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VOORWOORD
U mag 14, 15 of 16 maart naar de stembus
voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Uiteraard komen wij weer met een mooie
kandidatenlijst. Met mensen waarin u zich
kunt herkennen.

Ook blikken we even terug wat we de afgelopen vier jaar hebben bereikt. En delen we
een aantal aandachtspunten voor de nieuw
te vormen raad. Zie het als ons verkiezingsprogramma in het kort.

In dit magazine ‘Door doen’ leest u wie we
zijn en waar we voor staan. U maakt kennis
met onze 24 kandidaten. Zij vertellen wie
ze zijn, wat hun drijfveer is en wat ze de
komende vier jaar voor u willen betekenen.
Vanzelfsprekend werken zij graag aan het
behoud of zelfs het vergroten van de leefbaarheid in onze gemeente. Hoe, leest u in
dit magazine.

Het zou mooi zijn dat u na het lezen van
dit magazine een weloverwogen stem
kunt uitbrengen tijdens de verkiezingen. Al
jaren doen wij gewoon. Ook de komende
raadsperiode blijven wij gewoon door doen.

Hartelijke groet
Bestuur Gemeentebelangen Aa en Hunze

LIJSTTREKKER HENK HEIJERMAN
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HENK (65) WOONT SAMEN
MET INGRID IN GASSELTE,
HEEFT TWEE UITWONENDE
KINDEREN, ÉÉN KLEINKIND
EN IS LIJSTTREKKER.
EVEN BIJPRATEN MET HENK HEIJERMAN #1
Henk is al jaren het gezicht van Gemeentebelangen. Hij is vanaf 2006 raadslid en sinds
2014 wethouder. Al 16 jaar zit ie in ‘het vak’.
“Die tijd is voorbij gevlogen. De gemeentepolitiek is een geweldige wereld. Je kan
zoveel voor de inwoners doen.”

Henk blijft aan als raadslid,
waardoor zijn kennis en ervaring
voor Gemeentebelangen en de
gemeente behouden blijft.
Wel heeft Henk kortgeleden besloten het
wethouderschap door te geven, mocht
Gemeentebelangen daarvoor in aanmerking komen. “Ik ben inmiddels 65, nog een
termijn en ik ben 69. Ik wil eerder van mijn
vrije tijd genieten, er vaker op uit of tuinieren. Omdat het me wel aan het hart gaat,
blijf ik beschikbaar voor de raad. Ik ben
lijsttrekker en wil heel graag volksvertegenwoordiger blijven, als raadslid.”
Veel inwoners van onze gemeente kennen
Henk persoonlijk. Hij is op veel plekken te
vinden, heeft naast zijn wethouderschap
oprechte interesse voor onder andere vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Zo is
hij ook al jaren een van de etten tijdens de
Etstoel in Anloo. Een stuk waarin de manier
waarop in de 17e eeuw recht werd gesproken wordt nagespeeld in de kerk in Anloo.
“Dat soort organisaties werken aan een
goede leefbaarheid in onze gemeente. Dat
geldt ook voor de organisaties rondom
dorpshuizen, sporthallen en bijvoorbeeld
het voetbalveld. Er wordt veel gevraagd van
vrijwilligers. Maar dan heb en bereik je ook
wat. Kijk naar de Boerhoorn in Rolde. De
planontwikkeling begon vanuit een lastige
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positie, inwoners waren veelal negatief
en zie nu het resultaat. Als dorp én als
gemeente mag je daar enorm trots op zijn.
Natuurlijk moeten we daar als gemeente
blijvend in faciliteren. Komt een dorp met
een goed plan, dan moeten wij daarin mee.
Ik ben dan niet bang voor maatwerk.”
Dat maatwerk dat geldt soms ook voor
particuliere bouwplannen. Regelmatig is het
de regelgeving die belemmert. Dat iets niet
mag of juist moet. “Regels zijn er niet voor
niets, maar we moeten meer kijken naar de
achterliggende gedachte van die regels en
minder naar de letterlijke tekst. Vaak blijkt
er dan meer mogelijk. Als gemeente moeten
we in ieder geval meedenken en kijken hoe
iets wél kan.”

“Ik voel me volksvertegenwoordiger,
ben verweven met de gemeentepolitiek in Aa en Hunze en wil
dat nog niet loslaten. Ook als
raadslid wil ik Aa en Hunze elke
dag een beetje mooier maken.”
Er komen grote uitdagingen op ons af. “Er
moeten woningen bij en we moeten over
naar alternatieve energie. Maar niemand wil
het in zijn directe omgeving. Hoe lossen we
dat op? Ook voor een onderwerp als ondermijning mogen we onze ogen niet sluiten.
Je zou het niet zeggen, maar witwassen
en andere criminele praktijken komen
ook in onze omgeving voor. We wonen in
een veilige gemeente, maar we moeten
er wel voor zorgen dat dat ook zo blijft. En
inwoners mogen hier zeker geen hinder van
ondervinden. Daar moeten we met elkaar
voor zorgen.”

DOOR DOEN
HEBBEN WE DIT BEREIKT

BEHOUD DOOR
VERNIEUWING
Aa en Hunze is één van de grootste
plattelandsgemeenten van Nederland. Landbouw, natuur en recreatie
bepalen hoe onze omgeving eruit
ziet. Landbouw is voortdurend aan
snel veranderende regels gehouden.
Om onder andere het dierenwelzijn
te verbeteren kunnen de bouwblokken inmiddels met een eenvoudige
procedure verruimd worden. Grotere
bouwblokken betekent niet dat er
meer dieren op stal komen, maar
dat de dieren meer ruimte krijgen.
Een aantal bedrijven hebben zich
de afgelopen periode hierop kunnen
ontwikkelen. Voor de recreatie geldt
dat we volop meedraaien in het
provinciale project ‘Vitale vakantieparken’. Dit betekent dat meerdere
recreatiebedrijven in onze gemeente
de kans kregen of krijgen om te
verbeteren. Bedrijven die die kansen
niet hebben of niet willen, worden
ondersteund in een zoektocht naar
een andere bestemming.

VERBETERING
DIENSTVERLENING
Regelmatig hebben we de aandacht
gevestigd op de bereikbaarheid van
onze gemeente voor de inwoners.
Dit liet te wensen over. Er is nu een
verbeteringsplan ingezet. De dienstbaarheid aan onze inwoner staat
bovenaan. Investeren in de organisatie is hiervoor noodzakelijk, zodat zij
aan onze verwachtingen kan voldoen
in het belang van onze inwoners.

DORPEN MET PIT
Aa en Hunze telt 35 dorpen. In
die dorpen wonen veel actieve
inwoners met pit. Zij weten het door
ons bedachte Leefbaarheidsfonds
te vinden. Dit fonds is bedoeld
om initiatieven te ondersteunen
waarbij inwoners samen aan de
slag gaan om de leefbaarheid in hun
omgeving te verbeteren. Er zijn veel
voorbeelden: denk aan het plaatsen
van rustbanken, het organiseren
van activiteiten, het verbeteren
van een evenemententerrein of het
vervangen van materiaal van een
dorpscoöperatie. Iedereen die een
initiatief heeft dat ten goede komt
aan de leefbaarheid van het dorp kan
een bijdrage aanvragen uit dit fonds.

SAMEN
ENERGIE VOOR
AA EN HUNZE

BETAALBARE
WONINGEN
Ook in Aa en Hunze hebben we
woningtekort en de betaalbaarheid
staat onder druk. De afgelopen
jaren hebben we op verschillende
plekken in onze gemeente woningen
voor starters kunnen realiseren,
maar ook levensloopbestendige
woningen. Door middel van
starters- en blijversleningen hebben
inwoners, jong en oud, een betere
positie en meer kans om in onze
gemeente te blijven wonen. Eind
vorig jaar hebben we aandacht
gevraagd voor zelfbewoningplicht
en
opkoopbescherming,
om
woningzoekenden in onze gemeente
een grotere kans te geven een
woning te kopen. En zo hebben
we in Annen gebruik gemaakt van
de Wet voorkeurrecht’ op een stuk
grond grenzend aan het dorp dat
zeer geschikt is voor woningbouw.
Dat geeft de gemeente het recht van
eerste koop als de eigenaar besluit
de grond te verkopen.

We werken in Drenthe samen aan
de Regionale Energie Strategie.
Concreet voor Aa en Hunze hebben
we de afspraak gemaakt dat zonneweiden alleen kleinschalig mogelijk
zijn en alleen op initiatief van de
dorpen zelf. Daarnaast mogen
landbouwers in het buitengebied
een kleine windmolen op hun erf
plaatsen. Voor eventuele kansen
voor het plaatsen van kleine windmolens bij bedrijven binnen of aan
de rand van de dorpen is een plan
toegezegd.

5

BOUWBLOKKEN
In Aa en Hunze, één van de grootste
plattelandsgemeenten van ons
land, bepaalt de landbouw, naast
recreatie en natuur, in grote mate
hoe onze omgeving eruit ziet. Wij
zijn blij dat wij de agrarische ondernemers hebben kunnen beschermen door het vergroten van hun
bouwblok makkelijker te maken.
Wil een bestaande ondernemer tot
8.000 m² op zijn erf bijbouwen, dan
kan het college nu via een snelle en
eenvoudige procedure toestemming
verlenen. Dit komt niet alleen de
ondernemer ten goede. Vaak krijgen
ook de dieren hierdoor meer ruimte.
Een waardevol compromis tussen
de Land- en Tuinbouworganisatie
(LTO) en de Natuur en Milieufederatie, omdat er zo ruimte is voor de
ontwikkeling van agrarische bedrijven.
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VERKEERS
VEILIGHEID EN
FIETS- EN
VOETPADEN
Graskeien en veilige fietspaden zijn
een stokpaardje van Gemeentebelangen. De aanleg van graskeien
naast de wegen in onze gemeente
blijken goed te werken. De weg
wordt een stuk veiliger en bermen
worden niet stuk gereden. Daarnaast zijn de afgelopen periode
meerdere fietspaden aangelegd.
Niet alleen voor de veiligheid van
schoolgaande kinderen, maar ook
voor recreatief gebruik. Bovendien
zijn een aantal fietspaden verbeterd door schelpen te vervangen
door beton. Een stuk onderhoudsvriendelijker, maar belangrijker nog,
veel comfortabeler voor de gebruikers die iets minder stevig op het
zadel zitten, of zelfs afhankelijk zijn
van een driewieler of scootmobiel.
Zo is er pas op de Gasselterheide een
zandpad toegankelijk gemaakt voor
mensen met een beperking. Ook was
er de afgelopen periode aandacht
voor het slechte onderhoud aan
de voetpaden, deze zijn in kaart
gebracht en deels verbeterd.

DORPSHUIZEN EN
CULTUURPODIA
Ieder dorp verdient een plek waar
inwoners kunnen samen komen,
hun hobby kunnen beoefenen, waar
activiteiten kunnen worden georganiseerd. Gemeentebelangen steekt
daar haar nek voor uit, mits een dorp
hier zelf ook achter staat en zij zelfvoorzienend optreedt. Zo hebben
we dat de afgelopen periode gedaan
voor de nieuwbouw van de Boerhoorn in Rolde, het nog te bouwen
cultuurpodium in Gieten, aanpassingen van het MFC in Gasselternijveen
en de verbouw van het dorpshuis in
Grolloo.

BOMENONDERHOUD
Het achterstallig bomenonderhoud
is bijna afgerond. Samen met de
inwoners zijn historische en bijzondere bomen die beschermd moeten
blijven in kaart gebracht. Bomen zijn
waar dat kon uitgedund, ter bescherming van andere bomen, en nieuwe
bomen zijn geplant. In verschillende
bijeenkomsten is hier met inwoners
over gesproken om tot een bomenplan te komen. Om te voorkomen
dat we opnieuw te maken krijgen
met achterstallig onderhoud is de
afgelopen periode een nieuw onderhoudsplan vastgesteld.

DAARNAAST...
•

werd ons initiatiefvoorstel aangenomen voor
een jongerenraad om zo jongeren actiever
te betrekken bij gemeenteraadswerk;

•

werd ons initiatiefvoorstel aangenomen om
te komen tot een efficiëntere werkwijze in
de Jeugdzorg, niet alleen in het voordeel
van het kind, maar ook voor de financiën;

•

kreeg de dorpscoördinator een
plek in het Sociaal Domein;

•

zijn de winkeltijden verruimd. Een winkelier
kan nu zelf bepalen of hij open of dicht gaat
op zon- en feestdagen, zonder toestemming
te moeten vragen aan de gemeente;

•

heeft Instituut Mijnbouwschade een
steunpunt geopend in Annerveenschekanaal;

•

ontvangen ook de niet-gemeentelijke
begraafplaatsen op ons verzoek
een tegemoetkoming voor
onderhoudswerkzaamheden;

•

wordt er nu doorgepakt op het
gebied van beheer en onderhoud van
Jakobskruiskruid en andere schadelijke
bermplanten. Zo helpen varkens met
het bestrijden van de reuzenberenklauw
in Ekehaar en grazen er schapen in het
Schreiersbos in Gasselternijveen en langs
de voormalige spoorbaan in Gasselte;

•

voorkwamen we het plaatsen van
chips in onze afvalcontainers, om het
wegen van ons afval te voorkomen;

•

kan de bouw van Resort De Hondsrug
na veel onnodige discussie wat ons
betreft beginnen. Dit is goed voor de
werkgelegenheid, de gerelateerde
ondernemers in de omgeving en een mooie
plek voor scholing en werkervaringsplaatsen;

•

hebben we het zandgat in Kostvlies tot een
mooi natuurgebied getransformeerd en
wandelroute ‘De Hamerlanden’ gerealiseerd;

•

schreef ons college meerdere keren een
brief op ons verzoek aan de verschillende
ministeries om aandacht te vragen over
diverse onderwerpen zoals gaswinning,
zoutwinning en het voornemen om de
kinderhartchirurgie in het UMCG te sluiten;

•

is exploitatievergunning voor
recreatiebedrijven voorkomen.
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BERTUS (64) WOONT IN GROLLOO,
IS GETROUWD MET INA EN HEEFT
TWEE UITWONENDE KINDEREN.

EVEN BIJPRATEN MET BERTUS REINDERS #2
Bertus zit al drie termijnen in de raad,
waarvan twee als fractievoorzitter. Het
bevalt hem heel goed en hij gaat dus graag
door. “Als fractievoorzitter van de grootste
partij voel ik me verantwoordelijk voor wat
er binnen de raad gebeurt. Het contact
binnen de raad is over het algemeen heel
goed. Dat moet ook, want samen kom je
verder.”

Bertus houdt van het contact
met de dorpen en heeft dat de
afgelopen twee jaar gemist.
Bertus is altijd bezig. Is het niet voor
Gemeentebelangen, dan is het wel voor
Grolloo. Zo zien we hem regelmatig in het
Markehuis en helpt hij de dorpswinkel
met verschillende acties. “Die winkel moet
blijven, want niet iedereen kan naar Rolde of
Borger rijden voor boodschappen. Bovendien heeft de winkel een sociale waarde.
Het komt de leefbaarheid in het dorp ten
goede.” Daarnaast heeft hij veel contact
met de dorpscoördinator. “Als zij hulp krijgt
van vrijwilligers, kan zij zich richten op
haar andere taken.” Hij helpt onder andere
bij de activiteiten voor ouderen. “Contact
met eigen familie is er vaak wel, maar
contact met anderen wordt gemist, zeker
in de afgelopen tijd die beheerst werd door
corona. Daarom zijn die activiteiten ook zo
belangrijk. En ik vind het ook gewoon leuk
en gezellig om de ouderen in het dorp een
leuke middag te bezorgen.” Vaak gebeurt
dit in combinatie werk voor oldgrol.nl. Dit
is een website met duizenden foto’s en vele
verhalen over historisch Grolloo. Met een
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paar dorpsgenoten zoeken ze naar verhalen
van vroeger. Meestal begint dat met een
foto. Zelf noemt hij het een uit de hand
gelopen hobby.
Juist al die activiteiten maken dat Bertus
veel ziet en hoort. Bagage die hij meeneemt
bij voorstellen en besluitvorming in de raad.
Een punt dat daarbij steeds lastiger wordt,
is participatie. “Natuurlijk willen we dat
inwoners betrokken worden bij de planvorming. Maar wie bepaalt wie belanghebbende is? We lopen er steeds vaker tegenaan
dat dat scheef loopt. Zo kan iemand aan
één kant van de gemeente bezwaar maken
tegen iets wat zich aan de andere kant van
de gemeente afspeelt. Dit kost heel veel
tijd en kan behoorlijk vertragend werken.
Helemaal als de Raad van State er uiteindelijk over moet beslissen.”

“We hebben veel aan die dorpsbezoeken. De afgelopen jaren
organiseerden we wel digitale
themabijeenkomsten en hadden
we één op één contact over
verschillende raadsvoorstellen, maar dat is toch anders.”
De afgelopen jaren hebben we binnen
de raad ingezet op het verbeteren van
de dienstverlening. “We hoorden in onze
omgeving steeds meer klachten en ervaarden dat zelf ook. De bereikbaarheid liet echt
te wensen over. Hier is nu een verbeterplan
op gezet. Die verbetering zullen inwoners
over niet al te lange tijd merken.”

RABBE (51) IS GETROUWD MET CAROLA,
HEEFT TWEE KINDEREN, WOONT IN
ANNEN EN IS SR. PROJECTLEIDER BODEMSANERING BIJ MUG INGENIEURSBUREAU

EVEN BIJPRATEN MET RABBE VEDDER #3
Als geboren en getogen Annenaar kwam
Rabbe na zijn studie en werk elders weer
terug naar Annen. Rabbe is niet iemand
die gelijk op de voorgrond treedt, maar hij
is daarentegen wel heel toegankelijk voor
iedereen. Enorm geïnteresseerd en heel
nuchter, zo hebben we Rabbe de afgelopen
vier jaren in de fractie leren kennen. Rabbe
leest, ziet en hoort heel veel. Voordat de
fractieleden het in de media hebben kunnen
lezen, tipt Rabbe hen al via de fractieapp.

Rabbe was voor zijn raadslidmaatschap 16 jaar lang bestuurslid van Commissie Dorpsbelangen Annen. Die contacten
heeft hij nog steeds.
Vier jaar terug werd Rabbe met voorkeursstemmen gekozen in de raad. Zijn keuze om
voor het raadslidmaatschap te gaan is hem
bijzonder goed bevallen. “Natuurlijk was die
beginperiode pittig. Er komt veel op je af.
Maar ik kreeg de kans om de portefeuilles
op te pakken die dicht bij me liggen. Onderwerpen die in m’n werkveld liggen, waar ik
kennis van heb.” Rabbe is in de fractie medeverantwoordelijk voor Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer,
Milieu en Energie. Hij werkt daarin veel
samen met de oud gedienden zoals Rikus
Harms, die na deze verkiezingen de fractie
verlaat. “Ik heb veel van Rikus geleerd,
veel naar hem gekeken en opgelet hoe hij
handelt. Heb enorme bewondering voor
hem. Hij is realistisch, rustig, duidelijk en
daadkrachtig. Ik hoop dat ook zo te doen.”

“Die voelsprieten in het dorp zijn de
basis om je raadswerk goed te
kunnen doen.”
Rabbe stelt zich weer verkiesbaar en gaat
graag door met dezelfde portefeuilles. “Ik
ben geen politiek dier en ben dat de afgelopen vier jaar ook niet geworden. Maar
ik voel me wel zeer betrokken bij alles wat
zich binnen de gemeente afspeelt. En in de
raad zit je daar boven op.” Het bevalt hem
heel goed en er is veel in te doen. “Denk aan
zaken als de invoering van de Omgevingswet, Energietransitie en Woningbouw. Ik
hoop dat ik me daar ook de komende jaren
in de raad nog mee bezig mag houden. Want
er komt op dat gebied veel op ons af. Ik zet
mij daar graag voor in.“
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PIET (68) IS GETROUWD MET BETTY,
GREET (66) WOONT SAMEN MET
AERNOLD IN GIETEN EN WAS TOT
VOOR KORT RECREATIEONDERNEMER.

EVEN BIJPRATEN MET GREET OOSTERHUIS #4
Bij Gemeentebelangen hebben we een
grote fractie, met verschillende fractieleden.
Voordeel is dat je standpunten heel gemakkelijk vanuit verschillende oogpunten kunt
bekijken. Greet is een van de fractieleden
die regelmatig even in de fractie bongelt en
zaken vanuit een ander standpunt belicht.
”Bij Gemeentebelangen is het een natuurlijk proces dat er vanuit alle kanten inbreng
komt. Dat is heel goed.”

Greet probeert veelal een verbinder van belanghebbenden te zijn.
Greet zit nu in de eerste termijn. Een
boeiende tijd, politiek gezien, met een
onderbreking van een paar maanden. Op
persoonlijk vlak heeft ze een fikse klap
gehad, met kritieke momenten. Door de
papegaaienziekte en langere tijd coma,
heeft ze nu te maken met een handicap
aan handen en voeten. Zelf doet ze er heel
nuchter over. “Toegankelijkheid was een
van de onderwerpen waar ik me altijd al
druk om maakte. Nu ben ik tot op zekere
hoogte een soort van ervaringsdeskundige.“
Afgelopen jaar hebben Greet en Aernold
hun recreatiebedrijf Camping Zwanemeer
verkocht en is ze naar haar ouderlijk huis
verhuisd naast de camping. Vervelen gaat
ze zich geenszins. De woning wordt nog
verduurzaamd, dus genoeg te doen. Bovendien trekt ze er graag op uit. Cultuur en
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Onderwijs zijn haar huidige portefeuilles
binnen de fractie. Ze zou na de verkiezingen
ook de portefeuilles Economie en Recreatie
kunnen overnemen, nu ze geen recreatieondernemer meer is. Wat haar portefeuilles
ook worden, innovatie vindt ze daarbij van
belang. “We moeten vooruit. Daarin initiatief nemen en niet afwachten. Breed kijken
en anders durven denken. En daarbij niet
voorbij gaan aan de inwoners. Want we
moeten sámen plannen maken en realiseren.”

“Ik geloof altijd in ‘het geheel is
meer dan de som van de delen’. Je
moet elkaar wat gunnen, maar
niet iedereen kan alles hebben.”
We leven in een uniek gebied, met een grote
diversiteit, waar veel belangen als natuur,
landbouw en recreatie samen komen. Denk
aan het Nationaal Park Drentsche Aa, het
Hunzedal en de Veenkoloniën. Zelf moeten
we dat leefbaar houden en voor iedereen
interessant houden. “Er is een paar jaar
geleden een landschapsvisie Hunzedal
opgesteld in samenwerking met verschillende partijen. Hierin zijn de ambities voor dit
gebied gekoppeld aan wettelijk vastgestelde doelen voor natuur en water. Het is niet
alleen onze taak om gebiedspartners te faciliteren om kansen te realiseren, we hebben
daar wat mij betreft ook een actieve rol.”

HEEFT EEN UITWONENDE DOCHTER
EN (OVERLEDEN) ZOON, WOONT
IN GASSELTERNIJVEEN EN IS
GEPENSIONEERD SCHOOLDIRECTEUR.

EVEN BIJPRATEN MET PIET WOLTERS #5
Piet heeft het goed naar zijn zin als raadslid.
Wel had hij gehoopt en verwacht dat
plannen en voorstellen sneller gerealiseerd
zouden worden. “Je moet niet denken dat je
snel iets kan regelen. Voor sommigen zaken
heb je een lange adem nodig. Maar, dan heb
je uiteindelijk wel wat. Als het goed is.”

Piet is vooral degene die bij
Gemeentebelangen zorgt voor
het sociale draagvlak.
Het dorp Gasselternijveen heeft al jaren
een goede behulpzame inwoner aan Piet.
Als voorzitter van de voetbalvereniging
en de dorpscoöperatie is Piet voor velen
een bekende. Meerdere initiatieven zijn
mede door zijn inzet ontplooit. Denk onder
andere aan het behoud van de dorpswinkel, de sociale dagopvang De huiskamer, de
bus voor ouderen en de Kanskaartenactie.
“Opkomen voor de mensen in je omgeving
is belangrijk. Samen kunnen we heel veel
bereiken.” Hij deelt die ervaringen graag
met de andere dorpen in én buiten onze
gemeente. “Je kan eenvoudig het verschil
maken, overal. Maar je moet daar wel iets
voor doen.”
Zo is hij ook vrijwilliger bij stichting Leergeld
Aa en Hunze en Humanitas. Daar ervaart hij

hoe de armoedeproblematiek zich ontwikkelt. “We moeten er voor waken dat de
tweedeling tussen rijk en arm nog groter
wordt. Veel mensen zien het niet, maar
die tweedeling is er wel degelijk. Er is niet
voor niets een minister Armoede aangesteld. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om te helpen. Maar de mensen die
het nodig hebben, moeten de weg wel
weten te vinden. Armoede gaat van generatie op generatie. Zelfs in het onderwijs zien
we dat terug.”

“Ik wil graag iets concreets betekenen voor inwoners die moeite
hebben zich staande te houden in
onze moderne maatschappij, waarin
iedereen geacht wordt voor zich
zelf op te komen en te zorgen.”
Zorg, Gezondheid en Onderwijs zijn dan ook
niet voor niets de portefeuilles waar Piet
zich mee bezighoudt binnen fractie en raad.
Hij gaat daar graag mee door, als hij die kans
krijgt. “We hebben best al veel bereikt, maar
we zijn nog lang niet klaar. Ook eenzaamheid
is een punt waar we aan moeten werken.
Het welbevinden van de inwoners helpt de
gezondheid. We zien dat in de praktijk. Sinds
De huiskamer in Gasselternijveen is, gaan
mensen minder op doktersbezoek.”
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INA (54) WOONT IN
JOS (61) IS GETROUWD MET
MARIKE, HEEFT VIJF KINDEREN,
ÉÉN KLEINKIND, WOONT IN GIETEN
EN IS WERKZAAM ALS ADVISEUR
PROJECTEN EN CONTROL BIJ DE
GEMEENTE MIDDEN-GRONINGEN.

EVEN BIJPRATEN MET JOS VAN DER WERF #6
Al zes jaar maakt Jos deel uit van de gemeenteraad. Hij kwam 20 jaar geleden vanuit
het westen deze kant op. Nog steeds is hij
verwonderd over onze prachtige omgeving.
“Het is hier heel goed wonen en leven.”

Jos is enorm begaan met de
medemens en de omgeving daarvan.
Binnen de fractie houdt Jos zich met name
bezig met de portefeuilles Sociaal Domein
en Financiën. Dat is wat hem ligt en waar
hij veel van weet. Over hoe de Jeugdzorg nu
geregeld is, heeft hij een duidelijke mening.
”Dit kan efficiënter, dat is prettiger voor
het kind én bovendien scheelt dat enorm
in de kosten. We maken dit inzichtelijk, om
te kijken hoe we dit met invloed van de
gemeente kunnen doorbreken.” Los van dat
de zorg efficiënter kan, zijn er vaak ook hele
praktische oplossingen. “Je kan met wel
50 hulpverleners spreken, terwijl de oplossing zit in die ene winkelier die je kind een
bijbaantje aanbiedt met goede begeleiding.
Dat kan heel positief uitpakken”.
Praktische persoonlijke aanpak helpt ook
in de ouderenzorg. ”Kleinschalige zorg op
locatie vind ik nog steeds een hele goede

12

ontwikkeling. Zo kan iedereen zo lang
mogelijk onderdeel blijven van de samenleving. Initiatieven daartoe juich ik zeer zeker
toe.”
Daarnaast is de fractie van Gemeentebelangen heel blij met de kennis van Jos
over financiën. De begroting en de daarbij
horende rapportages zijn vaak lastige
materie. “Vanuit mijn werk begrijp ik hoe de
gemeentelijke financiën in elkaar zitten. Er
staat veel meer informatie in een begroting
dan je op het eerste oog zou denken. Het is
fijn dat ik onze fractie daarmee kan helpen.”

“Inwoners kunnen zelf een hele positieve bijdrage leveren, alleen al door
aandacht te hebben voor elkaar.”
Momenteel is er een jongerenraad in
ontwikkeling. Jos is daar nauw bij betrokken. “Tijdens één van onze eigen themabijeenkomsten kwam de wens voor een
jongerenraad naar voren. Wij pakten het op
en maakten samen met Impuls een plan.
Ik ben bijzonder verrast door de interesse
van jongeren. Hier gaat iets heel moois uit
komen.”

ANNERVEENSCHEKANAAL,
IS GETROUWD MET KEES, HEEFT TWEE
DOCHTERS EN IS MEDISCH
PEDICURE EN LOOPTRAINER.

EVEN BIJPRATEN MET INA OORTWIJN #7
Ina is net als de andere kandidaten een echt
dorpsmens, met hart voor het veengebied.
Ze voelt zich erg prettig bij het naoberschap.
“Een pannetje soep op de stoep of een tasje
met een tijdschrift en een stuk chocolade
aan de deur vinden als je vanwege coronabesmetting de deur niet uit kan, is zo’n
opkikker. Dat doet ieder mens goed.” Als jij
goed bent voor een ander, is de ander goed
voor jou. Dat is Ina haar instelling en daarin
heeft ze natuurlijk groot gelijk.

Ina schreef haar eigen boek
‘Even een stukje rennen’. Een
inspiratiebron voor (beginnende)
hardlopers, met tips en verhalen
over haar hardloopervaringen
die je hardop doen lachen.
Ze heeft deze termijn al kort in de raad
meegedraaid. Toen Greet langdurig uit de
running was, nam Ina haar plek tijdelijk in.
Met verve. Heel toevallig was toen net het
nieuwe zoutwinningsplan aan de orde. Een
ontwikkeling waar met name de noordkant
van onze gemeente mee te maken heeft. En
Ina, die zat er midden in. “Dat was wel een
toevalstreffer inderdaad, maar er is zo veel
meer waar ik me graag hard voor maak.
Gezondheid bijvoorbeeld en zeker ook
leefbaarheid in de dorpen, zorgen dat er
voldoende woningen zijn, ook in het veen.”
Zowel vanuit de steunfractie, als met de
ervaring die ze opdeed in de raad, weet ze

hoe het eraan toe gaat in de gemeentepolitiek. “Ik zie dat we verschil kunnen maken,
als we met elkaar maar gewoon doen. Soms
is het wel een kwestie van lange adem. Dat
is wel een dingetje, want ik ben een type van
doorpakken. Maar soms kan je nu eenmaal
niet om procedures heen of gaat het om
meerdere belangen die gewogen moeten
worden. Dat kost tijd, dat snap ik.”

“Ik zie dat we verschil kunnen
maken, als we met elkaar
maar gewoon doen.”
Altijd al maakt Ina zich sterk voor haar
omgeving. Voor de leefbaarheid in het dorp,
door onder meer het opzetten van een hardloopgroep ‘de Baddedravers’, het organiseren van hardloopevenementen en het
trimparcours in het dorpspark. Alles zoveel
mogelijk in samenwerking met MFC de
Badde zodat beide partijen elkaar versterken. “Bewegen is van belang. Nog belangrijker is dat iedereen daarin mee kan doen én
dat het op een leuke manier kan. Gezellig,
samen én voor iedereen. Het is nog in een
pril stadium, maar zo ontwikkelen we nu
met een groepje vrijwilligers in Aa en Hunze
een concept dat vanuit Amerika is overgewaaid. Het is de bedoeling dat er wekelijks
op een parcours van 5 km gelopen, gefietst,
geskeelerd of gewandeld kan worden. Jong,
oud, maakt niet uit. Het is een leuke laagdrempelige manier om iedereen plezierig te
laten bewegen.”
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HARM (42) IS GETROUWD MET
MANON, HEEFT DRIE KINDEREN,
WOONT IN GIETEN EN
IS FACILITAIR MANAGER BIJ
DE NEDERLANDSE GASUNIE.

EVEN BIJPRATEN MET HARM GROEN #8
Harm groeide op in Gieten. Hij is altijd
gebleven. Inmiddels woont hij op een
prachtplek aan de rand van het dorp.
Al langere tijd is Harm verbonden aan
Gemeentebelangen, als steunfractielid én
als penningmeester van het bestuur. Hij
stond eerder op de kandidatenlijst, maar
niet echt op een verkiesbare plek. Nu is hij
doorgeschoven naar een plek in de top 10.
Hij heeft zin in een eventuele raadszetel.
“De afgelopen perioden had ik nog teveel
uitdaging in mijn werk. Ik was naast m’n
werk voorzitter van de personeelsbond van
de Gasunie. Daar heb ik veel van geleerd.
Het is tijd voor het volgende: ik wil me graag
inzetten voor de raad.”

Hij is behoorlijk sportminnend
en vindt het belangrijk dat er
ruimte is om te kunnen sporten.
Toen Harm als 14-jarige met zijn klas in het
gemeentehuis was voor een rondleiding
en mocht debatteren in de raadszaal, werd
voorspeld dat hij nog wel eens in de raad
zou komen. “Mijn moeder attendeerde mij
daar pas geleden weer op. Wie weet, is het
nu zover.”
Harm heeft een zeer brede interesse. Zo
doet hij veel vrijwilligerswerk, is bijvoorbeeld nauw betrokken bij de organisatie
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van de Superprestige in Gieten en fietst zelf
ook aardig wat kilometers. Hij is behoorlijk
sportminnend en vind het belangrijk dat
er ruimte is om te kunnen sporten. En dat
er ruimte is voor organisaties en verenigingen om hun ding te kunnen doen. “Dat
lijkt vanzelfsprekend, maar eigenlijk is dat
natuurlijk niet zo. Want sport en sportaccommodaties faciliteren kosten inzet
en geld.”
Het runnen van een betaalbare gemeente
ziet hij als één van zijn uitdagingen. “Mocht
ik gekozen worden, dan zal ik kritisch zijn in
de keuzes die we maken. Gaan voor zaken
waar de inwoners waarde aan hechten, en
geen onnodige kosten maken. Zodat Aa en
Hunze een financieel gezonde en betaalbare gemeente blijft.”

“Mocht ik gekozen worden,
dan zal ik kritisch zijn in de
keuzes die we maken.”
“Een ander punt waar we voor uit moeten
kijken is dat we scherp moeten zijn op de
schreeuwende minderheid.
Gemeentebelangen heeft gelukkig veel
contacten onder de zwijgende meerderheid, zodat we een goed beeld kunnen
schetsen van wat de gemiddelde inwoner
nu echt wil.”

HARRY (62) WOONT IN GIETEN, IS
GETROUWD MET MEIKE, HEEFT TWEE
UITWONENDE KINDEREN, IS EIGENAAR
VAN EEN BED & BREAKFAST EN PARTTIME
VRACHTWAGENCHAUFFEUR.

EVEN BIJPRATEN MET HARRY HOITING #9
Harry is geboren en getogen in Gieten. Al vrij
snel werd hij onderwijzer én directeur van
een openbare basisschool in Nieuwe Pekela
en is daar toen blijven wonen. Later werd
hij directeur van een school met 430 leerlingen in de stad Groningen. In die periode
was Harry ook politiek actief. Eerst acht jaar
raadslid voor een landelijke partij, daarna
vier jaar fractievoorzitter voor de door
hemzelf opgerichte lokale partij ‘Samen
voor Pekela’. Een hartinfarct zorgde er 11 jaar
geleden voor dat Harry het roer omgooide.
Hij werd chauffeur. “Laat mij maar lekker
bietjes van Bourtange naar Hoogkerk
rijden.” Dit was tot op zekere hoogte goed te
combineren met toch wel zijn echte hobby
‘lokaal bestuur’.

Harry is van het ‘verbinden
en oplossen’. Het wegwijs
maken in een netwerk, maar
ook van ‘standvastig’ zijn.
Sinds vier jaar woont Harry weer in Gieten.
Hij en zijn vrouw hebben op de plek waar zijn
ouders vroeger een café hadden, een huis
laten bouwen. Hier zijn ze samen ‘Logement
Gieten’ begonnen. “Gastvrijheid zit per slot
van rekening in mijn genen.”

Harry is nieuwsgierig naar wat mensen
beweegt en naar wat er om hem heen
gebeurt. Hij spreekt graag met inwoners
en gaat geregeld op locatie kijken. “Het is
slim om in de lokale politiek wat te geven
en te nemen en elkaar ook wat te gunnen.
Politiek is betrokkenheid, samenwerken en
strategisch denken en helaas soms ‘bokje’
moeten staan.” Ook vindt Harry dat het gaat
om observeren en netjes knokken voor de
verschillende belangen van inwoners van Aa
en Hunze in onze gemeentelijke organisatie.

“In alle openheid moet je proberen
jouw gemeentelijke doel te bereiken.”
Harry is breed georiënteerd; hij vindt
heel veel interessant. Milieu, Ruimtelijke
Ordening, Bewegen en Leefstijl hebben
zo zijn voorkeur. Afval, daar wil Harry
bijvoorbeeld werk van maken. “Met afval
valt geld te verdienen ten gunste van onze
inwoners. Afval moet laagdrempelig zijn.
Onze inwoners moeten er gemakkelijk van
af kunnen komen. Het moet schoon. En dan
heb ik het niet alleen over afval, maar ook
het onderhoud van de openbare ruimte.
“Plantsoenen moeten schoner.”
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PETER (44) IS GETROUWD MET
ALJA (34) WOONT SAMEN MET
ANDRÉ IN GASSELTE, HEEFT TWEE
KINDEREN EN IS ALGEMEEN
DIRECTEUR BIJ POBO GROUP.

EVEN BIJPRATEN MET ALJA BOELEN #10
Alja loopt sinds een tijdje mee in de
steunfractie, maar is eigenlijk altijd al
‘aanhanger’ van Gemeentebelangen. “Als
je de programma’s van eerdere verkiezingen zag, dan past dat bij me. En ook nu ik
er dichterbij zit, voelt het heel goed.” Haar
politieke belangstelling en het feit dat ze
daarover ook het gesprek aangaat, heeft
ervoor gezorgd dat ze nu echt actief betrokken is bij Gemeentebelangen. “En nu ik op
de kandidatenlijst sta, is het nog serieuzer.
Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer zin
ik er in krijg.”

Als je iets wilt, dan zal je ook zelf initiatief
moeten nemen. En dat gebeurt hier.”

Alja collecteert voor goede doelen
op het gebied van gezondheid
als MS en KWF én ze is vrijwilliger bij de buurtreanimatie.

“Het is van grote waarde dat er
mensen in de buurt zijn die weten
wat ze moeten doen als reanimatie nodig is. Dat kan net dat
stukje tijd schelen dat iemand
nodig heeft om te overleven.”

Ze is opgegroeid in Musselkanaal, maar
woont nu al een tijdje met haar gezin op een
mooi plekje in Gasselte. “We hebben ons
huis nog gekocht in de goede tijd. Het stond
al een tijdje te koop. Als je nu kijkt naar de
woningprijzen, dan hebben we enorm geluk
gehad. Op dit moment is dit voor jongeren
niet meer mogelijk.” Betaalbare woningen
voor jongeren is dus één van de punten die
Alja heel belangrijk vindt. “In Gasselte zijn
nu een aantal jongeren een projectplan aan
het maken voor woningbouw voor starters
en jonge huishoudens. Ik vind het geweldig
dat zij er zo op deze manier mee bezig zijn.
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Die ondernemersgedachte heeft Alja vanuit
huis meegekregen. Ze werkt met haar vader
in hun familiebedrijf. Dit bedrijf doet in
levering en installatie van bakkerij- en pizzeria-apparatuur bij bakkerszaken en winkels
op vrij grote schaal. “Het was de bedoeling
dat ik, na mijn studie Bedrijfskunde en Agribusiness, een tijdje werkervaring bij mijn
vader op zou doen. Maar ik ben niet meer
weg gegaan. Het bevalt heel erg goed.”

De energieke Alja heeft veel plezier in haar
nieuwe tijdsinvulling. “Nu de kinderen
’s avonds op tijd op bed liggen, kan ik
stukken lezen, vergaderingen bijwonen
en heb ik ruimte voor overleg.” Naast het
thema wonen heeft ze ook wel iets met
Onderwijs, Cultuur en Economie. “Er zijn
zoveel interessante onderwerpen waar een
raad zich mee bezighoudt. Ik wil daar graag
mee aan de slag. In de raad óf ter ondersteuning van de raadsleden van Gemeentebelangen in de steunfractie.”

BERDIEN, HEEFT TWEE KINDEREN,
WOONT IN EEXT EN WAS TOT VOOR
KORT HORECAONDERNEMER.

EVEN BIJPRATEN MET PETER MULDER #11
Peter is een van de nieuwelingen bij
Gemeentebelangen. Sinds een tijdje is hij
zeer geïnteresseerd en volgt hij de steunfractie. “Het is een nieuwe wereld voor me.
Ben door meerdere mensen van de fractie
bij gesproken en ik vind het bijzonder interessant.”

Peter is verzamelaar van bijzonder
stukken uit de Oudheid.
De mensen die Peter kennen, weten dat
Peter een echt dorpsmens is en prettig
leven in het dorp erg belangrijk vindt. Van
jongs af aan is hij de creatieve aanjager van
meerdere activiteiten in Eext. Dat gaat van
de jeugdsoos, beddenrace, MR PWA school,
ijsraces, historische motor GP tot aan de
evenementenradio, die vanuit zijn studio
werd uitgezonden. “De gemeentepolitiek
is serieuzer werk, maar in feite gaat dat
natuurlijk ook grotendeels om het prettig
leefbaar houden van onze gemeente.”
Door een spierziekte ziet Peter zijn leven er
inmiddels anders uit dan hij voor ogen had.
Zijn ondernemerschap in de Verhuurschuur,
Catering Teuben en Snack- en eetcafé De
Eexterhalte heeft hij achter zich moeten
laten. “Dat was een bittere pil, maar noodzakelijk voor het behoud van mijn leven.
Inmiddels ben ik zover dat ik mijn energie
weer in kan brengen voor andere zaken,
zoals Gemeentebelangen. Want de drang
om nuttig bezig te zijn, heb ik nog steeds.”

had voor de gemeentepolitiek, heeft hij daar
heel bewust over nadacht. “Ik zag gemeentepolitiek altijd meer als iets voor oudere
wijzere mannetjes. Maar nu ik een tijdje
meedoe en zo naar onze fractie kijk, moet
ik toegeven dat dit een foute zienswijze is.
Ik zie in Gemeentebelangen een gevarieerde
club enthousiaste mensen met het vizier in
de juiste richting.”

“Ik houd van geschiedenis, het
bepaalt voor een groot gedeelte
waar wij vandaan komen en dan dus
indirect ook waar we naartoe gaan.”
Dat vizier past bij Peter. Dóór doen en door
dóen is waar Gemeentebelangen voor
gaat. “Onze gemeenschap beter maken
‘door te doen’ vind ik een prachtig motto.
Ik ben voorstander van korte lijnen en
snelle beslissingen. Natuurlijk snap ik dat
we afhankelijk zijn van processen en dat
zaken soms tijd kosten. Maar de praktische
aanpak van Gemeentebelangen past bij me.
Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren.
In welk vakgebied maakt eigenlijk niet uit.
Ik ben breed georiënteerd. Sport, Cultuur en
Recreatie zijn interessant, maar het Sociaal
domein en Onderwijs ook.”
Uitdagingen voor de gemeente ziet Peter
zeker. “De uitdaging zit hem vooral in het
betrokken houden van de inwoners bij de
gemeente. We moeten iedereen binnen
boord houden in een snel veranderende
toekomst… en het toch gezellig te houden.”

Toen aan hem werd gevraagd of hij interesse
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HELLEN (36) WOONT SAMEN MET
GARRELT IN SCHOONLOO EN IS
AKKERBOUWADVISEUR BIJ AGRIFIRM.

EVEN BIJPRATEN MET HELLEN LENSING #12
Hellen is opgegroeid in Schoonloo. Voor
haar studie Plantenbiotechnologie reisde
ze naar Leeuwarden. Na 10 jaar als moleculair analist bij Avebe te hebben gewerkt,
adviseert ze nu al drie seizoenen akkerbouwers namens Agrifirm. “Nu werk ik in
het veld. Ik adviseer op het gebied van het
telen van gezonde akkerbouwgewassen
en stel hiervoor complete bemesting- en
gewasverzorgingsplannen op. Er komt veel
op de telers af, zoals hoge kosten, wet- en
regelgeving of het duurzaam telen. Door in
projecten ideeën te bedenken en daarvoor
passende informatie aan te dragen en
de uitvoering te monitoren in het veld,
werken we samen aan de toekomst van een
duurzame akkerbouw.”

Hellen is een goede organisator. En een bezige bij.
In Schoonloo heeft Hellen Soos-XL mee
opgericht, is ze bestuurslid bij UNEA en
redactielid van ‘De Boerhoorn’, de dorpskrant van Schoonloo. Daarnaast volleybalt
ze in Rolde en is daar actief in de mediacommissie. “Zo kan ik iets betekenen voor
de samenleving. Daar krijg ik energie van.”
Sinds vijf jaar is Hellen betrokken bij
Gemeentebelangen. Als steunfractie- en
bestuurslid. Bovendien zit ze in de communicatiecommissie. Vanuit het bestuur heeft
ze gewerkt aan een heldere profielschets
voor de nieuwe wethouder en maakt ze deel
uit van de commissie die met de kandidaten in gesprek gaat. “We gaan allemaal heel
gemoedelijk en gemakkelijk met elkaar om,
maar bij dit soort keuzes is goede onder-
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bouwing van groot belang. Achteraf wil je
niet iets of iemand vergeten zijn.”
De afgelopen vier jaar kreeg Hellen de kans
commissielid te zijn. Als commissielid help
je de fractie door raadsvoorstellen in de
commissievergaderingen te bespreken als
voorbereiding op de raadsvergadering.
“Doordat de fractie al erg groot is, kwam
dit helaas niet goed uit de verf.” Maar,
ervaring heeft ze die jaren zeker opgedaan.
Ze beschikte over alle stukken en kon alles
digitaal volgen. Door haar nieuwsgierigheid,
het willen onderzoeken en het verdiepen in
de verschillende voorstellen, weet ze wat ze
wil betekenen voor de fractie. Ruimtelijke
Ordening, Natuur en Veiligheid zijn thema’s
waar Hellen graag verder over nadenkt.

“Door de coronamaatregelen
hebben we het afgelopen jaar enkele
digitale themabijeenkomsten georganiseerd. Hoewel we zo toch ‘in
gesprek’ waren met inwoners, zie
ik uit naar de fysieke bijeenkomsten. Gewoon met mensen om tafel
gaan en na afloop even een borrel
doen met elkaar. Ik hoop dat we
dit snel weer kunnen oppakken.”
Dat doet ze graag bij Gemeentebelangen.
“Hier voel ik me goed. Dat komt vooral
door het lokale belang wat ik hier proef; we
zetten ons in voor een goede leefbaarheid
in alle 35 dorpen van de gemeente. Ontzettend belangrijk. Maar vergeet ook niet de
Drentse nuchterheid van de mensen. Dat
past bij mij.”

ROELOF (62) IS GETROUWD MET HILLY,
HEEFT VIER KINDEREN, (BIJNA)
NEGEN KLEINKINDEREN, WOONT
IN ROLDE EN IS VEEHOUDER.

EVEN BIJPRATEN MET ROELOF BRANDS #13
Roelof heeft er al 22 jaar raadswerk op zitten.
In die tijd is er heel veel gebeurd en heeft hij
van alles meegemaakt. Hij voelt zich verantwoordelijk voor het plattelandsbeleid. Dat
wil zeggen het beleid dat regelt dat wij hier
op het platteland normaal kunnen leven en
werken. “De landbouw is daarin een belangrijk onderdeel. Het is een van de belangrijkste economische pijlers van onze gemeente
en bepaalt bovendien voor een groot deel
het karakter en de uitstraling van ons mooie
landschap. Daar moeten we zuinig op zijn.”

Mensen vanuit de praktijk mee
laten praten over het beleid is
een belangrijke voorwaarde.
Juist nu er steeds meer regelgeving komt om
de natuur te beschermen en te ontwikkelen,
is het extra belangrijk dat er mensen vanuit
de praktijk meepraten en meebeslissen.
“Alleen dan kunnen de juiste beslissingen
worden genomen, die acceptabel zijn voor
de landbouwsector en ook echt verschil
maken voor de natuur. Ook landelijk zouden
ze veel meer moeten kijken naar de lokale
werkelijkheid. Het is voor de bescherming
van ons plattelandsleven heel belangrijk
dat we in de gemeentelijke regelgeving niet
voorop lopen, of meer of strengere regels
bedenken dan landelijk wordt opgelegd.
We moeten vooral samen kijken naar oplossingen voor de opgaven die er liggen.”

Agrarische bedrijven zien er anders uit dan
20 jaar of langer geleden. Er komt veel meer
bij kijken. Het is een stuk ondernemerschap dat een landbouwer qua kennis en
tijd niet altijd meer alleen kan dragen. “Dat
er een tweede bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf mogelijk wordt gemaakt, met
eigen privacy, is een hele goede stap die we
moeten zetten. Dit komt de kwaliteit van die
bedrijven ten goede. In de recreatiesector
kan dit al.“

“Goed en praktisch uitvoerbaar
beleid ontstaat alleen als er
vanuit de praktijk meegedacht en
meegepraat kan worden. Dit geldt
niet alleen voor de landbouwsector, maar voor alle sectoren.”
Roelof is een vertrouwd gezicht bij
Gemeentebelangen. Dit past heel goed.
Nuchter en behouden. Dat is de afgelopen
jaren gebleken. “Mensen zullen het vreemd
vinden dat ik deze verkiezingen wat lager op
de kandidatenlijst sta dan ze van me gewend
zijn. Nummer 13, dezelfde plek waar ik 20
jaar geleden stond, toen ik begon. Dit is
simpel uit te leggen. Ik vind het tijd voor
vernieuwing, maar ik ben en blijf verbonden
met Gemeentebelangen om de stem van de
landbouw en het platteland uit te dragen.
En als de kiezers willen dat ik raadslid blijf,
dan blijf ik raadslid. Zo simpel is dat.”
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10

KANDIDATEN
IN ’T KORT

#15

uit Amen is getrouwd met Geke en heeft
twee zoons. Alles wat leeft, groeit en bloeit
is wat Henk boeit. Dit sluit goed aan bij zijn
werkzaamheden als muskusrattenvanger bij
het waterschap Hunze en Aa’s. Hier is hij dan
ook al 40 jaar werkzaam. Henk is bestuurslid
bij WSV Wandelgroep de Eekhof, secretaris
bij de Boermarke Amen, toneelspeler bij
Toneelgroep de Eekhof en redactielid voor
het blad Broekstreek. Daarnaast is hij
voorzitter bij uitvaartvereniging RoldeEext eo en betrokken bij het project
Groene Dorpen ‘De Broekstreek’ waar
de titel Kern met Pit 2022 mee behaald
is. Henk hoopt dit jaar voor de 22ste keer
de Nijmeegse vierdaagse te volbrengen. Met
zijn jarenlange actieve ervaring in de samenleving is Henk een aanwinst voor voor
onze inwoners.

PAUL (32) WOONT SAMEN MET
YVONNE IN GIETEN, HEEFT
(BIJNA) TWEE KINDEREN EN
IS TOEZICHTHOUDER INFRA
BIJ GEMEENTE TYNAARLO.

EVEN BIJPRATEN MET PAUL WOLF #14
Menig inwoner van Aa en Hunze heeft Paul
weleens gezien. Als zelfstandig ondernemer voor bestrating en tuinaanleg en daarnaast heeft hij voor een aannemer uit de
omgeving reconstructies in Rolde, Gieten
en Annen mogen begeleiden. Inmiddels
werkt Paul voor de gemeente Tynaarlo
en deelt hij de verantwoordelijkheid voor
riolering, bestrating, asfalt, maaien buitengebied, milieustraat en de grondbank. “Die
kennis neem ik mee. Dat kan ons helpen bij
verschillende vraagstukken. Zo zie ik dat
met name het afvalsysteem bij Aa en Hunze
goed op orde is. Gemeenten om ons heen
werken met weging en lang niet overal kan
je 600 kg afval vrij naar de stort brengen.”
Het is niet voor niets dat zijn interesse bij
Groen en Onderhoud, Afval en Milieu en
Wonen en Bouwen ligt. Maar ook Verkeer
en Vervoer, Openbare orde en Veiligheid
hebben zijn belangstelling.

Paul is een gezelligheidsmens.
Hij is lid van het Bonnyteam
in Gieterveen dat jaarlijks een
groots schuurfeest organiseert.
“Nu we bezig zijn met nieuwe duurzame
fietspaden, kunnen we de kwaliteit en veiligheid van onze gemeente naar een hoger
niveau tillen. Dat dit soms lastig is, omdat
sommige inwoners daar grond voor moeten
verkopen, is logisch. Iedereen kijkt dan toch
naar zijn eigen belang. Samen zullen we
daar uit moeten komen.”
Hoewel Paul altijd al iets met politiek had,
dacht hij eigenlijk dat het meer iets voor
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later was. Vanuit zijn werk bij de gemeente
Tynaarlo is die aandacht voor de politiek
nog wat meer toegenomen. “Ik ben al
langer lid van Gemeentebelangen en sinds
een tijdje volg ik de vergaderingen. Toen ik
gevraagd werd om me verkiesbaar te stellen,
heb ik het besluit genomen. Ik ga dit doen.“

Naoberhulp is Paul niet vreemd. Hij doet
klusjes bij kennissen en familie die zijn hulp
kunnen gebruiken. Ook de buren helpt hij
met plezier. “Steevast loop ik op zaterdagmorgen rond 9.30 uur via de deel bij hun
de keuken binnen. Bij de kachel drinken
we koffie en worden de wereldproblemen
besproken, naast de geweldige verhalen van
vroeger. Daar kan ik enorm van genieten.”

Robert Glastra (44)
woont samen met zijn vrouw Helen
en twee kinderen in Gieten. In zijn
vrije tijd houdt hij van voetbal,
vissen en lezen. Robert is werkzaam
bij Gemeente Groningen waar hij
werkbegeleider is van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Zijn interesse ligt bij de Tweede
Wereldoorlog en kijkt dan ook
graag naar documentaires over
deze verschrikkelijke oorlog. Daarnaast is Robert jeugdtrainer van het
voetbalelftal van zijn zoon. Robert
past goed bij Gemeentebelangen,
omdat hij luistert naar mensen en
met concrete plannen komt
over het welzijn van onze
gemeente.

#17

#18
Hilko Bruins (47)
woont in Eexterveen met Elles, hun
twee kinderen en drie honden. Hij
is ongeveer zeven jaar bestuurslid
van Dorpsbelangen Eexterveen.
Hiermee heeft Hilko mooie trajecten
gerealiseerd als starterswoningen,
de bierstube en een dorpsommetje.
Voor hem is de leefbaarheid in kleine
dorpen een belangrijk element binnen
onze gemeente. Hilko is werkzaam bij
Gemeente Assen als specialist/projectleider ICT. Hier houdt hij zich onder meer
bezig met het implementeren van nieuwe
applicaties en complexere migraties. Hilko
zijn kennis en kunde zit met name op het
initiëren van eigen initiatieven. Hij is groot
voorstander van een bottom-up aanpak en
maakt zich dan ook hard voor ideeën van
inwoners.

Er zijn een aantal punten waar Paul mee aan
de slag zou willen. “Communicatie staat op
nummer 1. Onderzoek bevestigde dat dit
verbeterd moet worden. We moeten vinger
aan de pols houden om te kijken of het
ingezette verbeterplan werkt.” Daarnaast
is woningbouw voor Paul een belangrijk
punt. “Ouderen blijven lang in een groot
huis wonen, omdat er anders niks beschikbaar is in het dorp. We moeten actief aan de
slag met nieuwe seniorenwoningen, zodat
er doorstroming plaatsvindt.” Voor de lange
termijn ziet Paul een uitdaging in duurzaamheid in de breedste zin van het woord. “Ook
daar moeten we mee aan de slag.”

“Het schuurfeest is door corona
al twee jaar niet doorgegaan,
maar de organisatie voor dit
jaar is alweer in volle gang.”

#16

Henk Wolf (61)

Jan Huizinga (75)
woont in Gasteren en heeft twee
uitwonende kinderen. Hij houdt
van fietsen, tuinieren en geniet
van zijn pensioen. Jan is al jaren
trouw lid van Gemeentebelangen.
In het verleden heeft hij dan ook
verschillende bestuursfuncties
vervuld voor de partij. Ook was
hij bestuurlijk actief voor Vereniging Brede Overleggroep Kleine
Dorpen in Drenthe en Vereniging
Dorpsbelangen Gasteren.

#19

#20
Lensinus Beijering (69)
is getrouwd met Leentje, heeft twee
uitwonende kinderen, zes kleinkinderen
en woont in Schoonloo. Samen met zijn
zoon zit hij in de maatschap van hun akkerbouwbedrijf met pluimveetak waar hij veel
voldoening uit haalt. In het verleden heeft
Lensinus verschillende bestuursfuncties
bekleed waaronder diverse voorzitterschappen bij onder meer Boermarke
Schoonloo, de Werktuigencoöperatie
en NLTO. Ook is hij 13 jaar secretaris
geweest van aardappelexporteur
Wolf&Wolf. Lensinus is een kenner
op het gebied van de agrarische
sector en daardoor van zeer toegevoegde waarde voor de partij.

Jan Roelof Vos (76)
uit Eexterveen woont samen met
Hillie en heeft twee uitwonende
dochters. Tevens is hij trotse opa
van vier kleinkinderen. Hij zet zich
maatschappelijk in voor de leefbaarheid van dorpen met in het bijzonder
Eexterveen. Hij is dan ook voorzitter
van Dorpsbelangen Eexterveen. Zijn
kennis ligt bij bouw en ontwikkeling, zoals het realiseren van
starterswoningen. Volgens
Jan Roelof mag dit worden
ingezet voor alle dorpen die
daar om vragen.
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#21

Jur Wiersum (71)
woont samen met zijn vrouw Marga
in Schipborg. Jur is gepensioneerd
en doet vrijwilligerswerk voor
onder meer het regiobestuur van
het Longfonds. Verder verzorgt hij
rondleidingen in het Veenkoloniaal
museum voor scholen en belangstellenden. Daarnaast is hij voorzittend meester van de John Welch
Loge, onderdeel van de I.O.O.F in
te Sappemeer. Jur heeft twee
periodes in de raad gezeten
en is drie periodes wethouder
geweest voor onze partij. Hij
kent de ‘klappen van de zweep’
als geen ander en die ervaring
komt geregeld goed van pas!

#22
Bea Tiems-Casemier (59)
woont samen met haar man
Henk en zoon in Anloo waar ze
een melkveebedrijf runnen. Daarnaast is Bea aerobicsinstructrice
en geeft ze sport aan senioren.
Bea krijgt energie van ‘lekker
buiten zijn’, wat goed aansluit
bij haar bestuursfunctie voor
de ijsvereniging Anloo Actief.
Ze vindt het belangrijk dat de
verbinding wordt gezocht tussen
de gemeente en onze dorpen,
zodat we een mooie en leefbare
gemeente blijven waarin natuur,
landbouw en recreatie in evenwicht is.

#23

#24

Ivo Berghuis (45)
woont in Gieten met Anja en hun twee
kinderen. Hij heeft ervaring als raadslid en
kent de gemeente van binnen en buiten.
Ivo is onze bestuursvoorzitter en daarnaast
bestuurslid bij TFC Gieten en voorzitter van
Wielerpromotion Oostermoer, de organisatie van de Superprestige in Gieten. Ivo
heeft een juridische achtergrond. Door zijn
werk als teammanager bij Gemeente Assen
weet hij hoe goed hoe het ‘werkt’ in de lokale
politiek.

Nanno Pul (73)
woont in Gieten, is getrouwd met
Marry en heeft twee kinderen en vier
kleinkinderen. Nanno is liefhebber van
de Drense taal. Zingen is zijn hobby en
daarom is hij ook lid van het Gemengd
Koor Gieten. Nanno is bezig met zijn
derde termijn als raadslid en is trots
op de gezamenlijke bijdrage van
onze partij. Hij vindt het geweldig
dat hij over allerlei onderwerpen
mee heeft mogen denken en
beslissen.

“U VINDT ONS LANGS DE SPORTVELDEN, IN DE DORPSCAFÉS EN
-HUIZEN, BIJ VERENIGINGEN EN ALS VRIJWILLIGER OF BEZOEKER
BIJ VELE ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN DE GEMEENTE”
22 Op de groepsfoto ontbreken Harry Hoiting en Jan Roelof Vos
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Wonen en Leven
Leefbaar en met veel plezier

“WE MOETEN AANDACHT
BLIJVEN HOUDEN VOOR
DE LEEFBAARHEID IN
ONZE DORPEN.”

Zorg

O
24

H

et is goed toeven in onze dorpen.
En dat willen we graag zo houden.
Dit betekent dat we aandacht moeten
blijven houden voor de leefbaarheid.
Niet alle dorpen zijn gelijk. Dorpen die
meer moeite hebben om voorzieningen in stand
te houden, mogen extra hulp van de gemeente
verwachten.
•

Zoek naar een oplossing voor
de woningproblematiek

•

Denk mee als inwoners er met hun
bouwplannen niet zelf uit komen

•

Zorg voor voldoende woonplekken voor
ouderen, ook in de kleinere dorpen

•

Stimuleer plannen ter bevordering
van de levendigheid

•

Economie en
Ondernemen

H

et
ondernemerschap
groeit. Er komen steeds
meer jonge ondernemers
bij. En dat is positief.
Het is van belang dat de
gemeente deze ondernemers faciliteert. In onze gemeente is ruimte
om te ondernemen. We willen voor
ondernemers geen strengere regelgeving of normen dan dat er landelijk en provinciaal al gelden. Ook bij
ondernemerschap gaan we uit van
het ja-tenzij-principe. De gemeente
zit daarbij wat ons betreft naast de
ondernemer en zorgt voor advies en
ondersteuning.

“WE WILLEN VOOR
ONDERNEMERS GEEN STRENGERE
REGELGEVING OF NORMEN DAN DAT
ER LANDELIJK EN PROVINCIAAL AL GELDEN.
OOK BIJ ONDERNEMERSCHAP GAAN WE

•

Breng het Leefbaarheidsfonds
meer onder de aandacht

Geef ondernemers
de ruimte om zich
te ontwikkelen

•

•

Lever een bijdrage aan de
renovatie van dorpshuizen

Ondersteun de vitalisering
van de recreatiesector

•

•

Adviseer en ondersteun dorpen
met gedragen plannen

Heb oog voor de
landbouwsector

•

Activeer een vrijwilligersfonds

•

Stimuleer dorpen hun naoberschap
uit te dragen bij nieuwe inwoners

•

Denk na over de wijze van participatie

Voor jong en oud

Ruimte voor ontwikkeling

UIT VAN HET JA-TENZIJ-PRINCIPE.”

Groenonderhoud
Een verzorgend groene omgeving

D

mdat de zorgtaken Wmo en Jeugdzorg een aantal jaren terug zijn overgedragen aan de gemeente, kunnen
we directer en samen met inwoners
en instanties mooie voorzieningen en
goede hulp bieden aan de mensen die dat nodig
hebben. Maar, dit gaat niet vanzelf.

“WE KUNNEN DIRECTER EN

•

Heb aandacht voor inwoners met
een afstand tot de arbeidsmarkt

VOORZIENINGEN EN GOEDE

•

Neem processen zorgondersteuning
onder de loep

•

Ontwikkel de rol van de
dorpscoördinator

•

Sta open voor bermbeheer
door de dorpen zelf

•

Stimuleer initiatieven
voor gezond gedrag

•

Zaai bloemenmengsels
voor biodiversiteit

•

Zoek naar effectieve werkwijze
voor de Jeugdzorg

•

Bestrijd exoten en andere
schadelijke planten

SAMEN MET INWONERS
EN INSTANTIES MOOIE
HULP BIEDEN AAN DE MENSEN
DIE DAT NODIG HEBBEN.”

“DE KERNTEAMS ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HUN EIGEN GEBIED.
WAT ONS BETREFT IS DE VOORMAN VAN HET
TEAM HERKENBAAR ÉN BEREIKBAAR.”

e gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van
het openbaar groen. Vanaf
2021 is dit georganiseerd
met kernteams. Dit heeft
een periode nodig om goed te kunnen
functioneren. De kernteams zijn verantwoordelijk voor hun eigen gebied. Wat
ons betreft is de voorman van het team
herkenbaar én bereikbaar voor de
inwoners van dat gebied.
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Grondbeleid
Strategisch aankopen
		
en verkopen

“DE GEMEENTE IS GEEN ONDERNEMER
OF PROJECTONTWIKKELAAR,
MAAR HET KAN HELPEN OM DE
GEMEENTELIJKE TAKEN BETER
UIT TE KUNNEN VOEREN.”

B

•

Denk strategisch na over de
aan- en verkoop van grond

O

nze gemeente is een
grote
plattelandsgemeente met relatief
veel kilometers aan
wegen. Veilige bereikbaarheid met de auto, openbaar
vervoer, te fiets of te voet is altijd van
belang.

Altijd veilig op pad

•

Ga voor het verbeteren
van de N34

“VEILIGE BEREIKBAARHEID MET DE

•

Blijf in contact met
de openbaar vervoer
organisatie

OF TE VOET IS ALTIJD VAN BELANG.”

•

Zorg voor veilige en
comfortabele fietsen wandelpaden

•

Ga door met de aanleg van
graskeien langs de wegen

AUTO, OPENBAAR VERVOER, TE FIETS

Energie en Milieu

ewuster omgaan met energie en milieu
is essentieel voor een leefbare toekomst.
Daarbij moet de gemeente het goede
voorbeeld geven, door bijvoorbeeld
over te stappen op elektrisch vervoer
zodra het wagenpark vervangen wordt. En zal de
gemeente moeten investeren in meerdere laadpalen op logische plekken in de gemeente.
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W

ij staan achter een actief grondbeleid. Dit betekent dat we stimuleren dat de gemeente strategisch
nadenkt over bepaalde grond aanen verkoopkeuzes. De gemeente is
geen ondernemer of projectontwikkelaar, maar
het kan helpen om de gemeentelijke taken beter
uit te kunnen voeren. Denk daarbij aan het woonbeleid, het maken van ruimte voor ondernemers,
grondruil en/of compensatiegrond. De gemeente
moet een grondpositie hebben voor ontwikkeling. Eventueel kan de gemeente de grond in
erfpacht geven.

Verkeer en
Vervoer

Voor een leefbare toekomst

Onderwijs

Groeien en bloeien

“GOED CONTACT MET DEZE

•

Steun alternatieve energie op
initiatief van de dorpen

•

Maak kleine windmolens
bij bedrijven mogelijk

•

Behoud het huidige afvalsysteem

“GEEF ALS GEMEENTE HET GOEDE

•

Plaats afval- en hondenpoepbakken
op logische plekken

VOORBEELD, DOOR BIJVOORBEELD

•

Maak inbreng verzameling
groot groenafval mogelijk

•

Stimuleer deelname landelijke
opschoondagen

•

Sorteer voor op klimaatverandering

•

Heb aandacht voor de gevolgen
van gas- en zoutwinning

ORGANISATIES IS VAN BELANG
OM BIJZONDERHEDEN VROEGTIJDIG

OVER TE STAPPEN OP ELEKTRISCH
VERVOER ZODRA HET WAGENPARK VERVANGEN WORDT.”

TE KUNNEN SIGNALEREN.”

H

et
openbaar
onderwijs
in onze gemeente wordt
verzorgd door Stichting
PrimAH. Daarnaast hebben
we te maken met bijzonder
onderwijs. Goed contact met deze organisaties is van belang om bijzonderheden vroegtijdig te kunnen signaleren.
•

Behoud scholen als de
kwaliteit voldoende is

•

Zorg voor maatschappelijke
ondersteuning op scholen

•

Verminder laaggeletterdheid
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Armoede
		

Voor hulp en
ondersteuning

VAN EEN GOED SOCIAAL

A
•

Help werkzoekenden

BELEID VOOR DE MINST

•

Leg meedoen regelingen
opnieuw onder de loep

•

Zorg voor betere afstemming
tussen de diverse organisaties

•

Pak energiearmoede aan

“WIJ ZIJN VOORSTANDER

DRAAGKRACHTIGEN,
DE MINIMA.”

K

Kunst, Cultuur
en Sport

unst- en cultuuruitingen van en door
eigen inwoners hebben wat ons betreft
een belangrijke plaats in het subsidiebeleid. Hierbij denken wij aan de diverse
toneel-, muziek- en zangverenigingen.

28

rmoede komt ook in onze gemeente
steeds meer voor. Dit moeten we actief
bestrijden. Wij zijn voorstander van
een goed sociaal beleid voor de minst
draagkrachtigen, de minima.

•

Creëer plek voor hobby of sport

•

Investeer in energiebesparing
bij sportaccommodaties

•

Koester cultuur- en sportevenementen

•

Stimuleer sport en beweging

•

Maak geschiedenis zichtbaar

•

Houd de streektaal levend

•

Behoud tradities als het
paasvuur en carbidschieten

Voor ontspanning en
een goede gezondheid

“TONEEL-, MUZIEK- EN

O

Veiligheid

Een zorgeloos leven

nze gemeente staat
al jaren hoog op de
ranglijst van veilige
gemeenten. Dat moet
zo blijven. Steeds vaker
horen we in het land over messen,
wapens en geweld. Dat baart ons
zorgen. Iedereen moet in een veilige
omgeving kunnen leven. Een politie
die bereikbaar en zichtbaar is, speelt
hierin een belangrijke rol. Wij zien
een prominente plek voor de wijkagent en de jongerenagent.
•

Blijf alert op verdachte
omstandigheden

•

Stimuleer gebruik
preventieapp

•

Behoud de
brandweerposten

“IEDEREEN MOET IN EEN VEILIGE
OMGEVING KUNNEN LEVEN.”

Dienstverlening
Makkelijk en toegankelijk

“HOUD KORTE LIJNEN EN
SPREEK DEZELFDE TAAL.”

D

e dienstverlening kan beter.
De omgevingswet doet in de
komende bestuurstermijn zijn
intrede. Theoretisch zou het
er voor de inwoners makkelijker op worden. Zoals een duidelijk
inzicht in de Ruimtelijke Ordening op
mogelijkheden en onmogelijkheden
voor initiatieven in de omgeving. Maar
hulp en begeleiding daarbij vanuit de
gemeente zal zeker de eerste jaren nog
nodig zijn.
•

Houd korte lijnen

•

Spreek dezelfde taal

BETREFT EEN BELANGRIJKE PLAATS

•

Toets je beleid

IN HET SUBSIDIEBELEID.”

•

Wees toegankelijk

•

Gebruik gezond verstand

ZANGVERENIGINGEN HEBBEN WAT ONS
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Gemeentebelangen heeft voelsprieten verspreid in de gemeente.
We horen daarom veel, zijn
makkelijk aanspreekbaar en hebben
snel contact. Wekelijks hebben
we een steunfractievergadering. U
kunt uw onderwerp inbrengen, uw
mening geven en u krijgt mee hoe
wij als fractie achter de schermen
ons werk doen. Meedoen? Voor
€ 1,- per maand bent u al lid van
Gemeentebelangen.

OVER GEMEENTEBELANGEN
De laatste jaren zijn de lokale partijen landelijk behoorlijk in opkomst. Onze Gemeentebelangen is echter niet van de laatste jaren.
Al in de voormalige gemeenten kenden we lokale partijen. Veelal ontstaan uit een
afsplitsing van de gevestigde politieke partijen. In Rolde gaat dat zelfs terug tot vóór
1931. In 1962 ontstond Gemeentebelangen in Gieten en in Gasselte ontstond zij in 1965.
In Anloo waren er zelfs twee lokale partijen. In 1978 Gemeentebelangen, daar kwam in
1984 de Combinatie Zanddorpen bij. Deze laatste is ontstaan vanuit de verenigingen
en commissies dorpsbelangen van de dorpen Anloo, Anderen, Gasteren en Schipborg.
Bij de herindeling van de vier voormalige gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde
tot gemeente Aa en Hunze ontstond de huidige Gemeentebelangen.













Raad de plaat
en win!

Win 4 dagkaarten voor
DX Adventurepark!
De gemeente Aa en Hunze telt 35 dorpen.
Wij hebben er een aantal bezocht en op de
foto gezet. Weet u waar we zijn geweest?
Geef uw antwoorden door voor 16 maart via
oplossing@gbaaenhunze.nl of stuur naar:
Secretariaat Gemeentebelangen
T.a.v. Raad de plaat
Greveling 2
9654 PT Annerveenschekanaal
De winnaar wordt 17 maart persoonlijk op de
hoogte gebracht.
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BLIJF OP DE HOOGTE
gbaaenhunze.nl
gbaaenhunze
@CGB_AenH
Gemeentebelangen Aa en Hunze
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