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colofon

even bijpraten

Het bestuur en fractie van de PvdA Borger- 
Odoorn hebben de komende maanden 
een volle agenda. In oktober ontmoeten de  
PvdA-voorzitters van Borger-Odoorn,  
Emmen, Coevorden en Hardenberg Nelleke  
Vedelaar  (zie ook elders in het Leden- 
bericht). Op stapel staat een heisessie met 
bestuur en fractie. Het bestuur werkt aan 
het scouten van ‘jonge’mensen met een  
PvdA-hart, die zich in willen inzetten voor 
onze partij. We zijn bezig met doelen voor 
onze campagnes en zoeken mensen die wil-
len helpen met de campagnes.

Erwin Olij
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bericht van jakob
Sinds 1 januari van dit jaar ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van 
de Stichting Ultiem (Openbaar basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer. 
Het openbaar basisonderwijs viel in de voormalige gemeente Hoogezand-
Sappemeer nog direct onder de gemeente. Maar tegelijkertijd met 
de gemeentelijke herindeling in Groningen werd ook het openbaar 
basisonderwijs in Hoogezand-Sappemeer verzelfstandigd. 

na een uitgebreide sollicitatieprocedure werd 
ik voorzitter van de raad van toezicht. Ook in 
midden-Groningen (de naam van de nieuwe 
gemeente waarbij hoogezand-sappemeer, 
slochteren en menterwolde samengevoegd 
werden) heeft het onderwijs te maken met 
krimp. En zoals op wel meer plekken het geval 
is werd daar laat op ingespeeld. uiteindelijk 
volgden er maatregelen en werd er een re-
geling getroffen met en voor het overtollig 
personeel. Dat ging om tientallen banen. De 
stichting kon op 1 januari met een schone lei 
beginnen, maar de krimp is nog niet voorbij, 
dus daar moet tijdig op worden gereageerd. 

als raad van toezicht hebben we een rondje 
gemaakt langs alle scholen van de stichting. 
scholen die heel divers zijn. op de ene school  
werkt men met een continurooster en kunnen 
leerlingen zich in de middag bezig houden 
met hockey of lessen Duits. op weer een an-
dere school is weer veel extra aandacht voor 
zorgleerlingen nodig. opvallend was de gro-
te betrokkenheid van de personeelsleden bij 
hun leerlingen, dat deed mijn onderwijshart 
goed. De raad van toezicht, de naam zegt het 

al, houdt toezicht. met name op de financiën, 
maar geld kan niet los gezien worden van 
mensen. En daarmee gaat het natuurlijk over 
ook de kwaliteit van het onderwijs. Grootste 
uitdaging voor de stichting is om de onderlin-
ge samenwerking van de scholen te versterken. 
En om, na het verwerken van het verleis van 
werkgelegenheid, weer naar voren te kijken. 

op gezonde scholen die openheid betrach-
ten en bereid zijn samen te werken komen 
de leerlingen tot hun recht. nogal wat kinde-
ren hebben extra aandacht nodig in hooge-
zand-sappemeer. En dat heeft lang niet altijd 
met het iQ te maken. bijdragen aan de ont-
wikkeling van kinderen is prachtig werk. Dat ik 
daar op het bestuurlijk vlak een bijdrage aan 
kan leveren geeft veel voldoening.

Jacob Bruintjes
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op naar een nieuw seizoen

De vakanties zijn weer voorbij even als de lan-
ge zomerse dagen. Daarmee breekt de tijd 
weer aan om in de avonden andere dingen te 
doen. Politiek bedrijven bijvoorbeeld. We ma-
ken ons weer op voor een nieuw politiek sei-
zoen. Want er is nog genoeg te doen in onze 
gemeente.
Hoe houden we al onze dorpen leefbaar en 
netjes. Hoe richten we de pleinen in de ver-
schillende dorpen zo in dat er door iedereen 
op een prettige wijze gebruik van kan worden 
gemaakt. Hoe zorgen we dat er voor een vol-
gende zomer ook op een ordentelijk manier 
weer kan worden gezwommen in onze open-
lucht zwembaden. Hoe zorgen we ervoor dat 
de energienota voor iedereen betaalbaar blijft. 
En dan denken we vooral ook aan de inwoners 
met een minder riant inkomen. Op welke wij-
ze zorgen we dat de klimaatveranderingen in 
onze gemeente adequaat worden opgepakt. 
Kunnen we de enorme waterval aan regen 
die we het afgelopen voorjaar hebben gehad 
overal het hoofd bieden. Hoe zorgen we ervoor 
dat onze wegen, fietspaden en trottoirs zo zijn 
ingericht dat we er allemaal op een goede wij-

ze gebruik van kunnen maken. En met iedereen 
bedoelen we ook onze inwoners die met een 
beperking moeten leven. Hoe houden we de 
woonlasten voor de huurders in onze gemeente 
beheersbaar. Hoe zorgen we ervoor dat de inwo-
ners van onze gemeente de zorg kunnen krijgen 
die ze nodig hebben. Hoe regelen we het dat ie-
dereen kan voetballen op een sportpark dat vol-
doet aan de eisen van de tijd. Hoe kunnen we er 
aan meewerken dat de economische voorspoed 
die landelijk wordt gevoeld ook voelbaar wordt 
voor de inwoners van Borger-Odoorn. 
In ons verkiezingsprogramma hebben we de lijn 
gekozen van Inleven, Verbinden en Meedoen. 
Dat hebben we niet voor niets gedaan. Wij wil-
len  luisteren en kunnen begrijpen wat onze in-
woners bezig houdt en daarin een verbinding 
leggen zodat we zoveel mogelijk zaken voor de 
kiezers bereiken. Kortom er is nog veel te doen. 
Daar gaan wij ons als fractie de komende tijd 
voor inzetten. Wij willen kunnen  zeggen dat we 
de gemeente Borger-Odoorn mooier hebben 
kunnen achterlaten dan we haar hebben aange-
troffen. 
Verder kijken we ook alvast weer vooruit naar 
de verkiezingen die er komend voorjaar weer 
aankomen. Naast de verkiezingen voor de Pro-
vinciale Staten vinden er ook weer verkiezingen 
plaats voor de  Waterschappen. De voorberei-
dingen hiervoor zijn alweer in volle gang. Laten 
we hopen op een goede uitslag voor deze ver-
kiezingen. Dat we na de verkiezingen kunnen 
constateren dat het dieptepunt intussen weer 
achter ons ligt.

Gr Henk Zwiep
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In de Van Dale staat het zo : Democratie is een STAATSVORM waarin het 
volk (door vertegenwoordigers) zich zelf regeert en vrijuit zijn meningen en 
wensen kan uiten. Dat lijkt duidelijk maar het is niet altijd helder. Ons land 
is een democratie maar is het wel goed dat we geregeerd worden door 
partijen met een meerderheid van 1 stem op een totaal van 150.

ik heb daar toch moeite mee en vind dat eigenlijk 
een soort halfslachtige democratie maar we weten 
dat het niet anders kan. Een land, een gemeente, 
een organisatie,  een bedrijf moet bestuurd wor-
den. Een besluit van 51 tegen 49 bij voorbeeld 
noemen we democratisch maar twijfel blijft. zo is 
hitler, een van de grootste schurken / dictators , 
indertijd “democratisch” gekozen . het liep al heel 
snel uit de hand. De verkiezing van trump, van 
poetin en van vele andere regeerders geven veel 
vraagtekens om over zo’n  land als china maar te 
zwijgen. Daar wordt het staatshoofd door een klei-
ne drie duizend mensen met twee tegenstemmers 
gekozen . 

De macht bij een persoon, zoals in turkije, zorgt 
voor een heel erg wankel evenwicht. En als de pers 
ook nog gemuilkorfd wordt dan blijft er voor de 
negenveertig van de honderd niet veel lol meer 
over. En toch is democratie beter dan welke vorm 
van dictatuur ook! want wat blijft er dan over? bur-
gerlijke ongehoorzaamheid? Dat kan ook te ver 
gaan want dat denk ik ook in het windmolen-ver-
haal te zien en dat is geen goede zaak. zoals ik 
eerder ledenbericht ook al zei: wij willen van alles 
maar als het dicht bij ons komt… ho maar.

WORTELS
onze pvda moet terug naar haar roots of in het 
nederlands naar haar wortels. Dat klinkt heel 
aardig en sociaal maar is dat uitvoerbaar? het 
kan niet zo zijn dat we hetzelfde uitgangspunt 
hebben als in l945/1946 toen de huidige partij 
opgericht werd want in ruim 70 jaar is er veel ver-
anderd. Je kunt gerust zeggen heel veel. Er zijn 
veel zaken verbeterd maar er is ook veel, wat wij 
noemen, misgegaan. De wbs staf constateerde, 
ik citeer max van weezel in vn, de klassieke so-
ciaal-democratische waarden als solidariteit en 
bestaanszekerheid moeten weer omhelst wor-
den. Er is na de tweede –wereldoorlog erg veel 
veranderd, vooral op technisch gebied, en de 
solidariteit is ook minder geworden en de be-
staanszekerheid, vooral vast werk en inkomen, 
staat onder grote druk en toch zijn wij als volk 
over het algemeen tevreden met ons bestaan 
en ons leven. zijn wij, als grote massa, toch blind 
voor de noden van een kleinere groep in onze 
samenleving? ik denk het, helaas,  wel! u hoeft 
het niet met me eens te zijn maar denk er eens 
over na!

AJH  

DEMOCRATIE wat is dat en hoe werkt het?
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Beste leden,
De besturen van de samenwerkende PvdA afdelingen in Hardenberg-
Ommen, Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden nodigen u van 
harte uit voor een bijzondere gezamenlijke ledenvergadering. Deze 
ledenvergadering zal worden gehouden op:
 

  MAANDAG 22 OKTOBER
AANVANG: 19.30 UUR – 21.00 UUR
WAAR:  PRO vakschool
  Ullevi 22
  7825 SE Emmen

in deze vergadering is te gast: nelleke vedelaar, landelijk voorzitter van de 
pvda. zij zal onder meer  met u in gesprek gaan over de pvda als organisatie 
en haar toekomstvisie hierop. uiteraard is er voldoende gelegenheid om uw 
vragen te stellen. Graag zien wij u op de 22e oktober. 
De zaal is open om 19.00 uur.

Besturen PvdA 
Hardenberg-Ommen, 
Emmen, 
Borger-Odoorn 
en Coevorden.

Cees Uri
Jan Hulsegge
Erwin Olij
Marko Slangewal

uitnodiging

Aan PvdA leden in Hardenberg-Ommen, 
Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden,
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Het klimaatakkoord
en de salderingsregeling

Er was veel nieuws over het energiebeleid in Nederland, zo vlak voor de  
zomer. Het langverwachte klimaatakkoord werd gepresenteerd en 
tussendoor kwam Minister Wiebes van EZ en Klimaat ook nog eens met  
het nieuws dat de salderingsregeling komt te vervallen. En dat nieuws 
betekent nogal wat.

veel lovende woorden over het klimaat- 
akkoord in de media, maar toch zijn daar wat 
kanttekeningen bij te plaatsen. veel afspraken 
zijn vaag en niet concreet, met name als het 
gaat om de grootverbruikers. En daar is nogal 
wat te winnen, maar het grote geld weigert 
vooralsnog om echt mee te doen. het korte- 
termijns-rendement voor de aandeelhou-
ders blijft de boventoon voeren. ik noem dat 
schandalig. het vraagt om dwingende wetge-
ving vanuit brussel en Den haag.

maar dan wat concreter. wat betekent het 
voor de normale man? Gas wordt duurder, 
elektra wordt goedkoper. Daarnaast kun je 
dus niet meer salderen, maar krijg je voor 
de elektra een terugleversubsidie. Door het 
afschaffen van de salderingsregeling en het 
verlagen van de elektriciteitsprijs, stijgt de 
terugverdientijd van zonnepanelen aanzien-
lijk. En dat is ontzettend jammer, want zonne- 
panelen op daken zijn zo’n mooie en mak- 
kelijke manier om te verduurzamen.
De voorgestelde wijzigingen leiden tot pro-

blemen bij twee groepen. twee groepen 
waar we ons als pvda in de staten ook sterk 
voor maken:

1. Mensen met een kleine beurs die verduur-
zaming niet kunnen betalen
wanneer gas duurder wordt, stijgen de ener-
gielasten voor mensen die niet hebben geïn-
vesteerd in verduurzaming enorm. Gas is vaak 
zo’n tweederde van de totale energielasten. 
als je niet mee kunt doen omdat je het niet 
kunt betalen, worden je financiële proble-
men dus alleen maar groter. Dat kan en mag 
niet de bedoeling zijn. De pvda statenfractie 
heeft Gs gevraagd samen met de gemeenten 
en andere partners oplossingen te beden-
ken, zodat mensen met minder draagkracht 
niet de dupe worden van de energietransitie.  
zij zouden er juist van moeten profiteren! 

2. Sportverenigingen en dorpshuizen
zonder salderingsregeling zijn zonnepane-
len voor met name sportverenigingen niet 
meer interessant. Juist in de periode dat de 
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opbrengst van zonnepanelen het hoogst is, 
liggen de verenigingen stil. het afschaffen 
van deze regeling leidt tot een hogere druk 
van de energie op de exploitatie van deze be-
langrijke voorzieningen. binnenkort dienen 
we een motie in om te proberen Den haag 
op andere gedachten te brengen. De kamer-

fractie van de pvda steunt ons hierin. het is 
mooi dat we de verduurzaming willen ver-
snellen, maar dan moet wel iedereen er van 
kunnen profiteren!

Peter Zwiers 
Staten PvdA Drenthe

Onze fractie tijdens de orienterende raadsbijeenkomst van 27 september.
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Toen mijn zoon 3 of 4 jaar oud was, was hij geobsedeerd door auto’s, 
bussen, vrachtwagens. Hij had, net als vele andere peuters een verkeers-
kleed. Ook had hij een parkeergarage. Hij kon er de hele middag mee zoet 
zijn: “Broem broem” en “parkeren”, hoorde ik hem dan steeds mompelen. 

broem broem

ons gemeentebestuur heeft ook een obses-
sie voor auto’s en parkeren. ze lijken dwang-
matig parkeerplaatsen te bouwen en wegen 
te verfraaien. ter illustratie: in 2016 en 2017 
heeft het toenmalige, geheel uit mannen 
bestaande college geld uitgetrokken om ach-
terstallig onderhoud te plegen aan de wegen. 
Goede zaak vinden we als pvda, maar weet u 
toevallig hoeveel geld er in dat potje zit? want 
dat vinden we een iets minder goede zaak: 
zes jaar lang 1 miljoen per jaar en in 2017 is 
er 3 miljoen daarbovenop gekomen! in totaal 
dus nEGEn miljoen. in borger werd in 2015 
het nieuwe dorpsplein geopend. het zou ‘een 
plein van ons allen’ worden. het werd…een 
parkeerplaats! het is ‘een plein van alle au-
torijders’ geworden. hetzelfde lot dreigt voor 
het plein in odoorn. borger-odoorn: ‘u kunt 
hier overal parkeren!’

het woord obsessie komt van het latijnse 
obsidere, wat bezetten betekent. Een obses-
sie is een innerlijke dwang, die leidt tot een 
dwanghandeling. Dat het centrum van borger 
al 3 jaar beheerst wordt door automobilisten 
die te hard over de shared space rijden en 
parkeren op ons plein, is het gevolg van de 
dwanghandelingen van het college. 

Marjoleine Schoevers
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Provincie, pak stofbril
en moersleutel!

Peter Zwiers roept in zijn column (website PvdA Drenthe) de overheid op 
om in de spiegel te kijken. Peter vergelijkt de problemen van burgers met 
‘losse bouten’ en de oplossingen van de overheid met ‘losse moeren’ die de 
boel bij elkaar moeten houden. 

oplossingen doordrukken die de burger niet 
kan snappen lijkt dan op de verkeerde moe-
ren op de verkeerde bouten draaien of de 
moeren te hard aandraaien. Dat geeft scha-
de! En dat kan een bouwwerk uiteindelijk uit 
het lood trekken. verlies van vertrouwen in de 
politiek en verlies van saamhorigheid. zoiets 
zie ik gebeuren met de ‘energietransitie’ in 
onze provincie.

Drenthe is aan het veranderen. zijn we ons 
landschap aan het verrommelen? windmo-
lens staan er al en uitbreiding houden we niet 
meer tegen. nu zien we commerciële onder-
nemers op subsidies duiken voor grootscha-
lige zonneparken. hier en daar gaan we al op 
het westland lijken met velden vol panelen. 
ik zie gemeenten zwichten voor beloften van 
investeerders en voor de druk van provincie 
en rijk die haast willen maken. “we moeten 
mee, toch?”Jawel maar hoe? provincie, let op 
uw moeren en uw bouten! Gemeente assen 
geeft het goede voorbeeld: “we doen niets 
zonder de bewoners”. Eerst gezamenlijk kij-
ken wat de opgave is, voor welke uitdagingen 

we staan en dan samen in alle zorgvuldigheid 
kijken wat er mogelijk is aan verschillende 
varianten. is het onderwerp ‘energietransitie 
‘ niet veel te groot en te breed om aan in- 
dividuele gemeentes over te laten? Jazeker, 
de provincie heeft beleidsrichtlijnen en geeft 
adviezen. als ik bijvoorbeeld de eerste reac-
tie van de provincie op het zonneplan voor 
Daalkampen in borger lees, zie ik een afge-
wogen advies van de provincie met aandacht 
voor echte inpassing in de leefomgeving. bij 
de daaropvolgende uitwerking door onder-
nemer en gemeente in het bestemmingsplan 
zie ik echter een heel ander plaatje, met een 
veel industriëler en grootschaliger karakter. 

En de provincie lijkt de toelichting van de 
gemeente zonder meer te volgen: mooie 
woorden over de randversieringen van het 
veld. En de gemeente zegt: de bewoners zijn 
betrokken, de provincie lijkt dat zomaar na 
te zeggen: de bewoners zijn betrokken. hoe 
de provincie toetst, zien we nergens. En wat 
gebeurt er eigenlijk met de werkgelegenheid 
en de opleidingen? De bedoeling is, dat de 
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bevolking kan meeprofiteren van de zonne 
industrie. nu vloeien de opbrengsten van 
vrijwel alle zonneparken over de provincie-
grenzen van Drenthe heen en worden gre-
tig subsidies geïnd. waar wordt onze werk- 

gelegenheid bevorderd en waar profiteren 
onze opleidingen? kan dit allemaal zo maar? 
Draait de provincie hier de moeren niet te 
slapjes aan? heeft ze eigenlijk wel moeren om 
aan te draaien? of moeten er nog kartelringe-
tjes tussen om de druk goed te verdelen en 
de samenhang te bewaken? Een provinciale 
stuurgroep of toetsingscommissie? is de pro-
vincie niet bij uitstek de instantie die alle ini- 
tiatieven en projecten in Drenthe kan overzien 
en de regie en samenhang kan bewaken? 

ik ga in maart graag naar de stembus voor de 
provinciale verkiezingen. maar dan wel voor 
een provinciebestuur dat, met stofbril om al-
les helder te overzien, de juiste moeren op de 
juiste bouten voorzichtig en met beleid, maar 
wel stevig aandraait!

Simone van Dijk, 
Borger, Daalkampen 

Onze fractie tijdens de orienterende raadsbijeenkomst van 3 oktober. Discussie over de zonne-akkers.
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