerde volgorde. Als eerste is van belang te weten wat de Pekelder wil. 
Bruggen of boten.
Onze campagne richt zich dan ook op het thema luisteren en de burger 
de mogelijkheid te bieden om zich uit te spreken. We gaan ca 50 borden 
in Pekela ophangen met diverse teksten, o.a. Voor alle Pekelders, Laat 
Pekela stemmen, Voor een bloeiend Pekela. We kunnen als het moet 
ook nog extra bijbestellen.
Ik ben al langere tijd actief in de gemeenteraad in Pekela en doe dat 
altijd met heel veel plezier. Daarnaast heb ik een geweldige steunfractie, 
waar ik ontzettend blij mee ben. Ik ben er trots op hoe actief ze mij/ons 
steunen. In Pekela stoppen alle wethouders. Daarmee verliezen de hui-
dige coa-liteipartijen wellicht stemmentrekkers en zien wij wel kansen 
voor ons. We verwachten onze zetel sowieso te behouden, maar als het 
meezit, wellicht ook wel 2 en wie weet 3 zetels. Te meer omdat we ook 
een prachtig mooie verdeling hebben: binnen onze gemeentegrenzen, 
man-vrouw verhouding en diverse kennis en ervaring van de kandida-
ten. 
GroenLinks staat positief tegenover coalitiegesprekken, maar niet ten 
koste van alles. Zoals bekend doet ook de PVV in Pekela mee. Als zij de 
grootste partij worden, gaan wij niet met hen in het college. Er zijn wel 
gesprekken geweest met een wethouderskandidaat en vanuit de steun-
fractie is daar zeer positief op gereageerd.

Naar de burgers luisteren
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Ik heb lang gewerkt in lokaal welzijnswerk, o.a. in Veendam, Midden 
Groningen en Borger Odoorn.  Daarnaast heb ik 13 jaar in Emmen 
gewerkt als teamleider, en in de bedrijfsvoering van Buitendienst, de 
vergunningsketen en burgerzaken.  Sinds 2020 woon ik in Stadskanaal.
Klimaatverandering en biodiversiteit zie ik als de grootste uitdagingen 
van deze tijd. Iedereen moet mee kunnen doen met de verduurzaming, 
arm of rijk. Hieraan wil ik in de gemeente Stadskanaal graag een steentje 
bijdragen.
Da betekent voor mij dan bijvoorbeeld dat de gemeente een concreet 
stappenplan maakt om Stadskanaal helemaal aardgasvrij te maken.   En 
voor mensen voor wie dit moeilijk betaalbaar is met goede oplossingen 
komt.  Iedereen doet mee !!
Daarnaast vind ik dat Stadskanaal zichzelf tekortdoet als het gesprek 
vooral gaat over problemen en krimp.  Ik zie graag de trots van de Gro-
ninger terug in Stadskanaal: ga voor ontwikkeling en zet door !
Onze speerpunten in een notendop:
•	 Van het gas af betekent voor de gemeente echt de handen uit de 

mouwen steken.
•	 Stadskanaal op de kaart is einde krimp, leefbare wijken, passende 

woningen voor alle leeftijdsgroepen en nieuwe werkgelegenheid.
•	 We maken werk van de landschappelijke ontwikkeling van het Pa-

gediep en vergroening van de dorpen en wijken.
•	 We maken een kanteling van zware geïndiceerde zorg naar welzijn 

en zorg in de nabijheid en in de buurt, voor alle leeftijdsgroepen.
•	 Stadskanaal kent de mensen die in (energie)armoede verkeren en 

heeft een maatwerkaanpak om hier iets aan te doen.Dit vraagt een 
integrale aanpak van de leefbaarheid samen met de inwoners en be-
langenorganisaties in de dorpen en wijken.

De komende periode gaan we graag aan de gang voor een prachtig, 
duurzaam Knoal waarin het voor de komende generaties ook goed toe-
ven is.

Stadskanaal Kees Lueks

Klimaatverandering en biodiversiteit grootste uitdaging

De GroenLinks lijsttrekkers in Noord- en Oost-Gro-
ningen hebben gezamenlijk een filmpje gemaakt waarin 
ze vertellen wat de belangrijkste punten uit hun verkie-
zingsprogramma’s zijn.  Bekijk het filmpje op de site 
van Oldambt.

https://oldambt.groenlinks.nl/nieuws/onze-noord-en-oost-groninger-lijsttrekkers-aan-het-woord
https://oldambt.groenlinks.nl/nieuws/onze-noord-en-oost-groninger-lijsttrekkers-aan-het-woord
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Veendam Gerie Ebeltjes

Kan dat niet anders?

Ik woon sinds bijna 3 jaar met heel veel plezier in Veendam. Maar na-
tuurlijk zijn er ook in Veendam dingen die ik zie en waarvan ik denk: 
‘Kan dat nou niet anders?’ Mijn motto is: als je iets wilt, dan ga je ervoor. 
En dan is een stem uitbrengen alleen eigenlijk niet genoeg. Dus heb ik 
mezelf beschikbaar gesteld als raadslid.
Bij het campagne voeren is het heel belangrijk om de partij een gezicht 
te geven. Mensen kunnen alleen hun vertrouwen uitspreken wanneer ze 
je in de ogen hebben gekeken, dus op posters is te zien op wie ze stem-
men.
Daarnaast hebben we een aantal informatiebijeenkomsten georgani-
seerd waarbij we onderwerpen bespreken die ons aan het hart gaan en 
die aansluiten bij ons verkiezingsprogramma, zonder dat het een verkie-
zingspraatje is. Het gaat hier om de inhoud en niet per se om het winnen 
van stemmen.
De eerste aftrap hebben we gehad, die betrof stadstuinieren. Binnenkort 
hebben we een bijeenkomst over het verduurzamen van je huis, zonder 
dat je enorme investeringen hoeft te doen. De derde bijeenkomst met als 
onderwerp ‘tiny houses’ presenteren wij niet zelf, maar hebben we een 
spreker uitgenodigd.
Daarnaast zullen we uiteraard flyeren, en gesprekken aangaan met men-
sen in het centrum van Veendam.
Wij willen de komende 4 jaar aan de slag met een groot aantal thema’s. 
Zo is wonen en duurzaamheid voor ons belangrijk. Ieder mens heeft 
immers recht op betaalbaar wonen. Jongeren hebben ook recht op een 
woning. Het is niet in het belang van jonge mensen om tot hun dertigste 
thuis te moeten wonen.
Daarnaast zijn zorg, armoedebestrijding en economie belangrijke aan-
dachtspunten. Er zijn behoorlijk wat mensen in Veendam die het niet 
al te breed hebben. Zij zullen hard geraakt worden door stijgende ener-
gieprijzen en de inflatie. Daar moeten we een vangnet voor maken. 
Deze mensen hebben mogelijkheden nodig en uitzicht op een betere 
toekomst.
We verwachten dit jaar één zetel te halen, maar we hopen natuurlijk op 
twee zetels.
We staan niet onwelwillend tegenover een coalitie, maar het is wel van 
belang met welke partijen dit zal zijn. Er is een wethouderskandidaat 
beschikbaar van GroenLinks.
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Westerkwartier  Annemiek KleinJan-Uneken

GroenLinks Westerkwartier heeft een enthousiast campagneteam met 
veel creatieve, ondernemende en ervaren mensen. Samen zijn we de 
campagne in gegaan met een 10-punten programma. Het eerste punt 
in ons programma is Vertrouwen. De gemeente moet haar inwoners 
vertrouwen en voor hen opkomen, bijvoorbeeld bij schade door aard-
gaswinning. GroenLinks Westerkwartier wil dat energie voor iedereen 
betaalbaar is. Daarom willen we een warmtefonds en meer geld en aan-
dacht voor woningisolatie. We willen meer aandacht voor de bescher-
ming van de prachtige landschappen en het onderhoud van groen en 
water in onze gemeente. Tot slot willen we meer betaalbare woningen in 
alle dorpen, waaronder sociale huurwoningen.
Het doel van onze campagne is om het verkiezingsprogramma en onze 
kandidaten zodanig over het voetlicht te brengen dat de kiezer geneigd 
is op ons te stemmen. Dit doen we door een inhoudelijke en tegelij-
kertijd een persoonsgerichte campagne te voeren. Onze boodschap en 
onze kandidaten zijn daarin even belangrijk. We maken veel gebruik 
van film en sociale media. Daarnaast trekken we in de campagne op 
met de PvdA op de thema’s Armoede, Klimaat en Wonen. De laatste 4 
zaterdagen gaan we canvassen met onze speciale GroenLinks krant. We 
willen hiermee zichtbaar zijn in alle 41 dorpen die onze gemeente kent. 
Wij streven naar vijf zetels in de komende raadsperiode. Met onze en-
thousiaste achterban moet dat lukken. De samenwerking met de PvdA 
gaat helpen om onze sociale en groene plannen sterk neer te zetten. 
Graag nemen we samen deel aan de coalitie en hebben ook een geza-
menlijke wethouderskandidaat voorgedragen: Bé Schollema, geboren 
en getogen in Middelstum en geen onbekende politicus in de provincie. 
Hij werd op jonge leeftijd   bestuurlijk actief in het Groningse, waar-
bij hij zowel de PvdA als GroenLinks vertegenwoordigde. Van 2014 tot 
2020 was hij wethouder in Loppersum, totdat die gemeente opging in 
de nieuwe gemeente Eemsdelta. Het afgelopen jaar was hij wethouder in 
Pekela. Hij werd door Binnenlands Bestuur in 2020 genomineerd voor 
de titel ‘beste bestuurder van een kleine gemeente’.
Eén van onze programmapunten is ‘blijven leren’.  In een levendige en 
open democratie moeten we dat ook doen. Daarbij hoort tegelijk be-
zinning op wat je gedaan hebt en hoe. Wat mij betreft mogen we wat 
nieuwsgieriger zijn en wat minder oordelen. Daar wil ik me als lijst-
trekker van GroenLinks voor inzetten in de komend raadsperiode. Met 
nieuwe energie.

Voor onze toekomst
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Westerwolde Eize Hoomoedt

Wie voor GroenLinks Westerwolde kiest, kiest voor het verlangen naar 
een betere wereld.
Voor rechtvaardigheid, eerlijk delen en duurzaamheid. Mét schone 
energie en veel groene ruimte.
Voor een wereld, die van iedereen is! Open en sociaal. Mensvriendelijk 
en diervriendelijk.
Wie voor GroenLinks Westerwolde kiest, kiest voor een eerlijk bestaan 
en een gezonde toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.
We delen één wereld, we delen één land, we delen één gemeente, één 
dorp, één wijk, één straat. Waar het prettig wonen en leven is. Samen, 
met vertrouwen in elkaar.
GroenLinks Westerwolde heeft een geweldig verkiezingsprogramma.  
Een helder verhaal in verschillende vormen. Daarnaast gaan wij natuur-
lijk ‘de boer op’. Met flyers zullen we op markten staan om in gesprek te 
komen met mensen, maar we zullen ze ook huis aan huis verspreiden.
Verder maken we promotiefilmpjes en zijn we erg actief op social media.
Voor de verandering. Niet geheel toevallig ook de titel van ons verkie-
zingsprogramma. Er moet echt iets veranderen. Aan de communicatie, 
de armoede, de trage energietransitie. Schouders eronder en kop d’r 
veur! Daarom willen we ook graag in het college, zodat we echt plannen 
kunnen gaan maken.
We verwachten minimaal 3 zetels (maar stiekem 5).
We doen heel graag mee in de coalitie. Voor de verandering dus. En we 
hebben verschillende kandidaten voor het wethouderschap. De kandi-
datencommissie voor de wethouder is aan de slag.

Voor de verandering

Inspiratiedag GroenLinks  
Noord-Nederland
Op zaterdag 25 juni organiseren de provinciale GroenLinks afdelingen 
Groningen, Friesland en Drenthe een Inspiratiedag. In de periode tus-
sen de verkiezingen GR2022 en PS2023 willen wij onze leden, vrijwil-
ligers en sympathisanten verrassen, inspireren en motiveren om zich in 
te zetten bij de groei van onze Brede Beweging.

Het gaat een dag worden van inhoud, ontspanning en ontmoeting. Met 
inspirerende inleidingen, attractieve workshops, speeddates en uiter-
aard alle ruimte om te netwerken. Het gaat borrelen en bruisen…
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De Inspiratiedag vindt plaats op zaterdag 25 juni in Biotoop in Haren. 
Een mooie centrale ligging, vijftien minuten lopen vanaf het station. We 
beginnen om 10.00 uur en sluiten af om 17.00 uur, en rekenen op rond 
de honderd bezoekers.

Je kunt rekenen op boeiende sprekers, inspirerende workshops en alle 
ruimte voor ontmoeting en bijpraten. Het programma krijgt de komen-
de weken vorm; meer informatie op de laatste pagina van deze Wenak-
ker.  

Na het vertrek van Nienke Homan als gedeputeerde van GroenLinks, 
heeft een kandidatencommissie gesprekken gevoerd met een aantal kan-
didaten. Op basis van die gesprekken is een advies opgesteld dat door de 
Statenfractie betrokken is bij haar keuze voor een nieuwe gedeputeerde. 
De keuze is uiteindelijk gevallen op Melissa van Hoorn, die in de Sta-
ten al de portefeuilles deed die de nieuwe gedeputeerde ook onder haar 

Onze nieuwe gedeputeerde: Melissa 
van Hoorn
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hoede zou krijgen. Bovendien had zij door haar werk bij Waterschap 
Noorderzijlvest en de Omgevingsdienst van Drenthe veel managemen-
tervaring. 
Fractievoorzitter Hendri Meendering: “Wij verliezen helaas een fijne 
fractiegenoot, maar Groningen krijgt er een gedreven en getalenteerde be-
stuurder bij. Melissa heeft zich in de afgelopen jaren gemanifesteerd als 
een inhoudelijk krachtige politica en warme, verbindende persoon. Deze 
kwaliteiten maken haar in onze ogen geschikt om de provincie gereed te 
maken voor een groene toekomst. Als fractie hebben we er alle vertrouwen 
in dat Melissa gaat slagen in haar missie en zal bijdragen aan een duurza-
mer, socialer en inclusiever Groningen!”

In het zomernummer van de Wenakker een uitgebreid interview met 
Melissa!

Statenverkiezingen en andere zaken
Het provinciaal bestuur is druk bezig met de voorbereidingen van de 
provinciale verkiezingen van maart 2023. Op een heidag van het bestuur 
bij ons bestuurslid Marlike Reitsma in Leens en op een avondbijeen-
komst met de Statenfractie en de gedeputeerde zijn  de eerste stappen 
gezet richting een kandidatencommissie, een programmacommissie en 
een campagneteam. 
Er zijn voor de rest van dit jaar drie data voor provinciale ledenverga-
deringen vastgesteld: zaterdag 7 mei, zaterdag 5 november (vaststellen 
verkiezingsprogramma) en zaterdag 19 november (vaststellen lijst met 
kandidaten). Noteer de data alvast in je agenda of telefoon! 
Het aftreden van Nienke Homan als gedeputeerde en het zoeken van 
een goede opvolger heeft veel tijd gevergd van zowel fractie als bestuur. 
Gelukkig hebben we met Melissa van Hoorn een prima opvolger voor 
Nienke gevonden. 
We zijn ook druk bezig met het zoeken naar een nieuwe provinciale 
DMMer en naar nieuwe bestuursleden. Het lijkt de goede kant op te 
gaan: er zijn gesprekken gaande. Binnenkort volgt meer nieuws hier-
over.
Ten slotte hebben we de afgelopen tijd veel contact gehad met de lokale 
afdelingen in Groningen in verband met de komende gemeenteraads-
verkiezingen en hebben bestuursleden deelgenomen aan kandidaten-
commissies. Het bestuur is zeer verheugd dat het gelukt is om in alle 
afdelingen (behalve Eemsdelta waar in 2020 herindelingsverkiezingen 
zijn geweest) onder de naam GroenLinks deel te nemen aan de verkie-
zingen van 16 maart. Iedereen veel succes met de laatste loodjes van de 
verkiezingscampagne en hopen op veel zetels!

Harrie Miedema, voorzitter provinciaal bestuur
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We zullen nog zien of  
softpower verliest!

Provinciale ledenvergadering op zaterdag 7 mei 2022 

Op zaterdag 7 mei wordt een algemene ledenvergadering gehouden. 
Locatie en aanvangstijdstip maken we nog bekend. Ons streven is om 
een volledig fysieke bijeenkomst te houden. Ook willen we een apart 
middagdeel organiseren voor een inhoudelijke discussie en/of een in-
formeel samenzijn. Hierover lees je later meer. 
De conceptagenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en vaststelling agenda   
2. Mededelingen     
3. Notulen PLV 11 december 2021    
4. Opdracht en bemensing programmacommissie PS verkiezingen 

2023
5. Opdracht en bemensing kandidatencommissie PS verkiezingen 

2023
6. Jaarrekening 2021
7. In gesprek met de fractie   
8. Verantwoordingen    
 a. Gedeputeerde
 b. Bestuur
 c. Functioneringscommissie 
9. Verkiezing bestuursleden
10. Wijziging huishoudelijk reglement
11. Punten vreemd aan de orde   
12. Rondvraag        

  

Namens het bestuur GroenLinks Groningen
Gijs van der Kroef
Secretaris 
Gijs.vdkroef@gmail.com

Uitnodiging

Diogenes
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In november 2021 presenteerden de provincie Groningen en de ge-
meenten Oldambt, Midden-Groningen en Veendam een Ruimtelijk-
Economische Perspectief voor de A7/N33-regio. Hiermee geven de 
overheden een visie waarin zij  beschrijven hoe zij de economie en de 
bedrijvigheid in het gebied willen stimuleren. Dit moet een samenhang 
worden van leefbaarheid, bestaande bedrijven en nieuwe grootschali-
ge bedrijvigheid. Het klinkt mooi, maar heeft grote gevolgen voor de 
ruimte, rust en omgeving in de regio. GroenLinks vraagt zich daarom 
af: moeten we dit wel willen?

Laten we als eerste kijken naar de achtergrond van het gebied. De be-
trokken Oost-Groninger gemeenten kennen helaas veel sociaalecono-
mische problemen. Grote sociale ongelijkheid, gebrek aan kansen en 
generatiearmoede komen te veel voor in de regio. Daarnaast zijn de ge-
meenten door oneerlijke verdeling van gelden niet bij machte om deze 
problemen eigenhandig op te lossen. De vraag naar economische im-
pulsen is vanuit dat oogpunt begrijpelijk.

Brede welvaart
De vraag of deze problemen opgelost kunnen worden met louter econo-
mische impulsen kan met een duidelijk ‘nee’ beantwoord worden. Van 
de mythe dat economische groei automatisch zorgt voor sociale voor-
uitgang hebben we afscheid genomen. Het is geen vanzelfsprekendheid 
dat méér economische ontwikkeling leidt tot eerlijke verdeling van wel-
vaart en toename van welzijn. Daarom is het prachtig dat in Groningen 
dit frame is ingeruild voor een blik op brede welvaart. Naast inkomen 
wordt hierbij ook gekeken naar zaken als je gezondheid, de ruimte en 
rust waarin je woont, en hoeveel natuur je om je heen hebt. Ook het 
Ruimtelijk-Economisch Perspectief wil door deze bril kijken en voor 
een groot deel slaagt het daar ook in. Maar op één cruciaal aspect slaat 
het de plank volledig mis: het benoemen van XXL-bedrijvigheid als een 
noodzakelijk onderdeel van de visie.

XXL-bedrijven
Onder XXL-bedrijven worden bedrijven verstaan die tussen de 3-10 
hectare, of soms zelfs meer dan 20 hectare aan grond willen gebruiken 

XXL-bedrijven in Oost-Groningen 
Ruimtelijk perspectief A7/N33
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voor hun locatie. Het gaat daarbij om de agro&food-sector, auto- of  
batterijenfabrieken, producenten van bouwmaterialen, distributiecen-
tra, of (hyperscale) datacenters. Volgens het Perspectief zouden derge-
lijke bedrijven honderden banen op kunnen leveren en daarmee een 
impuls geven aan het gebied. Ook zou de vestiging van XXL-bedrijven 
een aanzuigende werking hebben op andere economische activiteiten 
voor de regio.
Als GroenLinks kijken we toch met een kritische blik naar deze sug-
gestie. Zoals gezegd verbruikt een dergelijk bedrijf veel schaarse ruimte. 
Dit gaat ten koste van natuur en het open landschap, en maakt het moei-
lijker om noodzakelijke transities in de landbouw vorm te geven. Ook 
draagt de vestiging van deze bedrijven bij aan de ‘verdozing’, wat het 
weidse karakter van het Groninger landschap zal schaden. Tel hierbij 
de licht-, lucht-, geluids- en milieuvervuiling bij op en de impact op de 
leefomgeving is enorm. 

Energie
Daarnaast heeft de vestiging van zulke bedrijven grote invloed op de 
energietransitie. Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk de energie-
voorziening volledig te verduurzamen en af te stappen van fossiele en 
vervuilende opwek. Hierbij helpt het niet als de schaarse groene energie 
die nu wordt opgewekt direct toegewezen wordt aan nieuwe industrie. 
Hetzelfde gaat op voor het draagvlak. De energietransitie is van ons al-
lemaal, dus moeten de inwoners ervan meeprofiteren.

Wat dan wel?
Betekent dit dan dat GroenLinks volledig tegen grote bedrijven in de 
provincie is? We kijken kritisch naar vestiging en stellen strenge voor-
waarden. Zo moet een bedrijf aansluiten op de hier gevraagde en toe-
komstbestendige werkgelegenheid, zodat het daadwerkelijk aansluit op 
de behoefte van de regio. Ook moet een bedrijf te verenigen zijn met 
een klimaatneutrale wereld. Tot slot willen we dat eerst gekeken wordt 
naar beschikbare bedrijventerreinen, voordat nieuwe ruimte toegewe-
zen wordt. Recent hebben we daarom bijvoorbeeld ingestemd met on-
derzoek naar uitbreiding van de Eemshaven, zodat grote bedrijven hier 
geclusterd kunnen worden. Voor XXL-bedrijven is vestiging daar dus 
mogelijk, in plaats van midden in het Oost-Groninger landschap.

Conclusie
Voor de A7/N33-regio is het goed dat in samenhang gekeken wordt naar 
verbetering van de situatie. Het oplossen van socio-economische pro-
blemen in het gebied krijgt de prioriteit die het verdient. Dat gekeken 
wordt naar de brede welvaart is het juiste perspectief. Maar GroenLinks 
is er niet van overtuigd dat XXL-bedrijven daarbij een rol moeten spe-
len. Wij zullen daarom met een kritische blik blijven knokken voor wat 
kwetsbaar is en ons inzetten voor een duurzamer, socialer Groningen.

Bas de Boer
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Redelijk onverwacht werd Rianne ten Veen gevraagd om de plek van 
Melissa van Hoorn als Statenlid in te vullen. Gelukkig is de timing goed 
en is het Statenlidmaatschap te combineren met haar andere professio-
nele activiteiten. Rianne had niet veel tijd nodig om in te stemmen met 
dit verzoek. 

Oost Groningen
Ruim vier jaar woont Rianne in Veendam. Na een internationale opvoe-
ding en werken in verschillende landen, kwam ze in 2017 uit Engeland 
naar hier. Redelijk blanco koos ze voor Veendam in Oost-Groningen. 
Rianne: ‘Na 20 jaar heb ik Nederland opnieuw leren kennen.’ Rianne 
woont in een oud pand uit 1847, dat verduurzaming nodig had. ‘De 
helft van het huis had afgekeurde gaskachels, de andere helft stookte 
op gas. Met weinig isolatie had ik een hoge gasrekening en had ik het 
nog koud. Een kans om het huis duurzaam en naar mijn smaak op te 
knappen. Met lokale mensen en materialen zoals hennep. Er zijn zoveel 
mooie initiatieven in onze provincie!’
‘Mijn huis is een voorbeeld van hoe je, kleinschalig een bijdrage kunt 
leveren aan energietransitie. GroenLinks staat voor duurzame energie 
en bevecht een inclusieve transitie waarin iedereen mee doet en ieder-
een profiteert.’
Het wennen in Oost Groningen is snel gegaan. Mede omdat Rianne ac-
tief is geworden bij GroenLinks, het Rode Kruis, Water Natuurlijk en de 
energiecoöperatie. ‘Ik word nooit een echte Groninger, maar dat hoeft 
ook niet. Mijn accent wijkt hier af. Wel wil ik historisch inzicht hebben 
in deze regio, me verdiepen in de mensen en begrijpen waarom er weer-
standen zijn. Die inzichten neem ik mee naar de Staten.’
Daarnaast blijft ze internationaal betrokken en actief: ‘Er is één mens-
heid en ik geef net zo veel om mensen in andere delen van de wereld als 
die in Veendam.’

Wereldburger in Groninger Staten
Wie is Rianne ten Veen?
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Greennomad
Rianne heeft als twitternaam ‘Greennomad’. Dat zegt veel over haar 
motivatie als wereldburger, als GroenLinkser en als inwoner van Gro-
ningen. ‘In Latijns Amerika is Groningen was GroenLinks de partij die 
het beste past bij haar idealen. Hoewel volgens Rianne de diversiteit in 
GroenLinks nog beter kan ‘vanuit de basisgedachte dat iedereen er mag 
zijn en mee mag doen.’
Enige tijd geleden is Rianne moslima geworden. Dat geeft haar extra 
ondersteuning in het staan voor rechtvaardigheid.

Statenwerk
In de Statenfractie heeft Rianne de thema’s klimaatadaptatie, zoutwin-
ning en diversiteit. In 2023 zijn er Statenverkiezingen; nog ruim een 
jaar te gaan. Rianne gaat zich eerst inwerken en kijken welke punten er 
specifiek voor haar liggen. In deze collegeperiode heeft de fractie van 
GroenLinks al veel  werk geleverd en er staat veel op de rails. Rianne 
heeft nog geen persoonlijke doelen. Het gaat haar vooral om het ge-
heel: ‘Wat kunnen we als GroenLinks-fractie bereiken en welke opstap-
jes kunnen we maken voor de volgende periode.’ Rianne: ‘Ik wil mijn 
steentje bijdragen en ga m’n best doen om van Groningen een mooie 
plek te maken.’ 

Gerda Steenhuis

Rianne ten Veen(1973) is sinds 2 februari 2022 Statenlid.
Functies naast het Statenlidmaatschap:
• Zzp’er/consultant, Green Creation (bezoldigd)
• Gastdocent  ProDemos (bezoldigd)
• Secretaris Stichting Cosmic Fire Foundation, Veendam (NL) (on-

bezoldigd)
• Bestuurslid Water Natuurlijk (stichting & vereniging) (onbezol-

digd)
• Coördinator Goed Voorbereid Oost & Zuidoost Groningen, Rode 

Kruis (onbezoldigd)
• Radiopresentator, RTV1, Veenkoloniën (onbezoldigd)

De ver-van-mijn-bed-show?
Donderdagochtend in alle vroegte vond ik een mail van Jesse Klaver in 
mijn e-mailbox over de Russische inval in Oekraïne. Dat was het eerste 
officiële nieuws dat ik hoorde hier in de VS. Nu kijk ik weinig naar het 
nieuws, maar op de socials had ik nog helemaal niets gezien. Ik riep 
door het huis: ‘Rusland is de Oekraïne binnen gevallen.’ Antwoord: ‘Ja, 
gisterenavond.’ Dit is tekenend voor de verdere reacties hier. Terwijl ik 
met Europese vrienden en hier en daar een enkeling werkzaam in de 
sociale wetenschappen sprak over deze zaken was het over het algemeen 
behoorlijk stil in mijn dagelijks leven tussen de Amerikanen sinds don-
derdag. Ik vind dit opmerkelijk voor een land dat Rusland al zo lang 
als uiterst kwade aartsvijand beschouwt, wat bijvoorbeeld weerspiegeld 
wordt in Hollywood-producties. 
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Behalve de stilte rondom het gebeuren valt me ook op dat je Ameri-
kanen niet hoort over de consequenties van de inval. Het lijkt erop dat 
Amerikanen denken dat het hen niet treft. Het is een conflict ver weg. 
Nederlandse vrienden praten erover alsof het direct betrekking heeft 
op hen. Ze uiten solidariteit en bekommeren zich om het lot van de 
Oekraïners. Nu is Nederland natuurlijk ook dichterbij maar het is niet 
zo dat dit geen effect heeft op Amerikanen. Ik vroeg me af of de ernst 
tot mensen was doorgedrongen. Toen ik mijn studenten vertelde dat 
ik me niet goed kon concentreren op het college vanwege de situatie in 
de Oekraïne keken ze me glazig aan. Als Nederlander die is opgegroeid 
met verhalen over de oorlog uit de eerste hand, en die zich de altijd 
aanwezige angst van de Koude oorlog nog kan herinneren, grijpt me 
deze inval naar de keel. Om maar niet te spreken van de verhalen van de 
ervaringen van Oekraïners. Alle instituties, intenties en internationale 
relaties en verdragen waar mensen keihard voor gewerkt hebben sinds 
de Tweede Wereldoorlog hebben dit niet kunnen voorkomen. De mach-
teloosheid drukt zwaar op mijn schouders.
Amerika is de wereld of het centrum van de wereld voor veel Ameri-
kanen. Dat merk ik in vele gesprekken.De nieuwsbladen, kranten en 
journaals hebben vaak heel weinig buitenlands nieuws. Als het niet in 
Amerika gebeurt of door Amerika gebeurt dan hoor je er weinig over. 
Misschien is dit wel anders in grotere steden of steden aan de kusten die 
over het algemeen wat meer politiek geëngageerd zijn dan Denver. Maar 
terwijl de raketten op Kiev storten en mensen het land uit vluchten, 
gaan mensen hier nuchter door met de orde van de dag. Trump heeft 
ondertussen Poetin geprezen voor de inval. Ik hoor meer over Trumps 
uitspraken dan wat er met de Oekraïners gebeurt en wat dit voor ge-
volgen heeft voor de rest van de wereld. Een enkele headline van CNN 
kopt dat Biden de afbrokkelende wereldorde moet gaan herstellen. De 
ver-van-mijn-bed-show met een sleutelrol voor de immer machtige 
reddende engel Amerika.

NB: Dit is geschreven op 25/2/22. Het is een momentopname. 

Bea Moolenaar

Foto Halibutt; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiev_Maidan_Flag.jpg
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Julian Pahlke op bezoek in Groningen

Op vrijdag 4 februari stapte Bundestagslid Julian Pahlke op het Hoofd-
station in Groningen uit de bus die 55 minuten eerder uit zijn woon-
plaats Leer was vertrokken. Met hem mee kwam Micha Halfwassen, 
ook uit Leer, die Julian bij zijn werk ondersteunt. Julians komst past 
binnen de samenwerking tussen de Groenen in Ostfriesland en Groen-
Links in Groningen en Drenthe.

Julian werd bij de verkiezingen op 26 september van vorig jaar voor 
onze groene zusterpartij in Duitsland gekozen tot lid van de Bundestag. 
Hij is 30 jaar, lid van een heel jonge fractie van Bündnis 90 / Grünen, die 
weer lid is van een ook al in leeftijd jonge Bundestag. Hoewel het aantal 
zetels wat tegenviel, is onze zusterpartij heel goed uit de verkiezingen 
gekomen en ze vormt samen met de sociaaldemocraten (SPD) en de 
liberalen (FDP) de nieuwe Duitse regering. 

Vluchtelingen
Voor hij lid van de Bundestag werd was Julian actief op de Middelland-
se Zee bij het redden van vluchtelingen (Seenotrettung). Die ervaring 
leidde ertoe dat hij politiek actief werd. Hij is nu onder andere lid van 
de EU-commissie (Europa Ausschuss) van de Bondsdag en Nederland 
is één van zijn landen van aandacht. 
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Korte campagnefilm
Julian en Micha werden in Groningen begeleid door Roelof Lanting, die 
dit werkbezoek had georganiseerd, provinciaal voorzitter Harrie Mie-
dema en Benni Leemhuis van de Groninger gemeenteraadsfractie. Op 
het bordes van het Academiegebouw werd een korte campagnefilm ge-
maakt door fractiemedewerker Robert Lagestaa. 

Gesprekken op het provinciehuis
Na de film ging het naar het provinciehuis waar uitgebreid gesproken 
werd met Bas de Boer (Statenfractie) en Jeffry van Hoorn (raadsfractie 
gemeente Groningen). In verband met de coronamaatregelen mochten 
slechts acht personen aanwezig zijn. Onderwerpen van gesprek waren de 
gevolgen van de gaswinning in Groningen, See-notrettung, toekomstige 
samenwerking, het economisch stimuleringsprogramma op het gebied 
van innovatie en duurzame economische groei Interreg en de Neder-
landse gasleverantie aan Duitsland. Het gesprek duurde 2½ uur en ging 
in drie talen: Duits, Engels en Nederlands. De positie van GroenLinks 
in Groningen kwam ook ter sprake en Julian vroeg ons ervoor te zorgen 
dat Groningen instapt in een internationaal stedennetwerk voor opvang 
van vluchtelingen. Dat was huiswerk voor Jeffry!
Kort na vier uur kwam Melissa van Hoorn langs aan het einde (hopelijk 
…) van haar eerste volle werkweek als gedeputeerde namens Groen-
Links. Dat was de opmaat voor Julians vraag wat haar bevoegdheden 
zijn in relatie tot de bevoegdheden van de regering in Den Haag. 

Inlia
Tegen vijf uur vertrokken Julian, Micha, Harrie en Jeffry naar de nieuwe 
opvanglocatie van INLIA aan de Helsinkiweg. In het splinternieuwe ge-
bouw (de verhuisdozen waren nog lang niet allemaal uitgepakt) volgde 
een geanimeerd gesprek met directeur John van Tilborg. John en Julian 
bleken veel gemeen te hebben: heel veel kennis van en passie met de 
vluchtelingen die Europa proberen binnen te komen. Ook Jeffrey sloot 
hier goed bij aan en er werden afspraken gemaakt om gezamenlijk op 
te trekken. 
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Inspiratiedag
De hoop bestaat dat Julian met meer mensen kennis kan maken als hij 
op 25 juni aanwezig zal zijn op onze Inspiratiedag in de Biotoop (zie 
elders in deze Wenakker). Zijn aanwezigheid is nog niet toegezegd.

GroenLinks doet in elke gemeente in Groningen mee met de gemeen-
teraadsverkiezingen. Dat is niet voor elke afdeling even gemakkelijk 
geweest. Er was weinig animo; tijdsdruk en onderwaardering zijn de 
grootste obstakels gebleken. Maar blijkbaar hebben voldoende mensen 
geaccepteerd dat ze naast een druk leven, lange en vervelende vergade-
ringen tegemoet gaan. Er staan belangrijke en leuke dingen tegenover! 

Een raadslid wordt karig betaald, zeker gerekend naar de complexe ma-
terie en het aantal uren dat je in het werk steekt. Niet iedereen houdt dat 
langer dan een periode vol. In de grotere (fusie)gemeenten is de afstand 
tussen burger en raadslid groter geworden. Zie dan maar eens een goe-
de volksvertegenwoordiger te zijn. Het is een feit dat een op de vijf zit-
tende raadsleden zich niet herkiesbaar stelt, of zelfs voortijdig opstapt. 

Hoe komt dat toch?
Raadswerk vergt veel tijd: rapportages en voorstellen moeten gelezen 
worden, naast de raadsvergaderingen zijn er fractiebijeenkomsten en wil 
je zelf een motie indienen of een eigen voorstel agenderen, dan vergt dat 
genoeg kennis van de materie om niet meteen weggestemd te worden.  
Natuurlijk zijn de contacten met burgers inspirerend en geven je het ge-
voel iets te kunnen betekenen. Maar ook deze contacten kosten tijd en 
binnen de kortste keren besef je dat je keuzes moet maken, niet iedere 
burger kan ‘bediend’ worden, hoe graag je ook zou willen. De gemeente 
(en dus ook het raadslid) is gebonden aan een begroting en vastgesteld 
beleid. Het valt niet mee om betrokken te blijven, compassie met de 
inwoners te blijven voelen en tegelijkertijd de grote lijn van een voorstel 
te volgen. Mondige burgers richten hun frustraties af op het bestuur 
of een (in hun ogen) onwillig raadslid, de kranten staan vol van heuse 
bedreigingen. Ieder raadslid ziet de oorspronkelijke idealen wel eens 
ondersneeuwen. Het is eigenlijk een wonder dat er nog altijd zo’n 8000 
volksvertegenwoordigers in ons land actief zijn. 

Raadswerk zuur of zoet
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Kaderstellend
Naast volksvertegenwoordiger is het raadslid ook kaderstellend. De 
raad stelt de kaders vast waarbinnen het college van burgemeester en 
wethouders beleid kan maken. Met die kaders ligt het beleid op hoofd-
lijnen vast. Daarna komt het college met voorstellen waar de raad nog 
veranderingen in kan aanbrengen. Dat doe je met een pleidooi, waar je 
een toezegging of wijziging kunt binnenhalen, met een motie of met een 
amendement. Een motie is een uitspraak van de gemeenteraad waarin 
het college wordt opgedragen een bepaalde activiteit te ontplooien: iets 
laten uitzoeken, de mening van de gemeenteraad aan de minister over 
te brengen, geld op een bepaalde manier te verdelen enzovoort. Met 
een amendement geef je aan iets in de tekst van het voorstel te willen 
veranderen. Over moties en amendementen wordt gestemd; het college 
kan een aangenomen motie naast zich neerleggen; met een aangenomen 
amendement kan dat niet. De tekst van het voorstel wordt gewijzigd, en 
daar moet het college het mee doen. 

Controlerend
Als laatste is er nog de controlerende taak van een raadslid. Het college 
moet worden gecontroleerd: gebeurt het werk wel goed, worden de af-
spraken nagekomen en zijn de financiën op orde? Meestal gaat het colle-
gewerk goed, gesteund door tal van ambtenaren.  Niet elk raadslid heeft 
verstand van een complexe financiële situatie. Ook regel- en wetgeving 
staan niet bij iedereen op het netvlies. Ga er maar aan staan. 

Goede debatten zijn zeldzaam
De raad wil wel eens in het debat ontsporen en met vragen of opmer-
kingen belanden in allerlei zijlijntjes of verzanden in details. Een goed 
debat op hoofdlijnen, waar goed geargumenteerd wordt en vooral ook 
goed naar elkaar geluisterd, is het meest interessante deel van de verga-
deringen. Maar helaas zijn in de praktijk goede debatten een zeldzaam-
heid. Ieder houdt zijn eigen voorbereid verhaal en dat is het dan. 

Kan dat niet anders? 
Het kan anders, mits iedereen anders wil. De raad kan vaker con-
tacten leggen met inwoners, bedrijven of organisaties. De beslui-
ten kunnen genomen worden zonder ellenlange vergaderingen. 
Daarvoor is een andere ‘bestuurscultuur’ noodzakelijk, een onder-
werp waar ze in Den Haag ook mee worstelen. Moeten alle onder-
werpen wel uitgebreid besproken worden? Moeten alle fracties zich 
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per se laten horen? Is het nodig een betoog af te steken dat al bij een 
andere fractie te horen is geweest? Een fractie kan keuzes maken 
en bijvoorbeeld zich beperken tot de eigen politieke speerpunten.  
In diverse gemeenten is spreektijd ingevoerd, dat dwingt het raadslid 
zich te richten op de essentie. Wie lang aan het woord is, behoort zich af 
te vragen of die woordenstroom wel enige zin heeft.

De GroenLinks-achterban
Er ligt een schat aan informatie, hulp en ondersteuning bij de eigen ach-
terban, de GroenLinks-leden. Zowel kennis van iemand over een spe-
cifieke streek, dorp of plaats, als vakinhoudelijk. Een inwoner weet wat 
er speelt, een zorgmedewerker kan informatie bijdragen. De kunst is 
om deze mensen te vinden en te mobiliseren. Daarom: vraag alle leden 
naar hun expertise of specialiteit, en koppel daaraan meteen de vraag: 
‘Wilt u benaderd worden door de fractie?’ Dat mes snijdt aan twee kan-
ten. De leden zijn betrokken bij de gemeentelijke politiek en de fractie 
wordt ontlast en komt beter beslagen ten ijs. Desondanks, raadswerk 
blijft woekeren met de beschikbare tijd. 

Een taak voor het rijk
Scholing en ondersteuning zijn nodig. Door de decentralisaties in 2015 
zijn er veel meer taken bijgekomen voor de gemeenten, dus ook voor de 
raadsleden. De onderwerpen op de raadsagenda zijn ingewikkelder en 
minder gemakkelijk te doorgronden. De vergaderstructuur en beloning 
zijn in het algemeen onveranderd gebleven. Raadsleden hebben be-
hoefte aan hulp, maar durven daarvoor geen geld te vragen, geld vragen 
voor jezelf is ‘not done’. Extra middelen voor de raad moeten niet alleen 
vanuit de gemeentelijke begroting komen, immers ondersteuning kan 
niet ten koste gaan van zorg- of armoedebeleid. Geld voor de raad, om 
bijvoorbeeld een fractie-assistent in te zetten, zou rechtstreeks vanuit 
Den Haag moeten komen. Al in 2018 werd de Wet financiering politieke 
partijen geëvalueerd. Belangrijk onderdeel: investeer in lokale partijen, 
de basis van de lokale democratie. Toch heeft het kabinet het nagelaten 
hier een voorstel voor te maken. Hoog tijd dat de Tweede Kamer dat 
repareert.

Is het toch de moeite waard?
Er kleven zoveel nadelen aan het raadslidmaatschap, dat het verheu-
gend is dat al die 8000 mensen dit toch willen doen. In alle Groninger 
gemeenten is een GroenLinks-lijst. Er zijn gelukkig wel lichtpuntjes in 
het werk te vinden. Een raadslid is niet iemand die alleen de stukken 
leest, dan word je een soort ambtenaar. Hij of zij gaat ook praten met in-
woners en experts, werkt samen met collega raadsleden en als het goed 
is: ze zorgen voor zichzelf. Niemand heeft er wat aan als een raadslid 
afhaakt wegens drukte. 
Alle partijen zitten in hetzelfde schuitje. Samen sta je sterker, ook al zijn 
de ideologieën verschillend. Iedereen wil het beste voor de gemeente en 
haar inwoners. Voor een buitenstaander is het soms onbegrijpelijk dat 
er na een heftige discussie in de raad, toch na afloop samen een glaasje 
ranja gedronken wordt zonder elkaar kwaad aan te kijken. Dat zijn de 
mooie momenten die een raadslid kan beleven. Los van het resultaat: 
het raadswerk is de moeite waard. 

Ger Zuiderveen
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Havermout-cashew energieballetjes

Een gezond tussendoortje met veel energie. 

Voor ongeveer 10 – 12 balletjes:
•	 30 gram havermout
•	 80 gram cashewnoten
•	 80 gram rozijnen of dadels
•	 2 eetlepels kokosolie
•	 1 theelepel vanilla-extract (kan vervangen worden door agavesi-

roop)
•	 3 eetlepels fijn gehakte pure chocolade 

1. Doe de havermout en cashewnoten in een blender en hak dit fijn tot 
een fijn kruimige consistentie. 

2. Voeg de dadels of rozijnen toe en zet de keukenmachine nog onge-
veer 2 minuten aan. 

3. Laat de kokosolie smelten en voeg deze samen met het vanilla-ex-
tract toe aan het geheel in de blender. 

4. Haal het deeg uit de blender en doe het in een kom. 
5. Voeg de chocoladechips toe en meng alles door elkaar. 
6. Maak 10 tot 12 balletjes of bij voorkeur kan gekozen worden voor 

repen. 

De energieballetjes zijn een paar dagen op kamertemperatuur te bewa-
ren of een paar weken in de koelkast of vriezer. 

Janneke Brouwer
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Toen mijnheer Jansen zes jaar was, hij zat toen in de tweede klas van de 
lagere school (klas vier volgens de nieuwe telling), brak de Cuba-crisis 
uit. Hij herinnert zich nog heel goed de gespannen sfeer die toen overal 
aanwezig was, al had hij geen idee waar die vandaan kwam. 
De Sovjet-Unie had in mei 1962 kernraketten geplaatst op Cuba waar 
Fidel Castro sinds 1959 aan de macht was, nadat hij dictator Batista 
had verdreven. Het was een reactie op het plaatsen van Amerikaanse 
kernraketten in Italië en Turkije. De Amerikanen hadden de raketten 
op Cuba in augustus ontdekt door verkenningsvlchten boven het eiland. 
De echte crisis begon op 22 oktober toen president Kennedy een rede 
hield waarin hij de ontmanteling van de raketbases eiste. Hij onder-
steunde zijn eis met het in staat van paraatheid brengen van het Ame-
rikaanse leger en een blokkade van Cuba in een straal van 80 kilome-
ter om het eiland. De Russen hadden inmiddels oorlogsschepen met 
kernwapens richting Cuba gestuurd en naderden de 80 kilometer-zone. 
Hoewel later duidelijk werd dat op 27 oktober de zaak bijna uit de hand 
liep, leidden de onderhandelingen achter de schermen op 28 oktober 
uiteindelijk tot de terugtrekking van de Russische schepen. De gesprek-
ken tussen de presidenten Kennedy en Kroetsjov hadden als resultaat 
dat niet alleen de kernraketten op Cuba werden weggehaald, maar ook 
die in Italië en Turkije. Over Cuba werd afgesproken dat de VS geen 
pogingen meer zouden doen het land te bezetten. 
Mijnheer Jansen ziet parellellen, maar ook grote verschillen. De paral-
lellen: het is een conflict tussen oost en west, tussen twee geheel ver-
schillende politieke culturen. Ten tweede: er wordt gedreigd met het 
gebruik van kernwapens. 
De verschillen zijn groter. Het communisme en het zuivere kapitalisme 
bestaan niet meer: er is over de hele wereld een soort mengvorm on-
staan waarin overheid en bedrijven nauw samenwerken. Dat maakte 
economische globalisering mogelijk. De crisis vindt deze keer plaats in 
Europa, niet in de buurt van de VS. We zitten inmiddels in een daad-
werkelijke oorlog, wat de risico’s op escalatie naar een kernoorlog groter 
maakt. 
De enige uitweg is in de ogen van mijnheer Jansen net als in 1962 on-
derhandelen. Oorlog heeft nog nooit een probleem opgelost.
Hoe het ook verder gaat, voor mijnheer Jansen is inmiddels duidelijk 
dat de kans om daadwerkelijk een einde te maken aan de koude oorlog 
is verkeken. We zijn weer terug bij af, bij de situatie van voor Gorbatsjov. 

Henk de Weerd

Column
De geschiedenis herhaalt zich niet
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Agenda
Tot woensdag 16 maart
Campagneactiviteiten in alle gemeenten

Woensdag 16 maart
Gemeenteraadsverkiezingen

Zaterdag 7 mei
Proviciale ledenvergadering

Zaterdag 25 juni: 10:30 - 17:00 uur 
Noordelijke GroenLinks inspiratiedag voor alle leden
De Biotoop,  Kerklaan 30, Haren

Inspiratiedag GroenLinks Noord-Nederland
Op 25 juni 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur organiseren de afdelingen 
GroenLinks Groningen, Fryslan en Drenthe de Inspiratiedag Groen-
Links Noord-Nederland in de Biotoop te Haren. Twee kopstukken van 
GroenLinks verzorgen inleidingen als key note speaker, inspirerende 
inleiders en moderatoren geven onze workshops vorm. Verder is er vol-
doende ruimte voor ontmoeting en ontspanning, er is alle ruimte om te 
netwerken. 

Via de onderstaande link kun je je alvast aanmelden voor de Inspiratie-
dag en de verschillende workshoprondes. Na aanmelding ontvang je een 
bevestiging van het invullen van het formulier. In de komende maanden 
zullen we jou op de hoogte houden van de Inspiratiedag. In de week 
voorafgaand aan de Inspiratiedag, zul je een e-mail ontvangen over de 
indeling van de workshops en andere praktische zaken.

Aanmelden:  https://forms.gle/2qW6bLTbNFtZnVpy5

https://forms.gle/2qW6bLTbNFtZnVpy5
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Colofon

Jaargang 31, nummer 1
De Wenakker verschijnt 3 keer per jaar
Redactie: Gerda Steenhuis, Janneke Brouwer,  Ger Zuiderveen en Henk 
de Weerd 
 
Bijdragen: Bea Moolenaar, Roelof Lanting, Bas de Boer, 
Harrie Miedema, alle lijsttrekkers 
 
Contact 

Statenfractie 

Hendri Meendering (fractievoorzitter): 06 13370915 
h.a.meenderings@ps-provinciegroningen.nl
 
Arjen Nolles: 06 38373783 
a.j.nolles@ps-provinciegroningen.nl
 
Stephanie Bennett: 06 3824 9767 
s.bennett@ps-provinciegroningen.nl
 
Bas de Boer: 06 2506 1023  
b.de.boer@ps-provinciegroningen.nl
 
Nadja Siersema: 06 4517 8584  
h.t.siersema-orsel@ps-provinciegroningen.nl
 
Rianne ten Veen: 
r.c.ten.veen@ps-provinciegroningen.nl
 
Gedeputeerde 
Melissa van Hoorn: 06 2061 6377  
m.vhoornvdullemen@gmail.com 
 
Provinciaal bestuur 
 
Harrie Miedema (voorzitter): 06 8269 7946 
h.miedema44@gmail.com
 
Gijs van der Kroef (secretaris): 06 13705440 
gijs.vdkroef@gmail.com 
 
Joris Engbers (penningmeester): 06 25338580 
info@jorisengbers.nl
Niek Peters: 06 15556581 
niekpeters23@hotmail.com 
 
Marlike Reitsma: 06 8356 1060 
marlikereitsma@gmail.com 

Gabe Penninga 
19bud59@gmail.com
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Digitaal

Mail
Website
Facebook
Twitter
Instagram
 
Redactieadres
Statenfractie GroenLinks 
Turfsingel 83 
9712 KL Groningen 
050 3164568 
groenlinks@ps-provinciegroningen.nl

Kopij is van harte welkom op het bovenstaand  
redactieadres. Deadline: 1 juni 2022
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https://provinciegroningen.groenlinks.nl/home
https://www.facebook.com/groenlinksprovinciegroningen/
https://twitter.com/glprovgroningen
https://www.instagram.com/groenlinksprovgroningen
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