
 

 

Nieuwsbrief najaar 2019 
Hierbij de eerste nieuwsbrief voor leden van PvdA het Hogeland. We willen 
vanuit het bestuur, met input van de fractie én leden enkele malen per jaar een 
nieuwsbrief maken voor alle leden. 
Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het verbeteren van het format van 
de nieuwsbrief, maar net als in de politiek gaat het om de inhoud! 
 

Van het bestuur 
Het bestuur bestaat uit Ivo Poll (voorzitter), Remko de Rijk (secretaris), Henk 
Sterkenburg (penningmeester), Natalie Beukema, Ab Slagter en Maria Bolt. 
Het bestuur vergadert iedere laatste maandag van de maand. In de laatste 
vergaderingen hebben we de jaarplanning besproken waarbij wij verschillende 
activiteiten en bijeenkomsten gaan organiseren. Verderop in de nieuwsbrief 
staat een agenda voor de komende maanden. 
Het bestuur is nu goed op sterkte. Wel gaat Henk Stekelenburg, onze huidige 
penningmeester, eind dit jaar het bestuur verlaten. Mogelijk dat we te zijner 
tijd een goede vervanger voor Henk kunnen vinden. 

 

Agenda komende maanden: 

• Bestuursvergaderingen: maandag 28 oktober, 25 november 

• Raadsvergaderingen: woensdag 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 
27 november en 11 december 

• Jaarvergadering: donderdag 14 november 

• Politiek café: vrijdag 25 oktober over de energietransitie (verderop in 
deze nieuwsbrief meer info) 

• Nieuwjaarsborrel : datum volgt 
 
 
 

 



Fiets en wandeltocht 
Enkele tientallen deelnemers hebben op 15 september genoten van een 
wandel- of fietstocht rond Onderdendam. Er waren wandelroutes van 10 km en 
20 km uitgezet en een fietsroute van ruim 30 km, dit alles in het kader van de 
week van de duurzame mobiliteit. 
Het organiserend comité bestond uit Janny Klei en Afie Eleveld.  Zowel leden als 
niet-leden namen deel. De deelnemers hebben met elkaar gemeen dat ze heel 
blij zijn met de rust en de mooie vergezichten van het prachtige Hogeland. 
Er kon tijdens de tochten ook gepuzzeld worden. Maria Bolt, Ivo Poll en Jan-
Willem van de Kolk hadden onderweg het beste opgelet en kwamen met de 
juiste oplossing; “PvdA HH”, oftewel Partij van de Arbeid Het Hogeland was het 
goede antwoord. 
De geslaagde dag werd gestart en afgesloten bij de gastvrije vrijwilligers van 
het Dorpshuis in Onderdendam. 
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Van de fractie  

Elke fractievergadering bereidt de fractie de onderwerpen die op de agenda 

staan voor de raadsvergadering gedegen voor. Dit doen we onder andere door 

de mening te vragen van leden, sympathisanten en bewoners die te maken 

hebben met het onderwerp en/of een vorm van expertise hebben op het 

onderwerp.  

De afgelopen vergaderingen stonden in het teken van de kleinschalige, 

duurzame energieopwekking, lokale inclusie en de Regionaal Energie Strategie 

Groningen. Belangrijke onderwerpen die ons woon- en leefgenot, onze 

mogelijkheid tot deelname aan de maatschappij mede bepalen. We vinden er 

wat van! 

Onze inbreng in de raad delen we sinds een paar maanden ook op onze 

website, www.hethogeland.pvda.nl/raadsbijdrage/ 

De komende raadsvergadering (16 oktober) staat het begraafbeleid op de 

agenda. Jaap Heres zal daar de bijdrage over doen. Ook wordt de Startnotitie 

Cultuurvisie vastgesteld. Hiervoor is Mädi Cleerdin woordvoerder. Janny Klei 

geeft een reactie op de subsidieregeling “Plus op vier centrumplannen Het 

Hogeland 2019”.  

Wil je ook meepraten over de onderwerpen die komen (zie hiervoor de 

gemeentesite), ons iets meegeven, gewoon je mening geven, wil je ons een 

compliment geven of vind je dat we een ander standpunt hadden moeten 

innemen? Bel of mail ons dan.  

Eens een  fractievergadering bijwonen? Wees welkom. Wel is het dan handig 

ons dat te laten weten, zodat we je kunnen zeggen wanneer, waar en hoe laat 

de fractie vergadert. Uiteraard zijn we ook bereid om bij je langs te komen.' 

Contactgegevens: 

Jan Willem Nanninga :  j.w.nanninga@gmail.com  06-37385860 

Janny Klei :    jannyklei@msn.com   06-15113487 

Jaap Heres :   jaapheres@hotmail.com   06-43533462 

Mädi Cleerdin :   madicleerdinpvda@gmail.com   06-55853050 
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organiseert voor alle Hogelandsters een 

Politiek Café 
Over Energietransitie 

Vrijdag 25 oktober 2019 in het dorpshuis in Usquert 

Aanvang 20.00 uur 

Toegang en koffie gratis  

Sprekers: 

Dr. Ir. Jan Jaap Aué, directeur center of experience en lector 

energietransitie aan de Hanzehogeschool, over de mogelijkheden van 

waterstof 

Harm Evert Waalkens, biologisch boer, voormalig tweede-kamerlid 

en wethouder, over investeren in duurzame energie en de onderweg 

te nemen hobbels 

Drs. Bert Glazenburg, ecoloog, over wat u op dit moment het beste 

kunt doen en beter kunt laten als het om de klimaatcrisis gaat 

Er is tijdens deze avond ruime gelegenheid voor vragen en discussie. 

Meer informatie: 06 14993071 

 

 

 

  



“Betrekken inwoners bij beleidsvorming” door de fractie:  

Het is een grote uitdaging  om in de nieuwe gemeente Het Hogeland dichtbij en 
naast onze inwoners te staan. 
Onze fractie hecht veel waarde aan het betrekken van onze inwoners bij de 
vorming van nieuw beleid. Daarom gaan we regelmatig op werkbezoek, op 
uitnodiging van of op eigen initiatief, de ene keer met een kleine afvaardiging, 
de andere keer met de voltallige fractie en fractieassistenten en soms 
individueel. 
Ons laatste bezoek was gezamenlijk met Statenlid Romke Visser aan het dorp 
Oudeschip.   
Op uitnodiging van Erik Dijkshoorn en Jaap Kap, beide zijn actief op het gebied 
van leefbaarheid en bestaanszekerheid én voortvarend bezig met de 
energietransitie. Ze nemen het voortouw om Oudeschip van het gas af te halen 
doordat ze vernuftig gebruik willen maken van specifieke windmolens die 
energie kunnen omzetten in Waterstof. 
Omdat we graag als fractie willen laten zien waar we mee bezig zijn is het 
schrijven van een  persbericht gewenst en daar kunnen we nog wel wat hulp bij 
gebruiken. 
Vindt u het leuk om een keer mee op werkbezoek te gaan met onze fractie? 
Wie kan en wil voor onze fractie persberichten schrijven? 
Laat het ons weten. 
Mädi Cleerdin,  
madi.cleerdin@raadhethogeland.nl 
madicleerdinpvda@gmail.com 
 

Bijdrage van Mädi Cleerdin, Hedy d’Ancona Leergang 

Graag wil ik wat vertellen over een initiatief van het landelijke bestuur Rooie 

Vrouwen. 

Het initiatief, de Hedy d’Ancona leergang, is ontstaan tijdens een Rooie 

Vrouwen bijeenkomst op 24 juni j.l. In de Tweede Kamer. Hierbij waren het 

bestuur van de Rooie Vrouwen, Hedy d’ Ancona, Julia Wouters, Gerdi Verbeet 

én Ella Vogelaar, vrouwelijke wethouders,  Statenleden én raadsleden 

aanwezig. Daarnaast kwam ook Lodewijk Asscher aanschuiven en een 

wethouder emancipatie.  De behoefte om ondersteuning werd door de 

aanwezigen duidelijk naar voren gebracht, evenals de behoefte aan meer 

persoonlijke begeleiding via een buddy.  
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De Rooie Vrouwen willen zich actief inzetten om meer vrouwen politiek 

enthousiast te maken, zodat we een kweekvijver hebben met vrouwen die 

politiek actief willen worden. Daarnaast willen we vrouwen ondersteuning 

bieden in de vorm van een nieuwe leergang en persoonlijke begeleiding via een 

buddy. 

Ik ben vanuit het landelijk bestuur Rooie Vrouwen voortrekker van deze nieuwe 

leergang. 

De Rooie Vrouwen willen de Hedy d’Ancona leergang opzetten met als doel 

vrouwen in de politiek, die in zichzelf willen investeren en zichzelf willen 

ontplooien, te ondersteunen om hun talenten sterker naar voren te laten 

komen, zodat ze en actieve rol kunnen innemen in de politiek. Uiteindelijk doel 

hiervan is dat er meer vrouwen actief gaan deelnemen in de politiek op alle 

niveaus, zodat de manier waarop vrouwen de politiek bedrijven meer zichtbaar 

wordt én haar plek krijgt in de politieke arena. Het spreekt voor zich dat 

mannen ook welkom zijn om mee te doen aan de leergang mits ze het doel en 

de gedachte daarover onderschrijven. De komende periode zal hard worden 

gewerkt aan de inhoud en vormgeving van deze leergang, in samenspraak met 

Hedy d’Ancona en met de nodige input van politiek actieve vrouwen in onze 

partij. 

Samen weer voor een sterke lijst. 

We hebben succesvolle gemeenteraadsverkiezingen achter de rug en de 

volgende zijn pas weer woensdag 16 maart 2022. 

Dat is nog een eind weg. Of toch niet? Dat valt namelijk best tegen als je 

bedenkt wat een tijd en werk het kost om mensen te werven die voor de PvdA 

in de gemeenteraad willen. Het bestuur van de afdeling neemt de taak op zich 

om kandidaten te scouten, te spreken en nog eens te spreken. De kandidaten 

hebben tijd nodig om zich te verdiepen in de uitdaging en het met de mensen 

in hun omgeving te bespreken. 

Het bestuur staat daarom nu al open voor suggesties. Wil je er eens over 

sparren, laat ons dat weten. Weet jij iemand die best eens geschikt zou kunnen 

zijn, geef ons die tip! Schiet een va de bestuursleden of huidige raadsleden aan, 

bel een van ons of mail naar hethogeland@pvda.nl.  
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