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Jan Frankema  

 
Van de voorzitter. 

Gelukkig lijkt de coronacrisis, die ons land 

ongeveer twee jaar stevig in de greep had, 

achter de rug. De beperkingen zijn 

grotendeels opgeheven en de 

bestuursvergaderingen en de 

fractievergaderingen vinden weer op de 

normale manier plaats. Hopelijk maken wij 

een dergelijke crisis nooit meer mee.  

In de eerste maanden van het jaar lag de 

nadruk op de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Door corona 

waren er nog beperkingen. Bijeenkomsten 

organiseren werd afgeraden. Wij hebben 

geprobeerd door o.a. de sociale media, de 

huis aan huisbladen en aanwezigheid op 

markten, onze kandidaten en ons 

programma onder de aandacht van de 

kiezers te brengen. Vooral de eerste zes 

kandidaten op de lijst hebben zich erg 

ingespannen. Namens het bestuur wil ik 

hen danken voor de grote inzet.  

Helaas viel het resultaat van de 

verkiezingen tegen. Wij hebben één van 

onze vijf zetels moeten inleveren. Als 

landelijk partij kun je bij plaatselijke 

verkiezingen voordeel of nadeel hebben 

van de landelijke populariteit van een 

partij. Bij de verkiezingen van maart heeft 

dat voor veel landelijke partijen en ook 

voor het CDA nadelig gewerkt. De lokale 

partijen hebben flink gewonnen. Toch 

moeten wij ons daar niet bij neerleggen 

maar ons zo goed mogelijk profileren 

binnen de gemeente. Een uitdaging voor 

de komende vier jaar!  

Goziena Brongers, Agnes Wubs, Merlijn 

Wiersema en Gerard Weinans zijn onze 

nieuwgekozen raadsleden. Peter van der 

Laan is de eerstopvolgende. Wij willen hen 

feliciteren en succes toewensen. Aike 

Maarsingh, José Schrör en Peter Gelling 

hebben afscheid genomen van de 

gemeenteraad. Wij willen hen hartelijk 

danken voor alles dat ze in al die jaren 

namens onze partij hebben gedaan.  

De nieuwgekozen fractieleden 

presenteren zich op de volgende pagina’s. 

Daarnaast treft u een artikel aan waarin 

één van onze jongere leden, Aike Blaauw, 

zich voorstelt. Ook wil ik u attenderen op 

het artikel over de workshop gegeven door 

Annemarie Evers en Christiaan Dekker 

met als titel: “Armoede en….wat zijn de 

sterke schouders?”.  

Actuele informatie over CDA Stadskanaal 

kunt u vinden op onze website 

www.cda.nl/stadskanaal en op facebook.  

U ontvangt deze achtergronden in de 

periode tussen Pasen en Pinksteren. 

Twee belangrijke feestdagen binnen het 

christelijk geloof: het feest van de 

opstanding en het feest van de Heilige 

Geest. Het zijn feesten die ondersteuning 

bieden, kracht geven en hoop geven. 

Jezus groette de mensen met de woorden: 

“Vrede zij met jullie”. Moge deze woorden 

leidend worden in deze tijd van oorlog en 

internationale spanningen. 

 Vriendelijke groeten 

Jan Frankema 
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Goziena Brongers – Roffel  

 
Van uw wethouder. 
 
Er is weer veel gebeurd de laatste 
periode. Ik begin daarom maar even met 
een terugblik. 
 
Het college 
Begin januari hebben we afscheid 
genomen van collega Johan Hamster. Hij 
is geïnstalleerd  als lid van de 
Gedeputeerde Staten in Groningen. De 
CU heeft ervoor gekozen, rekening 
houdend met de verkiezingstijd, geen 
nieuwe wethouder voor te dragen, voor de 
nog resterende bestuursperiode. 
De portefeuilles zijn in goed overleg 
verdeeld. 
Nu zijn we bezig met de laatste weken van 
deze bestuursperiode. De  laatste 
bestuursvergaderingen in de regio en in 
de provincie hebben inmiddels 
plaatsgevonden . 
Een terugkerend patroon, elke vier jaar, na 
de verkiezingen en coalitie vorming: welke 
wethouders zien we terug of niet? Dat zal 
de tijd leren…. 
 
COVID -19 
De Covid periode met beperkende 
maatregelen lijkt achter ons te liggen. 
Er zijn weer meer fysieke vergaderingen 
en bijeenkomsten mogelijk, en ik merk dat 
bijna iedereen dat erg fijn vindt. Het is ook 
goed om weer meer “ zichtbaar” te kunnen 
zijn. 

We kunnen nu werken aan het herstel van 
de samenleving . Er wordt nog steeds 
door verschillende partijen, organisaties 
en verenigingen bij onze gemeente een 
beroep gedaan op financiële 
ondersteuning . Met de verschillende 
regelingen , beschikbaar gesteld door het 
Rijk, kunnen wij hier grotendeels in 
voorzien . 
 
Vluchtelingen opvang Oekraïne 
En toen kregen  we te maken met een 
volgende crisis. De oorlog in Oekraïne en 
het regelen van vluchtelingen opvang . 
Vanaf de eerste dag hebben we ons als  
college beseft dat we deze opvang 
noodzakelijk en vanuit humanitaire 
gedachte moesten organiseren waar dat 
kon. 
In de organisatie werden medewerkers 
24/7 ingezet om te werken aan een goede 
coördinatie , registratie en het regelen van 
acute opvangplaatsen . Waar en hoeveel 
konden we voorzien in ( acute) opvang ? 
Veelvuldig overleg vond plaats met 
woningcoöperaties, kerken en 
ondernemers. 
In  de Veiligheidsregio Groningen vond 
intensief overleg plaats met de 
burgemeesters van alle gemeenten. 
Dagelijks heeft  vast in de media over de 
situatie  gelezen . Ook opvang in gezinnen 
was en is mogelijk . 
Er werd een tent met 100 veldbedden 
gerealiseerd voor de eerste noodzakelijk 
opvang, een aantal woningen werd 
beschikbaar gesteld en ingericht. 
Campings stelden huisjes beschikbaar. Er 
werd kleding en voedsel ingezameld. 
Het Rijk stelt financiële middelen 
beschikbaar , de toezegging is gedaan, de 
uitwerking volgt nog. 
Als college hebben we de raad krediet 
gevraagd voor  €1,5 miljoen . De 
vluchtelingen krijgen inmiddels een 
weekbedrag om in hun dagelijkse 
levensbehoefte te voorzien.  
Dank aan allen die zich hiervoor hebben 
ingezet ! Wij mogen trots zijn op onze 
gemeente ! 
En des te meer dankbaar zijn voor onze 
eigen vrijheid. We zien en ervaren slechts 
een tipje van de sluier als het gaat om de 



3 

 

verschrikkelijke situatie en 
omstandigheden in Oekraïne. 
 
Nog meer leed…. 
De energiearmoede is een punt van zorg 
en aandacht. Veel van onze inwoners 
hebben te maken met een enorme stijging 
van de energie lasten. Dit geldt voor zowel 
huurders als woning eigenaren. En voor 
velen is dit gewoon ook niet te betalen! Als 
college werken we aan een regeling voor 
financiële tegemoetkoming. Het Rijk heeft 
hiervoor middelen beschikbaar gesteld. 
Huishoudens met een laag inkomen 
kunnen een bedrag ontvangen van 2x 
€400,-. 
 
Velen van u, weten dat wij al jaren een 
partnerschap hebben met de gemeente 
Lilienthal. 
Recentelijk is er nog contact geweest over 
deelname en bezoek van de gemeente op 
4 mei a.s. 
Pas ontvingen wij het droevige bericht dat 
Kristian Tangermann, de burgemeester, 
plotseling op 45 jarige leeftijd is overleden 
. Onze burgemeester o.a. heeft de uitvaart 
namens onze gemeente bijgewoond en in 
een  raadsvergadering is samen met de 
raad stilgestaan bij het overlijden en een 
minuut stilte in acht genomen.   
 
….. En nog andere onderwerpen…. 
 
Onze financiële situatie . Als college 
hebben we gemeend daar op dit moment 
geen besluiten over te kunnen nemen. De 
nieuwe raad en college gaan daarover. Er 
is wel een nota geschreven , dat als 
handleiding kan dienen tijdens de coalitie 
onderhandelingen . Politieke partijen 
kunnen daar een mening over vormen. 
Onze financiële situatie blijft kwetsbaar en 
wij zullen keuzes moet maken, willen we 
toewerken naar de stabiele financiële 
situatie, in het belang van onze inwoners.  
 
Terugblik lijsttrekker 
 
Elders in deze CDAchtergronden leest u, 
ook van anderen, meer over de afgelopen 
verkiezingen en de uitslag. 
Vanuit een ieders ervaring. Toch wil ik 
langs deze weg, mijn ervaringen als 

lijsttrekker en wethouder in het kort met u 
delen. Als “ voorvrouw” mocht ik de kar 
trekken, samen met een enthousiast, 
gedreven en gemotiveerd campagneteam 
met de eerste zes kandidaten op de 
kieslijst, Agnes, Merlijn, Gerard, Peter en 
Renze. Ik kijk terug op een intensieve en 
mooie tijd! 
Er werd veel overlegd , wat doen we wel 
of niet en waarom. Onze lokale boodschap 
overbrengen was het doel. Dat moest 
vooral nog digitaal. Filmpjes, sociale 
media boodschappen , frequent en in 
tijdplanning opgenomen. Betrekken van  
leden via nieuwsbrief en overige 
kandidaten op de kieslijst. 
Het bereiken van doelgroepen, jeugd, 
ondernemers, vrijwilligers etc. 
En dan de verkiezingsavond in Geert Teis, 
ongelooflijk spannend! Tussentijdse 
uitslagen…. 
De definitieve uitslag, toch verlies van 1 
zetel…., maar wel de tweede grootste 
partij gebleven. 
 
Veel  factoren hebben vanzelfsprekend 
een rol gespeeld en daarover zijn vast ook 
evenveel meningen. En een ieder heeft 
daar ook gevoel bij. Het lage 
opkomstpercentage is een punt van zorg.  
Op het moment van dit schrijven zijn de 
gesprekken over de coalitie vorming 
gaande. Agnes en ik voeren de 
gesprekken met de informateur, in goede 
afstemming met de ( nieuwe ) fractie . 
Het blijft nog een spannende puzzel en in 
de politieke wereld is niets 
vanzelfsprekend. Inmiddels is de nieuwe 
fractie beëdigd . Om trots op te zijn, 
namens onze partij!  
 
Dan tot slot nog een aantal “ Wist u 
datjes”… 
 
Wist u dat? 

- tijdens de storm ongeveer 100 bomen 
zijn omgevallen 

- er een zgn. Regenboogpad is 
aangelegd in het centrum, als symbool, 
om te laten zien dat iedereen in onze 
gemeente mag zijn wie hij of zij is 

- de roeken voor veel overlast zorgen en 
wij daar weinig aan kunnen doen 
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- er veel initiatieven binnenkomen om te 
bouwen in onze gemeente 

- de “ Knaolsternacht “ weer kan, tot 
vreugde van velen 

- er samen met  Noorderpoort leerlingen 
een monument is ontworpen , als 
initiatief door een lid van de Parkwijk 
raad,  ter ere van de Veteranen en deze 
gerealiseerd wordt in het Juliana Park 

- er een voorstel naar de raad gaat om en 
natuurbegraafplaats mogelijk te maken 

- de interim directeur van Wedeka, Jan 
Edzes, vol enthousiasme begonnen is 

- er in 2022 geen ruimte is voor verdere 
ontwikkeling van zonneparken 

- een extra subsidie is verleend aan de 
Voedselbank 

- het COA een verzoek heeft ingediend 
voor opvang van vluchtelingen voor een 
periode van tien jaar, in Musselkanaal 
en Stadskanaal 

 
Tot slot 
 
Ook het lijden en sterven, de  kruisiging en 
de opstanding van Jezus Christus 
mochten wij weer gedenken tijdens Pasen. 
Geloven dat Hij gestorven is voor onze 
zonden, dat Hij voor ons de dood 
overwonnen heeft. Geloven en herdenken 
dat Pasen het begin is van een leven 
vanuit de opstandingskracht. Opdat dat  
ons allen kracht mag blijven geven! 
 
Met hartelijke groet, 
Goziena Brongers-Roffel 

Agnes Wubs - Kramer 

 

 

Het wordt weer lichter. 

 

In de vorige CDA achtergronden begon ik 

met: “Het duurt zo lang”. Hier duidde ik op 

de coronaperiode, wie had gedacht dat dit 

zolang onder ons bleef. In mijn werk op de 

revalidatie in Veendam, blijven we nog 

steeds voorzichtig. Maar we vernemen in 

het dagelijks leven dat er weer meer 

ruimte is. Het wordt daarom “lichter”. We 

kunnen weer gewoon naar de kerk, 

school, sport, maar ook de 

raadsvergaderingen zijn weer fysiek. Dit 

alles maakt het leven weer meer van ons 

samen. Het thuis via een scherm naar de 

kerk kijken, was een mooi alternatief, maar 

wat fijn dat we in de kerk elkaar gewoon 

weer kunnen ontmoeten. Dat geldt ook 

voor de raadsvergaderingen en 

fractievergaderingen, je ziet elkaar, ziet 

wat erom je heen gebeurt. De techniek 

heeft ons zeker geholpen om alles zijn 

doorgang te laten vinden. Toch ben ik blij 

dat we langzaam weer leven als voor 

corona. In principe kunnen we echt wel 

spreken van voor en na Corona. Er is veel 

stil komen te liggen en dat moet weer 

opgebouwd worden. Waarin we ieder een 

taak en verantwoordelijkheid hebben.  
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Verkiezingen 

De laatste CDA achtergronden stond in 

het teken van de verkiezingen, op dit 

moment hebben we dat achter ons liggen. 

Ik stond op een verkiesbare 2e plaats, 

deze plek heb ik ook mogen behouden. 

We gaan deze periode in met nieuwe 

mensen. In de verkiezingsperiode  hebben 

we heel mooi samengewerkt, dat is een 

mooie opstart voor de politieke periode 

2022-2026. Voor deze periode ben ik 

fractie-voorzitter geworden. Op dit moment 

zitten we in de coalitie onderhandelingen, 

die ik samen mag doen met Goziena. Een 

drukke periode, extra bijeenkomsten en 

gesprekken met de informateur. Als CDA 

hebben wij 1 zetel verloren, wel zijn wij de 

tweede grootste partij gebleven en 

gemotiveerd voor de komende jaren. De 

overige raadspartijen zijn stabiel, 

behoudens de SP, feitelijk 1 zetel verlies 

in vergelijk met het zetelaantal van 2018. 

Wij zijn blij dat de raad net als de vorige 

periode uit 8 fracties zal blijven bestaan. 

De nieuwe raad is verkozen door de 

inwoners van de gemeente Stadskanaal, 

wel moet ik noemen dat het 

opkomstpercentage erg laag was. Wij 

leven in een moderne democratie 

waardoor het soms lijkt dat onze 

verworvenheden bijna vanzelfsprekend 

zijn. Alleen al gelet op de recente 

Europese ontwikkelingen in Oekraïne zijn 

onze verworvenheden niet als 

vanzelfsprekend te noemen. Wij zullen 

dan ook moeten blijven investeren in de 

relatie tussen gemeente en haar inwoners. 

Het CDA wil dat de gemeente ook gezond 

is voor de komende generaties. 

Rentmeesterschap is niet alleen passen 

op de winkel, maar ook de winkel kansrijk 

maken voor de komende generaties. Wij 

zullen de komende jaren dan ook moeten 

door-ontwikkelen en niet gaan stilstaan. 

Daarbij zullen wij onze Schepping op een 

duurzame, ecologische verantwoorde 

manier verder ontwikkelen waarbij ieder 

mens en gezin kan meedoen. 

 

 

Nieuwe raadsleden 

In de afgelopen periode heb ik  mee 

geholpen aan het programma voor de 

nieuwe raadsleden. Samen met een paar 

andere fractieleden is er een programma 

samengesteld. Fijn om dit samen te doen, 

mijn eigen ervaring van 4 jaar terug kon ik 

hierin kwijt, wat ik gemist had, welke 

kennis even gedeeld moet worden om 

vanaf het begin van de nieuwe 

raadsperiode op 1 lijn te komen. De 

avonden die gepland staan voor de 

nieuwe raadsleden zal ik dan ook 

aanwezig zijn vanuit deze commissie.  

 

Financiën en opvang 

De zorgen in de wereld lijken nu ook 

dichtbij, de gemeenten zijn gevraagd voor 

opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. 

Hier is de raad over geïnformeerd en ook 

heeft de gehele raad ingestemd om hier 

geld voor beschikbaar te stellen. Wel zijn 

wij van mening dat we erop moeten 

kunnen vertrouwen dat het rijk ons dat 

compenseert. Inmiddels is dat ook 

geregeld. De gemeente Stadskanaal is 

een gemeente die bereid is de helpende 

hand te bieden Alleen de financiën zullen 

hierbij altijd een rol blijven spelen. De 

gemeente heeft gewoon niet genoeg 

reserve om dit allemaal zelf te bekostigen. 

Waarbij de zorgen rondom armoede ons 

ook bezig houden. Wij vinden dat  

iedereen mee moet mee kunnen doen. 

Dat hebben wij ook in ons 

verkiezingsprogramma opgenomen. 

Gelukkig is er al veel geregeld binnen de 

gemeente. De financiën blijven kwetsbaar, 

toch vinden wij het belangrijk dat wij als 

gemeente zelf de keuzes kunnen maken. 

En willen hierbij dan ook onze 

verantwoordelijkheid  nemen. Gelet op de 

afgelopen jaren wordt dit ook de komende 

jaren een grote uitdaging. Toch hebben wij 

wel ambities waar we aan willen werken.  

 

Licht 

Om toch af te sluiten waarom het licht 

wordt, denk ik aan Pasen. Pasen is het 
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feest van de opstanding, dan wordt het 

licht. Als u deze CDA achtergronden 

ontvangt, is het Pasen geweest en zijn we 

op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. 

Laten we hier ook weer moed uithalen om 

door te gaan, dankbaar te zijn voor wat we 

hebben en blijven omzien naar elkaar.  

 

Vanaf hier wens ik ieder veel moed en 

kracht, maar bovenal gezondheid toe! 

Agnes Wubs 

a.wubs-kramer@stadskanaal.nl 

 

 
Gerard Weinans  

 

Nieuw in de politiek  

De afgelopen periode heb ik de politiek  

mogen leren kennen en in het bijzonder 

het CDA-Stadskanaal. Deze tijd stond met 

name in het teken van kennismaken en 

verkiezingen.   

Ik mocht voor het eerst onderdeel 

uitmaken van het campagneteam. Onder 

de onuitputtelijke inzet van onze 

campagneleider zijn wij door deze 

geweldige periode geloodst. Dit was voor 

mij een inspirerende periode waarbij het 

spreekwoord “wie goed doet, goed 

ontmoet” zeker van toepassing was. Met 

deze energie zijn wij de boer opgegaan en 

hebben vele gesprekken gevoerd op de 

markten.  

 

Tijdens deze markten was er ook de 

gelegenheid om kennis te maken met 

onze voormalige fractieleden. Zij hebben 

ook voor mij bijgedragen aan het maken 

van een goede start bij het CDA-

Stadskanaal.  Daarnaast werd er een 

bescheiden borrel georganiseerd met 

onze partners en de beoogde nieuwe 

fractieleden. Doel was om het thuisfront 

kennis te laten maken met de beoogde 

nieuwe fractie. Volgens mij is dit ook 

aardig gelukt. In ieder geval wordt er nog 

meer bij ons thuis aan de keukentafel 

gediscussieerd over “Knoalster” kwesties!  

De uitdaging is natuurlijk hoe houden wij 

deze energie vast. Ik zie dit dan ook als 

een gezamenlijke opgave voor de nieuwe 

fractie en het bestuur van het CDA-

Stadskanaal.    

 

En dan de verkiezingen. Helaas hebben 

wij een zetel verloren. Moeten wij dan 

teleurgesteld zijn? Ik denk het niet, maar 

wij zullen wel kritisch naar onszelf moeten 

blijven kijken.  De trend die wij al 

geruimere tijd zien is dat lokale partijen het 

goed doen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. Hierdoor 

zullen wij als CDA-Stadskanaal ook 

“lokaal” een goed verhaal moeten blijven 

houden.  Dit maakt het voor onze partij 

ook meteen lastig. Vanuit het CDA-

gedachtengoed wordt er verder gekeken 

dan alleen wat lokaal goed is. Hiermee 

bedoel ik: wij kijken landelijk wat er 

Europees goed is, provinciaal wat er 

landelijk goed is en daar hoort bij dat wij 

gemeentelijk kijken naar wat er provinciaal 

goed is. Wij zijn ook een partij die de 

discussie niet uit de weggaat en niet 

meegaan in populisme. Om hierin een 

juiste balans te vinden, waar de inwoners 

van de gemeente Stadskanaal zich in 

kunnen vinden, blijft voor wat mij betreft de 

grootste uitdaging voor de komende 4 

jaar.   

 

Persoonlijk waren de verkiezingen een 

verrassing doordat ik met 

voorkeurstemmen in de raad ben 

gekozen. Hierdoor voelde ik nog meer dat 

het raadswerk nu “echt” is. Schijnbaar zijn 

mailto:a.wubs-kramer@stadskanaal.nl
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er best veel mensen die op mij rekenen 

om het CDA-geluid in de gemeente 

Stadskanaal te laten horen.    

De komende periode ga ik aan de slag om 

mij  goed in te lezen in de dossiers. Naast 

fractielid ben ik ook gekozen als 

vicefractievoorzitter.  

 

Inmiddels hebben wij binnen de nieuwe 

fractie de portefeuilles verdeeld. Ik ga mij 

met name bezighouden met de “harde- 

portefeuilles” zoals: financiën, 

woningbouw, beheer en onderhoud 

gemeentelijke eigendommen, groen, 

milieu en handhaving etc. Binnenkort kunt 

u op de website van de gemeente 

Stadskanaal lezen hoe de portefeuilles 

exact zijn verdeeld onder alle raadsleden.  

 

Zoals hierboven omschreven heb ik een 

geweldige periode gehad om het CDA-

Stadskanaal te leren kennen. Het “echte” 

raadswerk gaat nu pas beginnen. Ik hoop 

u de komende 4 jaar mee te nemen in de 

dilemma’s en keuzes die de 

gemeenteraad moet maken om voor 

iedereen een zo fijn mogelijke gemeente 

te behouden.   

 

Gerard Weinans 

 

 
Merlijn Wiersema 

 

´´Een nieuwe tijd breekt aan´´ is mij altijd 

vertelt in de kerk rond Pasen. Deze 

uitspraak vind ik nu wel heel toepasselijk 

voor ons. De coronatijd is als het goed is 

verledentijd in Nederland en de nieuwe 

gemeenteraad is geïnstalleerd. 

 

De verkiezingen 

Afgelopen maart waren weer de 

gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb het 

geluk en de eer om weer deel uit te mogen 

gaan maken van de fractie. De 

verkiezingen waren even spannend, maar 

we zijn blij dat we vier zetels hebben 

behaald. Mede dankzij uw stem kunnen 

we blijven bouwen aan een mooi en 

leefbaar Stadskanaal, onze dank 

daarvoor. 

 

Buiten zwembaden 

Afgelopen februari is er eindelijk een 

besluit genomen over één van de drie 

buiten zwembaden in onze gemeente. De 

exploitatie van het buitenbad in 

Musselkanaal wordt overgenomen door 

het dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal. 

De gemeente geeft nog een incidentele 

bijdrage mee voor het wegwerken van 

achterstallig onderhoud en het realiseren 

van de duurzaamheidsmaatregelen. 

Jaarlijks krijgt het dorpsbedrijf dan nog 

58.000 euro voor het exploiteren van het 

buitenbad in Musselkanaal. Wij van het 

CDA waren zeer verheugd bij het lezen 

van dit voorstel. Het buitenbad in 

Musselkanaal is nu de eerste van de drie 

buitenbaden in onze gemeente die met 

een nieuw plan verder gaat. Dit scheelt 

onze gemeente een hoop geld, maar het 

buitenbad blijft behouden voor onze 

inwoners.De twee resterende buitenbaden 

hebben hun plannen nog niet op orde, 

maar krijgen hier van de gemeente ook 

nog wel even de tijd voor. Het is een 

langlopend proces, maar wij hopen als 

gemeente en als gemeenschap hier 

uiteindelijk de vruchten van te plukken.  

 

De komende raadsperiode 

Als een nieuwe raadsperiode begint heb ik 

altijd een moment van reflectie en stel ik 

mijzelf de volgende vraag: ‘’wat zou ik/wij 
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de komende tijd willen bereiken?’’ Het 

gekke is dat dit altijd anders loopt dan van 

te voren gedacht, het leven is nou 

eenmaal niet voorspelbaar. Er zijn wel een 

aantal zaken waardoor ik de politiek in ben 

gegaan en waar ik maar wij ook zeker als 

partij nog niet tevreden over zijn.  

 

De vorige verkiezingen gaven wij 

bijvoorbeeld aan een nieuwe sporthal te 

willen bouwen om zo de hoge 

bezettingsgraad in de Spont te kunnen 

verkleinen, waardoor alle 

sportverenigingen weer gebruik kunnen 

maken van een degelijke en aan alle eisen 

gestelde sporthal. Het probleem is dat wij 

veel kleine sporthallen hebben binnen 

onze gemeente, maar die voldoen helaas 

niet aan de eisen van verschillende 

teamsporten. 

 

 Denk hierbij aan volleybal, basketbal en 

handbal. Onze gemeente heeft al een laag 

percentage sporters en wij vinden dat hier 

wat aan gedaan moet worden. Sporten is 

niet alleen goed voor het lichaam maar 

ook voor de geest. Het is een sociaal 

gebeuren voor heel veel mensen en 

voorkomt daardoor eenzaamheid. Het is 

voor de jeugd belangrijk bij de opvoeding 

en voorkomt/geneest jeugdproblematiek.  

 

Helaas kon deze droom de vorige 

raadsperiode niet gerealiseerd worden, 

door de financiële problemen bij onze 

gemeente. Wij hopen door op een 

creatieve manier te kijken naar 

oplossingen, deze droom toch te kunnen 

realiseren in de toekomst. 

 

Merlijn Wiersema 

 

 
Peter van der Laan  

 

Na de verkiezingen is het glas halfleeg 

of halfvol? 

 

Tja ieder heeft zo zijn eigen perspectief op 

de uitkomsten van de verkiezingen. Mijn 

perspectief is dat we in korte tijd een goed 

samenwerkend campagneteam hebben 

gevormd. Met veel plezier en werklust zijn 

we aan de slag gegaan. We waren ons 

bewust van onze achterstand vanwege het 

landelijk beeld van de CDA.  De uitslag 

van de verkiezing is duidelijk, we hebben 

één zetel verloren. Vanuit mijn perspectief 

hebben we door onze inzet in de 

campagne 4 zetels weten te behouden.   

 

Voor mij persoonlijk op plek 5 betekent dit 

dat ik als éérst opvolgend aan de slag ga 

en nu niet in de raad kom. Dit betekent 

niet dat ik achterover kan leunen want ik 

heb inmiddels de cursus politiek actief en 

de cursus raadslid afgerond. De komende 

tijd volg ik het inwerkprogramma voor de 

raad die door de griffier gegeven wordt. 

Ook ben ik bij alle fractievergaderingen 

aanwezig zodat ik goed op de hoogte ben 

van alle ontwikkelingen. Dit is intensief 

maar ook uitdagend en leuk om te doen.  

De opkomst voor de verkiezing was 

historisch laag.  

 

Dit vraagt aandacht, vanuit de raadsleden 

maar ook van ons als partij. Er is een 
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spreekwoord dat hierover gaat; “Het 

vertrouwen komt te voet en gaat te paard”.  

We zullen binnen onze gemeente de 

verbinding met de burgers opnieuw 

moeten leggen zodat de politiek weer 

meer gaat leven.  De campagne voor de 

verkiezingen van 2026 start nu al.  Het 

CDA moet weer zichtbaar worden, dit 

vraagt inzet van raadsleden, maar ook van 

het bestuur. We zullen periodiek 

werkbezoeken inplannen en bij 

evenementen aanwezig moeten zijn.   

 

Wat dat betreft is het glas halfvol, we zijn 

nog steeds op één na de grootste partij 

met een gedegen achterban.  

 

Gelukkig heeft het campagneteam laten 

zien dat jonge mensen zich willen inzetten 

voor het CDA, goed om de komende tijd 

actief nog meer jonge leden te werven.  

Als ik dit schrijf zijn de coalitie 

onderhandelingen volop gaande.  We 

hebben ambitie en staan klaar om onze 

verantwoordelijkheid te nemen in een 

coalitie.  Nog even afwachten dus.   

 

Persoonlijk vind ik het enorm leerzaam om 

het van dichtbij mee te maken. En hoop de 

komende tijd nog veel te leren. Wat dat 

betreft niet; het glas is halfvol of halfleeg 

maar “waar is de kraan”  

 

Als laatste dank voor uw stem.  

 

Peter van der Laan 

 
Renze Poortinga 

 

Beste CDA leden,  

 

Na een intensieve verkiezingsperiode zijn 

de verkiezingen nu daadwerkelijk achter 

de rug. Samen met vele anderen heb ik 

me in mogen zetten om zichtbaar te zijn. 

Dit hebben we voornamelijk digitaal 

gedaan vanwege corona. Wij hebben veel 

mooie dagen gehad, zo denk ik onder 

andere aan een gezellige groep mensen 

gehuld in een mooie groene CDA jas, 

Tijdens de campagne heb ik me vooral 

bezig mogen houden met social media. 

Het inplannen, plaatsen en opmaken van 

berichten. Voor de toekomst is dit 

natuurlijk ook belangrijk. 

 

Het was een plezierige periode waar ik 

met warme gevoelens op terug kijk. Hoe 

vond u onze verkiezingscampagne? Vond 

u ons zichtbaar genoeg? Wat vond u leuk 

en heeft u tips voor de volgende keer? 

Want de campagne voor de volgende 

verkiezingen begint eigenlijk nu al! Dus 

denkt u gerust actief mee.  

 

De uitslag is teleurstellend, in die zin dat 

we een zetel verloren hebben. Verlies is 

natuurlijk altijd pijnlijk maar we zijn wel de 

tweede grootste gebleven! Echter, de 

mensen die nu namens het CDA in de 

fractie zitten is een mooie diverse 

samenstelling. Goziena, Agnes en Merlijn 
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die natuurlijk al veel ervaring hebben in de 

raad (wat goed merkbaar was tijdens de 

campagne), aanvullend met Gerard en 

Peter die zeer competent zijn. Ik heb er 

alle vertrouwen in dat zij het mogelijke 

gemeenteraadslidmaatschap met verve 

zullen vervullen. Het zetelverlies betekent 

voor mij persoonlijk dat ik voorlopig niet in 

de raad kom maar wel betrokken blijf, 

zoals bij onder andere het brainstormen 

over een social mediastrategie. 

 

De invulling van deze rol hebben we 

uitvoerig besproken, en zijn tot een mooie 

invullen gekomen. Ik zal hier en daar 

fractievergaderingen bijwonen, 

meegenomen worden in het mailverkeer 

en op belangrijke momenten en 

portefeuilles door de raadsleden 

persoonlijk op de hoogte worden gesteld. 

Tegen de zomer zullen we mijn rol 

evalueren. Altijd goed en ook hierin merk 

je weer dat er een schat aan ervaring in 

onze fractie aanwezig is door aan dit soort 

dingen te denken. 

 

Renze Poortinga  

 

 
Aike Blaauw 

 

Beste lezer, 

 

Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn 

naam is Aike Blaauw, 29 jaar oud en ik 

ben geboren en getogen in Stadskanaal.  

 

Sinds afgelopen jaar ben ik weer 

woonachtig in Stadskanaal waar ik samen 

met mijn vrouw en zoontje van anderhalf 

prachtig woon in het huis waar ik ben 

opgegroeid. Na de middelbare school aan 

het Ubbo Emmius te Stadskanaal ben ik 

gaan studeren waarna ik eerst de 

koksopleiding afrondde. Tijdens mijn werk 

als souschef van het Prinsenhof te 

Groningen besloot ik nog verder te 

studeren en heb ik de opleiding HBO 

Chemie afgerond, inderdaad compleet iets 

anders maar zeker net zo interessant. 

Sinds vorig jaar september ben ik gestopt 

in de horeca en begonnen als Lab Analist 

bij ICON te Assen. Het blijkt een goede 

keuze, ik heb het reuze naar mijn zin en 

het onderzoek binnen de 

geneesmiddelenindustrie spreekt mij 

enorm aan. 

Afgelopen jaar besloot ik ook dat ik lid 

wilde worden van het CDA, de partij die 

het beste bij mij past met normen en 

waarden waar ik voor sta zoals solidariteit 

(naastenliefde), eigen 

verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. 

Politiek heeft mij altijd erg aangesproken 

en daarom vond ik dat ik daar maar eens 

mee aan de slag moest gaan! Zoals 

sommigen van u wellicht weten ben ik de 

kleinzoon van Aike Maarsingh, met hem 

besprak ik dan ook dat ik wel interesse 

had in de lokale politiek. Hij sprak met Jan 

Frankema en nadat ik bij meneer 

Frankema thuis was geweest om hierover 

in gesprek te gaan kwam ik op de lijst. Het 

werd plek 10, een plek waarmee je 

normaal gesproken niet in de raad komt. 

Dit was ook niet wat ik verwachtte maar ik 

was wel van plan mijn uiterste best te 

gaan doen om zoveel mogelijk stemmen 

binnen te halen, voor mijzelf, maar 

uiteraard in de eerste plaats voor het CDA. 

 

Tijdens de verkiezingsperiode heb ik mij 

vooral ingezet op de markt in Stadskanaal 

waar ik twee zaterdagen heb gestaan om 

te flyeren en met mensen in gesprek te 

gaan. Het waren leuke, soms onverwachte 

gesprekken. Zo sprak ik mensen die altijd 

op het CDA stemden en dat nu weer 

deden en hier ook trots op waren, maar 
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ook veel mensen die niet gingen stemmen 

omdat het volgens hen toch niets 

uitmaakte. Dit waren de gesprekken waar 

wat te winnen viel, (echt) luisteren naar de 

mensen en ze een luisterend oor bieden 

helpt vaak goed, zo bleek. Na wat 

discussie was de conclusie toch vaak dat 

een stem wél het verschil kon maken en 

dat de lokale politiek toch iets heel 

belangrijks is en mogen stemmen een 

voorrecht. 

 

Ik heb tijdens deze periode veel geleerd, 

nog niet eens over de politiek en bestuur, 

maar veel over de mensen binnen de 

gemeente en hoe het leeft. De komende 

periode wil ik graag betrokken blijven bij 

de partij en mij inzetten waar nodig. Door 

raadsvergaderingen te volgen kun je over  

de lokale politiek al heel veel leren en 

wellicht zit ik er ooit zelf, uiteraard namens 

het CDA! Over 4 jaar zijn er weer 

verkiezingen, wie weet!  

 

Aike Blaauw
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Thema Armoede en….Wat zijn sterke schouders?  

Verschillende bestuursleden hebben deelgenomen aan de workshop over armoede. De 

workshop wordt gegeven door Annemarie Evers, ervaringsdeskundige en Christiaan Dekker, 

diaconaal consulent armoedebestrijding.  In het verkiezingsprogramma van onze partij staat 

dat we vinden dat de sterke schouders de meeste lasten moeten dragen. Deze quote roept 

na het ervaringsverhaal van Annemarie wel vragen op. Hoezo sterke schouders? Als we 

haar verhaal goed op ons laten inwerken dan moet je hele sterke schouders hebben om 

jezelf uit een dal van armoede en( voor)- oordelen te moeten vechten. De avonden waren 

enorm leerzaam, we kunnen de informatie goed gebruiken in ons raadswerk. Om die reden 

willen we in deze CDA achtergronden aan Christiaan en Annemarie de ruimte bieden om te 

vertellen wat ze doen. En wat betreft de quote, misschien moeten we die aanpassen; “De 

schouders met de minste tegenslag moeten meedragen”  

Goziena Brongers en Peter van der Laan. 

 

Workshop over armoede: 'We zijn meer dan een probleem'  

 

Annemaria Evers en Christiaan Dekker  

Wat doet armoede met mensen? En wat kun je betekenen voor mensen die in armoede 

leven? Over deze vragen gaat het in de workshop 'Armoede, waar hebben we het over?' 

Daarin leren deelnemers dat je niet ‘over’, maar ‘met’ mensen in armoede moet praten. En je 

hoeft niet altijd te proberen een oplossing te vinden. 

De workshop 

Dekker is diaconaal consulent armoedebestrijding bij de PKN in Oost-Groningen. Evers 

werkt als ervaringsdeskundige bij het expertisecentrum Sterk uit Armoede. De workshop die 

ze verzorgen is bedoeld voor iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken is bij 

mensen in armoede. Deelnemers zijn o.a. een huisarts, welzijnswerkers, diakenen, 

gemeenteraadsleden en wethouders. ‘Sommige verhalen die ik hoor, zijn zo schrijnend dat ik 

er wakker van lig, juist omdat mijn situatie anders is’, deelt een van de deelnemers. ‘Als 
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iemand mij vertelt dat de kachel altijd op zeventien graden staat en ze drie keer per week 

soep eten, wat zeg ik dan terug?’ Ook de kerk wil graag meer betekenen voor mensen in 

armoede, maar hoe ze dat moet doen, brengt de diaken soms in verlegenheid. 

Levensverhaal van een ervaringsdeskundige 

We starten de avond met het levensverhaal van ervaringsdeskundige Annemaria Evers. Een 

verhaal dat begint met een gewelddadige stiefvader en narcistische moeder. Evers: ‘Er was 

van alles mis thuis, maar dat was bij iedereen in onze buurt zo. Dus niemand vond dat raar.’ 

Veel dingen heeft ze nooit geleerd, zoals hoe je de financiën op orde houdt. Door de situatie 

thuis, krijgt ze op school ook maar weinig mee: ‘Ik stond constant in een overlevingsstand.’ 

Dakloos met kinderen 

Evers krijgt drie zonen uit drie verschillende relaties. ‘Het is een vicieuze cirkel: door je jeugd 

maak je de verkeerde keuzes, bijvoorbeeld voor gewelddadige mannen.’ Ze wist altijd heel 

zeker: mijn kinderen wil ik een ander leven geven dan ik heb gehad. Maar hoe doe je dat? 

De financiële problemen stapelen zich op en moeilijke jaren volgen. Uiteindelijk raakt ze met 

haar kinderen dakloos. Wie opgroeit in armoede heeft een grotere kans op armoede en 

sociale uitsluiting als volwassene. Deze zogenoemde ‘generatiearmoede’ speelt ook in Oost-

Groningen en met name de Veenkoloniën, waar van oudsher hoge aantallen huishoudens 

leven in armoede. Naar de mechanismen achter dit doorgeven van armoede van generatie 

op generatie doet de Rijksuniversiteit Groningen op dit moment een groot onderzoek. 

‘Hoe gaat het met je?’ 

Het was iemand van Sterk uit Armoede die aan Evers de ogenschijnlijk simpele vraag 'Hoe 

gaat het met je?' stelde. ‘Ik brak’, vertelt Evers, ‘omdat zij de eerste was die niet oordeelde of 

me vertelde wat ik zou moeten doen.’ Evers deed de opleiding tot ervaringsdeskundige en 

werkt nu bijna fulltime voor de organisatie. Op haar 54e lijkt haar leven eindelijk op de rit, al 

is ze er nog niet: ‘Er staan nog steeds schulden. Ik heb een mooi inkomen, maar lever alles 

in.’ 

‘Je moet het niet voor hen, maar met hen doen‘ 

Als diaconaal consulent van de Protestantse Kerk houdt Christiaan Dekker zich fulltime bezig 

met armoede in Oost-Groningen. Hij kijkt in de hele regio op welke manier men bezig is met 

armoedebestrijding en probeert die verschillende organisaties met elkaar in contact te 

brengen. Dekker: ‘Er zijn veel mooie initiatieven, maar er wordt nog te veel langs elkaar heen 

gewerkt.’ 

Juist de samenwerking met ervaringsdeskundigen zoals Evers, is volgens Dekker essentieel. 

Hij stelt: ‘alles wat je voor mij doet zonder mij, doe je tegen mij.’ Je moet volgens hem niet 

over, maar met mensen praten. Evers beaamt dit. Ze heeft ervaren dat, wanneer je in 

armoede zit, er heel veel voor je beslist wordt, maar je zelf nauwelijks meepraat. 

Pas na vijf jaar hulp zoeken 

In de workshop vraagt Dekker de deelnemers in gedachten terug te gaan naar een 

crisismoment in hun leven. ‘Wat deed dat met je?’ Deelnemers benoemen gevoelens van 

stress en angst. ‘Je bent aan het overleven en hebt geen oog meer voor andere dingen’, stelt 

iemand. Een ander: ‘Het werkt verlammend.’ Mensen met geldproblemen vragen gemiddeld 

pas na vijf jaar om hulp en staan dan dus al jaren onder hoogspanning. Toen Evers eindelijk 

aanklopte bij hulpinstanties, werd ze meteen overspoeld door papierwerk. Iets waar je 

volgens haar op dat moment helemaal niet toe in staat bent. Ze kreeg dingen te horen als ‘U 
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heeft dit niet goed ingevuld’ of ‘Als het nog een keer gebeurt, bent u fraudeur, mevrouw.’ 

Vaak zijn mensen overbluft en stagneren daardoor juist, stelt Evers. 

 

Door geldzorgen daalt je IQ 

Armoede is stressvol en dat heeft een negatieve invloed op de vorming van het brein. 

Verschillende onderzoeken tonen dat aan. Zo stellen Harvard-econoom Sendhil Mullainathan 

en Princeton-psycholoog Eldar Shafir in hun boek 'Schaarste' dat mensen die zich 

voortdurend zorgen moeten maken over geld, minder denkruimte overhouden voor zaken die 

hen vooruit zouden kunnen helpen. Armoede maakt volgens hen minder alert, 

vergeetachtiger, ongeduldiger en impulsiever. Geldzorgen zouden zelfs leiden tot een daling 

van het IQ. 

 

Systeem is leidend 

In de workshop proberen Dekker en Evers te laten zien dat bij instanties de menselijke maat 

vaak verdwenen is. Het systeem is leidend en ‘regels zijn regels’. Dekker gelooft zeker in de 

empathie en welwillendheid van hulpverleners, maar het systeem laat weinig ruimte voor 

menselijkheid, omdat het gebaseerd is op wantrouwen en het voorkomen van misbruik. 

Evers: ‘Nog voor je bij de schuldsanering iemand hebt ontmoet, krijg je een lijst met allerlei 

heel persoonlijke informatie die je mee moet nemen naar een vreemde. Dat voelt 

vernederend.’ Veel mensen gaan er toch vanuit dat de financiële problemen je eigen schuld 

zijn.  

 

Annemaria Evers, ervaringsdeskundige bij Sterk uit Armoede 

Een gevoel van schaamte en het idee telkens veroordeeld te worden, maakt dat mensen 

juist verder weg raken van instanties. Evers: ‘Veel mensen gaan er toch vanuit dat de 

financiële problemen je eigen schuld zijn. Er wordt vaak naar je gekeken als tweederangs 

burger.’ Dekker en Evers roepen op te proberen niet de armoede te zien, maar het verhaal 

daarachter. Evers: ‘We zijn meer dan een probleem.’ 

 

‘Ik heb je toch niet gevraagd om het op te lossen?’ 

Wat kun je wel doen, vragen verschillende deelnemers op de workshopavond zich af. 

Wanneer ze vermoeden dat iemand het moeilijk heeft, ontstaat er vaak ongemak, want ‘daar 

vraag je toch niet naar?’ Toch moet je dat juist wel doen, zegt Evers. ‘Benoem je gevoel. Zeg 

gewoon: 'Ik voel me er ongemakkelijk bij om het te vragen, maar redt u het wel?' Wanneer 

we geconfronteerd worden met iemand in armoede, gaan we uit onmacht of schuldgevoel 

vaak meteen op zoek naar een oplossing. Voor alle deelnemers is het een eyeopener 

wanneer Evers zegt: 'Ik heb je toch niet gevraagd om het op te lossen?' Volgens haar is het 

belangrijk om niet voor een ander te gaan denken. ‘Wees simpelweg mensen, zie elkaar en 

luister naar iemand zijn verhaal.’ Dekker en Evers hopen dat door onder meer deze 

workshop mensen zich ervan bewust worden wat armoede inhoudt en wat het met een mens 

doet. En dat er zo ook iets verandert in de manier waarop daarmee wordt omgegaan. 

(@ Tekst n.a.v. artikel RTV 1 van 7 nov. 2021 door Ariënne Dozeman)  
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Wilt u de workshop volgen? Dat kan nog, Toegang gratis, voor koffie, thee en een drankje 

achteraf wordt gezorgd. Aanmelden bij Christiaan Dekker. Graag vermelding van naam, e-

mailadres of telefoonnummer en eventueel organisatie. Tevens graag aangeven waar en 

wanneer de workshop bezocht zal worden. • workshoparmoede@gmail.com • bel/app 06 38 

77 20 33. Extra info en flyer downloaden kan op:  https://www.protestants-

wildervank.nl/kerkplein/workshops-armoede/  

 

Data: 

dinsdag 19 april, 19.15-21.45 uur 

d’ Ekkelkaamp 

Kerklaan 7 Onstwedde 

 

maandag 9 mei, 19.15-21.45 uur 

De Sprankel (naast de kerk) 

Torenstraat 12,  Sellingen 

 

donderdag 12 mei, 19.15-21.45 uur 

Afterbeat 

Promenade 25 Veendam 

woensdag 1 juni, 19.15-21.45 uur 

De Grote Kerk (ingang naast de kerk) 

J.G. Pinksterstraat 5  Veendam 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:workshoparmoede@gmail.com
https://www.protestants-wildervank.nl/kerkplein/workshops-armoede/
https://www.protestants-wildervank.nl/kerkplein/workshops-armoede/
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Bestuur: Fractie: Wethouder: 

Jan Frankema (voorzitter) 

Onstaborg 3 

9502 VE Stadskanaal 

0599-616238 

frankemajs@gmail.com 

Agnes Wubs  (voorzitter} 

Dorpsstraat 15 

9591 AR Onstwedde 

0599-331472  

a.wubs@stadskanaal.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 

06 23 00 04 93 

henkorg@planet.nl 

Merlijn Wiersema  

Essenhage 3 

9501 TN Stadskanaal 

06 41 93 11 23 

m.wiersema@stadskanaal.nl 

Fractieondersteuner:  

Jeroen Tempel 

06 – 300 40 731 

j.tempel@stadskanaal.nl  

cdafractiestadskanaal@gmail.com 

Fré Haan (penningmeester)  

Wessinghuizerweg 15a 

9591 VJ Onstwedde 

06-10961007 

Haan.fme@gmail.com 

Gerard Weinans      

Havenkade 1 

9581 AZ  Musselkanaal 

06-48274450 

gweinans@gmail.com 

 

Maria Sanders   

Verbindingsweg 4a 

9581 TG Musselkanaal 

06-54960545 

mariasanders@ziggo.nl 

Goziena Brongers 

Barkhoornweg 19 

9591 TR Onstwedde 

0599 – 33 25 80 

g.brongers@stadskanaal.nl 

 

 Huib de Leede  

Veenhuizerweg 2  

9591 TB Onstwedde 

0599-331132 / 06- 44092289 

huibdeleede@hotmail.com 
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Jan Frankema 
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