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8 januari 2018. Een keerpunt is het ‘gasdossier’ maar wat voor keerpunt? 
Er moest weer een zware beving plaatsvinden voordat een groot deel van 
Nederland echt wakker werd. Dat lijkt nu toch te zijn gebeurd, maar we 
zijn er nog lang niet. 

Direct na de beving hebben we ons afgevraagd: wat nu politiek te doen, 
weer een debat? Weer een motie? Nee, we hebben gekozen voor een 
open brief aan de minister, op ons initiatief, samen met alle fracties in 
Provinciale Staten, een brief waarin we aangegeven hebben dat het ge-
noeg is, dat de maat vol is en dat het tij gekeerd moet worden. Arjen 
Nolles heeft de brief overhandigd aan de minister.  Ook waren we met 
velen bij de indrukwekkende fakkeloptocht samen met Liesbeth en Jes-
se. Daarna is er veel gebeurd, maar klaar zijn we nog lang niet.

Protocol en hoe verder
Er is in de afgelopen periode veel contact geweest met de Tweede Ka-
merfractie, over de adviezen van het SODM, het schadeprotocol en de 
versterkingsoperatie zijn vragen gesteld door Liesbeth van Tongeren. 
Inmiddels is er een schadeprotocol of beter, zijn de uitgangspunten van 
het protocol vastgelegd. De rol van de NAM is in het directe proces uit-
gespeeld, maar er zijn nog veel zaken uit te werken: hoe gaan we om 
met monumenten, infrastructuur en ook industrie valt op dit moment 
grotendeels buiten het protocol. 
Op 19 maart zou alles in uitvoering moeten gaan. We zien positieve 
ontwikkelingen, maar we zijn er nog steeds niet. Het protocol gaat 
over herstel en niet over de nog veel grotere versterkingsoperatie. 
Een operatie die wij nog steeds zien als gebiedsversterkend, niet al-
leen bouwkundig, maar ook met sociaal en economisch perspectief 
met behoud van het Groninger karakter en uiteraard energieneu-
traal. Dit betekent soms slopen, soms versterken, maar altijd samen 
optrekken met de inwoners, en keuzes maken. Dat het nooit geheel 
naar ieders tevredenheid zal zijn, dat moeten we ons ook realiseren.

Stikstoffabriek
De gaswinning gaat naar beneden, dat is duidelijk. Een extra stikstof-
fabriek om hoogcalorisch gas om te zetten in laagcalorisch gas staat ook 
weer op de agenda. Hierbij willen we wel de kanttekening plaatsen dat 
we dit als tussenoplossing zien, zolang we nog niet volledig van het gas 
zijn verlost. Het  mag de energietransitie niet vertragen, maar voor de 
veiligheid is het een mogelijke tussenstap. 

Snelheid is geboden
Tot slot, eigenlijk het belangrijkste thema, er komen steeds meer rap-
porten over gezondheidsproblemen die ontstaan als gevolg van de aard-
bevingen, psychisch en lichamelijk, totaal ongewenst, een punt dat wat 
ons betreft hoogste prioriteit moet hebben. De politiek kan hieraan bij-
dragen door snel te handelen, gelden beschikbaar te stellen en te laten 
zien dat er werkelijk wordt gewerkt in het gebied! Wij blijven strijden. 

Hendri Meendering

Het beweegt
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Op zaterdag 14 april 2018 wordt een algemene ledenvergadering ge-
houden. De locatie en het aanvangsttijdstip maken we zo snel mogelijk 
bekend. Wel weten we al dat de vergadering in het centrum van Gronin-
gen wordt gehouden in de ochtenduren. Op de conceptagenda staan in 
elk geval de volgende punten. De volgorde kan nog wijzigen. 

•	 Vaststellen opdracht aan en benoemen van kandidatencommissie 
Provinciale Statenverkiezingen 

•	 Vaststellen opdracht aan en benoemen van programmacommissie 
Provinciale Statenverkiezingen

•	 Jaarrekening afdeling 2017 
•	 Benoemen kascontrolecommissie 
•	 Verkiezing bestuurslid 
•	 Verantwoordingen 
•	 Evaluatie verkiezingen GR18 maart

Een definitieve agenda volgt eind maart. Leden ontvangen de agenda en 
de vergaderstukken via de e-mail. Om het milieu, papier en printkosten 
te besparen, liggen deze stukken niet in geprinte vorm in de vergader-
zaal! De stukken zijn vanaf 2 april ook opvraagbaar bij secretaris Gijs 
van der Kroef (gijs.vdkroef@gmail.com). We vragen je echter terughou-
dend met deze mogelijkheid om te gaan.

Provinciale
ledenvergadering

Activiteiten

Groningendag

Op zaterdagmiddag 14 april na afloop van de PLV vindt onze eerst Gro-
ningendag plaats! Dit is een bijeenkomst van, voor en door GroenLink-
sers. Bas Eickhout vertelt over zijn werk in het Europees Parlement. Ook 
komen er workshops over energietransitie en populisme. 
Verder kun je op een alternatieve manier kennismaken met onze Staten-
leden, wethouders en gedeputeerde. Bovendien is er een sprankelende 
en spectaculaire presentatie van het campagneteam! Uiteraard sluiten 
we de middag met een gezellige borrel. 

We zien uit naar je komst! 

Provinciaal bestuur GroenLinks Groningen
Secretaris Gijs van der Kroef
Gijs.vdkroef@gmail.com
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Op woensdag 21 maart vinden in enkele gemeentes van onze provincie 
de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook is er die dag het referendum 
over de sleepwet. Vanaf 20.30 uur staat de deur van het GroenLinkspand 
in de Stad voor je open. Met een (al dan niet alcoholische) versnapering 
in de hand beleven we samen de uitslagen. Wij zorgen voor drankjes en 
hapjes. Zorg jij voor gezelligheid? 

Uitslagenavond 21 maart  

Op donderdag 12 april organiseren GroenLinks, D66 en Water Natuur-
lijk in de Statenzaal van het provinciehuis in Groningen een informa-
tieavond over klimaatadaptatie: wat is er allemaal nodig om ons land 
bestand te maken tegen de klimaatverandering als gevolg van het broei-
kaseffect?  
Sprekers zijn:
•	 Carla Alma, Dagelijks bestuurder Waterschap Noorderzijlvest na-

mens Water Natuurlijk 
•	 Floris Boogaard, Hanzehogeschool/Tauw
•	 Anne Helbig, gemeente Groningen
•	 Elze Reitsema, Waterbeheer
De avond begint om 20 uur. Het provinciehuis is te vinden aan het Mar-
tinikerkhof 12 te Groningen.
S.v.p. opgeven bij: tamelingpaul@gmail.com o.v.v. klimaatadaptatie

Informatieavond klimaatadaptatie

Op 26 mei zullen we in Groningen een samenwerkingscongres met onze 
Duitse zusterpartij Die Grünen organiseren. Doel van deze bijeenkomst 
is om een politiek netwerk te creëren tussen actieve GroenLinksers in 
Noord-Nederland en actieve leden van Die Grünen in Niedersachsen. 
Meer informatie volgt.

Net als de meeste gemeenteraadsfracties, heeft ook de provinciale Sta-
tenfractie een steunfractie met GroenLinks leden die meedenken en 
-praten over standpunten en strategie. Die steunfractie is op zoek naar 
nieuwe leden. Als je een keer wilt komen kijken, neem dan contact op 
met fractievoorzitter Arjen Nolles: 06 41240526. Je kunt ook mailen: 
 arjennolles@yahoo.com
 

Samenwerkingscongres Die Grünen en GroenLinks

Kom een kijkje nemen in de provinciale steunfractie
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De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en GroenLinks wil een 
brede partij worden. Steun onder uiteenlopende groepen in de samen-
leving en meer steun buiten de grote steden zijn daarin heel belangrijk. 
Daarom wordt campagnevoeren in landelijke gemeenten belangrijker 
dan ooit. 
Door gemeentelijke herindelingen zijn in onze provincie de gemeen-
teraadsverkiezingen verdeeld over drie data. Op 21 maart zijn er voor 
GroenLinks verkiezingen in Delfzijl, Loppersum, Pekela, Stadskanaal 
en Veendam. Door die gespreide data kunnen afdelingen in verschil-
lende gemeenten elkaar een handje helpen. Hier wordt al flink gebruik 
van gemaakt door gezamenlijk huis aan huis in gesprek met bewoners 
te gaan en door te flyeren op markten. Verschillende acties zijn al ge-
weest, tot volle tevredenheid van alle betrokkenen. Het zijn gezellige en 
inspirerende dagen en GroenLinks is volop in beweging! Voor wie nog 
aan wil sluiten is er zeker plek, iedere zaterdag tot aan de verkiezingen. 
Bekijk hiervoor de agenda. 
Opgeven kan via groenlinks@ps-provinciegroningen.nl.

Rudy Sterenberg

Gemeenteraadsverkiezingen
GroenLinks doet mee in vijf gemeenten

Jong team 

in Pekela

Van links naar rechts: Erik Schipper, Lidwien Martens, Elly Knevelman, Sandra Norder, 
Coen Oosterveld, Anneke Duit, Sienus Greven, Ben van den Boom

GroenLinks-lijsttrekker Elly Knevelman van de gemeente 
Pekela zal, mocht ze na 21 maart (weer) in de raad ge-
kozen worden, voor de derde keer de eed of de belofte af-
leggen. Met tussenpozen heeft ze inmiddels een schat aan 
ervaring opgebouwd. Tussen 1999 tot 2010 zat ze al in de 
raad en in december 2016 kwam ze terug. ‘Ik ga ervan uit 
dat we onze zetel behouden.’

Elly Knevelman
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GroenLinks Pekela is het afgelopen jaar behoorlijk uitgebreid met nieu-
we actieve leden, waaronder Sandra Norder (op plek 2) en Erik Schipper 
(plek 5). Ze zijn nog niet zo lang lid en ja, misschien dankzij het Jesse-
effect binnengekomen.  Elly is erg blij met hun actieve inbreng, zeker 
ook in de steunfractie. 

De bovenste drie plaatsen op de lijst worden ingenomen door drie vrou-
wen. Sandra Norder is 27 jaar en nummer 3 (Lidwien Martens) is be-
gin 30. Lidwien zat van 2010 tot 2014 in de gemeenteraad van Pekela. 
Op plek nummer 4 staat oudgediende Coen Oosterveld. ‘De momenten 
waren voor mij steeds net gunstig. Toen mijn twee kinderen klein wa-
ren, kon ik werk, privé en politiek combineren. Maar toen ze wat groter 
werden, in 2010, hadden ze meer aandacht nodig en was het goed dat ik 
even pauze nam. En nu zijn ze zo groot dat ik de politiek er weer goed 
bij kan hebben.’ Elly is daarnaast 24 uur per week salarisadministrateur 
op een accountantskantoor in Stadskanaal en helpt bij de boekhouding 
in het bouwbedrijf van haar man. En ja, tot voor kort was ze ook nog 
actief in de medezeggenschapsraad van school en nu nog steeds bij de 
Werkgroep Boven Pekela Energieneutraal. Van dat laatste geniet ze erg. 
Zo heeft die  werkgroep ervoor gezorgd dat het dorpshuis nu energie-
neutraal is. ‘Ik leer er ook erg veel van. Pas nog bijvoorbeeld, dat een 
warmtepomp voor heel veel typen huizen heel gunstig kan zijn. Ze kos-
ten misschien – met subsidie – zo’n €3.700 maar dan bespaar je wel op 
de helft van de gaslasten.’ Haar kennis weet ze slim in te zetten. ‘We 
hebben in de raad een motie ingediend over een te maken energietran-
sitieplan. Die motie is raadsbreed aangenomen. Een mooi succes. Ik zou 
erg graag willen inzetten op biocirculaire economie. En Pekela kan zich 
erg profileren met hennepvezelbouw, met het bedrijf Hempflax dat on-
derzoek doet naar nieuwe toepassingen van hennep.’

Goede verhoudingen
 ‘Ik hoop dat we onze zetel behouden. Nou, eigenlijk ga ik daarvan uit. 
Er doen acht partijen mee, waaronder nieuwkomer PVV. Eerst schrok 
ik daarvan, maar natuurlijk zal de PVV geen stemmen van GL afsnoe-
pen. Wel misschien van de SP, PvdA of Samen voor Pekela. Enfin, ik 
ben voorzichtig optimistisch. De onderlinge verhoudingen in de raad 
zijn goed. Bij andere gemeenteraden heb ik het wel anders gezien. Als ik 
naar raadsvergaderingen ga (ik woon zelf zo’n twaalf kilometer van het 
gemeentehuis dus dan ga ik met de auto), dan pik ik onderweg meestal 
Jolanda Fridrichs op, een VVD’er, soms Wiebe Meilof van de CU als het 
regent  en ook wel eens Grietje Norder van Samen voor Pekela. Mooi 
toch?
Pekela staat misschien te boek als moeilijk, maar ik vind het een prach-
tige gemeente. Natuurlijk wel met onze problemen. De werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid zijn groter dan gemiddeld. Dat baart ons zorgen. 
We hebben aan de andere kant goede sociale voorzieningen, dankzij een 
sociaal college. En we mogen dan wel laag eindigen op de lijst qua ge-
middeld inkomen, we hebben wel vrijheid, rust en ruimte.’ Zelf woont 
Elly aan het randje van Nieuwe Pekela (Boven Pekela), bijna aan het 
eind van de rij huizen langs het kanaal, met – inderdaad – veel ruimte 
voor en achter. 
Elly, geboren in Stadskanaal en getogen in Pekela,  is ooit op het spoor 
van de politiek gezet door Luppo Leeuwerik, de bekende voormalige 
CPN- (en later GroenLinks-)wethouder van Pekela.  ‘Ik kwam bij hem 
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langs met een vraag. Of het klopte dat asielzoekers zomaar van alles 
kregen van de gemeente, veel meer dan anderen met een bijstandsuitke-
ring. Leeuwerik zei toen: ‘Ben jij niet geïnteresseerd in de politiek?’ Hij 
gaf haar het zetje. Voor ze het wist stond ze op de lijst van GroenLinks.  

Menselijke maat
Een kansrijke toekomst, eerlijk, duurzaam en de menselijke maat. Dat
zijn de uitgangspunten van het verkiezingsprogramma waarmee Groen-
Links  Pekela de verkiezingen in gaat.  
Een campagne hoort er natuurlijk bij, hoewel  Elly toegeeft dat ze niet 
zo’n held is in campagne voeren. ‘Ik ben minder uit op overtuigen. Ieder 
heeft recht op zijn mening.  Natuurlijk laat ik het lijsttrekkersdebat op 
10 maart niet liggen. We doen mee met NL Doet  en gaan zwerfvuil 
oprapen met Pekela Schoon. Dat willen we verbinden aan de oproep 
aan de gemeente om supermarkten te bewegen statiegeld in te voeren 
op blik en flesjes.’
Hoe ervaren ze inmiddels ook is, ze is graag bereid te leren. Zo heeft ze 
tijdens een lijsttrekkerstraining in Utrecht waardevolle tips gekregen. 
Zoals: benoem de positieve dingen van andere partijen en vervolgens de 
punten waarin je je onderscheidt. 
‘Kijk, iemand als onze SP-fractievoorzitter die een geboren debater is, 
dat niveau haal ik niet. Maar dat moet ik dan ook niet proberen.’ 

Nicolette Scholten

Nadja Siersema
GroenLinks heeft in Stadskanaal al meerdere keren meegedaan met de ge-
meenteraadsverkiezingen, maar haalde nooit de kiesdrempel, al was het er 
wel eens heel dichtbij. Lijsttrekster Nadja Siersema gaat het, na een eerste 
poging in 2010, nog een keer proberen. Ze is ervan overtuigd dat het deze 
keer gaat lukken.
 
Nadja heeft door haar werk in het speciaal onderwijs en als voetbalster 
een behoorlijk netwerk opgebouwd en hoopt een beetje mee te liften op 
het succes van Jesse Klaver. Bovendien doet de Partij voor de Dieren niet 
mee, waardoor dierenvrienden eigenlijk alleen maar bij GroenLinks te-
recht kunnen. Het konijn dat in de kamer rondhuppelt is het daar mee 
eens. Zo’n 600 stemmen binnen halen moet te doen zijn.

Campagne
In de campagne gaat de afdeling zich richten op digitale media, flye-
ren en huis-aan-huisactie in kansrijke wijken. De afdeling Westerwolde 
komt helpen, net als de provinciale afdeling. In maart komt er nog iets 
grootschaligs, een event met muziek om ook jongeren te bereiken.

Links
Vanuit haar hart ligt haar politieke belangstelling vooral aan de linker-
kant: armoedebestrijding, werkgelegenheid voor mensen met weinig 
kansen op de arbeidsmarkt, opheffen van culturele achterstanden en 
passend onderwijs. Zij vindt het belangrijk dat jongeren hun opleiding 
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Het gaat deze 

keer wél lukken 

in Stadskanaal

afmaken, want anders maken ze weinig kans op betaald werk. Armoe-
debestrijding en vooral het aanpakken van de oorzaak daarvan is in haar 
ogen een belangrijke taak voor de gemeente. Dat moet de vorm krijgen 
van begeleiding van gezinnen die eigenlijk niet mee kunnen komen in de 
maatschappij en belemmerd worden door hun angst voor verandering.  
Waar ze zich echt kwaad om kan maken is de schuldhulpverlening. Daar 
worden belachelijke rentes tot 11% opgelegd en commerciële bureautjes 
hebben een veel te dikke vinger in de pap. Als het aan Nadja ligt gaat de 
gemeente zich daar weer veel intensiever mee bemoeien. 

Jeugdzorg
Ze maakt zich zorgen over de jeugdzorg. Het pact dat de Groninger ge-
meenten hadden gesloten om elkaar financieel te helpen loopt op zijn 
laatste benen en een alternatief is er nog niet. 



Wenakker

GROENLINKS Groningen
8

Wenakker

GROENLINKS Groningen
9

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Stadskanaal, dat in de lokale 
jeugdzorg een belangrijke rol moet spelen, functioneert bij lange na niet 
optimaal: er is sprake van groot verloop in het personeelsbestand en 
slechte bereikbaarheid. Ook daar moet het nodige aan gebeuren. 

Werk en groen
In heel Oost-Groningen speelt het probleem van een grotere werkloos-
heid dan gemiddeld in Nederland, ook in Stadskanaal. In lijn met wat 
GroenLinks landelijk vindt, komen er, als het aan Nadja ligt, groene 
banen. In onze provincie kan een basis daarvoor gevonden worden in 
de landbouw, die grondstoffen kan leveren voor nieuwe producten, zo-
als bij Hempflex in Pekela gebeurt. Maar ook de overstap op duurzame 
energie kan werk opleveren. Maar liever niet in grootschalige projecten. 
Daar hebben de mensen een beetje de buik van vol. 

Henk de Weerd

Tim Haan
‘Ik heb altijd op GroenLinks gestemd. Het begon toen ik op het mbo een 
spreekbeurt moest houden. Iedereen koos een grote partij, beetje makke-
lijk, maar ik was de enige die zich in GroenLinks had verdiept. Het was in 
de tijd van Femke Halsema: links maar niet conservatief links.’

Tim (29) komt niet uit wat je noemt een rood nest. Veel familieleden 
stemmen rechts, sommigen zelfs PVV. Alleen zijn vader heeft een links 
hart. ‘Hij wordt ook lid van GroenLinks’, zegt Tim trots.
Op 15 december is Tim door de leden gekozen als lijsttrekker van de 
lijst in Delfzijl. Na jaren probeert GroenLinks daar weer een voet tussen 
de deur te krijgen. Spannend, natuurlijk. Ook voor Tim zelf. Want Tim 
kan niet bogen op een jarenlange politieke ervaring. Hij doet het alleen 
omdat hij verzekerd is van de steun van een groepje om hem heen. En 
verder: hij houdt van discussie. ‘Soms ook wel met vreemden. Op straat, 
in de trein. Maar ik houd niet schreeuwen.’ 
Natuurlijk zullen velen hem een groentje noemen. In sommige opzich-
ten is hij dat ook. Maar aan de andere kant is hij door het leven gepokt 
en gemazeld. Zijn ouders, beiden met – destijds –een drankprobleem, 
zijn gescheiden, waarna Tim, nog een puber, zijn moeder volgde naar 
Assen. Zijn moeder kreeg een nieuwe vriend die haar dreef tot een zelf-
moordpoging. ‘Mijn opa en oma hebben ons opgevangen. Mijn zusje 
ging met mijn moeder mee naar Werkhoven, maar ik ging weer bij mijn 
vader wonen in Delfzijl. Immers, daar was ik opgegroeid.’ Maar toen 
foute vrienden van zijn vader het in hun kop haalden om spullen van 
Tim te jatten, kapte hij ermee. Tim kon gelukkig bij vrienden terecht. 
Hij maakte de opleiding Facilitair management niet af maar vond werk 
in een call center, zelfs een paar maanden in Boedapest. 
 
Jongeren uit de zijlijn 
Zijn hoofd loopt vaak over. Tim kreeg de diagnose van een persoonlijk-
heidsstoornis op het autistisch spectrum. Dat maakte dat hij doorkreeg 
waarom het op het werk vaak niet goed ging en waarom hij – letterlijk, 
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het schijnt een symptoom te zijn – op zijn tenen loopt. ‘Ik heb zelf er-
varen hoe belangrijk het is als er persoonlijke aandacht voor je is. Dat is 
ook mijn belangrijkste drijfveer om in GroenLinks actief te worden. Ie-
dereen moet kunnen meedoen. De Sociale Dienst had een programma 
Jongeren uit de zijlijn. Ik mag wel zeggen dat ik, samen met de begelei-
ding door Elker, daardoor op het goede spoor ben gezet. Ik kreeg weer 
een toekomst.’ Die toekomst hoopt hij te delen met zijn vriend Daniel. 
‘Toen ik vijf jaar geleden op het huis van mijn moeder paste, chatte ik 
met Daniel, die in Wijk bij Duurstede woonde. Hij had net een kerst-
pakket gekregen. Ik zei: “ik kom wel even langs, chocola halen.” En ik 
ging niet meer weg.’ Vanaf dag één boomden ze over politiek, die hen 
beiden mateloos boeit. Nachten doorhalen tijdens de Amerikaanse ver-
kiezingen bijvoorbeeld. ‘Ik kijk ook heel graag naar politieke discussies 
om te zien hoe mensen debatteren. Ik kan erg genieten van slimme dis-
cussietrucs.’ Tim is intussen in Delfzijl gaan wonen. Daniel sinds kort 
ook. De laatste houdt een beetje in de gaten dat het hoofd van Tim niet 
te vol loopt. Af en toe op de bank met een dekentje. 
‘Toen ik op het vmbo zat, kreeg ik door dat ik homo ben. Ik durfde niet 

De politiek 
boeit mij 
mateloos
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uit de kast te komen, hoewel ik steun voelde bij een lesbische mentor. En 
ook later op het mbo, zolang leerlingen nog dingen zeiden als: “homo’s 
zijn ziek”, hield ik mij stil. Pas in Boedapest durfde ik er voor uit te ko-
men en viel een last van mijn schouders. Mijn moeder vertelde laatst 
dat ik, toen ik 6 jaar was, in de auto had gezegd: “Mama, vind je het erg 
als ik met een vriendje thuiskom?” Toen zou mijn moeder geantwoord 
hebben: “Helemaal niet, maar nu nog maar even niet.”

Nicolette Scholten

Leo van Esch
De gemeente Loppersum kent 17 dorpen, elk met een eigen gezicht en 
problematiek. De gemeente is vooral bekend vanwege de gaswinningspro-
blematiek. Grote bevingen in Huizinge en onlangs in Zeerijp schudden 
het gehele land wakker. De plaatselijke politiek wil geen slaatje slaan uit 
de gerezen misère. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het zicht houdt 
vriend en vijand zich aan een eensgezind optreden. 

De hoop is nu gevestigd op minister Wiebes, met wie de eerste con-
tacten gunstig afsteken ten opzichte van Kamp destijds. Leo van Esch 
(1949) was aanwezig bij de ontmoeting met Wiebes en is gematigd po-
sitief. Natuurlijk, eerst zien en dan geloven, maar eindelijk lijkt er iets te 
gaan gebeuren. 

Wensenlijstje om te profileren
Leo van Esch is fractievoorzitter en lijsttrekker voor GroenLinks. 
GroenLinks neemt deel aan het college in de persoon van Bé Schollema. 
Hij is wethouder namens PvdA en GroenLinks. De samenwerking met 
de PvdA verloopt prima en is gebaseerd op de overeenkomsten tussen 
beide partijen. Deze samenwerking zal na de verkiezingen bestendigd 
worden. 
Leo heeft een lijstje gemaakt met zijn belangrijkste aandachtspunten in 
de komende campagne. Bovenaan staat TOEGANKELIJKHEID. Uiter-
aard gaat het om de infrastructuur en het openbaar vervoer, maar daar-
mee wordt ook de toegankelijkheid in de zorg en het onderwijs bedoeld. 
In een krimpgebied komen voorzieningen onder druk te staan en als er 
dan een winkel, een school of huisarts niet langer in het dorp aanwezig 
kan zijn, dan moeten er oplossingen gevonden worden voor de kinde-
ren en volwassenen om deze voorzieningen toch te bereiken. 
Het woord toegankelijkheid slaat ook op de wijze waarop de overheid 
onderling communiceert en met de inwoners. De dialoog is van we-
zenlijk belang, volgens Leo moeten het gemeentebestuur en de politiek 
vooral nog leren luisteren. Eenrichtingsverkeer is taboe en zeker niet 
handelen naar de waan van de dag.

Leo van Esch
Leo komt uit een katholiek gezin (Eindhoven) en belandt na enkele om-
zwervingen in het noorden. Als student maakte hij de roaring sixties 
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In Loppersum is de 

Gaswinning geen 

verkiezingsthema 

mee, voelde zich thuis bij de PSP en nam afstand van de keurslijven 
en dogma’s uit zijn  jeugd. Een gemeenteraad is weliswaar het eind-
punt voor beslissingen, maar daaraan vooraf is de samenleving aan 
het woord. Leo werkte in het onderwijs. Het schoolbestuur zat in zijn 
ogen te verstrikt in allerlei patronen, hetgeen Leo probeerde om te  
buigen via de ondernemingsraad.  Als muziekdocent leer-
de hij vooral om te luisteren. ‘Niet de nootjes van Bach zijn  
allesbepalend, maar de klinkende stappen van de binnenstormende 
leerlingen,’ is een beeldspraak die Leo graag gebruikt. 

Campagne 
Leo hoopt Loppersum iets groener te kunnen maken. De afgelopen ja-
ren zijn de duurzame ambities wel verbeterd, maar GroenLinks heeft 
nog veel te bieden. ´In de campagnetijd moeten de mensen vooral 
merken dat je meedoet,´ zo stelt Leo. ´Sociale media zijn belangrijk en 
natuurlijk maken we een flyer. Op 3 maart hebben we een uitgebreide 
actiedag.‘
De aanwas van nieuwe leden verloopt traag en de vergrijzing is in het 
krimpgebied een groot probleem. Naast een actief bestuur zijn er toch 
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nog zo’n tien mensen actief betrokken bij de campagne. De samenwer-
king ervaart Leo als een warm bad, meteen vanaf het eerste contact. 
‘Mensen die eenmalig meehelpen zijn te vinden, maar langdurige be-
trokkenheid is zeldzaam. Er is behoefte aan beweging en vernieuwing 
binnen het gemeentebestuur en ook binnen de eigen partij,’ vindt Leo. 
‘Ons motto is: “Sterke schone dorpen in een toekomstbestendige regio.” 
Een dorp is geen eiland, we moeten open blijven staan voor maatschap-
pelijke veranderingen en de nieuwe tijdsgeest. En bovenal moeten we 
leren luisteren!’ 

Ger Zuiderveen

Trevor Mooijman
GroenLinks heeft momenteel geen raadszetel in de gemeente Veendam. 
Trevor Mooijman (1974), nummer 1 op de kandidatenlijst GroenLinks, 
wenst dat straks anders te zien. De wand van zijn woonkamer is behangen 
met schilderijen en foto’s. Zelfgemaakt, soms aangekocht, bijvoorbeeld een 
mooi mozaïek in Byzantijnse stijl. Een werk gekocht van de kerk, daarmee 
een goed doel steunend. De andere kamerwand wordt in beslag genomen 
door goed gevulde boekenkasten. De verscheidenheid aan schilderijen, 
foto’s en boeken geven niet meteen een duidelijk beeld van Trevor. Twee 
orgels in de kamer geven meer richting. Trevor is kerkorganist en hij werkt 
drie dagen in de week in Sneek als koorleider. Daarnaast is hij nog postbe-
zorger bij Post.nl en lid van de medezeggenschapsraad. 

Politiek  
Trevor is als vijfjarige vanuit Den Haag naar Veendam gekomen. Al 
gauw blijkt zijn interesse in ‘bestuurszaken’ en politiek, Op elfjarige leef-
tijd maakt hij lijstjes met namen van politici die op tv verschijnen. Deze 
belangstelling heeft hij niet van een vreemde. Zijn vader Theo (rijks-
ambtenaar) is sinds jaar en dag GroenLinks- lid en was tot 2014 raadslid 
in Veendam. Trevor komt uit een nest waar de VPRO, Volkskrant en 
PPR/PSP dagelijkse kost waren. Enigszins recalcitrant ging zijn eerste 
stem naar Wim Kok, waarna hij later nog verder ‘afgleed’, hij steunde 
D66 (toen nog D’66). Na deze bescheiden trekjes van verzet tegen de 
ouders kreeg de drang naar groen en sociaal (links) toch weer de over-
hand en keerde hij terug naar de partij van zijn vader: GroenLinks.   

Ondernemer of ambtenaar
In de visie van Trevor is een onderscheid te maken tussen de politieke 
ondernemer en de politieke ambtenaar. De ondernemer neemt meer ri-
sico’s, maakt soms grote carrièresprongen en ziet vervolgens wel waar 
het schip strandt. Je kunt winnen, maar ook verliezen. Trevor voelt zich 
meer thuis bij zijn vader, de ambtenaar. ‘Doe geen overhaaste dingen, 
bouw zorgvuldig en gedegen iets op en wees alert dat je niet buiten de 
paadjes terechtkomt.’ Door stap voor stap te gaan, bereik je uiteindelijk 
beter de gestelde doelen. 
De stap-voor-stap-gedachte is terug te vinden in Trevors politieke am-
bitie. Hoewel hij van jongs af aan al een politieke junkie is – hij volgt 
alles wat los en vast zit op politiek gebied -  voelt hij zich pas sinds een 
jaar of twee voldoende geroepen om de stap te zetten naar een actieve 
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loopbaan. Provinciaal bestuurslid en straks wellicht als raadslid. Stap 
voor stap, hij is er nu aan toe. 

Kandidatenlijst
Het viel niet mee om een kandidatenlijst samen te stellen. Gelukkig 
kwamen er enkele nieuwe leden bij, met wie een lijst mogelijk werd. 
Weliswaar een korte, maar voldoende. Enige draagvlak heb je beslist 
nodig om mee te kunnen doen en de verkiezingen tot een (bescheiden) 
succesje te maken. Hoewel de gemeentelijke herindeling vooralsnog van 
de baan is, is de afdeling GroenLinks met Pekela en Stadskanaal alvast 
samengegaan tot één afdeling Veenkoloniën. Onderling kun je elkaar 
adviseren en ondersteunen. 
Goed campagne voeren zonder financiën met weinig mensen blijft las-
tig. GroenLinks moet zich uiteraard wel laten zien de komende weken, 
maar de verkiezingsuitslag zal toch voor een flink deel afhangen van de 
landelijke politiek. Trevor is wel verheugd over de mogelijkheden die 
er zijn, zoals het gebruik van de sociale media Twitter en Facebook. De 
jonge aanwinsten op de lijst blazen deze media nieuw leven in. 

Eenmaal in de raad
Grote thema’s spelen er amper in de raad van Veendam. Wat stof deed 
opwaaien is inmiddels de besluitvorming gepasseerd. De herindeling, de 

Doe geen overhaaste 

dingen, bouw 

zorgvuldig en 

gedegen iets op
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centrumontwikkeling, de Winkler Prinscampus – geen van de spraak-
makende onderwerpen behoort nog tot verkiezingsthema’s. Het college 
deed het de afgelopen vier jaren redelijk goed. Er is weliswaar onenig-
heid met de oppositie over de opknapbeurt van het centrum - er is veel 
geld mee gemoeid -, maar ook daar zijn de kaarten inmiddels geschud. 
Trevor ziet vooral mogelijkheden om de hoofdlijnen in het beleid net 
iets groener of iets socialer bij te sturen. Echt grote veranderingen zijn 
in Veendam niet te verwachten, wel kleinere verschuivingen. Daar kan 
één GroenLinkszetel aan bijdragen. 

Ger Zuiderveen

Lokale politiek in de USA
Al een tijd was ik op zoek naar ‘politieke’ geestverwanten in Colorado. De 
democraten zijn wat mij betreft niet links genoeg en de lokale Greens lijkt 
een verzameling van vreemde types (hoe komt iemand die de holocaust 
ontkent toch op een kieslijst?) in een ongeorganiseerd geheel.  Tot ik op 
een heel lokaal initiatief stuitte, een buurt duurzaamheidscollectief. In dit 
kleine collectief ontmoette ik mensen die heel groen, maar ook heel links 
(voor Amerikaanse begrippen) denken. 

Zo’n collectief werkt vooral in kleinschalige praktische projecten gericht 
op duurzaamheid, maar ontvangt daarbij wel steun van de gemeente, 
bijvoorbeeld bij het versturen van een mailing. Het was moeilijk voor 
mij om de politieke lijn  hierin te zien. Een van de dingen die mijn 
collectief doet is een resilience circle, georganiseerd bij buurtbewoners 
thuis. Het klonk mij wat alternatief in de oren.

Met een grote schaal pastasalade begaf ik me naar het huis van een 
buur. Er heerste een warme sfeer en er was veel zelfgemaakt eten en al-
lerlei drinken. Om klokslag 19 uuur begon het echte programma. Een 
spreker van Conservation Colorado vertelde ons hoe deze organisatie 
groen beleid ondersteunt.  Maar belangrijker waren tips over hoe te 
lobbyen voor groene doelen, hoe je het best contact maakt met volks-
vertegenwoordigers en senatoren, en welke politici groen zijn en welke 
niet. De spreker knoopte ons in de oren: als je het beleid wil beïnvloe-
den is lokale actie echt enorm belangrijk, vooral nu op nationaal ni-
veau de groene agenda bijna weggevaagd is, en de gas- en olieindustrie 
enorm machtig is. Mensen luisterden gretig. Er werd gelachen om de  
instructies hoe we een senator kunnen laten ophalen door de portier 
van het Capital, om deze te spreken over wat we belangrijk vinden. ‘Het 
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verzet is lokaal!’ werd er gezegd. Ik vroeg me af hoeveel van deze huiska-
mergesprekken er plaatsvinden op regelmatige basis door heel Amerika. 
In welke en hoeveel warme huiskamers eten mensen zelfgekweekte en 
-bereide groenten en plannen beramen om van Amerika een groen en 
duurzaam land te maken onder het genot van een glaasje wijn of een 
sapje? 

Van het weekend kreeg ik per e-mail een dringende oproep via het col-
lectief dat sommige leden van de gemeenteraad twijfels hebben over kli-
maatverandering en de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen opnieuw 
willen bekijken met experts die van mening zijn dat klimaatverandering 
niet bestaat. Of er mensen naar deze gemeenteraadvergadering konden 
komen om in te spreken en de gemeenteraadsleden te overtuigen de 
duurzaamheidsdoelen te handhaven.  Nu ik het belang begrijp van lo-
kale actie kon ik natuurlijk geen nee zeggen.  Mr. Mayor may I have your 
attention for a pressing matter?

Bea Moolenaar

Keurige dames en heren op leeftijd, kinderen, huurders, eigenwoning-
bezitters, studenten, mensen uit de stad en uit de provincie: alles was 
er, die avond van 19 januari. Daartussendoor krioelden ook nog de 
vele bezoekers van Eurosonic  op hun OV-fietsen (sommigen zullen 
hun concert gemist hebben) en moedigden bier drinkende jongelui de 
demonstranten aan. De CDA-burgemeester van Loppersum riep met 
overslaande stem nog net niet op tot verdere actie, maar het scheelde 
niet veel.  En toen de demonstranten bij café De Sleutel de hoek om-
gingen, naar de Noorderhaven, werden ze blij verrast door de aanblik 
van de tientallen verlichte tractoren uit de omgeving Loppersum aan de 
overkant van het water. 
De volgende dag wilden we onze schade melden bij het Centrum Veilig 
Wonen. Daarvoor was een wachtwoord nodig. Graag met hoofdletter 
en kleine letter in combinatie met een leesteken. We probeerden maar 
wat. ‘Een sterk wachtwoord’, kregen we terug. Wat ons wachtwoord was? 
Schande!

Nicolette Scholten

Schande!
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Vacature provinciaal bestuur

Ben jij het organisatorisch talent waarnaar wij op zoek zijn? Draai jij je 
hand niet om voor het organiseren van een boeiende gespreksavond en 
weet je snel een weg te vinden binnen onze organisatie? 
GroenLinks bruist van de energie en ons ledenaantal blijft maar groei-
en. Daar zijn we erg blij mee en we willen al onze (nieuwe) enthousi-
aste leden graag leren kennen. Daarom organiseren we ledenavonden 
waarin we met elkaar in gesprek gaan over wat ons bindt en boeit. Wil 
je graag meehelpen om GroenLinks nog groter te maken en voel je het 
al kriebelen om zo’n avond te organiseren? Of wil je graag helpen de 
Provinciale Statenverkiezingen tot een knalsucces te maken? Solliciteer 
dan als bestuurslid voor het provinciaal bestuur!

Wie zijn wij?
Het provinciaal bestuur bestaat op dit moment uit 8 leden. De vacature 
is ontstaan doordat één bestuurslid reglementair aftreedt. Bestuursleden 
worden door de provinciale ledenvergadering benoemd. We vergaderen 
gemiddeld één keer per drie of vier weken. Een bestuursperiode duurt 
twee jaar en kan verlengd worden door een herbenoeming. De taken 
van het bestuur zijn onder meer:
•	 Het organiseren van (discussie)bijeenkomsten
•	 Zeken en vinden van politiek talent
•	 Organiseren verkiezingen
•	 Vrijwilligers werven en binden
•	 Conflictbeheersing
•	 Contact initiëren en onderhouden met lokale afdelingen binnen de 

provincie
•	 Je bent 4-8 uur beschikbaar per week

Wat vragen wij?
We zijn met name op zoek naar enthousiaste leden die de taak van het 
organiseren van bijeenkomsten op zich willen nemen. Ook als jij in 
staat bent om lokale, minder actieve afdelingen van nieuwe energie te 
voorzien, zijn we naar je op zoek. In algemene zin ben je kritisch, be-
sluitvaardig en samenwerkingsgericht. Gezien de huidige samenstelling 
van het provinciaal bestuur moedigen wij met name vrouwen aan om 
te solliciteren.

Procedure
Uiterlijk 16 maart 2018 moeten we je aanmelding hebben ontvangen. 
Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek 
en ga je meedraaien op proef met het provinciaal bestuur. Geschikte 
kandidaten worden door het bestuur voorgedragen in de eerstvolgende 
provinciale ledenvergadering. Die vindt plaats op 14 april.

Voor nadere informatie en jouw aanmelding kun je terecht bij: Gijs van 
der Kroef (gijs.vdkroef@gmail.com // 06-13705440)
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Veel zinvol werk in de regio

Samen met de FNV organiseerde GroenLinks op 22 februari in Delfzijl 
een bijeenkomst over werkgelegenheid in Groningen.  Marc Verschuren, 
GroenLinks-wethouder van Winsum, maakte duidelijk dat er veel werk 
is en dat er nog heel veel meer werk gaat komen in de zorg, de techniek, 
ICT en bouw. Helaas is vaak sprake van een ‘mismatch’ tussen vraag en 
aanbod. Daar moet nog veel gebeuren. 

Verschuren is trots op een interessant project in Winsum: het Wijkleer-
bedrijf. Studenten met nauwelijks een startkwalificatie in de zorg leren 
in de praktijk en lopen stage bij hulpvragers, die tegelijkertijd stagebe-
geleiders zijn. 

Arnoud Hoogsteen van de FNV ziet evenals Verschuren grote kansen in 
de regio. Het 1000-banenplan waarvoor het ministerie geld heeft uitge-
trokken, moet leiden tot werk voor minimaal duizend werkzoekenden 
in de bouw- en techniek. De twaalf gemeenten die hieraan meedoen, 
zullen hun aanbestedingen zichtbaar maken in een regionale aanbeste-
dingskalender. Daarmee weten lokale werkgevers welk werk eraan komt, 
zodat zij daarmee rekening kunnen houden. Ook gaan de gemeenten 
bij hun aanbestedingen voorwaarden opnemen, gericht op meer kansen 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Maar betaald werk is ook weer niet zaligmakend, betoogde Tim Haan, 
lijsttrekker van GroenLinks Delfzijl. Plezier in je werk is het belangrijk-
ste. Bovendien wordt ongelooflijk veel zinvol werk onbetaald verricht. 
Hij pleitte voor een experiment met het basisinkomen. 

 
Nicolette Scholten

Diogenes

Koud hè!
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Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in Midden-Groningen 
op 21 november 2017 waren de verwachtingen hoog gespannen. In de drie 
fuserende gemeenten (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwol-
de) waren vier GroenLinks raadsleden actief. Het resultaat was teleurstel-
lend. Op eigen kracht slechts twee zetels behaald, maar dankzij een lijst-
verbinding met de PvdA nog één restzetel erbij. De ronkende felicitaties 
van landelijk campagneleider Wynand van Duyvendak over de ‘fantas-
tische’ resultaten vielen verkeerd. Heeft hij zitten slapen? De vriendschap 
bekoelde danig. 

De PvdA kwam als grootste partij uit de hoge hoed en nam het voor-
touw bij het vormen van een nieuw college. In Hoogezand-Sappemeer 
vormden de PvdA en GroenLinks al sinds 1990 de kern van alle colle-
ges. De vriendschap straalde eraf. Momenteel zoeken landelijk de linkse 
partijen elkaar op. Maar de lokale PvdA stoorde zich nergens aan. De 
sociaal democraten kozen voor veiligheid, alleen bekende wethouders 
en zo veel mogelijk coalitiezetels, 22 van de 33 zetels totaal. De opposi-
tie moet vier jaar lang opboksen tegen een overmacht. Spannend? Niet 
heus.

Op de winkel passen
Het brede college met SP, CU, CDA en VVD kwam met een collegepro-
gramma vol oude plannen, reeds vorig jaar verzameld door ambtenaren 
in de aanloop naar de fusiegemeente. Er was geen enkele visie, geen 
enkel nieuw idee. Een vaag programma, waar geen zinnig mens iets op 
tegen kon hebben. Van een gedurfde groene en sociale richting –zo-
als voorheen met GroenLinks – was geen sprake meer. Van politieke 
vriendschap was geen sprake meer. Geen vliegende start voor de nieuwe 
gemeente. ‘Op de winkel passen’, dat zou een mooie titel geweest zijn 
voor het collegeakkoord in de nieuwe gemeente Midden-Groningen.  

Succes!
GroenLinks Midden-Groningen haalt diep adem en wenst alle Groen-
Links’ers  veel succes, in campagne en vooral ook straks na 21 maart! 

Ger Zuiderveen

Vriendjes in de politiek – nepnieuws?

De GroenLinks fractie Midden-Groningen:Albert Bosscher, raadslid; 
Mariët Bosman, fr.vz.;Ger Zuiderveen, fr. vertegenwoordiger;  

Silvia Kuperus-Poel, fr. vertegenwoordiger; Henk Bos, raadslid
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Column
Nietsdoen

Een van de schoonzonen van Karl Marx, Paul Lafargue, schreef in 1880 
‘Het recht op luiheid’, waarin hij een lans brak voor nietsdoen. Mijnheer 
Jansen had het boekje in zijn jeugd gelezen, en was er enigszins door 
teleurgesteld, al weet hij niet meer precies waarom. Inmiddels is hem 
wel duidelijk geworden hoe revolutionair de ideeën van Lafargue zijn.

Lafargue forceert in zijn boekje een breuk met een paar eeuwen filo-
sofie over de rol van arbeid in het menselijk bestaan. Daarin ziet men 
de mens als een wezen dat door te werken de wereld naar zijn eigen 
behoeften omvormt. In de ogen van Hegel was de arbeider daarom de 
kroon van de schepping. Hij is het immers die de wereld daadwerkelijk 
omvormt, niet de bankier, de ondernemer of de politicus. Vandaar was 
het een kleine stap naar Marx’ gedachte dat de arbeider dan ook maar 
de baas in de wereld moest zijn. Eigenlijk zou dat niet meer zijn dan de 
realisering van wat filosofisch al lang bezegeld was.
Lafargue benadert arbeid heel anders. Hij is niet zo geïnteresseerd in 
filosofie en ziet in arbeid een verloochening van het lichaam en hij ver-
vloekt de hartstocht waarmee mensen zich hieraan wijden. Hij ziet de 
lange en zware werkdagen, die in de negentiende eeuw heel normaal 
zijn, als het resultaat van een arbeidsmoraal waar de mensen zich niet 
aan kunnen onttrekken. Het is die moraal die hun positie zwak maakt. 

We zijn inmiddels anderhalve eeuw verder, en mijnheer Jansen ziet dat 
de arbeid heerst als nooit tevoren. De arbeidsbesparende machine, waar 
Lafargue zijn hoop op had gezet, heeft de mensen niet bevrijd van de 
arbeid. Integendeel; de mensen werken nu harder dan ooit. Sommigen 
worden daartoe door armoede gedwongen, maar in grote delen van de 
wereld verdienen mensen veel meer dan ze voor hun levensonderhoud 
nodig hebben. Waarom offeren zij daarvoor zo’n groot stuk van hun 
leven op?
Mijnheer Jansen vermoedt iets duisters achter de hartstocht voor werk 
niet de (protestantse) arbeidsmoraal, maar de angst voor het nietsdoen. 
De leegte waarin je valt als je even niet geconcentreerd met iets bezig 
bent. Onbestemdheid, de dagelijkse geluiden die je nooit hoort, het ge-
voel van je billen op de stoel, gedachten die hun eigen gang gaan. Het is 
het lichaam dat eindelijk een kans krijgt. Mijnheer Jansen probeert het 
af en toe die kans te geven, maar er is altijd wel weer iets wat om aan-
dacht schreeuwt. Nietsdoen: het valt nog niet mee!

Henk de Weerd
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Agenda
Zaterdag 3 maart
Campagne in Delfzijl en Loppersum

Maandag 5 maart: 13:00 uur
Reünie PPR
De Meerpaal, Dronten

Zaterdag 10 maart
Campagne in Veendam en Stadskanaal

Woensdag 21 maart: 20:30 uur 
Uitslagen avond
GroenLinks pand, Coehoornsingel 87, Groningen

Donderdag 12 april: 20 uur
Informatieavond klimaatadaptatie
Statenzaal provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen

Zaterdag 14 april
Provinciale ledenvergadering + Groningendag
Locatie volgt (wel in Groningen stad)

Dinsdag 24 april: 20 uur
ALV afdeling Groningen stad
GroenLinks pand, Coehoornsingel 87, Groningen

Zaterdag 26 mei
Samenwerkingscongres GroenLinks en Grünen
Locatie volgt

Donderdag 28 juni: 20 uur 
ALV afdeling Groningen stad (hoofdthema: stemmen over het
 programma)
GroenLinks pand, Coehoornsingel 87, Groningen

Donderdag 19 juli: 20 uur
ALV afdeling Groningen stad (hoofdthema: stemmen over 
kandidatenlijst)
GroenLinks pand, Coehoornsingel 87, Groningen
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Colofon

Jaargang 27, nummer 1

De Wenakker verschijnt 3 keer per jaar

Redactie: Nicolette Scholten, Ger Zuiderveen en Henk de Weerd 
 
Bijdragen: Hendri Meendering, Bea Moolenaar, Rudy Sterenberg; foto’s 
demonstratie aardbevingen: Leo de Vree, Marja Holstege 

Redactieadres:
Statenfractie GroenLinks 
Turfsingel 83 
9712 KL Groningen
050 3164568
groenlinks@ps-provinciegroningen.nl

Kopij is van harte welkom op bovenstaand adres. 
 
Deadline: 1 juni 2018

Contact
Statenfractie
Arjen Nolles (fractievoorzitter): 06 38373783 
arjennolles@yahoo.com
 
Harrie Miedema: 06 43748917 
h.miedema@ps-provinciegroningen.nl
 
Hendri Meendering: 06 30863583 
h.meendering@xs4all.nl
 
Leo de Vree (fractievertegenwoordiger): 0595 464327 
ldevree@planet.nl
 
Gedeputeerde 
 
Nienke Homan: 06 52761547 
nienkehoman4@gmail.com

Provinciaal bestuur  
 
Ria Damhof (voorzitter): 06 14531360  
riadamhof@gmail.com
 
Gijs van der Kroef (secretaris):  
06 13705440 
gijs.vdkroef@gmail.com 
 



Wenakker

GROENLINKS Groningen
24

David van der Kellen (penningmeester):  
050 4061994 
vdkellen@hotmail.com
 
Job de Bruijn: 050 5891568 
jobdebruijn@gmail.com
 
Henk Klabbers: 050 4062954 
hklabbers@noordmaat.nl

Trevor Mooijman: 06 40708655 
mooijman.trevor@gmail.com

Claude Ravisé 
ravise@home.nl
 
Rudy Sterenberg 
rudysterenberg@home.nl
 
Digitaal
•	 groenlinks@ps-provinciegroningen.nl
•	 www.groenlinksgroningen.nl
•	 facebook.com/groenlinks.statenfractie
•	 twitter.com/glprovgroningen


