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Voorwoord
Beste lezers,
Voor u ligt de laatste EvA van 2012 zoals u altijd gewend bent. De techniek
heeft het mogelijk gemaakt om informatie snel te verspreiden en wij willen
ook van deze techniek optimaal gebruik maken. Daarom heeft de redactie
besloten om 10 x per maand een nieuwsbrief te verspreiden en 2 x per jaar
ruim voor de algemene ledenvergadering de huidige EvA.
Het hoofddoel van een ledenblad is om politiek nieuws uit de gemeente onder
de leden te verspreiden en de noodzaak om snel met nieuws te komen!
De moderne technieken bieden ons de kans om het nieuws via email te
verspreiden. Vandaar dat we de 10 x per jaar uitgave via deze nieuwe techniek
gaan doen. Degenen die nog niet beschikken over een mail krijgen de
nieuwsbrief, zoals gewend, via de bezorgers.
In deze EvA verder nieuws over de Permanente Campagne. Want u begrijpt
dat we na het geweldige verkiezingsresultaat gewoon verder gaan met
campagne voeren. Over 1,5 jaar volgen alweer de
Gemeenteraadsverkiezingen. Dus we gaan door!
Op 8 november is er een Algemene Ledenvergadering. Ons nieuw Kamerlid,
Henk Nijboer, zal hier aanwezig zijn. Hij wil graag kennis maken met onze
leden.
We eindigen het jaar weer met onze aanwezigheid op de Veendammer
Kerstmarkt op 15 en 16 december. Iedereen die hieraan een steentje wil
bijdragen kan zich melden bij de leden van de Permanente Campagne.
In januari beginnen we met een spetterende start. Onze voorzitter, Hans
Spekman, komt in januari naar Veendam. Naast zijn aanwezigheid op de
Nieuwjaarsbijeenkomst zal hij het startsein geven voor ons Ombudsteam. Dit
team zal een belangrijk onderdeel gaan vormen van onze Permanente
Campagne. We zullen in dit kader zeker nog een beroep doen op de kennis
van onze leden. Over het Ombudsteam volgt binnenkort meer informatie.
Tot op de ledenvergadering van 8 november,

De Redactie
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Afdeling Wildervank/Veendam

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering. Deze vergadering zal worden gehouden op

Woensdag 8 november 2012
Aanvang 20.00 uur
De Dukdalf, De Reede, Veendam

De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Verslag van ALV 26 april 2012
Financieel verslag 2011
Conceptbegroting 2013 & concept werkplan 2013
Actuele politiek van de fractie
Rondvraag
Sluiting

Als gastspreker verwelkomen wij Henk Nijboer

Het Bestuur
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VERSLAG LEDENVERGADERING PARTIJ VAN DE ARBEID
AFDELING WILDERVANK/VEENDAM VAN 26 april 2012
Aanwezig
Ankie Beenen, Bert Bos, Mariëtte Steenhuis, Jan H Tap, Hans Fekkes, Jolanda Bakema,
Albert Bijker, Pieta Loots, Bert Buiring, Ans Grimbergen, Dina Batting, Henk Batting,
Hacer Sahinturk-Isik, Willem de Vries, Jan van der Laan.
Niet aanwezig met kennisgeving
Klaas Steenhuis, Mansur Altuntas, Nico van den Helm, Liny Eggens, Sjoerd Jan Burgsma,
Ernst-Jan Sulman.

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Mededelingen
Ankie Beenen:
Op 1 juni gaat de Jan Schaper-leergang van start. De leergang is bedoeld voor PvdA-leden
die overwegen zich te kandideren als raadslid bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
Ankie Beenen geeft aan dat het misschien mooi vervolg is voor de cursus politiek die we
hebben gehad. Als de Jan Schaper- leergang goed bevalt dan kunnen we de Rosa Leergang
naar het Noorden halen. Rosa Leergang is een cursusreeks voor mensen die meer willen
doen binnen de PvdA, die graag aan de slag willen binnen de partij en kennis willen maken
met de PvdA en haar leden.
Verslag van de ALV van 2 november 2011
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

Financieel verslag 2011
-

Er is geen verslag. Formeel hoort er een verslag te zijn. Besluit: uitstellen tot
volgende ALV.
Ter goedkeuring wordt het verslag de volgende keer aan de leden van de ALV
voorgelegd.
Financieel overzicht met rapportage is door ALV goedgekeurd.
We hebben nog overschot van vorig jaar.
De begroting van 2012 is eerder vastgesteld. De kosten van Permanente campagne
zijn in de begroting gedekt.

Verkiezingen bestuur:
- Het hele bestuur treedt af en is herkiesbaar
- Ernst-Jan Sulman en Sjoerd jan Burgsma stellen zich niet opnieuw herkiesbaar
- Nieuwe lid: Hans Fekkes. Hans Fekkes heeft zich voorgesteld . Na een gesprek met
Willem de Vries en Jolanda Bakema heeft hij besloten om lid te worden van het
bestuur.
- Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen meelopen met het bestuur.
4
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Verkiezingen kascontrolecommissie
Christina Woltjes, Liny Eggens, Bert Bos en Albert zijn opnieuw benoemd.
Verkiezingen gewestafgevaardigden
- Hacer Sahinturk-Isik opnieuw benoemd
- Ernst-Jan Sulman stelt zich niet weer kandidaat
- Rob Hayé benoemd.
- Dina Batting is benoemd
Verkiezingen congresafgevaardigden
- Sjoerd Jan Burgsma heeft zich niet opnieuw kandidaat gesteld
- Dina Batting en Jolanda Bakema zijn benoemd.
Nieuws van de fractie
Ans Grimbergen:
- Raadsvoorstel om het fietspad tussen Westerbrink en de Schilderslaan te onttrekken
aan de openbaarheid. PvdA is tegen de onttrekking van de fietspad. Laatste tijd is er
namelijk weinig tot geen overlast geweest. PvdA fractie is tegen de onttrekking en
omlegging van de fietspad.
- Bestemmingsplan Kerststraat West. Investeren in het centrum is goed voor de
economie en de werkgelegenheid. PvdA Fractie is akkoord gegaan met de
investering. De gemeente gaat wel meebetalen. Ankie Beenen vraagt zich af of er
voorwaarden zijn gesteld . Social return: dat er bij de uitvoering van de opdracht
ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
Acties van de Fractie
Ans Grimbergen:
- Geregeld gaan ze de wijk in. Activiteiten worden per mail gestuurd en wordt
verwacht dat de leden mee gaan doen met de activiteiten.
- Ombudsteam wordt opgezet. Twee mensen kunnen voldoende zijn. Na de zomer
willen wij er mee beginnen. Wanneer alles klaar is wordt de provincie ook op de
hoogte gebracht, zodat ook mensen uit Oost-Groningen kunnen meedraaien.
- Beroep aan het bestuur: doe wat meer aan scouting.
Rondvraag
Meedeling Ankie Beenen: Studenten van de Rug hebben een onderzoek gedaan in dorpen
over zonne-energie. Er wordt gekeken hoe hier een vervolg op gegeven kan worden.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezige leden om 21:45
uur.
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Wildervank Veendam

CONCEPT-BEGROTING 2013

Inkomsten

Afdracht partijbureau

€ 1344,00

Bijdrage fractie

€ 2400,00

Rente

€ 60,00
------------€ 3804,00

Uitgaven

Bestuursvergaderingen 8x
EVA 5 x
Reiskosten
Ledenvergaderingen 6x
Permanente campagne en propaganda
Website
Nieuwe leden
Drukwerk
Diversen
Reservering verkiezingen
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€ 250,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 1000,00
€ 1000,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 514,00
-----------€ 3804,00

CONCEPT-WERKPLAN 2013
Inleiding
Onze doelstelling is nog steeds een enthousiaste en actieve partij te zijn, die weet waar ze
voor staat en die zich profileert naar de samenleving. Bestuur en fractie zullen zich hiervoor
volledig blijven inzetten.
Met het verschijnen van dit werkplan willen wij zo goed mogelijk vastleggen wat de
plannen zijn voor het jaar 2013. Daarnaast kunnen er zich natuurlijk situaties voordoen die
nopen tot ad-hoc beslissingen of bijeenkomsten. Wij zullen de leden daarover, in
voorkomende gevallen, tijdig in kennis stellen.
Samenstelling bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Willem de Vries
*
voorzitter
Jan van der Laan
*
vice-voorzitter
Hacer Sahinturk-Isik
*
secretaris
Jan van der Laan
*
penningmeester
Fred Teseling
lid
Dina Batting
lid
Wladimir Slor
lid
Rob Haye
lid
De met * aangeduide bestuursleden vormen het dagelijks bestuur.
Samenstelling fractie
De fractie bestaat uit:
Ans Grimbergen
Pieta Loots
Mansur Altuntas
Bert Bos
HenkBatting
Frits Muurman.

fractievoorzitter
penningmeester
secretaris

Klaas Steenhuis is wethouder.
Gewestelijke afgevaardigden
Hacer Sahinturk-Isik
Rob Hayé
Congresafgevaardigde
Dina Batting
Jolanda Bakema
Bestuursvergaderingen
De vergaderingen van het algemeen bestuur zullen zodanig worden vastgesteld, dat de
mogelijkheid bestaat om een mening te geven over actuele politieke zaken, die in de
gemeenteraad gaan spelen. Vaste punten op de agenda zijn in elk geval de gemeente- en de
provinciale politiek.
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Fractievergaderingen
De PvdA-fractie komt als regel tenminste twee keer per maand bijeen. De tussenfractie is
ter voorbereiding van de commissievergaderingen, terwijl de reguliere fractievergadering
vooraf gaat aan iedere raadsvergadering. Verder heeft de fractie, verspreid over het jaar,
enkele dagen gereserveerd voor verdieping in (actuele) onderwerpen of voor kontakten met
verenigingen of groeperingen in onze gemeente.
Afvaardigingen bestuur - fractie v.v.
Namens het bestuur zijn in principe tenminste twee personen aanwezig bij de
fractievergaderingen namelijk de voorzitter en één of twee andere bestuursleden. Beoogd
wordt zo bestuursopvattingen in te brengen en het bestuur inzicht te geven in het
functioneren van de fractie als geheel en van de afzonderlijke fractieleden. Vanuit de fractie
is een lid aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Het doel van deze werkwijze is de
onderlinge contacten en informatie-uitwisseling indien noodzakelijk te verbeteren en zo
goed mogelijk te houden
Ledenvergaderingen en themabijeenkomsten
Het bestuur organiseert minimaal twee keer per jaar een reguliere ledenvergadering.
Daarnaast is het bestuur van plan om op voorstel van een ingestelde werkgroep en in
overleg met de fractie één of meer themabijeenkomsten te organiseren.
Contacten burgers / contacten in de wijk
Dit is een onderwerp die blijvend de aandacht verdient. Ook in 2013 zal weer gezocht
moeten worden naar activiteiten waardoor wij de burgers en onze leden kunnen bereiken.
Met “publieksgerichte” activiteiten willen bestuur en fractie inhoud geven aan de wens om
de contacten met onze leden maar ook met de burgers te versterken.
Gedacht moet worden aan het organiseren van (opvallende) activiteiten om de contacten
met de burgers te versterken; activiteiten die laten zien dat de PvdA “aan de weg
timmert”en die ook laten zien waar wij voor staan.
EvA en website
Een voor Allen en de website zijn onze communicatiekanalen naar buiten. De website zal
alle ontwikkelingen, die zich voordoen zo snel mogelijk in de publiciteit moeten brengen.
De redactie van Een voor Allen zal in overleg met het bestuur een verschijningsschema
dienen op te stellen.
De verspreiding van EVA vindt plaats via e-mail en via bodes. Hiervoor is een
adressenbestand aanwezig, die uiteraard actueel moet worden gehouden.
De website wordt beheerd door Ernst Jan Sulman en Bert Buining
Overige activiteiten
• Er zal in 2013 een nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden.
• Een werkgroep, die tot opdracht heeft debatten en discussies te organiseren,zal op
korte termijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van een 1-mei bijeenkomst
bekijken.
• Een commissie zal zich bezig houden met het op gang brengen van ombudswerk
• Een commissie is bezig een cursus te ontwikkelen voor belangstellenden in het werk
van de gemeenteraad.
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Interview met Ankie Beenen
Al ruim anderhalf jaar is Ankie fractievoorzitter van de Provinciale Staten in
Groningen. Tijd voor een gesprek!
We gaan aan de keukentafel zitten met een pot koffie en een schaaltje
koekjes en praten over haar/hun moederland Denemarken, wat zij deelt met
haar partner Stef Groen, hoe het is om politicus te zijn en wat verder ter tafel
komt.
Jullie zijn al vroeg geïnfecteerd met liefde voor de Kunst en Cultuur van
Denemarken en volgens mij nog niet genezen. Hoe en wanneer is die liefde
ontstaan?

In 1975 gingen Stef en ik voor het eerst op vakantie naar Denemarken. Het
was meteen liefde op het eerste gezicht. Vanaf toen zijn we met regelmaat
steeds weer naar Denemarken gegaan. Later ook met onze zoon. We houden
van het landschap, de mensen en de kunst en cultuur van het land. We hebben
er inmiddels vele vrienden. We zijn lid van een Deense Vikinggroep. Met
deze groep zijn we aanwezig op Vikingmarkten. Met elkaar leven, wonen en
werken we op deze markten. Onze interesse gaat naast de geschiedenis ook uit
naar oude ambachten uit de Vikingperiode. Zoals bijvoorbeeld het smeden en
weven.
Denemarken heeft een streng immigratiebeleid en Wilders was erg welkom.
Merk je daar in Denemarken iets van en hoe ga je daarmee om als sociaaldemocraat ?

In 1995 is de Dansk Folkeparti (DFp)opgericht. Bekende voorvrouw was Pia
Kjaersgaard. Zij gaf vanaf de oprichting leiding aan de partij. Sinds afgelopen
september heeft ze afscheid genomen.
De DFp is EU-sceptisch en is tegen invoering van de euro. Belangrijkste
programma punt is een streng immigratiebeleid. De partij ziet de toename van
het aantal moslims als een bedreiging en wijst een multiculturele samenleving
af. De DFp is voor strengere straffen, dierenwelzijn, hogere defensie-uitgaven,
steun aan Israël en afschaffing van het recht op belediging.
Pia Kjaersgaard wist de partij te transformeren van een marginale protestpartij
tot de derde grote partij van het land met veel invloed. De DFp gaf sinds 2001
een aantal keren gedoogsteun aan een centrumrechts minderheidskabinet. In
ruil daarvoor wist de DFp gedaan te krijgen dat er strenge immigratiewetten in
Denemarken kwamen.
De DFp is voor Geert Wilders altijd een voorbeeld geweest.
Bij de laatste verkiezingen heeft de DFp flink verloren. Van veel Denen
hoorden we dat ze schoon genoeg hadden van de DFp. Wel gedogen, veel
roepen maar geen regeringsverantwoordelijkheid willen nemen.
oktober 2012 EvA
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De Sociaal Democraten zijn nu de grootste partij en leveren de vrouwelijke
premier.
Op dit moment groeit de kritiek op de huidige Deense regering. De Denen
hadden zeer hoge verwachtingen van de nieuwe regering. Op economisch
terrein doet de regering het goed, maar de Denen hadden gehoopt dat er op
sociaal terrein veel zou worden hersteld (o.a. kinderopvang en zorg) van wat
door de vorige regeringen is verslechterd. Dit blijft achterwege en daarin zijn
de Denen zeer teleurgesteld.
Er zijn enorm veel gelijkenissen met ons land. Daarom is het heel boeiend om
de politieke ontwikkelingen in Denemarken te volgen.
Iets totaal anders; we weten dat je uit het onderwijs komt! Kunnen onderwijs
en opvoeding bijdragen aan burgerschapsvorming?

Samenleven begint op school. Het leren te functioneren in een democratische
gemeenschap hoort thuis in het onderwijs.
Eigenlijk moet het bijdragen aan burgerschap van jongeren een kerntaak van
het onderwijs zijn. Te beginnen in het primair onderwijs en doorgaand in het
voortgezet onderwijs.
Daar moet het meer zijn dan de lessen maatschappijleer. De maatschappelijke
stages in het voortgezet onderwijs moeten een onderdeel uitmaken van het
burgerschapsonderwijs.
Maar scholen mogen daar niet alleen voor staan. De school zou de
burgerschapsopdracht moeten delen met de ouders,het gezin. Ja, zelfs met de
wijk en allerlei verenigingen. Maar ook de overheid moet zich mee
verantwoordelijk voelen.
Er moet nog veel gedaan worden om het burgerschapslessen vorm te geven.
Veel scholen worstelen er mee. Onze Tweede Kamer leden Jeroen
Dijsselbloem, Mariet Hamer en Tanja Jadnanansing hebben kort geleden
aandacht gevraagd voor meer steun voor scholen bij het opzetten van
burgerschapslessen.
Is de democratie sterk genoeg of is het een kwestie van voortdurend
onderhoud?

Daar kan ik heel kort in zijn: het is een kwestie van voortdurend onderhoud.
En waar we het zo net over hadden, burgerschapsonderwijs is daarbij heel
belangrijk.
Politiek bedrijven is een kunst! Wat is het verschil tussen het gemeentelijk en
provinciaal niveau. Je rol in de provincie is een andere dan als wethouder in
Veendam. Hoe vergaat jou deze verandering?
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Mijn rol is inderdaad een heel andere. Ik ben geen bestuurder maar Statenlid.
Net als raadsleden hebben wij als Statenleden een kaderstellende en
controlerende rol.
De provincie heeft andere taken dan een gemeente. Het zijn: duurzame
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (waaronder waterbeheer, milieu,
energie en klimaat), vitaal platteland, regionale bereikbaarheid en regionaal
openbaar vervoer, regionale economie, culturele infrastructuur en
monumentenzorg en de kwaliteit van het openbaar bestuur.
Het was even wennen maar ik vind het buitengewoon interessant en beleef er
veel plezier aan.
Verandering in onze samenleving is een constante geworden; wat de politici
nogal eens verweten wordt, is dat ze daar niet adequaat mee kunnen
omgaan. Is dit verwijt terecht volgens jou?

Volgens mij is dit verwijt niet terecht. Politici zijn ook
volksvertegenwoordigers. Ze komen in wijken en buurten en hebben oog voor
de maatschappelijke vraagstukken en veranderingen in onze samenleving. Met
regelmaat wordt er naar aanleiding van een wijk of buurtbezoek aandacht
gevraagd voor bepaalde problematieken.
Omdat het vaak gaat over complexe vraagstukken liggen de oplossingen niet
direct voor handen.
We maken even een uitstapje naar de literatuur!
Wie is je favoriete schrijver! Welk boek is je het meest bijgebleven?

Ik heb een voorkeur voor Scandinavische schrijvers. Daar zul je niet raar van
op kijken.
Het boek “De huilende molenaar” van de Finse schrijver Arto Paasilinna is
mij lang bijgebleven. Het is een roman over de menselijke neiging om alles
wat niet voldoet aan de norm, wreed te onderdrukken.
We hadden nog veel meer te berde kunnen brengen, maar ik sluit af met de
vraag of ze naast haar politieke activiteiten tijd heeft voor andere hobby’s:

Lezen, wandelen, piano spelen en weven dat zijn mijn favoriete hobby’s .
Als ik terug kijk op de periode van Ankie haar politieke carrière in Veendam
kan ik en velen denk ik met mij niet anders concluderen dan dat zij met veel
toewijding een bevlogen politica is. Al haar tijd en energie dat zij hieraan
besteedt, kan zij niet volbrengen als het thuisfront (haar Stef en zoon Niels)
niet achter haar staan.
Samen hebben zij een goed en rijk gevuld leven!

Dina Batting

oktober 2012 EvA
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Kerstmarkt

Op zaterdag 15 en zondag 16 december 2012 wordt er weer een Kerstmarkt
gehouden in het centrum van Veendam.

Armoedebestrijding in moeilijke tijden
Sinds 2006 ben ik wethouder. Het zal in 2007 geweest zijn dat in ons gebied
ook een voedselbank begon met haar activiteiten. Ze startten met zo’n 30
deelnemers. Het zijn intussen bijna 180.
Mensen die gebruik maken van de voedselbank moeten aantonen dat ze(erg)
weinig geld om handen hebben, anders worden ze niet toegelaten. Afhankelijk
van iemands gezinssituatie mag men over tussen de 40 en 60 euro per week
maximaal beschikken.
Vaak doen mensen een beroep op de voedselbank als men in de
schuldsanering zit. Om de schulden af te lossen moet men dan vaak 36
maanden van een heel klein bedragje rond zien te komen en dan is een
wekelijks voedselpakket een mooie ondersteuning.
De voedselbank in Veendam(en omstreken) is een initiatief van de
Gangmakers, een stichting bestaande uit een aantal mensen die vanuit het
Scheepskwartier(Sorghvliet I), destijds het initiatief namen iets te gaan doen
voor mensen die het erg beroerd hebben.
Deze Gangmakers hebben destijds zelf uitgezocht wat er allemaal kwam
kijken bij deelneming aan de landelijke keten van voedselbanken. Daarnaast
legden zij contact met kerken en andere maatschappelijke organisaties. Via
serviceclubs werd geld ingezameld en via supermarkten werd en wordt ook al
en toe vers eten bij elkaar gebracht.
Zij doen dus heel erg goed werk voor een groeiende groep in onze
samenleving waarvoor wij als overheid niet altijd iets kunnen betekenen.
Indirect ondersteunen wij de voedselbank wel. Wat zij, naast wat ze allemaal
zelf bijeenbrengen, dan nog tekortkomen bijvoorbeeld voor transportkosten of
huisvesting, daar draagt de gemeente in bij. Trouwens ook de ondernemer die
voor een gereduceerd tarief vierkante meters beschikbaar stelt en de
energiekosten voor zijn rekening neemt, draagt bij.
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Zo ontstaat er een mooie gecombineerde samenwerking tussen publiek/privaat
en vrijwilligers. Alleen zou ik willen dat we in staat waren dit vraagstuk te
verkleinen en teniet te doen op den duur.
Dat blijkt een hardnekkig vraagstuk. Het afgelopen jaar is het aantal
aanvragen schuldhulpverlening bij de volkskredietbank met 25% gestegen in
vergelijking met het jaar ervoor.
Wij, de deelnemende gemeenten in de volkskredietbank, hebben als beleid
uitgestippeld, dat de voorziening laagdrempelig moet zijn en dat we in
beginsel geen mensen willen uitsluiten van hulp. Dat doen we niet omdat we
ervan overtuigd zijn dat de maatschappelijke schade dan veel groter zal zijn
dan de besparing. Maar het wordt voor de gemeenten steeds moeilijker om het
financieel allemaal draaiende te houden. Daarom gaan we nu ook aan de grote
belanghebbende crediteuren(woningbouwcorporaties, energiebedrijven,
zorgverzekeraar) vragen of zij niet bij willen dragen in die gevallen waarin de
VKB via rechtstreekse betaling meehelpt ervoor te zorgen dat men de nota
tijdig incasseert. Op die manier hopen we een breder financieel draagvlak te
leggen onder de VKB als maatschappelijke voorziening.
Vervolgens willen we verkennen bij (grote)werkgevers of zij ook geen belang
hebben bij tijdige oplossing van schulden waardoor bijvoorbeeld het
ziekteverzuim minder hoog zou kunnen zijn.
En verder? Mij lijkt dat we in het kader van consumentenbescherming ook
eens moeten kijken naar het minder makkelijk maken van kopen op de pof, of
het afsluiten van mobieltjesabonnementen etc..
Zo klimmen we dan toch nog uit deze dip zonder de meest kwetsbaren te
vergeten.

Klaas Steenhuis

oktober 2012 EvA
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Afdeling Wildervank/Veendam

Nieuwjaarsbijeenkomst

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Woensdag 16 januari 2013
Aanvang 20.00 uur
Woonzorgcentrum AG Wildervanckhuis
Borgerspark 2
Veendam

Programma:
1. Opening
2. Gastspreker is Hans Spekman
- Startsein: Ombudsteam
3. Nieuwjaarstoespraak door Ans Grimbergen

U bent van harte welkom
Het Bestuur
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Naam en adressenlijst
Partij van de Arbeid afdeling Wildervank/Veendam
Redactie Eén voor
Allen
Stationspark 24
9641 MR Veendam
Teisterbant 4
Dhr. B. Buiring
9642 RG Veendam
Boven Oosterdiep 110
Mw. A. Dragt
9641 JT Veendam
Planetenlaan 106
Mw. H. Sahinturk-Isik
9742 JD Groningen
Julianalaan 74
Mw B. Scholtens
9641 LZ Veendam
Nijverheidsstraat 17
Dhr. J. Olijve
9648 JA Wildervank
Gelrelaan 6
Mw. T. Tuinstra
9642 HH Veendam
Mw. D. Batting

619864

bbatting@hotmail.com

06info@buiring.nl
29111170
625697

ladravis@gmail.com

06hacerisik@live.nl
42082853
bijka@kabel.netvisit.nl
614666

jenneolijve@planet.nl

622898

ttuinstra@hetnet.nl

Dagelijks Bestuur:
Dhr. W. de Vries
voorzitter
Dhr. J. van der Laan
vice-voorzitter/
penningmeester
Mw. H. Sahinturk-Isik
secretaris

Ommelanderwijk 295
9644 TJ Veendam

625101
willemenmeredith.devries@vodafon
06evast.nl
23055913

Dollard 32
9642 JC Veendam

623841

Planetenlaan 106
9742 JD Groningen

06hacerisik@live.nl
42082853

Straat Malakka 6, 9642
KV Veendam

062825694
3

opvslor@hotmail.com

619864

bbatting@hotmail.com

626565

hansfekkes@telfort.nl

janv.d.laan@hetnet.nl

Algemeen Bestuur:
Dhr. V. Slor
Mw. D. Batting
Dhr. H. Fekkes
Dhr. R. Haye

Stationspark 24
9641 MR Veendam
De Reede 96
9642MG Veendam
J.G. Pinksterstraat 24
9641 AX Veendam

rob.haye63@gmail.com
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Fractie:
Mw. A. Grimbergen
fractievoorzitter
Dhr. M. Altuntas
Raadslid
Dhr. B. Bos
fractiesecretaris

Pommersebocht 33
9642 EA Veendam
Carel Willinklaan 13
9646 DP Veendam
Marne 14
9642 JZ Veendam
Stationspark 24
Dhr. H. Batting
9641 MR Veendam
Mw. P. Loots
Promenade 41
fractiepenningmeester 9641 AG Veendam
Dhr. F. Muurman
Straat Formosa 5
1e opvolger
9642 AB Veendam

612577
06-51108915
630563

ans.grimbergen@kabel.netvi
sit.nl
mansur.altuntas@veendam.n
l

622895

bert.bos@veendam.nl

619864

henk.batting@veendam.nl

626804

pieta.loots@veendam.nl

616031

frits.muurman@veendam.nl

Beneden Oosterdiep
72
9641 JE Veendam

615444

klaas.steenhuis@veendam.nl

Brouwersweg 110
9646 AR Veendam

628378

beenen.groen@hetnet.nl

Wethouder:
Dhr. K. Steenhuis

Provinciale Staten:
Mw. A. Beenen
Gewestelijk bestuur:
bereikbaar: Haddingestraat 10
9715 KD Groningen

Dhr. W. Meijerman
Gewestelijk
afgevaardigden
Mw. H. Sahinturk-Isik
Dhr. R. Haye

Planetenlaan 106
9742 JD Groningen
J.G. Pinksterstraat 24
9641 AX Veendam

06-42082853

hacerisik@live.nl
rob.haye63@gmail.com

Permanente Campagne Commissie
Je kunt je opgeven bij Jolanda Bakema 06-523813179 of Bert Buiring 06-29111170
( inspreken kan ook ) of per mail info@veendampvda.nl

Namens de Permanente Campagne Commissie PvdA Wildervank-Veendam
Bert Buiring, Jolanda Bakema, Dina Batting en Willem de Vries
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Afdeling Wildervank/Veendam
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