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Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Sta-
ten. Hiervoor zoeken wij enthousiaste kandidaten die zich 
verbonden voelen met het GroenLinks gedachtegoed en de 
beweging willen vertegenwoordigen in de Staten van Gronin-
gen.

Momenteel hebben we 3 van de 43 zetels in de Staten. 
GroenLinks groeit en daarom maken we kans op meer ze-
tels. En niet te vergeten: GroenLinks heeft de afgelopen vier 
jaar met veel succes met gedeputeerde Nienke Homan deel 
uitgemaakt van het college van Gedeputeerde Staten (het 
dagelijks bestuur van de provincie). Ook dat vergroot de 
kans op meer zetels.
We zoeken kandidaten voor Provinciale Staten die in de 
volgende periode verder inhoud kunnen geven aan onze 
visie op de provincie Groningen. Ook leden die geen plaats 
in de Staten ambiëren maar die vanwege hun persoonlijke 
netwerk of achterban wel zouden willen fungeren als stem-
mentrekkers, worden van harte uitgenodigd om zich te 
melden bij de kandidatencommissie.
Je kunt je kandideren door een e-mail te sturen aan de 
secretaris van de kandidatencommissie, Henk Klabbers: 
hklabbers@noordmaat.nl. Als je op een verkiesbare plaats 
op de lijst wilt komen, voeg dan aan je kandidaatstelling een  
actuele CV en een motivatiebrief toe.
De kandidatencommissie zal voor de volgende stappen in 
de procedure contact opnemen met de kandidaten voor 
een verkiesbare plaats. De kandidatencommissie handelt in 
vertrouwelijkheid en brengt uiteindelijk advies uit aan de 
ledenvergadering.
Je kunt je aanmelden tot en met 31 juli.

mailto:hklabbers%40noordmaat.nl?subject=
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Voor meer informatie over de procedure kun je terecht bij Ate Flapper, 
voorzitter van de kandidatencommissie: 06-31515153 of ateflapper@
kpnmail.nl.
Voor algemene informatie kun je contact opnemen met Ria Damhof, 
voorzitter van het provinciaal bestuur: 06-14531360 of riadamhof@
gmail.com.

Voorlichtingsavond
Voor mensen die wat meer willen weten over het werk van een Statenlid 
en wat hen in de procedure te wachten staat, organiseren provinciaal 
bestuur en fractie een voorlichtingsavond. Deze is op donderdag 5 juli 
en vindt plaats in het provinciehuis van Groningen (ingang Turfsingel 
83). Aanvang 18:00 uur. Gezien het tijdstip wordt er gezorgd voor (ve-
getarisch belegde) broodjes. Het programma:

•	 Kennismaking/ voorstelrondje
•	 Uitleg: wat doen de Staten?
•	 Waar staat GroenLinks voor?
•	 Hoe is het om Statenlid te zijn?
•	 Afsluiting met zomerborrel
 
Tot 5 juli!

Ria Damhof

GroenLinks Groningendag
Op 14 april hielden wij onze eerste Provinciale GroenLinks Groningendag. 
Locatie hiervoor was het Poortershoes in Groningen. ’s Ochtends hadden 
we eerst de toch wel serieuze Provinciale Ledenvergadering gehad die ove-
rigens meer dan voorspoedig verliep en die volgens planning precies om 
12 uur eindigde. In de pauze die volgde was er een prima verzorgde lunch 
waar volop van werd genoten. Ondertussen kwamen de meeste mensen en 
onze gasten voor het middagprogramma binnen. Vanaf één uur was het 
tijd voor leuke en informatieve zaken. Het werd een gezellige en behoorlijk 
volle boel met 70 aanwezigen.
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Het begon meteen goed met een 
gesprek tussen Bas Eickhout, euro-
parlementariër voor GroenLinks, 
en Jorien Bakker, van onze afde-
ling. In dit gesprek ging het vooral 
over Europa, het werk dat Bas daar 
doet en zijn visie daarop.

Workshops
Bij het volgende deel van het pro-
gramma kon worden gekozen tus-
sen de workshops:  populisme en 
campagnevoeren. Populisme werd 
geleid door Henk Klabbers die er 
ook zijn visie op gaf. Floor Olijve 
gaf vervolgens ook haar kijk op dit 

fenomeen en er was ruimte voor vragen en inbreng van de aanwezigen.
Bij het onderdeel campagnevoeren vertelden onze super-campaigners 
Femke Folkerts en Jelte Hommes, de leiders van het campagneteam van 
de stad-Groninger GL afdeling, over HAH-en (huis aan huis praten met 
bewoners), over digitaal campagne voeren en alles wat verder van be-
lang is voor een succesvolle campagne.

Energietransitie
Na een pauze stond energietransitie op het programma, en ook hier 
mocht Bas Eickhout zijn aandeel leveren, samen met onze gedeputeer-
de Nienke Homan. Ceciel Nieuwenhout begeleidde het gesprek. Henk 
Klabbers zorgde tussendoor dat het publiek vragen kon stellen en vroeg 
waar nodig nog extra door. Allerlei zaken passeerden de revue, zoals 
windenergie, zonne-energie en andere vormen van duurzame energie.

Kennismaking
Het laatste onderdeel op het programma was een kennismaking met 
onze gedeputeerde, wethouders en Statenleden. Eerst interviewde Nick 
Nieuwenhuis onze bestuurders uit het provinciale zowel als het gemeen-
telijke bestuursniveau met vooral luchtige vragen.
Vervolgens was er gelegenheid voor de bezoeker om aan de praat te 
raken met wie men maar wilde spreken. Hoewel het idee was en het 
programma vertelde dat hierna de borrel zou plaatsvinden bleek in de 
praktijk dat deze begon zodra de interviews afgerond waren. Wij van de 
organisatie zagen dat het goed was en hebben het laten gaan zoals het 
ging. Rond vijf uur was iedereen weg en kon worden opgeruimd.

Wordt vervolgd
Als organisatie kijken we met voldoening terug op deze Groningendag. 
Jullie mogen ervan uitgaan dat dit prachtige voorbeeld navolging zal 
krijgen.

Rudy Sterenberg
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Groene hoop in Peru
Acht jaar geleden verhuisde mijn broer met zijn gezin van Ecuador naar 
Peru om daar een project te starten voor het behoud van het regenwoud. 
Zij kochten land waar ze bomen plantten en dieren opvangen (en weer 
proberen uit te zetten) die gevangen of verhandeld zijn geweest. 

In de week voor kerst reis ik voor het eerst met mijn man, onze twee 
kinderen en mijn moeder, naar Peru. Na een reis van twee dagen zet een 
terreinwagen ons uiteindelijk af bij de oever van een brede rivier. De 
zandwegen hier naar toe zijn stoffig en vol gaten. We zien om ons heen 
dat er veel jungle vervangen is door palmolieplantages. Wat wiebelig 
stappen we in de kano die ons zal overzetten. Daar, aan de andere kant 
van de oever begint het land van mijn broer, genaamd, Esperanza Verde; 
groene hoop.

Andere wereld
We logeren in een klein houten huisje op palen, waar geen ramen in 
zitten, maar gaas. Apen slapen op het golfplaten dak. Echt geslapen heb-
ben wij die eerste nacht niet. We voelden de wind op ons gezicht toen 
we in bed lagen en luisterden naar de overweldigende geluiden. Over-
dag is het bloedheet en ontzettend vochtig. De geuren, de geluiden, je 
waant je in een compleet andere wereld. Hoe langer je hier rondloopt, 
hoe meer je ziet. Kleurige vlinders, hagedissen of gekko’s, een prachtige 
grote eekhoorn, en allerlei spinnen en sprinkhanen schieten weg voor 
je op het pad.
De wandelingen door het dichtbegroeide bos zijn voor ons een uit-
daging, de paden zijn smal en heuvelachtig en vaak glibberig door de 
rode klei. Mijn kleine neefje loopt voorop en vertelt over de planten en  
(sporen van) dieren die we tegenkomen. Op een van de plantages proe-
ven we blaadjes, eten we vreemde vruchten, drinken we jonge kokosno-
tenmelk en plukken we citroengras voor thee.
Terwijl de kinderen fuiken zetten in de rivier bij het huis, vertelt mijn 
broer enthousiast over de kaaiman die hij daar eens aantrof. Ook een 
slang, die geschrokken wegschoot van de veranda, glijdt de rivier in. Ik 
probeer er maar niet te veel bij stil te staan. Wij worden door van alles 
gestoken en gebeten en zijn afwisselend misselijk of aan de diarree.
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Geen vakantie
Er komen vrijwilligers uit verschillende landen helpen met de verzor-
ging van de dieren, met bouwen of helpen met planten. Op het moment 
dat wij er zijn leven er verschillende soorten apen vrij in de omgeving. 
Sommige zijn nog zo jong dat ze intensieve verzorging nodig hebben. 
Dit betekent voor mijn broer en schoonzus dat zij vaak ook ‘s nachts 
moeten opstaan om deze jonge dieren te voeden. Het is hier duidelijk 
geen vakantieoord. Iedereen (behalve wij) werkt hard. Een keer per 
week reist mijn schoonzus naar een dorp een paar uur verderop, om 
boodschappen te doen en de mail te checken. 
De passie waarmee dit gezin zich inzet voor de natuur en de dieren is 
enorm. Ze zorgen er niet alleen voor dat dieren een tweede kans krijgen 
in hun natuurlijke omgeving, maar ook dat het bos zich kan herstellen 
en de dorpelingen een nieuwe bron van inkomsten kunnen krijgen. Met 
recht is Esperanza Verde een hart van groene hoop.

Wil je zien waar we geweest zijn? 
Kijk op esperanzaverdeperu.com

Willemijn Bakker

Wie dient Donald Trump?

Ik heb soms het gevoel in de grote Donald Trump show te leven. Elke dag 
staan de kranten vol met artikelen over hem, en hij blijft velen verbazen. 
Zijn entertainment- en sensatieniveau is hoog. 

Veel analisten proberen te peilen of hij dom is, of dat hij dat zich alleen 
maar zo voordoet. Hij ‘is zoals de gewone man’, hij zegt waar het op staat 
(zelfs zijn leugens probeert hij niet te verbloemen), en mede hierom is 
hij zo anders dan andere politici. Bovendien is dat wat hij zegt in toe-
spraken populistisch geframed. Die framing gaat hem heel natuurlijk 
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af. Hij is anders dan de gevestigde orde, maar alleen omdat hij niet weet 
hoe hij zich nou eigenlijk hoort uit te drukken en te gedragen. 

Middle America
Veel mensen in middle America voelen zich vervreemd van de politiek 
en de veranderende maatschappij. Sommigen van hen hebben moeite 
de eindjes aan elkaar te knopen. Voor deze mensen klinkt de slogan 
Make America great again als muziek in de oren. Maar tot nu toe heeft 
Trump niets voor hen gedaan behalve dingen gezegd die een feest van 
herkenning voor ze zijn.  Wát hij heeft gedaan heeft hun leven zwaarder 
gemaakt: de afschaffing van de gesubsidieerde ziektekostenverzekering 
die velen ontvangen; veel regels voor industriële activiteiten zijn losge-
laten waardoor mensen  nu vaker bloot gesteld zijn aan gezondheids-
risico’s terwijl ze de dokter niet kunnen betalen; er zijn geen banen ge-
creëerd en ook de mijnbouw heeft nog geen wederopstanding gezien. 
Belastingvoordelen gingen alleen naar rijke Amerikanen.

Sloper
Trump heeft in iets meer dan een jaar tijd nagenoeg alles waar Obama 
voor heeft geknokt weten af te schaffen. Sommige mensen in middle 
America dachten dat al hun leed en strijd direct veroorzaakt werd door 
een zwarte president die erop uit was de privileges van blanke men-
sen af te nemen. Als populist, en zeker ook behoorlijke fascist, heeft hij 
een zondebok aangewezen waar mensen in geloven (buitenlanders) en 
daarmee de aandacht van hun problemen weten te verleggen. En Do-
nald Trump houdt van McDonalds en eet zijn steak met ketchup.

Wie heeft wel voordeel
Trumps beleid bevoordeelt vooral zichzelf, zijn familie, en zijn vrien-
den: de top-1%. Zijn kabinet bestaat ook vooral uit mensen uit zijn 
eigen kringetje. (Gronds)wetsovertredingen zijn hem niet vreemd als 
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het erom gaat zijn familie een leuk voordeeltje te bezorgen. Bijna al het 
nieuwe beleid, inclusief zijn buitenlandbeleid, is in het voordeel van zijn 
persoonlijke connecties, en het zakenleven in het algemeen. Want ook al 
heeft hij andere manieren dan de meesten van de 1%, hij is opgegroeid 
in enorme welvaart en heeft nooit in middle America hoeven verkeren. 
Hij heeft meer geld verloren dan hij ooit verdiend heeft, maar als je met 
miljoenen start dan merk je daar niet zo veel van. 

Cultureeel kapitaal
Trumps manieren verbinden hem met zijn achterban, terwijl ze hem 
distantiëren van de elite. De Franse socioloog Pierre Bourdieu heeft la-
ten zien dat je met ‘cultureel kapitaal’ langs  klassengrenzen kunt navige-
ren, om er uiteindelijk bovenuit te kunnen stijgen. Trump gebruikt zijn 
cultureel kapitaal om de klassen waar hij geen deel van uitmaakt aan 
zich te binden. Zijn concrete beleid dient echter vooral een hele kleine, 
maar machtige groep. 

Waar blijft de waarheid?
Je vraagt je af wanneer mensen zich zullen realiseren dat de verandering 
waarvoor ze hebben gekozen niet een verbetering van hun leven is. Dat 
Trump niet anti-elite is, maar alleen maar niet elitair. Het is een truc uit 
de oude doos: het electoraat wordt voorgelogen. Maar wie brengt het 
aan het licht? Pers, wetenschap en integriteitscommissies heeft Trump 
het afgelopen anderhalf jaar met succes in diskrediet weten te brengen. 
Wat blijft er dan over? 

Bea Moolenaar

Geslaagde conferentie met 
Grünen in Leer

Na jaren van stilte op het gebied van de samenwerking tussen GroenLinks 
Groningen en de Grünen in Niedersachsen, is de draad weer opgepakt 
door een groepje enthousiaste mensen. Zij hebben op zaterdag 26 mei een 
gezamenlijke conferentie georganiseerd in Leer. De groep bestaat uit Jelte 
Hommes, Roelof Lanting en Ate Flapper vanuit GroenLinks en Micha 
Halfwassen en Tammo Lenger vanuit de Grünen.

De druk bezochte bijeenkomst in Leer met ruim 50 bezoekers uit Ne-
derland en Duitsland werd geopend door Meta Jansen-Kutsch, oud 
voorzitter van de Grünen in Niedersachsen en nu vice-voorzitter van 
het parlement van Niedersachsen. Zij verwees naar het succesvolle sa-
menwerkingsverband tussen GroenLinks en De Grünen en sprak de 
hoop uit dat we elkaar weer vaak zullen ontmoeten. Vanuit GroenLinks 
sprak een vertegenwoordiger van de Groene Partij in Europa en ook 
zij hoopt dat  de samenwerking een lang en succesvol vervolg zal krij-
gen. Daarna ging het gezelschap uiteen in workshops over onder andere 
Landbouw en natuur, Energietransitie, populisme, economie en werk-
gelegenheid en mobiliteit. 
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Landbouw
Zelf heb ik een workshop ingeleid over landbouw en natuur, sa-
men met Hanso Janssen, oud parlementslid voor de Gruenen in 
Niedersachsen. Het bleek dat de problemen in de landbouw in bei-
de landen zeer vergelijkbaar zijn: dierenwelzijn, mestoverschot, 
megastallen en achteruitgang biodiversiteit in agrarisch gebied.  
De nadruk ligt in beide landen echter op andere thema’s. Ter-
wijl wij in Groningen vol inzetten op natuurinclusieve en biolo-
gische landbouw, is men in Duitsland bezig met medicijnenres-
ten (o.a. antibiotica) in het drinkwater en mogelijkheden om het 
welzijn van de dieren in de intensieve veehouderij te verbeteren.  
We hebben afgesproken om een werkgroepje te vormen met vier men-
sen die landbouwbijeenkomsten gaan voorbereiden in Groningen en 
Niedersachsen. Daarnaast gaan we aan de slag met maatregelen om de 
natuur in het grensoverschrijdende  natuurgebied Eems-Dollard te her-
stellen.

Mobilliteit
‘s Middags heb ik de workshop over mobiliteit gevolgd. Hier werd in 
kleine groepjes nagedacht over mogelijkheden om de verbindingen in 
het grensgebied tussen Groningen en Leer/Emsland te verbeteren. Alle 
groepjes kwamen met een nieuwe spoorverbinding tussen Emmen en 
Haren (Dld) die een schakel moet vormen tussen de noord-zuid spoor-
verbinding in Duitsland en de toekomstige spoorverbinding Gronin-
gen-Stadskanaal-Emmen in Nederland. Daarnaast opperde ik het idee 
voor een grensoverschrijdend snelfietspad tussen Winschoten en Leer/
Papenburg; een idee dat vooral aan Duitse zijde met veel enthousiasme 
werd begroet.

Vervolg
Ook de andere workshops hadden levendige discussies en leverden 
nieuwe contacten op. Aan het eind van de conferentie werd afgespro-
ken om volgend jaar weer een soortgelijke conferentie te organiseren. 
Daarnaast worden op diverse thema’s andere activiteiten georganiseerd. 
Iedereen was erg enthousiast na afloop en had veel zin in de verdere 
samenwerking. Wordt vervolgd!

Harrie Miedema
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Geen historisch resultaat bij de 
gemeenteraadsverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart haalde GroenLinks lan-
delijk een historische uitslag. Nog nooit haalde GroenLinks 520 raads-
zetels en werd ze de grootste partij in 14 gemeenten en landelijk de 
grootste partij op links.  In de provincie Groningen kwam het succes uit 
Delfzijl en Veendam, waar GroenLinks met een zetel terugkeerde in de 
gemeenteraad. Tegen de landelijke trend in waren er helaas geen histo-
risch uitslagen.

Gemeentelijke herindelingen
In de provincie Groningen zijn de gemeenteraadsverkiezingen erg ver-
snipperd door de gemeentelijke herindelingen. Op 22 november jl. werd 
gestemd in de oude gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en 
Slochteren voor de nieuw gemeente Midden-Groningen en in de oude 
gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde voor de nieuwe gemeente Wes-
terwolde.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart werd er in de provincie 
Groningen gestemd in maar zeven gemeenten: Appingedam, Delfzijl, 
Loppersum, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam. In Appinge-
dam en Oldambt deed GroenLinks overigens niet mee. In de overige 
11 gemeenten werd niet gestemd, omdat daar op 21 november a.s. de 
gemeenteraadsverkiezingen zijn voor nieuwe gemeenten Groningen-
nieuw, Hogeland en Westerkwartier.  
Wel waren in alle gemeenten op 21 maart de stembureaus open, want er 
kon overal gestemd worden voor het referendum over de sleepwet. Dit 
leidde tot bijzondere situaties. Waar bij herindelingsverkiezingen de op-
komst veel lager ligt omdat veel mensen zeggen: ‘Zijn er verkiezingen?’, 
was het nu andersom. Bij alle stembureaus waar alleen voor het referen-
dum kon worden gestemd, waren er nu kiezers die vroegen: ‘Zijn er geen 
gemeenteraadsverkiezingen?’ Bij stembureaus in Groningen vroeg soms 
zelfs een kwart tot een derde van de kiezers dit. Het geeft aan hoeveel 
mensen de lokale en regionale nieuws totaal niet volgen.

Tegenvallende uitslagen in Midden-Groningen en Westerwolde
Bij de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar heeft Groen-
Links het in de provincie  Groningen niet goed gedaan. In Westerwolde 
behaalde GroenLinks 8,4% (2 zetels), wat lager is dan de 9,0% die in 
2014 zou zijn gehaald als het toen al één gemeente was geweest. In Mid-
den-Groningen haalde GroenLinks 7,6% (3 zetels), terwijl dat 9,0% in 
2014 zou zijn geweest. Maar dat is niet goed te vergelijken, want in 2014 
had GroenLinks in de oude gemeente Slochteren een gezamenlijke lijst 
met D66. 
De erg lage opkomst bij deze verkiezingen kan nadelig geweest zijn voor 
GroenLinks. In Westerwolde daalde de opkomst van 54% in 2014 naar 
45% in 2017 en in Midden-Groningen van 54% naar 35%. Het was moei-
lijk campagne te voeren zonder landelijke aandacht voor de gemeente-
raadsverkiezingen. De PvdA lukte dat wel, want die won flink in beide 
gemeenten. Bij de verkiezingen in maart lukte dat niet, want toen haalde 
de PvdA evenveel zetels in de zeven gemeenten als in 2014, namelijk 20.



Wenakker

GROENLINKS Groningen
10

Wenakker

11

  Inwoners  2014  2014 2014 2018

  1-1-2018 stemmen % zetels  stemmen

Nederland  17.181.084 360.114 5,4 354 602.157

Delfzijl  24.863  613

Loppersum 9.732 572 11,1 2 642

Midden-Groningen* 60.953 2368 9,0 6 1.300

Oldambt 38.075 486 2,8 0 

Pekela 12.517 428 8,5 1 326

Stadskanaal 32.258 257 2,0 0 452

Veendam 27.508 436 3,7 0 454

Westerwolde ** 24.684 975 9,0 2 754

  2014-2018 2018 2018 2014-2018

  toe/afname % zetels toe/afname 

  in stemmen in %

Nederland 242.043 8,9 520 65

Delfzijl  613 6,3 1

Loppersum 70 13,7 2 23

Midden-Groningen* -1.068 7,6 3 -16

Oldambt -486

Pekela -102 6,7 1 -22

Stadskanaal 195  3,7 0 88

Veendam 18 4,0 1 7

Westerwolde ** -221 8,4 2 -7

*   Vervroegde verkiezingen op 22 november 2017 vanwege de herinde-
ling per 1 januari 2018 van de oude gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 
Menterwolde en  Slochteren. In 2014 had GroenLinks in Slochteren een 
gezamenlijke lijst met D66. 
** Vervroegde verkiezingen op 22 november 2017 vanwege de herinde-
ling per 1 januari 2018 van het oude Bellingwedde en Vlagtwedde.
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GroenLinks terug in de gemeenteraden van Delfzijl en Veendam
In maart kwamen de meest opvallende uitslagen van GroenLinks in de 
provincie Groningen uit Delfzijl en Veendam, waar GroenLinks met 
een zetel terug kwam in de gemeenteraad.  
In 2002 haalde GroenLinks voor het laatst een zetel Delfzijl. Vanaf 2006 
deed GroenLinks er niet meer mee. Nu haalde GroenLinks met lijst-
trekker Tim Haan 6,3% van de stemmen, wat het beste resultaat ooit is 
voor GroenLinks Delfzijl. De beste uitslag was eerder 5,3% in 1994.
In Veendam haalde GroenLinks voor het laatst in 2006 een eigen zetel. 
Daarna had GroenLinks er een zetel met D66. In 2014 kwam daar een 
eind aan, maar een zetel werd toen niet gehaald. Nu lukte het wel met 
Trevor Mooijman als lijsttrekker. De uitslag van 4,0% is niet historisch, 
want in 2002 haalde GroenLinks 6,3% in Veendam.

Hoge uitslag in Loppersum
In Loppersum haalt GroenLinks al jaren goede uitslagen. Dit jaar 13,7%, 
goed voor twee zetels. De uitslag ligt ver boven het landelijke gemid-
delde van GroenLinks van 8,9%, zie de tabel. Daar staat ook dat de rela-
tieve winst van GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen landelijk 
+65% is. Dat haalt GroenLinks in Loppersum met +23% niet. Dat komt 
ook omdat GroenLinks in Loppersum geen historische uitslag heeft ge-
haald. Die was in 2006 met 14,4%.

Lage uitslagen in Pekela en Stadskanaal
In Stadskanaal is het GroenLinks nog steeds niet gelukt een zetel te ha-
len. GroenLinks heeft in Stadskanaal met 3,7% wel de beste uitslag ooit 
gehaald, een winst van +88% ten opzichte van de vorige keer. Zuur is 
dat GroenLinks maar 14 stemmen tekort kwam voor een zetel. De beste 
uitslag was tot nu 3,4% in 2006, toen GroenLinks voor het eerst mee 
deed in Stadskanaal. 
In Pekela haalde GroenLinks in het begin er, als opvolger van de CPN, 
fantastische uitslagen, met 24,8% in 1994 als record. Daarna ging het 
bergafwaarts. De uitslag van 6,7% dit jaar is de slechtste uitslag ooit, met 
maar 82 stemmen over voor behoud van de zetel. Het verlies van -22% 
in Pekela is landelijk het grootste verlies van GroenLinks. 
Mogelijke redenen voor de slechte uitslagen in Oost-Groningen zijn dat 
GroenLinks voor gemeentelijke herindeling is en doorgaans ook voor 
de grote windmolenparken die er gepland zijn. Die standpunten zijn in 
het gebied bepaald niet populair.

Tot slot
GroenLinks haalde 5 zetels bij de herindelingsverkiezingen en 5 zetels 
bij de verkiezingen in maart. Voor deze verkiezingen zat GroenLinks 
in het college van B&W van Hoogezand-Sappemeer en in Loppersum 
zat de PvdA-wethouder ook voor GroenLinks in het college. Na alle 
gemeenteraadsverkiezingen is de constructie in Loppersum voorgezet. 
In alle andere gemeenteraden zit GroenLinks in de oppositie. Landelijk 
heeft GroenLinks nu meer dan 100 wethouders. Helaas komt er niet één 
door de recente gemeenteraadsverkiezingen in de provincie Groningen.

Drewes de Haan
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Dag voor nieuwe raadsleden 

De  provinciale GroenLinks-besturen van Drenthe, Friesland en Gronin-
gen organiseerden enkele weken na de gemeenteraadsverkiezingen een 
informatieve ´Nieuwe-raadsledendag’ in het GroenLinks-pand in Gronin-
gen. 

Zo’n 25 mensen uit ruim tien verschillende gemeenten maakten daar-
van gebruik om vragen te stellen en kennis met elkaar te maken. Ze 
verwachtten informatie en antwoorden te krijgen, waartoe enkele 
oudgedienden opgetrommeld waren om hen behulpzaam te zijn. 
Wat houdt het werk in de gemeenteraad precies in?
Ria Damhof, bestuursvoorzitter van Groningen, onderbrak de gezellige 
onderonsjes die vooraf al volop aan de gang waren en gaf uitleg over 
het programma, waarna ze het woord gaf aan haar collega uit Friesland: 
‘Wat willen jullie graag weten, welke vragen leven er bij jullie.’  Na een 
aarzelend begin kwam het eerste raadslid over de dam, waarna de an-
deren volgden. De ochtend vloog vervolgens voorbij met tips, trucs en 
raadgevingen.

Waar haal je je informatie?
Eén van de belangrijke vragen betrof de kennisvergaring door de raads-
leden. Vanaf de eerste dag komt een brij aan (digitaal) papierwerk voor-
bij, je kunt onmogelijk alles lezen en onthouden. Een schifting is dus 
onontbeerlijk, wil je niet in alle gegevens verzuipen. Als beginnend 
raadslid is het verschil tussen belangrijk en minder belangrijk niet zo ge-
makkelijk te maken, maar de (goede?) raadgeving in deze kwestie kwam 
al snel boven tafel. Meestal wordt een onderwerp door het college aan-
geboden in de vorm van een raadsbesluit, inclusief een samenvatting en 
verantwoording (financieel en maatschappelijk). Aan deze (ambtelijke) 
voorstellen (één á twee A4’tjes) is meestal uitgebreide achtergrondinfor-
matie gekoppeld, soms wel tot vijftig of meer pagina’s. Blijft er behoefte 
om dieper op het onderwerp in te duiken - vanuit eigen interesse of om-
dat het A4’tje onduidelijkheden bevat - dan zijn de bijgeleverde notities 
en rapporten een uitkomst. Met enige ervaring kan het raadslid met het 
gezonde verstand beoordelen wat wel of niet gelezen dient te worden. 

De inwoners
Ook via contacten met de inwoners komt veel informatie naar het raads-
lid. Zij zijn wellicht de belangrijkste informatiebronnen, samen met 
maatschappelijke organisaties. Een goed raadslid heeft zijn voelsprieten 
op straat, naast informatie komt ook de vorming van een politieke visie 
daar vandaan Wanneer je naast de raadsvergaderingen meer tijd kwijt 
bent aan het bezoeken van buurten, wijkorganisaties, zorginstellingen 
of scholen, dan ben je op weg om een goed raadslid te worden. Luisteren 
is daarbij het sleutelwoord. Een raadslid heet niet voor niets volksver-
tegenwoordiger. Er zijn gemeenten waar deze bezoeken aan inwoners-
groepen door de griffie georganiseerd worden, maar vanuit de fractie 
kun je natuurlijk ook zelf op pad gaan en een netwerk opbouwen.

Griffie
De griffie is sinds de invoering van het dualisme aangesteld om de raads-
leden ter wille te zijn. Als je moeite hebt om het juiste raadsinstrument 
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te kiezen, bijvoorbeeld een motie, schriftelijke vragen, initiatiefvoorstel 
…, dan kan de griffier je adviseren wat de beste methode is. Rechtstreeks 
vragen stellen aan de ambtenaar komt steeds minder vaak voor. In veel 
gemeenten is het gebruikelijk dat deze vragen via de griffie lopen. Hij of 
zij zorgt ervoor dat de vragen door de ambtenaar beantwoord worden. 
Vragen met een politieke lading worden gesteld aan de betrokken wet-
houder, schriftelijk of rechtstreeks in een raadsdebat. 

Succes
Er is niet één manier om een actie als (politiek) succes te bestempelen. Soms 
heb je succes doordat je de pers gehaald hebt, soms is er pas sprake van succes 
als je in het debat iets hebt toegevoegd of veranderd aan de besluitvorming.  
Met de pers moet je trouwens oppassen, want je weet nooit of de journa-
list jouw goede bedoelingen op een juiste wijze weergeeft. Het is daarom 
verstandiger om zo mogelijk zelf een persbericht te verspreiden. 
Tussen de nieuwe raadsleden zat ook een fractie die in de vorige periode 
een ‘tienpuntenplan’ had opgesteld met de bedoeling deze te verwezen-
lijken. De afzonderlijke aandachtspunten moeten uiteraard wel in een 
relatief kort tijdsbestek  realiseerbaar zijn. Tegen de tijd dat er nieuwe 
gemeenteraadsverkiezingen zijn, kun je dan meteen campagne voeren 
met de punten die je binnengehaald hebt. Ook dat is succes!

Goede adviezen
Met nog enkele adviezen tot slot, zoals ‘het resultaat zit niet in de hoe-
veelheid woorden die je gebruikt, maar in een korte kernachtige bijdra-
ge’ en ‘besef dat de andere fracties ook bezig zijn het goede te doen voor 
de inwoners van de gemeente’, kwam een einde aan de informatieve och-
tend. Na de lunch volgde nog een leerzame bijdrage van Benni Leem-
huis, fractievoorzitter GroenLinks in de gemeente Groningen, over de 
gemeentelijke financiën. Hoe lees je een begroting en wat kun je doen  
om GroenLinkse waarden en idealen te realiseren? 

De deelnemers aan deze bijeenkomst hadden graag gezien dat de ge-
meenschappelijke ervaringen regelmatig gedeeld zouden worden, maar 
iedereen besefte tegelijkertijd ook dat iets dergelijks beter op kleinere 
schaal georganiseerd kan worden. Noord-Nederland is toch wel heel erg 
groot. In de provincie Groningen zijn al diverse regionale bijeenkom-
sten van fracties georganiseerd, maar in Drenthe en in Friesland zal het 
nog van begin af aan opgezet dienen te worden. Er zijn nog vier jaren te 
gaan, veel is nog mogelijk. 

Ger Zuiderveen
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Techniek is niet de oplossing, 
techniek is het probleem.
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Terugblik 
gemeenteraadsverkiezingen

Stadskanaal: Heel zuur, maar niet getreurd

In Stadskanaal werd door een tekort van slechts 14 stemmen geen zetel 
gehaald. Lijsttrekster Nadja Siersema had gerekend op een zetel en was 
dan ook zeer teleurgesteld. Hoewel een verzoek om hertelling voor de hand 
lag, heeft ze daarvan af gezien omdat de burgemeester haar tot drie keer 
toe verzekerde dat de uitslag correct was. 

Aan de campagne heeft niet gelegen, want de afdeling Veenkoloniën 
(waar Stadskanaal deel van uitmaakt) had juist veel gedaan in Stads-
kanaal. GroenLinks Stadskanaal vulde het straatbeeld tijdens de cam-
pagne, samen met GroenLinksers uit de regio (Westerwolde, Dwars, 
Provincie GroenLinks). 

Doorgaan
In Stadskanaal wordt inmiddels niet meer getreurd: ook buiten de ge-
meenteraad kun je politiek bezig zijn. Een aantal leden heeft door de 
campagne de smaak te pakken gekregen en blijft actief. Daardoor kun 
je misschien niet alleen bij de verkiezingen in 2022 toch een zetel halen, 
maar ook nu al resultaten boeken. Een van de initiatieven is de oprich-
ting van een werkgroep energietransitie. Daarnaast wordt de Stadska-
naalster politiek op de voet gevolgd, worden er schoonmaakacties tegen 
zwerfvuil in het ‘Stadskanaal’ georganiseerd en zoekt men publiciteit 
met de standpunten van GroenLinks. Een eerste publicitair succes 
werd behaald rond de geplande sluiting van de afdeling verloskunde en 
kindergeneeskunde in het Refaja-ziekenhuis. GroenLinks Stadskanaal 
heeft hiervoor Kamervragen opgesteld in samenwerking met Groen-
Links Hoogeveen, waar in het ziekenhuis ook een afdeling gesloten gaat 
worden, en deze zijn door Corinne Ellemeet in de Tweede Kamer inge-
diend. 
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Trevor Mooijman, eenpitter in Veendam

‘Superleuk’ is het spontane antwoord van Trevor Mooijman op de vraag 
hoe het raadslidmaatschap bevalt. Op moment van het interview is de 
eerste raadsvergadering in Veendam net achter de rug. Op het programma 
stonden het collegeprogramma en de installatie van B&W. 

De weken na de verkiezingen zijn goed verlopen. De collegeonderhan-
delingen verliepen in harmonie en GroenLinks is als kleine terugke-
rende partij - na vier jaar afwezigheid - met één zetel toch zeer serieus 
genomen. In het collegeprogramma zijn veel herkenbare zaken naar te-
vredenheid opgelost, zodat Trevor voldoende vertrouwen heeft in het 
college. 
Hij heeft het prima naar zijn zin, zeker nu hij zich gesteund weet door 
de achterban die in de fractie meedenkt en -praat. Onder hen drie re-
latief nieuwe actieve mensen, GroenLinks-dames  die graag meebeslis-
sen. Binnen de fractie liggen de meningen snel op één lijn, zowel naar 
inhoud als over de afweging: voeren we hierover het woord of niet?

Eerste raadsvergadering
De eerste raadsvergadering moest Trevor meteen aan de bak met een 
beladen bestemmingsplan. Een bedrijf zou al of niet een hernieuwde 
vergunning krijgen voor een mestvergister. Dat bedrijf zorgt al jaren-
lang voor onvrede in de buurtschap vanwege een opdringende stank-
overlast. Kies je voor het bedrijf, dat er al diverse jaren zit, of kies je voor 
de omwonenden, een dilemma waarbij nooit iedereen tevreden kan zijn 
gezien de tegengestelde belangen. In de raad heeft Trevor vooral bena-
drukt dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn. Bedrijven en 
omwonenden moeten weten wat je aan de overheid hebt, een overheid 
die zich aan de wettelijke kaders houdt en die duidelijkheid schept in de 
situatie. Niet een overheid die met alle winden meedraait, al naar gelang 
de waan van de dag. 

Mooie start
Alles was nieuw, maar Trevor is een tevreden mens, hij vindt het alle-
maal ‘superleuk’. 
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Fractie van Pekela is tevreden en trots

Toegegeven: het was een beetje dubbel. GroenLinks-lijsttrekker Elly Kne-
velman van de gemeente Pekela zou, zo zei ze voor de verkiezingen, blij 
zijn met het behoud van één zetel. En GroenLinks kreeg inderdaad die 
zetel. ‘Maar bij de stemmenuitslag bleek dat Boven Pekela, waar ik woon, 
de grootste partij was. Toen kreeg ik wel hoop op meer.’ Was dat het Elly-
effect? ‘Een beetje wel. Ik ben natuurlijk daar bekend van de Werkgroep 
Boven Pekela Energieneutraal en de kinderspeelweek.’

‘We hebben de verkiezingen achteraf gevierd door met de actieve leden 
te gaan bowlen. We waren met zo’n zeventien mensen, ook uit Veendam 
en Stadskanaal. Natuurlijk hebben we teruggekeken. In Stadskanaal 
hebben we net niet een zetel gehaald, terwijl we daar echt een goede 
campagne hebben gevoerd. We zijn daar tevreden over. Het zit ‘m niet 
alleen in de winst.‘

College
Elly kijkt ook met een positief gevoel terug op de coalitievorming. ‘We 
pleitten voor een links college, dus van SP, PvdA en voor Pekela. En 
als jullie er toch niet uitkomen, zei ik, kun je altijd bij ons aankloppen. 
Maar je moet natuurlijk wel realistisch blijven, dat zat er niet in. Het is 
het college geworden dat ik wilde. Ook inhoudelijk hebben we punten 
kunnen inbrengen. Zoals een integraal kindcentrum en milieuonder-
werpen. Nu bijvoorbeeld wordt heel hard gewerkt aan een plan om mee 
te doen aan de proeftuin fossielvrije wijken, een initiatief van het rijk. 
Een paar gemeenten in Groningen worden daarvoor geselecteerd. Ik 
heb goede hoop dat Pekela daar één van wordt. Aan het plan zal het niet 
liggen.’ Ook het feit dat de PVV een zetel veroverd heeft, valt achteraf 
mee. ‘We waren een heel collegiale raad en dat zijn we nu nog. De PVV 
stelt zich gelukkig niet anders op.’

Steunfractie
Een belangrijke opbrengst van de verkiezingen is de grote steunfractie 
van zes leden waarop Elly nu een beroep kan doen. ‘Persoonlijk heb ik 
vooral een groen hart, maar in de steunfractie is het “rode” gedeelte heel 
goed vertegenwoordigd. Daar ben ik trots op. Trots op mijn steunfrac-
tie.’ 
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Tim Haan in Delfzijl: open voor adviezen 

Tim Haan is, anders dan zijn collega Elly Knevelman in Pekela, niet ge-
pokt en gemazeld in de gemeentelijke politiek. Als nieuweling in de raad, 
en dan ook nog in zijn eentje namens GroenLinks, moet hij duidelijk nog 
zijn weg vinden. De verkiezingscampagne heeft hem energie gegeven en 
gekost. ‘Ik leef nog’, zegt hij blijmoedig. 

De motie van Groenlinks over de energietransitie die ook in Delfzijl 
vorm moet krijgen, is afgelopen week  aangenomen met veertien stem-
men voor en vijf tegen. Een goed begin. En tegelijk de eerste motie van 
Tim Haan in zijn prille politieke leven. Hij moet op die manier al doen-
de het handwerk  leren en krijgt daarbij, gelukkig, steun van de griffier. 
Hij staat open voor alle adviezen. Dat de wethouder nog een kleine aan-
passing voorstelde waardoor de motie begrijpelijker werd, daar is hij blij 
mee.  Ook schroomt hij niet om te sparren met gedeputeerde Nienke 
Homan. ‘Zij heeft me geadviseerd om me te focussen op onderwerpen 
waar ik iets mee kan. Ik hoef niet alles te doen en te kunnen. Zo heb ik 
met de PvdA overlegd dat zij doen waar zij verstand van hebben, zoals 
laatst de jaarrekening van de Publieke Gezondheid en Zorg. Dan ver-
trouw ik daar een beetje op en kan ik me op andere zaken richten.’  Het 
valt niet altijd mee in de raad. De vergaderingen duren extreem lang. 
‘De laatste keer vier uur en zes minuten. Mensen worden melig. Geluk-
kig zijn er af en toe schorsingen.’ Hij kan het met iedereen privé best wel 
goed vinden. Ook met zijn buurman, PVV’er  Emil Smeding. Maar in de 
vergadering zijn er steevast een paar stoorzenders. Dat is jammer, want 
die versterken het negatieve imago dat politiek Delfzijl nog steeds heeft. 

Natuurlijk had Tim stiekem gehoopt op twee zetels. Maar één zetel in 
het bestuurlijk lastige Delfzijl is al een hele prestatie. Die ene zetel is er 
niet zomaar gekomen. Een kernteam van GroenLinksers, ondersteund 
door leden uit de provincie, is in bijna alle dorpen die Delfzijl kent  (dat 
zijn er buiten Delfzijl zelf al vijftien!)  huis aan huis geweest. Volgens 
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Tim heeft dat zeker effect gehad. ‘We hebben onze bezoeken steeds on-
dersteund met Facebook. Dan plaatsten we een fotootje, zo van: we zijn 
nu in Bierum. En dan krijg je prompt reacties uit Bierum. En echt niet 
alleen van GroenLinksers. We dachten dat we het in de windmolendor-
pen  zoals Meedhuizen en Wagenborgen wel moeilijk zouden hebben, 
maar we konden toch steeds met iedereen het gesprek aangaan. Er was 
in Spijk één mevrouw die de deur in mijn gezicht dicht wou gooien, 
maar ook met haar heb ik een half uur gepraat. Dat wil niet zeggen dat 
we er meteen een stem bijkregen, maar misschien heeft die mevrouw 
toch wat vertrouwen in de politiek teruggekregen.’
Hetzelfde kernteam, inclusief fractie-assistent Robbert Bosscher, komt 
nog regelmatig bij elkaar. Tim staat er dus zeker niet alleen voor. ‘We 
zijn een aardig koppeltje’,  stelt Tim tevreden vast.  

Anneke Knip, nieuwkomer in Loppersum

Samen met Leo van Esch vormt Anneke de GroenLinks fractie van Lop-
persum. Als nieuw raadslid ervaart ze het raadswerk als pittig, maar ze 
weet zich goed ondersteund door Leo en de fractiemedewerker, Luut 
van der Kooi. In de gemeente waar de gaswinningsproblematiek de 
hoofdmoot is, krijgen de raadsleden nog meer informatie in handen 
dan Anneke al had als betrokken inwoner. De hectiek rondom Wiebes, 
de opgestapte NCG Alders en het aftreden van burgemeester Roden-
boog knalden er na de raadsverkiezingen meteen in. Geen tijd voor een 
rustige inwerkperiode, maar flink inlezen en meteen in het diepe. 

In Loppersum vinden de politieke partijen elkaar gemakkelijk. Er ligt 
geen collegeakkoord, maar een breed gedragen raadsakkoord, waar alle 
politieke richtingen zich in kunnen vinden. De bevingen, de schade en 
het herstel zijn niet de enige onderwerpen voor de raad. De herindeling 
met Appingedam en Delfzijl staat voor de deur en ook daarin zal nog 
veel werk verzet moeten worden, net als op het vlak van de duurzaam-
heid en het sociaal domein, waar een andere financieringswijze gezocht 
zal moeten worden. 
De GroenLinks-fractie bestaat uit mensen die elk hun eigen terrein be-
stieren. Leo komt uit het onderwijs, Anneke kent de zorg van binnenuit, 

Oldambt: Inspiratiedocument

In de gemeente Oldambt heeft GroenLinks bij gebrek aan kandidaten 
niet meegedaan aan de verkiezingen. Een eerste stap naar verkiezingen 
in 2022 is inmiddels gezet met de publicatie van een inspiratiedocument 
2018 - 2022. Doel van het document is de afdeling zichtbaar te maken  
en  te inspireren: ‘Onze samenleving staat onder grote druk om te ver-
duurzamen en de krimp te verslaan. En dat kan. Wij geloven in de kracht 
van het Oldambt en haar inwoners. In dit inspiratie-document geven we 
aan wat onze hoofdlijnen zijn, waar we voor staan. Wat we minimaal 
nodig vinden om de doelen te bereiken die we allen voor ogen hebben: 
een toekomst voor onze kinderen.’ Het document is hier te vinden.

https://oldambt.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/Inspiratie-document%202018%20-%202022.pdf
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terwijl de fractiemedewerker architect is en daarmee thuis in de ‘harde’ 
sector. Net als de complete raad van Loppersum is GroenLinks een-
drachtig van zins een stabiele gemeente neer te zetten, met de intentie 
om deze stabiliteit te zijner tijd ook in te brengen in de nieuwe herin-
gedeelde gemeente. De GroenLinks-fractie kijkt daar met vertrouwen 
naar uit en let daarbij vooral op ‘het menselijk aspect’.  

Column
Geo-politiek

Een paar jaar geleden, in 2011 om precies te zijn, sprak mijnheer Jansen 
een ouder echtpaar in Haren. Trouwe GroenLinks-leden die wat meer 
ervaring hadden in het denken over de wereldpolitiek dan hij. 
De Arabische lente had Libië bereikt en het regime van Kadhafi lag vol-
gens het nieuws op apegapen. In de westerse wereld was enthousiasme 
over het mogelijke vertrek van deze dictator alom. De teneur was: jonge 
mensen komen in actie voor de democratie en ze gaan omvallen, die 
dictaturen in Noord-Afrika. 
Het echtpaar in Haren wees mijnheer Jansen op een heel ander aspect 
van de opstand in Libië. Het land lag in de Russische invloedssfeer en de 
VS wilden dat graag veranderen. De eventuele val van Kadhafi was een 
kans om de Russen eruit te werken en de eigen invloedssfeer te vergro-
ten. Mijnheer Jansen vond dat een achterhaalde benadering. Het deed 
hem denken aan zijn jeugd, toen hij op zondagmiddag op de radio luis-
terde naar ‘De toestand van de wereld’ door G.B.J. Hilterman. Die zag 
alles in termen van Russen en Amerikanen. 
Ander puntje waar mijnheer Jansen fijntjes op gewezen werd: onder 
Kadhafi ontbrak het aan vrijheid, maar de inkomsten van de olie werden 
in elk geval deels gebruikt om de levensstandaard van de bevolking op 
te krikken: het land stond als hoogste Afrikaans land op de VN-index 
voor menselijke ontwikkeling: een maat voor armoede, analfabetisme, 
onderwijs en levensverwachting. 
De opstand van jongeren veranderde in de weken na het gesprek in 
een burgeroorlog waar verschillende strijdgroepen samenwerkten om 
het leger van Kadhafi te verslaan. Een echt succes was dat niet en de 
burgerbevolking had hevig onder de oorlog te lijden. Reden voor de 
VN-veiligheidsraad om militair ingrijpen door de NATO toe te staan. 
Ook Rusland steunde dat voorstel omdat het van mening was dat de 
bevolking van Libië beschermd moest worden. Afgesproken werd wel 
dat het ingrijpen van de NATO niet tot doel mocht hebben het regime 
van Kadhafi te verdrijven. Die voorwaarde werd grotendeels genegeerd: 
de NATO hielp bij het verslaan van Kadhafi en liet een puinhoop achter. 
Maar wel een puinhoop in westerse invloedssfeer. 
Mijnheer Jansen leerde in korte tijd een hoop bij. En Poetin ook. Rus-
land begreep dat de tijden niet veranderd zijn en trok daaruit zijn con-
clusies. 

Henk de Weerd
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Agenda

Procedure verkiezingen GL Groningen stad

Donderdag 21 juni: 20:00 uur
Amendementenavond
GroenLinks pand, Coehoornsingel 87, Groningen

Donderdag 28 juni: 20:00 uur
ALV over verkiezingsprogramma
Biotoop, Kerklaan 30, Haren

Donderdag 19 juli: tijd volgt
ALV over kandidatenlijst
Locatie volgt

Procedure Statenverkiezingen

Donderdag 5 juli: 18:00 uur
Voorlichtingsavond kandidaten Statenverkiezingen
Fractiehuis, Turfsingel 83, Groningen

Zaterdag 10 november: tijd volgt
PLV over provinciaal verkiezingsprogramma
Locatie volgt

Zaterdag 24 november: tijd volgt
PLV over kandidatenlijst Statenverkiezingen
Locatie volgt

Landelijke bijeenkomsten

Zaterdag 7 juli: 12:30 uur
Conferentie mobiliteit en bereikbaarheid
Instituut Cervantes, Domplein 3, Utrecht

Zaterdag 21 juli: 19:15 uur
De Europese economische politiek
Mammoni, Mariaplaats 14, Utrecht 

Provinciaal bestuur, Statenfractie,  
gedeputeerde en de redactie van de  

Wenakker wensen iedereen een hele fijne  
zomervakantie!
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Colofon

Jaargang 27, nummer 2

De Wenakker verschijnt 3 keer per jaar

Redactie: Nicolette Scholten, Ger Zuiderveen en Henk de Weerd 
 
Bijdragen: Willemijn Bakker, Ria Damhof, Drewes de Haan, Harrie 
Miedema, Bea Moolenaar, Rudy Sterenberg

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

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

mailto:groenlinks%40ps-provinciegroningen.nl?subject=
mailto:arjennolles%40yahoo.com?subject=
file:harrie.miedema%40zonnet.nl
mailto:h.meendering%40xs4all.nl?subject=
mailto:ldevree%40planet.nl?subject=
mailto:nienkehoman4%40gmail.com?subject=
mailto:riadamhof%40gmail.com?subject=
mailto:gijs.vdkroef%40gmail.com%20?subject=


Wenakker

GROENLINKS Groningen
22

 
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

Brian Geertsema 06 36317961
geertsemabrian@hotmail.com
 
Digitaal
•	 groenlinks@ps-provinciegroningen.nl
•	 www.groenlinksgroningen.nl
•	 facebook.com/groenlinks.statenfractie
•	 twitter.com/glprovgroningen

mailto:vdkellen%40hotmail.com?subject=
mailto:jobdebruijn%40gmail.com?subject=
mailto:hklabbers%40noordmaat.nl?subject=
mailto:mooijman.trevor%40gmail.com?subject=
mailto:ravise%40home.nl?subject=
mailto:rudysterenberg%40home.nl?subject=
mailto:geertsemabrian%40hotmail.com?subject=
mailto:groenlinks%40ps-provinciegroningen.nl?subject=
http://www.groenlinksgroningen.nl
http://facebook.com/groenlinks.statenfractie
http://twitter.com/glprovgroningen

