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Van de voorzitter 
 

 
 

 
 
Van de voorzitter. 

De coronacrisis duurt voort. De vergaderingen 
van het bestuur en van de fractie vinden nog 
steeds digitaal plaats. Het onderlinge contact 
verloopt via het beeldscherm. Het is verre van 
ideaal maar beter dan niets. Gelukkig gloort er 
hoop. Het lijkt erop dat langzaam maar zeker 
de beperkingen versoepeld worden. Dit geeft 
perspectief aan de bedrijven en instellingen 
die in zwaar weer verkeren door de 
coronamaatregelen. Hopelijk zijn ze in staat 
deze moeilijke periode te overleven. Voor ons 
als plaatselijk CDA betekent het dat we weer 
op een normale manier bij elkaar kunnen 
komen om te vergaderen. We hopen dat het 
eind juni lukt een ledenvergadering te 
organiseren. U hoort binnenkort van ons.  
In het afgelopen jaar hebben we regelmatig 
gesproken over het informeren van u als 
leden in deze tijd waarin veel niet mogelijk is. 
We hebben enkele nieuwsbrieven verzonden. 
We hebben onze website zo actueel mogelijk 
gemaakt. Leden, die gebruik maken van 
facebook, kunnen beschikken over de 
informatie die onze gemeenteraadsfractie 
publiceert. Bovendien wordt door het landelijk 
CDA informatie gedeeld door middel van de 
email. Ook wij als gemeentelijk CDA willen 
graag informatie versturen via de email. Het 
probleem is echter dat wij over de 
emailadressen van ongeveer de helft van 
onze leden beschikken. Graag zouden wij ook 
de emailadressen van de andere helft van 
onze leden willen ontvangen. Wij willen u dan 

ook vragen uw emailadres door te geven aan 
bestuurcdastadskanaal@gmail.com. 
In de afgelopen maanden zijn er ook enkele 
wisselingen geweest in de samenstelling van 
de fractie en van het bestuur. Onze 
fractievoorzitter Klaas Remmerts kon zijn werk 
bij Treant niet meer combineren met de 
werkzaamheden als fractievoorzitter. Het 
bestuur vindt het erg jammer dat hij het besluit 
heeft moeten nemen de gemeenteraad te 
verlaten. Wij danken Klaas voor zijn inzet en 
betrokkenheid in de afgelopen jaren. Wij zijn 
blij dat Aike Maarsingh bereid was de functie 
van fractievoorzitter op zich te nemen tot de 
verkiezingen van maart 2022. Binnen het 
bestuur heeft Huib de Leede te kennen 
gegeven dat de functie van secretaris een te 
groot beslag legt op zijn tijd. In onderling 
overleg is afgesproken dat Henk de Muinck 
het secretariaat overneemt. Huib blijft lid van 
het bestuur.  
In deze CDAchtergronden treft u, zoals u 
gewend bent, bijdragen aan van onze 
raadsleden en onze wethouder. Bijzonder in 
deze achtergronden zijn de interviews met 
één van de jongste en één van de oudste 
leden van onze gemeentelijke afdeling. 
De zomervakantieperiode staat voor de deur. 
Traditioneel voor velen de tijd om erop uit te 
trekken. Evenals vorig jaar zullen er 
waarschijnlijk veel beperkingen in de 
mogelijke bestemmingen zijn.  Waar u ook 
voor kiest, ik wens u een fijne en ontspannen 
zomerperiode en bovenal een goede 
gezondheid toe.  
 
Vriendelijke groeten 
Jan Frankema.  
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Van uw wethouder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van uw wethouder  
 
Terwijl u dit leest, gaan we alweer op 
weg naar de zomerperiode. 
Maar het afgelopen half jaar is er 
natuurlijk weer het nodige gebeurd. 
Daarom ga ik even terug naar januari. 
 
College van B & W 
 
We hebben afscheid genomen, heel 
laagdrempelig en digitaal, van onze 
waarnemend burgemeester, Yvonne van 
Mastrigt. 
In de raadsvergadering van  20  januari 
is Klaas Sloots benoemd als 
kroonbenoemde burgemeester. Daaraan 
voorafgaand zijn we als college op  
bezoek geweest in Zwolle ( geheel 
Coronaproof, met mondkapjes en 
afstand ) om op een informele manier 
kennis te maken met hem en zijn partner 
Ellen. We kunnen allen terugkijken op 
een prettig en goed samenzijn, overigens 
ook in een prachtig gemeentehuis! 
De burgemeester is begonnen met veel 
kennismakingsbezoeken. 
 
Financiën 
 
Begin februari werden we op de hoogte 
gesteld van de uitkomsten van het 
onderzoek naar de herverdeling van het 

gemeentefonds. Wederom verbijsterend 
en een grote teleurstelling. Voor onze 
gemeente komt het ongeveer neer op 
ongeveer €2,5 miljoen minder. 
De lobby werd intensief voortgezet, via 
de Vereniging Groninger gemeenten, de 
Vereniging Nederlandse gemeenten, via 
de portefeuille houders financiën 
Groningen, Drenthe en Friesland en niet 
onbelangrijk, ook via onze eigen partijlijn. 
De verdeling van het gemeentefonds 
moet echt anders, willen wij en een groot 
aantal andere gemeenten hun 
voorzieningen en daarmee de 
leefbaarheid van hun gemeente in stand 
houden en verbeteren. De minister heeft    
inmiddels laten weten, de verdeling van 
het gemeentefonds opnieuw te laten 
bekijken.  
 
In het kader van preventief toezicht wordt 
er een begrotingsscan uitgevoerd. We 
hopen dat de uitkomsten ons inzicht 
geven hoe verder te werken, samen met 
de gemeenteraad, aan het herstelplan, 
om financieel weer gezond te worden. 
 
Recentelijk is bekend geworden dat wij 
voor de Jeugdzorg extra incidentele 
middelen van het Rijk krijgen. Deels als 
gevolg van de toegenomen hulpvragen 
in de Jeugdzorg door de Corona 
pandemie. 
 
Wonen 
 
De woningmarkt is behoorlijk in 
ontwikkeling. Na de vastgestelde 
Woonvisie vorig jaar, merken we dat dit 
perspectief biedt. Er is meer ruimte voor 
initiatieven. Er wordt ook geïnvesteerd in  
het verbeteren van de kwaliteit van 
woningen en er worden meer woningen 
gebouwd. 
  
Binnenkort wordt gestart met de 
gebiedsgerichte aanpak in Maarsveld: 
samen met de wijk, Lefier en Welstad 
wordt gekeken naar wat nodig is om de 
wijk te verbeteren, qua wonen en 
leefbaarheid. 
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Samen met regionale gemeenten is een 
aanvraag voor het 
Volkshuisvestingsfonds ingediend bij het 
Rijk. Met deze financiële middelen kan 
renovatie en sloop en nieuwbouw 
gerealiseerd worden bij particuliere 
woningen. Wij hebben de verwachting 
dat deze middelen aan onze regio 
worden toegekend . 
 
Spoorlijn 
 
Er kwam duidelijkheid over de Spoorlijn 
Veendam-Stadskanaal, na ruis op de lijn 
om de realisatie eventueel niet door te 
laten gaan. De enorme meerkosten voor 
de zuidelijke Ringweg in Groningen, 
hebben voor de Provincie tot  een 
heroverweging geleidt. Voor ons 
uiteindelijk goed nieuws: het traject 
Veendam - Stadskanaal komt er! De 
verwachting is dat de Spoorlijn in 2024 
gerealiseerd is. 
Inmiddels wordt er ook al weer stevig 
gediscussieerd en gelobbyd over de 
aanleg van de Nedersaksenlijn: 
verbinding tussen Groningen - Emmen - 
Enschede. Onderdeel hiervan is het 
traject Stadskanaal - Musselkanaal - 
Emmen. 
Een belangrijke lijn voor economisch 
impuls in ons gebied. Het onderzoek 
naar de haalbaarheid zal de komende 
jaren in beslag nemen. 
 
Corona 
 
Met kleine stapjes zijn we ons aan het 
voorbereiden op de periode na Corona. 
Het vaccineren is begonnen, met veel 
ups en downs. In Stadskanaal heeft de 
GGD de Fox aangewezen als vaccinatie 
locatie.  
In de gemeentelijke organisatie wordt 
gekeken naar de haalbaarheid en 
wenselijkheid van “ het nieuwe werken”. 
Kunnen we, deels, thuis blijven werken 
en hoe moet dat dan georganiseerd 
worden?  
Momenteel is het gemeentehuis nog 
grotendeels leeg, ook als college werken 

we nog steeds digitaal. Voorzichtigheid 
blijft het motto. 
De samenleving is langzamerhand weer 
aan het “ opstarten”: terrassen, winkels, 
restaurants, evenementen, sporten, 
fysieke kerkdiensten, er wordt weer meer 
mogelijk.  
Meer bezoek thuis mag weer en ook bij 
groepsbijeenkomsten zullen we meer 
mensen zien. 
Laten we hopen dat deze ontwikkelingen 
zich in positieve zin voortzetten: voor 
onze volksgezondheid , voor de 
economie, maar bovenal voor het “ 
elkaar kunnen ontmoeten!” 
De cijfers zijn echter ( ten tijde van dit 
schrijven) nog niet geruststellend.... dat 
vraagt van ons allen de tijd om vol te 
houden! 
 
 
Wist u dat 

- er weer subsidie is verstrekt aan 
Slachtofferhulp Nederland 

- subsidie is aangevraagd om een 
kerkenvisie op te stellen in het kader 
van Rijkscultureel Erfgoed, om de 
kerkgebouwen te behouden 

- ‘t Puntje, de ruilwinkel in 
Musselkanaal, is genomineerd door de 
Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij en €1000,- heeft 
ontvangen 

-  er een groot aantal TOZO 
compensaties zijn verstrekt ( 
overbruggingsregeling voor 
zelfstandige ondernemers om 
negatieve financiële effecten van de 
Coronapandemie te compenseren) 

- er gesprekken vanuit de gemeente 
hebben plaatsgevonden met 
gedupeerden van de 
kindertoeslagenaffaire 

- de plannen voor de herinrichting van 
de Navolaan gereed zijn en met de 
uitvoering begonnen kan worden 

-  subsidie verstrekt wordt aan buurt - en 
dorpshuizen i.v.m. negatieve financiële 
gevolgen door Corona 
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Tot zover weer een “ tipje van de sluier”. 
Ik wens u allen een goede zomerperiode 
toe, met een aantal woorden uit 
Johannes 15: 
“ Opdat wij de gave van de Heilige Geest 
mogen ervaren om vanuit de 
gemeenschap met Christus als een 
levende rank vrucht te dragen”. 
 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? 
Dan hoor ik het graag! 
 
Met hartelijke CDA groet, 
Goziena Brongers - Roffel 
 
g.brongers@stadskanaal.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
Van de fractie 

 
 

 
 
Van de fractievoorzitter. 
 
Ontwikkelingen. 
Zoals bekend is de voorzitter van onze 
fractie op 1 januari j.l. gestopt met zijn 
politieke werk voor het CDA in onze 
gemeente. De hoge werkdruk in de zorg 
bij Treant onder de Corona 
omstandigheden waren voor Klaas te 
veel om dat te combineren met de 
politiek en het fractievoorzitterschap, 

waar uiteraard ook veel extra werk voor 
verzet moet worden. Denk daarbij ook 
aan de hele procedure voor de komst 
van een nieuwe kroonbenoemde 
burgemeester en de zorgen en dus veel 
overleg over de financiële situatie in 
onze gemeente, Een heel andere manier 
van vergaderen nl. alles digitaal, en het 
missen van de fysieke contacten vraagt 
voortdurend om aanpassingen. 
Gelukkig is dit allemaal ‘onder onze 
Klaas’ nog op de rol gezet. Maar na bijna 
één Coronajaar werd het hem toch te 
veel om nog langer door te gaan met de 
politiek in combinatie met het werk in de 
zorg, en de wetenschap  dat de Corona 
pandemie nog lang niet ten einde zou 
zijn. En hoewel het ons spijt, begrijpen 
wij zijn besluit om op dit moment te 
kiezen voor gezin en werk! En iedereen 
weet inmiddels wel hoe hoog de druk  in 
de zorgsector is en hoe onmisbaar de 
zorgsector is in onze samenleving en 
voor ons welzijn.  
Onze generatie heeft deze situatie nog 
nooit meegemaakt en iedereen en iedere 
sector heeft er mee te maken. Men moet 
leven onder moeilijke of zware 
omstandigheden. En van jong tot oud! 
Eén ding is daarbij ook weer volstrekt 
duidelijk: als mensen kunnen we veel 
maar lang niet alles! We hebben niet de 
wereld in onze handen. We kunnen wel 
ons best doen om als rentmeesters er 
het beste van te maken. We moeten ons 
vertrouwen hebben in onze Schepper en 
Hem vragen ons en de wereld te 
bewaren. En van uit ons geloof daar ook 
ons vertrouwen in uitspreken. Dat moet 
ook ons uitgangspunt zijn voor ons 
politieke werk. 
Wij bedanken Klaas heel hartelijk voor 
zijn inzet voor het CDA en onze fractie. 
En de tijd die hij er voor vrijgemaakt 
heeft. En uiteraard ook zijn vrouw Ida en 
het gezin Remmerts. 
Van uit de fractie is mij gevraagd om het 
voorzitterschap op mij te nemen voor 
deze zittingsperiode. Met draagvlak uit 
de fractie en het bestuur heb ik die 
verantwoordelijkheid op mij genomen. En 
wil er voor gaan! 
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Burgemeester. 
Als CDA zijn we blij dat we weer een 
nieuwe en 
kroonbenoemde  burgemeester hebben 
in de persoon van Klaas Sloots. Geboren 
en opgegroeid in onze regio en dus ook 
bekend. Hij spreekt onze taal en volgens 
mij is het voor hem ook  
als terugkomen naar de basis. Inmiddels 
is bekend dat hij naar verwachting ook 
volgende jaar in onze gemeente komt 
wonen. Ik zou willen zeggen: WELKOM. 
  
 Financiële positie. 
Zorgen zijn er over de financiële positie 
van onze gemeente, u hebt er 
ongetwijfeld al veel over gehoord en 
gelezen. Door de media is er veel 
aandacht aan besteed. Een verwacht 
tekort voor 2021 van €5 tot €7 miljoen.  
Veel onzekerheden over de definitieve 
uitkomst. Veel onzekerheden ook door 
de Corona effecten en eventuele 
compensaties. Ik zal u dus niet 
vermoeien met al te veel cijfers. De 
oorzaken van de grote tekorten zijn wel 
bekend. Sterk 
toenemende kosten in het sociale 
domein en in het bijzonder de jeugdzorg. 
Maar ook de toenemende tekorten voor 
Wedeka vraagt erom alert te zijn op de 
bedrijfsvoering.  
Er zal meer geld van het Rijk moeten 
komen om afgesproken beleid en 
regelgeving ook te kunnen financieren. 
Een voorgestelde herverdeling van het 
Gemeentefonds pakt voor onze 
gemeente eveneens slecht uit. Door de 
vele reacties ook vanuit onze gemeente 
lijkt er een aangepast voorstel te komen. 
In ieder geval : wij zitten er boven op! 
De gemeenteraad en het college waren 
eind vorig jaar niet bereid om na de vele 
bezuinigingen  van de voorgaande jaren 
een sluitende begroting vast te stellen. 
Daarom nu preventief toezicht van de 
provincie en voor alle uitgaven moet de 
provincie zijn goedkeuring geven. En er 

moet een herstelplan komen. Er zal ook 
bezuinigd moeten worden. Maar het 
moet ook duidelijk zijn dat we niet al 
onze voorzieningen en kwaliteit van onze 
gemeente willen wegbezuinigen. En dat 
we al te veel op ons onderhoud willen 
toegeven en het welzijnsgevoel van onze 
burgers. 
We willen blijven bouwen aan de 
kwaliteit van onze gemeente met zijn 
vele ondernemers. We willen geen 
voorzieningen voor onze jeugd en de 
ouderen sluiten! 
Uiteraard wordt onderzocht waar het 
beter en efficiënter kan en willen we 
graag weten wat we niet goed doen en 
dus goedkoper kan. 
 
En als fractie hebben we overleg met 
een CDA fractie uit een gemeente met 
ervaring in dit dossier. Wij zullen er alles 
aan doen om naast intensieve lobby naar 
de provinciale en landelijke politiek ook 
zelf de touwtjes in handen te houden. En 
niet weg te lopen als het spannend 
wordt. We staan dus voor grote 
uitdagingen. Als fractie  willen we denken 
in oplossingen, want die zijn er. Het 
maakt ons werk spannend en geeft ons 
verantwoordelijkheidsgevoel. En er zijn 
zo veel dingen die goed zijn en ook goed 
gaan. In moeilijke tijden kunnen we 
bergen verzetten! We hebben eenheid in 
de fractie. En een goede samenwerking 
met onze wethouder. Ik zelf voel me 
gesteund door de fractie en onze actieve 
vice-voorzitter Agnes Wubs, die veel 
werk voor haar rekening neemt. 
Het is een voorrecht om op deze manier 
te mogen werken voor het CDA en 
samen met andere fracties voor onze 
gemeente. 
  
Met vriendelijke groet, 
Aike Maarsingh  
a.maarsingh@stadskanaal.nl  
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Het duurt zolang..... 
 
Dat zijn toch de woorden die bij velen 
zullen bovenkomen, als we het over 
Corona hebben. Het leven staat echter 
nog steeds in het teken van Corona, nu 
al meer dan een jaar.  Inmiddels kent 
bijna iedereen wel iemand in zijn eigen 
omgeving die Corona heeft gehad.  
Op mijn eigen werk, ging het zo goed: tot 
december niemand met Corona, maar 
toen “het”  in het verpleeghuis was, sloeg 
het zo hard toe, dat er binnen een 
maand meer dan 30 cliënten overleden. 
Je zit dan in de situatie, je moet door, 
collega’s die ook uitvallen. Ineens komen 
de beelden van Brabant dichtbij, het leek 
zover weg. Maar ineens was het zo 
dichtbij. Ook binnen onze gemeente 
hebben de verpleeg- en 
verzorgingshuizen te maken gehad met 
Corona patiënten . Maar ook in vele 
huizen is het Corona binnen gedrongen. 
Het vaccineren is begonnen, maar we 
zijn er nog niet. Laten we hopen en 
moed houden om dit vol te houden, dat 
we vertrouwen houden dat we dit samen 
kunnen doorstaan! 
 
Het Corona heeft ook nog steeds de 
gevolgen voor onze  fractie en de raad. 
We vergaderen nog steeds digitaal. We 
missen het fysieke debat, elkaar zien 
even en ontspannen napraten na een 
raadsvergadering. 
 
Niet sluitende begroting  

Door het indienen van een niet sluitende 
begroting, weten we nog niet hoe het 
verder gaat. We worden goed bijgepraat 
door het college, over hoe het traject 
verder gaat. Inmiddels is wel duidelijk dat 
we niet zomaar extra geld krijgen. Ook 
het gemeentefonds pakt heel nadelig uit. 
Dus de zorgen lijken nog groter worden. 
Hier wordt gelukkig in Den Haag 
opnieuw naar gekeken. Waarbij wij van 
harte hopen dat er kritisch gekeken 
wordt naar een eerlijke verdeling van het 
gemeentefonds.  
 
Kennismaking met de nieuwe 
burgemeester 
De nieuwe burgemeester heeft een 
persoonlijke kennismaking gehad met de 
raadsleden. Hierbij mocht jezelf 
aangeven  hoe je dat wilde invullen. Ik 
heb ervoor gekozen om een wandeling 
door Onstwedde te maken. Hierbij 
aandacht gegeven aan verschillende 
onderdelen van het dorp, de trots van de 
Bast ( multifunctionele accommodatie ) 
en de Bolster  (o.a. steunpunt voor 
thuiszorg en dagopvang), wat prachtig 
dat we deze gebouwen mogen hebben. 
Maar ook langs het zwembad gelopen, 
onder het lopen verteld over de vele 
sporten die ons dorp kent. Langs de 
verschillende woon-zorginstellingen 
gelopen die ons dorp heeft. Langs de 
winkels, de zorgen hierover gesproken, 
omdat de wandeling in de tijd was, dat 
niet essentiële winkels de deuren dicht 
moesten houden. Op deze manier heb ik 
zo goed mogelijk de kracht van 
Onstwedde proberen weer te geven.  
 
Verkiezingen 
De uitslag van de verkiezingen in maart: 
we hadden  op een betere uitslag 
gehoopt. 4 zetels verlies! 
We hebben als CDA fractie samen 
campagne gevoerd en geflyerd, waarbij 
ook leden hebben geholpen.  
Dit jaar stond ik op de staartlijst van de 
provincie, op plaats 73,( volgorde werd 
bepaald door achternaam op alfabet),  
58 stemmen heb ik nog binnen gehaald. 
Bedankt hiervoor. 
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Debat training 
Op 24 maart heb ik via het Steenkamp 
instituut een debat training gedaan. Dit 
was ook digitaal. Maar ondanks dat het 
digitaal was, was het leerzaam. maar 
ook heel mooi om met andere CDA 
leden vanuit het hele land deze cursus te 
mogen doen.  
 
Cursus Politiek actief 
De cursus politiek actief is gestart, ook 
hier doen een aantal leden van het CDA 
aan mee. De griffier, Koen Willems, is de 
leider van deze cursus. De cursus geeft 
een beeld van hoe de gemeenteraad 
werkt, welke raadinstrumenten er 
gebruikt kunnen worden, zoals een 
motie, amendement, schriftelijke vragen 
etc. Door Corona is het ook digitaal, 
maar de techniek helpt ons, we kunnen 
in kleine groepjes ook uit elkaar, zodat er 
toch wat interactief mogelijk is. De derde 
avond stond een speeddate op het 
programma. In tweetallen konden de 
deelnemers van de cursus vragen stellen 
aan de raadsleden. Dus 9 keer werden 
mij vragen gesteld, waarom ik de politiek 
ingegaan was, hoe ik het ervaar etc. 
Tijdens de avonden werd de cursisten 
ook duidelijk dat er veel werk bij komt 
kijken en dat dit wel iets vergt.  
Ik hoop dat we de deelnemers 
enthousiast hebben kunnen maken voor 
de politiek, ten slotte moeten we samen 
zorgen voor een mooie gemeente waarin 
we samen kunnen leven! 
 
Vieren 
We hebben inmiddels heel wat 
feestdagen gevierd in de Corona tijd. 
Alles met regels. Maar gelukkig leven we 
ook in een tijd van mogelijkheden. De 
kerkdiensten kunnen gelukkig nog via de 
media onze huiskamers binnenkomen. 
Alleen wat zou het mooi zijn, als we 
gewoon weer samen kunnen komen. 
Ook Koningsdag, zo’n dag dat je samen 
viert als dorpsgenoten, vanuit ons 
nationaal gevoel. Dit jaar ook de 4 mei 
herdenking, wederom niet met velen bij 
de monumenten, waarin ook vaak 

jongeren een rol hebben. De vrijheid 
vieren, dat is juist in deze tijd een groot 
goed. 
 
Lachgas 
In de raadsvergadering  van april hebben 
we als fractie de motie tegen lachgas 
mee ingediend. Wij willen betere 
voorlichting en willen het gebruik van 
lachgas reduceren in openbare ruimte. 
De negatieve gevolgen van het recreatief 
gebruik van lachgas worden steeds 
vaker zichtbaar. Daarom hebben de 
motie mee ingediend. Voor lachgas 
hebben wij in de raadvergaderingen al 
vaker aandacht gevraagd.  
 
Vanaf hier wens ik ieder veel moed en 
kracht, maar bovenal gezondheid toe! 
 
Agnes Wubs 
Vice fractievoorzitter 
a.wubs-kramer@stadskanaal.nl 

 
 
 
 
 
 
 
Vriend van het gemeentelijk CDA.  
Het is mogelijk dat iemand om één of 
andere reden geen lid wil worden van het 
CDA. Toch heeft die persoon een positief 
gevoel bij de plaatselijke afdeling van het 
CDA en wil de afdeling wel financieel of 
anderszins steunen.  
In deze situatie kan men vriend worden 
van het CDA voor € 25 per jaar.  De 
bijdrage komt rechtstreeks in de kas van 
het plaatselijk CDA.  De vriend ontvangt 
het gemeentelijk informatieblad 
CDAchtergronden en is welkom op onze 
gemeentelijke ledenvergaderingen. 
Belangstellenden kunnen zich als vriend 
opgeven  door het sturen van een email 
naar 
CDAbestuurstadskanaal@gmail.com.  
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Jong en christendemocraat? Gaat dat 
wel samen? 
 
Na de Tweede Kamer verkiezingen van 
1994 stond er groot in de kranten: ‘’De 
Christendemocratie is niet meer’’. Ook 
nu verschijnen er nog wel eens berichten 
in de krant of andere media-kanalen met 
ongeveer precies dezelfde koptekst.  
Steeds meer jongeren zijn niet politiek 
actief meer, en al helemaal geen CDA lid 
meer. Klopt dit wel?  
Statistisch gezien krimpen alle partijen 
qua leden, maar het CDA heeft nog nooit 
zo weinig jonge leden (mensen tussen 
de 18 en 30)  gehad als nu.  
Voor mij is het CDA juist de partij waar ik 
mij het beste thuis voel als jongere. 
Vanuit mijn familie ben ik opgevoed met 
de christendemocratische waarden en 
normen. Als Jongere heb ik steeds meer 
last van de veranderende maatschappij. 
Waar geroepen wordt dat verandering 
goed is, wat ook zeker waar is. Maar als 
Jongere en ieder ander mens hecht ik 
een grote waarde aan vastigheid en 
zekerheid. Was vroeger alles beter dan? 
Nee ik weet wel vrij zeker van niet. Maar 
een aantal belangrijke waarden hebben 
wij zelf verloren laten gaan. Deze 
waarden kan ik eigenlijk in één woord 
samenvatten: collectivisme.  
Collectivisme legt de nadruk op de 
samenhang tussen mensen in 
groepsverband. Collectivistische 
waarden zijn onder andere het hechten 
en aan traditie, veiligheid, sociaal gedrag 
en conformisme. 

Het werken met flexibele contracten, het 
oplopen van de schulden onder 
jongeren, de krappe woningmarkt zijn 
allemaal voorbeelden van het steeds 
oplopende afnemende collectivisme en 
het oplopende individualisme. Sluit je 
dan aan bij de socialisten, hoor ik 
mensen om mij heen zeggen. Zij 
verzetten zich toch ook tegen de verdere 
toenemende liberalisering van onze 
huidige samenleving?  
Het is zeker waar dat de socialistische 
partijen zich inzetten voor bovenstaande 
waarden, maar ik ben ook zeker 
realistisch. Niet alles kan wat we graag 
willen, je stampt bijvoorbeeld niet zomaar 
ineens een miljoen woningen uit de 
grond of brengt de basisbeurs voor 
studenten weer terug. Deze zaken 
kosten geld en/of hebben zich te houden 
aan bepaalde wetten en regelgeving. Ik 
denk dan vaak aan de beroemde leer 
van Abraham Kuyper: soevereiniteit in 
eigen kring. Hij wil hiermee aangeven dat 
elke levenskring (bijvoorbeeld: 
protestanten, katholieken of stedelingen) 
zijn eigen onafhankelijk gezag heeft. De 
eigen kring weet namelijk zelf wat goed 
is en daar kan een ander moeilijk over 
oordelen. Zo zijn de belangen in de 
steden anders dan de belangen in de 
dorpen. Zo zijn de belangen voor 
christenen anders de belangen voor niet-
gelovigen. Toch moeten wij samenleven 
en samenwerken aan een goede 
toekomst voor Nederland. Ook de 
tradities, normen en waarden zijn anders 
in verschillende levenskringen, neem 
bijvoorbeeld maar de verschillen tussen 
de katholieken in het zuiden en de 
protestanten in het noorden van 
Nederland. Toch komen wij binnen het 
CDA op voor alle confessionele 
belangen, van noord tot zuid en van oost 
tot west.  
Daarom is voor mij als jongere het CDA 
de partij waar ik mij voor inzet. Mijn 
belang als jongere uit de gemeente 
Stadskanaal is anders dan het belang 
van een jongere uit bijvoorbeeld 
Amsterdam. Ik spreek hier natuurlijk over 
de CDA-waarde gespreide 
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verantwoordelijkheid: Het gezag en 
verantwoordelijkheid moet liggen bij de 
mensen en instanties die er over gaan. 
Zo ben ik er van overtuigd dat wij samen 
kunnen werken aan het terugbrengen 
van onze collectivistische normen en 
waarden, waar iedere sociale 
levenskring zijn eigen 
verantwoordelijkheid neemt.  
 
Dus of het klopt dat jong en 
christendemocraat nog wel samen gaan? 
De statistieken zeggen van niet, maar 
mijn hart en overtuiging zeggen 
volmondig ja! 
 
Merlijn Wiersema 
Fractielid CDA Stadskanaal 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOUD VOORJAAR 

 

Door het zeer koude voorjaar hebben de 
bomen en bloemen en de gewassen op 
het land het zeer moeilijk gehad, maar 
nu begin mei met de wat hogere 
temperaturen zien we dat alles begint te 
groeien en bloeien. 
INFORMATIEAVOND  JEUGDHULP 
Tijdens de informatieavond jeugdhulp in 
maart j.l.  zijn wij als fractie en raad 
geïnformeerd over de tussentijdse 
resultaten van de Taskforce jeugdzorg,  
Via de methode Plan-Do-Check-Act 

(vertaald plannen, doen, controleren en 
uitvoeren) wordt geprobeerd om 
effectiever en efficiënter te werken bij het 
inzetten van hulp voor onze jeugd. In 
onze gemeente wordt de ingezette hulp 
in veel situaties ingezet om verdere 
schade in de opvoeding te voorkomen, 
dit gebeurt op zeer verantwoorde wijze. 
Wij zijn middels twee presentaties van de  
gecertificeerde instelling JB-Noord ( 
Jeugdbescherming)  over de dagelijkse 
praktijk  en de stand van zaken 
ambulante jeugdvoorzieningen 
Stadskanaal bijgepraat over de 
verschillende taken, middelen en 
problematiek binnen de beide 
voorzieningen. Op deze manier hebben 
we een goed beeld gekregen hoe 
specifieke problemen bij de jeugdzorg in 
onze gemeente in goede banen wordt 
geleid.  
        
ROUTEKAART PREVENTIEF 
TOEZICHT 
Naast alle raadsvergaderingen, heb ik 
ook een cursus debatteren gevolgd. 
Wij zijn ook bijgepraat door dhr. Meyer 
(teamleider financiën) en door dhr. Pot ( 
van BDO accountants en adviseurs) over 
de betekenis van preventief toezicht voor 
onze gemeente. 
Het preventief toezicht is bedoeld om te 
werken aan een herstelplan van de 
financiën door gebruik  te maken van de 
maatregelen uit de ambitienota 2021-24( 
die niet is uitgevoerd) en dit als input te 
gebruiken . 
Mocht de begroting 2021 na wijziging op 
basis van het herstelplan alsnog 
structureel en reëel sluitend zijn dan kan 
lopende het begrotingsjaar het preventief 
toezicht worden omgezet  naar 
repressief toezicht. 
Tijdens het  preventief toezicht  zal de 
toezichthouder (provincie) toestemming 
moeten geven voor de budgetten voor 
het uit te voeren beleid. Hiervoor gelden 
verschillende regels waar de gemeente 
aan moet voldoen. In deze situatie is 
nauwkeurig budgetbeheer door de 
kredietbeheerders van groot belang. Wij 
worden als fractie en raad tijdens het 
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lopende boekjaar regelmatig op de 
hoogte gehouden over de financiële 
stand van zake van onze gemeente. 
 
RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDI
NG.  
In de vergadering van de 
rekeningcommissie op 23 maart, hebben 
we  inzicht gekregen over hoe de 
rechtmatigheidsverantwoording van de 
jaarrekening gaat wijzigen.   Hierbij staat 
centraal dat het college verantwoording 
aflegt aan de raad over de 
rechtmatigheid van haar handelen. 
De rechtmatigheidsverantwoording werd 
voor heen uitgevoerd door de 
accountant, deze is nu enkel belast  met 
de controle van de getrouwheid van de 
rechtmatigheidsverantwoording van het 
college. Het op orde brengen en houden 
van de processen samen met de interne 
controle is hierbij van belang.   Deze 
wijziging zal ingaan per boekjaar 2021. 
Indien de uitvoering wordt 
doorgeschoven naar 2022 dan wordt 
2021 in onze gemeente als pilot gebruikt. 
Tijdens volgende vergadering van de 
rekeningcommissie wordt de rol van de 
raad bij de uitvoering van de 
rechtmatigheidsverantwoording verder 
uitgewerkt.  
 
INFORMATIEAVOND 
OMGEVINGSDIENST GRONINGEN 
Tijdens de raadscommissie van 11 mei 
hebben wij als raad een toelichting over 
de ODG (Omgevingsdienst Groningen) 
van mevrouw Baars (directeur ODG) 
gekregen. 
De ODG controleert  in de provincies 
Groningen Drenthe en Friesland ruim 
6500 bedrijven. Het gaat hierbij om de 
regelgeving voor een veilige en schone 
leefomgeving. 
In Stadskanaal worden 900 bedrijven 
gecontroleerd. 
De ODG is een gemeenschappelijke 
regeling waarvan de gemeente 
opdrachtgever en eigenaar is. De 
gemeenteraden stellen de financiële 
kaders  en  sturen op beleidsdoelen.  
Daarnaast wordt er samengewerkt met 

de veiligheidsregio’s, waterschappen en 
collega diensten. 
 Er wordt binnen de ODG gewerkt aan : 

 Nieuwe wetgeving implementeren 

 Nieuw financieringsmodel 

 Continue verbetering 

 Data gestuurd werken 

Het oude financieringsmodel dateert van 
2013 en wordt vervangen door  een 
nieuwmodel,  op basis van inzet ODG en 
deelnemersbijdrage, betalen per product 
per 1-1-2022, budget neutraal en met 
een zachte landing van drie jaren( d.w.z. 
invoering geleidelijk in de komende 3 
jaar) . 
De jaarrekening 2020 is besproken en 
heeft een positief resultaat van € 
609,000 Dit is bereikt door minder 
gebruik te maken van kantoor en 
faciliteiten. Verder zijn opleidingen 
doorgeschoven naar 2021. Ook is het IT 
is vanwege technische redenen 
doorgeschoven naar 2021. Verder is er 
minder extra personeel ingehuurd. 
Heeft u vragen over deze onderwerpen, 
dan kunt u mij bereiken op het  volgende 
mail adres:  j.schroer@stadskanaal. 
José Schrör 
 
 
 
In gesprek met: Bert Sandee 
Één van onze oudste CDA leden. 
 
 

 

mailto:j.schroer@stadskanaal
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Een afspraak maken was zo gedaan:  
“Je bent van harte welkom, ik heb alle 
tijd!” 
 
Of Bert het oudste lid is, is even de 
vraag. Wel is hij recentelijk 92 jaar 
geworden. In goede gezondheid. Zijn 
gezichtsvermogen en gehoor geven wat 
ongemakken, maar verder gaat het 
prima met hem, zo vertelt hij.  
Alweer bijna 6 jaar geleden moest hij 
afscheid nemen van zijn geliefde vrouw 
Willy, en dat maakt dat hij zich af en toe 
alleen voelt, zeker in deze Corona tijd. 
Hij prijst zich gelukkig met het feit dat zijn 
kinderen heel regelmatig langskomen. 
 
Bert woont al jaren in het Noorden, nu in 
Alteveer. In 1953 kwam hij , vanuit 
Zeeland, hier naar toe, om met zijn 
ouders en zijn broers te “ boeren”.  
Zijn betrokkenheid bij politiek en bestuur 
begon op jonge leeftijd. “Ik was, denk ik, 
een jaar of zeventien en kwam net uit 
militaire dienst”. De toenmalige AR had 
een jongeren afdeling, de 
Antirevolutionaire Jongeren Studie ( 
ARJOS). Hannie van Leeuwen was in 
die tijd voorzitter van het bestuur van de 
ARJOS. 
Bert herinnert zich een politieke 
discussie over de F16 en het feit dat 
Hannie daarvoor gestreden heeft. Om 
die reden kreeg zij de bijnaam “ Hannie 
straaljager”. 
De interesse in de politiek is er nog 
steeds, het zit bij hem in de genen. Bert 
volgt nog graag wat er in het land en de 
wereld gebeurt : “het is geen lolletje als 
je vandaag in de regering zit”. 
 
Het gesprek richt zich nog even weer op 
vroeger. 
Bert heeft maar liefst 24 jaar in de 
gemeenteraad van Stadskanaal gezeten 
en met plezier. 
In die tijd was er twee keer per maand 
een fractievergadering . Een om de 
raadsvergadering voor te bereiden en 

een voor algemene zaken, om 
standpunten te bepalen. 
Daarna werd hij wethouder voor een 
periode van 6 jaar. 
“Toentertijd”, zo blikt hij terug, “werd het 
ambtsgebed afgeschaft”. ( gebed 
voorafgaand aan de raadsvergadering).  
In zijn portefeuille had hij o.a. Wedeka en 
het onderwijs. 
Wedeka kende toen een 60 -tal mensen 
in de sociale werkvoorziening. Zij 
behoorden tot de “personenkring”. Ook 
het muziekonderwijs lag hem aan het 
hart. 
 
En dat brengt ons terug in de 
woonkamer. Daar staat een prachtig oud 
Harmonium, met houtsnijwerk. Bert 
vertelt dat Willy kerkorganist is geweest 
en in vele erediensten de gemeentezang 
heeft begeleid.  
Zij heeft hem altijd de tijd en ruimte 
gegeven om zijn raadslidmaatschap en 
zijn wethoudersambt uit te oefenen. 
Maar na 6 jaar wethouder te zijn geweest 
en de leeftijd van 65 jaar te hebben 
bereikt vonden ze het samen genoeg 
geweest. Het was in het jaar 1994. 
Tijd voor jongeren om het stokje over te 
nemen en die uitdaging is er nog steeds, 
aldus Bert. 
Onze partij heeft te weinig 
geïnteresseerde en betrokken, actieve 
jongeren naar zijn mening.  
Hoe we kunnen bereiken dat jongeren 
zich aan onze partij willen binden? “ Daar 
ga ik over nadenken!” 
 
N.B. Bert, dank voor je gastvrijheid en je 
prachtige verhalen over “ hoe het was!” 
 
Goziena Brongers – Roffel 
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In gesprek met: Jarko Wubs. 
Het jongste CDA lid.  
 
Op de afgesproken datum en tijd, komt 
Jarko binnen. Spontaan: Hallo, ik ben 
Jarko Wubs. 
We nemen plaats aan de grote tafel, met 
een kop koffie, en met de vraag of hij 
eerst iets  over zichzelf wil vertellen. 
Jarko vertelt dat hij 20 jaren jong is, 
geboren en getogen in Onstwedde. Hij 
heeft geleerd voor onderwijsassistent, 
maar kwam er gaandeweg achter dat zijn 
hart daar niet echt lag. Kennis 
overdragen vindt hij een mooi vak. 
Momenteel volgt hij de opleiding tot rij 
instructeur en kan daarmee na 
afstuderen, binnenkort, gelijk aan het 
werk. Het kennis overdragen en 
rijvaardigheid aanleren aan een meer 
volwassen doelgroep, spreekt hem meer 
aan dan het assisteren op een 
basisschool. 
 
Jarko heeft een vriendin, en kan 
genieten van sociale contacten. Omgaan 
met vrienden, en voetballen bij de 
Onstwedder Boys, in het tweede elftal, 
doet hij graag. Ook vissen ziet hij als zijn 
hobby. “ Nou, eigenlijk meer een 
hengeltje uitgooien, vanaf een stoeltje, 
met een pilsje erbij”, vertelt hij 
glimlachend. In de spaarzame tijd die 
rest, werkt hij regelmatig een aantal uren 
bij de plaatselijke supermarkt. 
De interesse in geschiedenis is groot, 
vooral in de Tweede Wereldoorlog. Zo 
was hij in Berlijn, om daar zelf iets van 
de geschiedenis te ervaren. Een 
stedentrip spreekt hem ook wel aan. 

Amsterdam en ook Parijs heeft hij 
bezocht. Als de Corona het toelaat, wil 
hij graag volgend jaar naar Italië. 
 
En dan komen we natuurlijk bij het CDA: 
“ Ik vind het CDA een echte middenpartij 
en de uitgangspunten spreken mij aan.” 
Eigenlijk komt het door mijn moeder, 
zegt hij. Zij heeft me enthousiast 
gemaakt en daarom ben ik  begin dit jaar 
lid geworden. Op 17 maart, zo vertelt hij, 
heeft hij met een aantal vrienden de hele 
avond de verkiezingsuitslagen gevolgd. 
Heel interessant, maar na de 
uiteindelijke uitkomst voor  het CDA was 
het “balen” natuurlijk.  
De gemeenteraadsverkiezingen in 2022  
gaat hij zeker weer volgen. Over het 
algemeen merkt hij eigenlijk weinig van 
de politieke gang van zaken in de 
gemeente. De landelijke perikelen 
komen meer de huiskamer binnen. Het 
openbaar worden van de aantekeningen 
van minister Ollongren noemt hij “ 
bijzonder en niet goed”. Alhoewel het 
naar zijn idee wel een vervolgdiscussie 
heeft opgeleverd met positieve 
kenmerken.  
Vervolgens vertelt hij over Onstwedde: 
een mooi dorp, met veel 
vrijwilligersactiviteiten. Hij is van mening 
dat, als mensen in het dorp iets willen, ze 
zelf ook een bijdrage moeten leveren. 
Dat hoort er gewoon bij.  
 
En op de vraag hoe hij zijn lidmaatschap 
ziet? Nou, voorlopig blijf ik gewoon lid, 
heb niet onmiddellijk ambities en tijd om 
heel actief te zijn. Misschien later.... 
alhoewel als je echt iets wilt, moet je er 
ook gewoon tijd voor maken! Zo heb ik 
meegedaan aan de avonden om mee te 
denken over het verkiezingsprogramma. 
En dat was best heel leuk! 
 
N.B.: Jarko, dank je wel voor het 
openhartige en plezierige gesprek! 
 
Goziena Brongers – Roffel 
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WONINGBOUW 
 
Er is mooi nieuws te melden over een 
onderdeel van mijn portefeuille, het 
college heeft besloten om 400 woontitels 
die aanvankelijk zouden worden 
geschrapt toch te laten bestaan. 
 
In het kort komt het erop neer dat we 
eigenlijk vanwege de jarenlange krimp in 
onze regio bepaalde percelen waarop 
gebouwd mocht worden zouden 
opheffen. Dit moest er voor te zorgen dat 
we een gezonde woningvoorraad bleven 
houden afgestemd op de verwachte 
bevolkingsgroep krimp in onze regio. Dit 
was een heel gezonde denkwijze, 
immers bouwen voor leegstand zou zeer 
onverstandig zijn... 
 
Maar.......het zal u echter ook niet 
ontgaan zijn dat de tijden ineens heel 
snel aan het veranderen zijn en er vrij 
onverwacht ineens een enorme 
toegenomen vraag is naar woningen en 
bouwgronden in vrijwel geheel 
Nederland en ook in onze gemeente. 
Daarom is besloten de grondeigenaren 
van de percelen die zouden worden 
opgeheven alsnog de mogelijkheid te 
bieden om te kunnen bouwen. 
 
Deze ontwikkeling is natuurlijk 
buitengewoon goed nieuws voor onze 
gemeente, dit betekent dat we een veel 
beter toekomstperspectief krijgen ten 
aanzien van het aantal nieuwe inwoners 
in onze gemeente. Dit is nu juist wat we 
nodig hebben, we willen het woord krimp 

dan ook niet meer gebruiken.   
 
Deze ingreep tezamen met het 
standaard ‘ja tenzij’ adagium van onze 
fractie, wat kort samengevat betekent, 
denk vooral in mogelijkheden en pas 
maatwerk toe en omhels nieuwe 
initiatieven, zal er toe gaan leiden dat er 
meer mensen van buiten de gemeente 
zijn die zich hier willen vestigen en wat 
we vooral ook niet moeten vergeten, de 
jongeren die nu al in onze gemeente 
wonen en hier willen blijven. Wat een 
kansen! 
Onze fractie is echt blij met dit 
toekomstbeeld. 
 
Ik zal u de komende tijd op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen op dit 
punt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Peter Gelling 

Peter.Gelling@groningen.nl  
 
 
 

 
 
Van de campagnecommissie 
 
Beste CDA leden 
  
Graag wil ik U [jullie] iets vertellen over 
de inbreng van het campagneteam 
Stadskanaal, wat betreft onze inbreng 
t.o.v. de afgelopen tweede kamer 
verkiezingen. 
Het team bestaat uit de volgende leden 
Campagneleider- Debora Brouwer 
[fractie ondersteuner] 
Campagne voorzitter en 
Penningmeester- Piet Brinks [bestuur] 

mailto:Peter.Gelling@groningen.nl
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Lid- Merlijn Wiersema [fractie en sociaal 
media specialist] 
Lid- Maria Sanders [bestuur en fractie-
praktisch uitvoerende taken] 
Lid- Marianne Berndt [Denktank en 
ondersteuning } 
  
Heeft u zin om deze groep te 
ondersteunen in welke vorm dan ook, 
dan bent u van harte welkom. 
  
Het aandeel in de 2e kamer verkiezingen 
is wat kleiner dan de voor ons 
belangrijke gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022. 
Hierbij een overzicht van wat we hebben 
gedaan voor de 2e kamer verkiezingen: 
 
 10 dagen zichtbaar op RTV Noord, dit 
35x per dag gedurende 20 seconden 
samen betaald met CDA Groningen. 
1/8 pagina in de Kanaalstreek. 1/4 
Bedankt CDA stemmers. 
De weide karren waren opnieuw beplakt 
en op hun plaats gezet. 
Met de CDA aanhanger diverse rondes 
gemaakt door onze gemeente. 
Door fractie, bestuur en CDA leden 
geflyerd op diverse plaatsen in de 
gemeente. 
 
 Wij willen samen met u een team zijn, 
om als Christen Democraten staande te 
blijven, in deze moeilijke tijd. 
en de handen uit de mouwen steken 
voor allen in  onze gemeente die onze 
hulp nodig zijn. 
Wij staan open voor uw ideeën en 
suggesties. 
  
Namens het campagneteam 
Piet Brinks 
 
 
 
 
 
 
HET CDJA 
De afgelopen verkiezingen hebben ons 
allemaal wakker geschud. Enerzijds 
hebben we als CDA zo te zeggen niet 

het aantal zetels gehaald dat we 
verwacht hadden, maar uit verdere 
inspectie blijkt ook nog eens dat we van 
alle partijen de minste jongeren stemmen 
hebben weten binnen te slepen. En voor 
de nadenkende lezer: ja, dat betekent 
dat ook 50 plus meer jongeren 
aanspreekt dan wij dit jaar hebben 
gedaan. Een goede wake-up call. 
 
Als CDJA Groningen zijn we dan ook 
aan het denken geslagen wat wij kunnen 
doen om de komende 4 jaar en daarna 
deze dramatisch te noemen cijfers weer 
omhoog te krijgen. Verandering begint 
immers bij jezelf. Hier uit is de wens 
ontstaan om meer samen te werken met 
het ommeland na een tijd op de stad 
gefocust te hebben. CDJA Groningen is 
immers de CDJA afdeling van de gehele 
provincie. Zo zijn we ondertussen 
langsgegaan bij de diverse CDA 
afdelingen die Groningen rijk is 
waaronder Stadskanaal waar we naar 
onze blijdschap met veel enthousiasme 
ontvangen zijn. 
 
Tijdens een kleine brainstorm sessie zijn 
er dan ook al veel mooie ideeën naar 
voren gekomen om meer jongeren in de 
provincie aan te spreken zoals 
gastlessen op plaatselijke scholen of het 
opzetten van plaatselijke jongeren 
groepjes om zo enthousiasme voor 
politiek en christendemocratie te 
bevorderen. Vele handen maken echter 
ligt werk dus mocht u zelf meer ideeën 
hebben of mee willen helpen, mail dan 
vooralnaar organisatie@cdjagroningen.nl 
 
Wij zijn enthousiast en we hopen dat 
gevoel middels dit stuk een beetje over 
gebracht te hebben. We hopen dan ook 
op een mooie samenwerking en 
natuurlijk een mooi resultaat in de vorm 
van groei. 
 
Egbert Boerma, organisatie en 
communicatie CDJA Groningen 
 
 

mailto:organisatie@cdjagroningen.nl
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    CONTACTGEGEVENS: 
 

 
 
 

 

Bestuur: Fractie: Wethouder: 
Jan Frankema (voorzitter) 
Onstaborg 3 
9502 VE Stadskanaal 
0599-616238 
frankemajs@gmail.com 

Aike Maarsingh  (voorzitter) 
Oosterstraat 63A 
9502 EE  Stadskanaal 
0599 – 613137 / 06 – 53902860 
mrsngh@xs4all.nl 

Goziena Brongers 
Barkhoornweg 19 
9591 TR Onstwedde 
0599 – 33 25 80 
g.brongers@stadskanaal.nl 

Henk de Muinck  (secretaris) 
Boeg 2 
9501 JW Stadskanaal 
0599- 653065   
henkorg@planet.nl 

Agnes Wubs  (vice-voorzitter} 
Dorpsstraat 15 
9591 AR Onstwedde 
a.wubs@stadskanaal.nl 
0599-331472      

Fractieondersteuning:  
Debora Brouwer 
Holte 28        9591 VP Onstwedde 
06 42951663 
cdafractiestadskanaal@gmail.com 

Piet Brinks (penningmeester)  
Rozenstraat 9a  
9581 CN Musselkanaal 
0599-416547 
pgbrinks@ziggo.nl 

José Schrör       
Horsten 10 
9581 TD  Musselkanaal 
0599 – 412797 
j.schroer@stadskanaal.nl 

 

Maria Sanders   
Verbindingsweg 4a 
9581 TG Musselkanaal 
06-54960545 
m.sanders@stadskanaal.nl 

Merlijn Wiersema  
Essenhage 3 
9501 TN Stadskanaal 
m.wiersema@stadskanaal.nl 
06 41 93 11 23 

 

  Huib de Leede  
Veenhuizerweg 2  
9591 TB Onstwedde 
0599-331132 / 06- 44092289 
huibdeleede@hotmail.com 

Peter Gelling  
Verbindingsweg 4   

 9581 TH Musselkanaal  
06 133 701 52 
pd.gelling@stadskanaal.nl 

Ledenadministratie: 
Jan Frankema 
 

 

Emailadres bestuur:  
cdabestuurstadskanaal@gmail.com 
 

CDA afd. Stadskanaal:                  
CDA provincie Groningen:       
CDA Den Haag:     

www.cda.nl/stadskanaal 
www.cda.nl/groningen 
www.cda.nl 

bankrekening: NL77RABO 01 84 89 23 09 t.n.v. CDA afd. Stadskanaal, Rozenstraat 9, Musselkanaal  
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