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11. Hans van Teijlingen, Havelte
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15. Klaas de Vries, Havelte

16. Meta Oostendorp, Dwingeloo

17. Gerard Goedhard, Wapserveen

18. Reina Sickenga, Havelte

19. Maarten Michiel Mahler, Lhee

20. Job van Haaften, Havelte

21. Christine Wijma, Wapserveen

22. Rob den Hollander, Uffelte

23. Hans Verhoef, Dwingeloo

24. Alie Weerman, Havelte

25. Jacques de Rijk, Wilhelminaoord

26. Reinier de Leeuw, Dwingeloo
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28. Wim Plantinga, Havelte

29. Jan-Piet van den Berg, Fredriksoord

30. Joke Bleichrodt, Vledder

31. Hans Bartels, Dwingeloo

32. Thijs Zuidema, Diever

33. Anneke Jubbega, Havelte

34. Jan Langenkamp, Dwingeloo

Wie we zijn en  
wat we willen
Progressief Westerveld is een lokale partij, verankerd in de Westerveldse samenle-
ving, gebaseerd op samenwerking met de landelijke partijen D66 en GroenLinks.

Onderstaande uitgangspunten en de daaruit volgende 5 hoofdstukken met pro-
grammapunten in het partijprogramma zijn door de leden tijdens vele geanimeerde 
avonden intensief besproken en uiteindelijk vastgesteld. 

Onze gemeente kenmerkt zich door de gemeenschapszin van haar inwoners en 
de schoonheid van haar natuur, dorpen en buurtschappen, ingebed in een prachtig 
landschap. 

Een gemeente, waar, als het aan ons ligt: 
• Inwoners op een vernieuwende manier worden betrokken bij de samenleving door 

ruimte te maken voor maatschappelijke initiatieven; 
• de overheid partner is en deze initiatieven op een onbureaucratische  

wijze ondersteunt;
• besluiten in alle transparantie genomen worden; 
• mensen gelijkwaardig zijn, maar niet hetzelfde, en we juist door deze diversiteit de 

gemeenschap voeden en verder brengen:
• ruimhartige solidariteit bestaat met al diegenen, die een extra steun in de rug nodig 

hebben, we met het oog op een leefbare toekomst zorgvuldig omgaan met grond, 
water en lucht, we zorgen voor behoud van ons natuurschoon en cultureel erfgoed:

• we er alles aan doen om lokaal de kringloop van goederen, materialen en energie te 
sluiten, en bedrijven steunen om duurzaam te werken, we nieuwe, duurzame werk-
gelegenheid scheppen, en waar we oog hebben voor de internationale context 
waarin we leven, onder het motto ‘Denk globaal en handel lokaal’.

Inspiratie hiervoor is geput uit 
• de richtingwijzers van D66: “Vertrouw op de eigen kracht van mensen”, “Streef  

naar een duurzame, harmonieuze samenleving”, “Denk en handel internationaal”, 
“Beloon prestaties en deel de welvaart”, en “Koester de grondrechten en de  
gedeelde waarden”;

• de kernboodschap van GroenLinks: “Hoop wint het van de angst; eerlijk delen wint 
het van egoïsme; en vernieuwing wint het van de status quo”. 

Progressief Westerveld is een factor van betekenis in de lokale politiek al vanaf de 
gemeentelijke herindeling van 1998. Daarbij groeide de partij van 1 zetel (1998) via  
2 zetels (2002) naar 3 zetels (2006-2010-2014). In 2014 werd PW zelfs de grootste 
partij van Westerveld.

Wij van Progressief Westerveld hebben lef. Wij staan voor groen en sociaal, streven 
naar creatieve oplossingen en schuwen het experiment niet. 

Doet ú mee? Steun ons dan en stem lijst 1



Geboren en getogen in Westerveld ben ik 
gewend aan vrij wonen met veel groen. 
Ik groeide op in een dorp waar iedereen 
elkaar kent en heb op school gezeten in 
een kleine klas met individuele aandacht. 
Zoals het velen van ons gaat, ben ik rond 
mijn achttiende uit mijn vertrouwde 
omgeving vertrokken. Voor mijn studie 
en later mijn werk heb ik in Groningen 

en Gouda gewoond. Prima steden om in te wonen en ik heb er 
plezier gehad en veel geleerd. Maar ja, het meisje haal je wel van 
het platteland, maar het platteland niet uit het meisje. Dus toen 
de kans zich voordeed ben ik met man en toen 1-jarige dochter 
weer verhuisd naar Wapserveen. Op een heel bijzondere plek 
hebben we hier nu ons huis: de plek waar vroeger mijn groot-
ouders woonden.

Wat ouder en misschien wijzer, waardeer ik onze woonom-
geving des te meer. Waar anders vind je nog zoveel natuur 
en ruimte om je heen? Als vrienden bij ons op bezoek komen, 
hebben ze vaak een vakantiegevoel. Vooral voor onze inmiddels 
drie kinderen vind ik het fijn dat zij in dezelfde omstandigheden 
als ikzelf destijds mogen opgroeien. Ze zitten op de basisschool 
in het dorp, dezelfde waar ik en zelfs mijn moeder en grootva-
der les hebben gehad. Voor deze school heb ik een aantal jaren 
mogen meedenken in de medezeggenschapsraad. Ik merkte dat 
ik veel energie kreeg van het samen vooruit denken.
Zo’n vier jaar geleden kwam ik aanraking met de lokale politiek. 
Benieuwd wat er zoal allemaal speelde, ben ik lid geworden van 
Progressief Westerveld. Ik merkte dat er een scala aan onder-

werpen aan de orde komt. Van groot tot wat kleiner, met als ge-
mene deler dat ze allemaal raken aan onze directe leefomgeving. 
Voor mij is het duurzamer maken van onze gemeente belangrijk. 
We zullen vroeger of later een overgang naar een meer toe-
komstbestendige manier van leven moeten maken. In mijn visie 
kunnen we beter nu plannen maken en actie ondernemen.

Een ander punt dat me aan het hart gaat, is het meer betrekken 
van inwoners bij wat er in het gemeentehuis gebeurt. Er wordt 
over zoveel gepraat en beslist waarvan mensen niet altijd op 
de hoogte zijn. Dit hoeft misschien ook niet altijd. Maar door 
mensen meer de kans te geven kennis te maken met wat er in 
de lokale politiek speelt en mee te laten praten, wordt betrok-
kenheid vanzelf groter. Een andere manier om betrokkenheid te 
vergroten is het geven van ruimte om mee te beslissen. Hierover 
en over alle andere thema’s die ons aan het hart gaan is meer te 
lezen in het verkiezingsprogramma van Progressief Westerveld. 
Allemaal onder de noemer creatief, sociaal en groen!

Op 10 maart organiseert Progressief Westerveld een verkie-
zingsmanifestatie in De Veldkei in Havelte. Dit belooft een inte-
ressante, maar vooral ook leuke dag te worden met interviews, 
optredens en lekker eten en drinken. Ik nodig u dan ook van 
harte uit hier bij te zijn!  

Over de achtergrond van onze visie leest u meer in dit 
Vergezicht. Veel leesplezier!

Anke Oosterhuis
Lijsttrekker Progressief Westerveld
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Ook wij van Progressief Westerveld ontkomen er niet aan: vooral in verkiezingstijd komt 
u ons tegen. Want we willen graag weer de grootste partij worden, net als vier jaar gele-
den. En een wethouder leveren, zoals we al twee keer deden. Dat alles kan, met uw steun.  
Want na de verkiezingen gaan we pas echt aan het werk, samen met u!

Samen kan er meer!
We gaan er alles aan doen dat u de politiek 
naast u, en niet tegenover u, ervaart. Door 
te kijken waar wij uw werk en initiatieven als 
betrokken inwoner, ondernemer of vereni-
ging kunnen ondersteunen. Om vervolgens 
onze mensen in de raad aan het werk te 
zetten zodat de gemeente u ondersteunt 
waar dat nodig is. Rondom werk, leefbaar-
heid, natuur, landbouw of voorzieningen, 
kortom: alles wat we nodig hebben om 
onze gemeente leefbaar en duurzaam te 
houden. We zullen u vier jaar lang opzoeken 
om samen in gesprek te gaan en plannen te 
maken. En we hopen dat u ons opzoekt!

In het verleden behaalde resultaten…
.. bieden inderdaad geen garantie voor 
de toekomst. Nadat we acht jaar lang in 

het college gezeten hadden, werden we 
vier jaar terug gepasseerd. Er kwam een 
VVD-CDA-PvdA college en wij kwamen in 
de oppositie. Dan kan je minder bereiken, 
dan gaat het college vaak zijn eigen weg. 
Dat was even wennen. Het college was niet 
meer zo actief. Dat zag je bijvoorbeeld bij 
de lelieteelt. Wij hebben nog wel een begin 
kunnen maken, maar waar het college 
moest zorgen voor afspraken tussen be-
woners en telers, gebeurde er opeens niets 
meer. Dat frustreerde ons, maar meer nog 
al die betrokken bewoners. Dat kan in de 
toekomst anders, beter.

Boter bij de vis
Wij vinden: Als je bewoners vraagt om 
mee te denken, vraag je ze ook om mee te 
beslissen. De gemeente heeft drie (!) jaar  

“En wat doen jullie ná de 
verkiezingen voor ons?”

gepraat over wijkcontainers, en nog maar 
een halve beslissing genomen. De cultuur-
nota is al bijna twee jaar in de inspraak. Het 
heeft drie jaar geduurd voordat op voorstel 
van onze fractie de medewerkers van 
Reestmond een vaste aanstelling kregen. 
Dat kan anders, beter, sneller. We gaan 
bewoners vaker betrekken bij plannen, 
sneller tot voorstellen komen en bewoners 
snel laten weten wat er met hun inbreng 
gebeurt. 

Structureel ruimte voor uw  
initiatieven!
We gaan ons sterk maken om de komende 
vier jaar een substantieel budget beschik-
baar te stellen aan lokale initiatieven. Waar 
de buurt zelf over kan beslissen. Met niet 
bureaucratische ondersteuning vanuit de 
gemeente. We zullen niet bang zijn om een 
gedeelte van de invloed van de raad over te 
hevelen naar de bewoners. Zouden zij het 
echt zo veel slechter doen zonder dikke 
nota’s en jarenlang voor je uit schuiven?

Vertel ons hoe het moet
We bedenken van alles, maar mooier is het 
als u ons vertelt wat er anders kan, waar u 
behoefte aan heeft. We zullen u de komen-
de vier jaar regelmatig komen opzoeken. 
Maar wacht niet tot wij komen: zoek ons 
op. Vertel ons wat u mist, wat er beter kan, 
wat we fout doen. Wij beloven u: we zullen 
op al uw vragen ingaan. Als we het niet 
met u eens zijn, vertellen we u waarom en 
gaan we met u in debat. Zodat u ons alsnog 
kunt overtuigen. Als we het met u eens zijn, 
proberen we samen met u om uw plannen 
te realiseren. Maar het belangrijkste is: we 
willen weten wat er leeft!

Dus: schrijf ons over uw  
ideeën en plannen!
 
info@progressiefwesterveld.nl
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Anke Oosterhuis in gesprek met Riet Muller

Buurgemeente De Wolden mag je met 
recht een voorloper noemen op het ge-
bied van lokale democratie. Daarom 
zochten we Riet Muller op, contactfunc-
tionaris van De Wolden en het centrale 
aanlooppunt voor participatie. 

“Vanaf 2009 hebben alle dorpen een 
dorpsvisie opgesteld en gepresenteerd 
aan de raad. De projecten in de dorpen 
varieerden: soms konden inwoners het 
zelf, bij andere projecten was aanvullend 
geld en menskracht van de gemeente 
nodig. Voor alle projecten was ambtelijke 
ondersteuning beschikbaar. Ook college 
en Raad waren van meet af aan zeer po-
sitief over alle initiatieven.”

Initiatiefrijk De Wolden
In 2015 werd als vervolgstap het fonds 
Initiatiefrijk De Wolden opgezet. Uit de 
gemeentelijke reserves werd maar liefst 
één miljoen euro voor vier jaar vrijgemaakt. 
Zowel de dorpsgemeenschappen als or-
ganisaties kunnen hiervan gebruik maken. 
Waarom zo’n groot bedrag? “Er was een 
groot geloof in de kracht van de dorpen,” 
vertelt Riet. “Onze dorpen zijn van oudsher 
krachtig, de mensen doen het graag zelf. En 
het college bleef zeer positief. Zo ontstond 
blijvende steun voor participatie, van twee 
kanten.” 

Organisatie 
In de eerste twee jaar zijn 44 projecten 
gefi nancierd, van verkeersveiligheid tot een 
belevingsbos in Kerkenveld. Alle dorpen 
kregen een ‘handgeld’ van 1000 euro, 
vrij te besteden in het dorp. Voor grotere 
projecten kan maximaal 100.000 euro 
aangevraagd worden. De buurtwerker van 
Stichting Welzijn ondersteunt zo nodig 
de projecten. Daarnaast is er binnen de 
gemeente één aanspreekpunt per project. 
Hij of zij sluit alle zaken tussen de afdelingen 
kort. “In het college is de burgemeester 
verantwoordelijk voor participatie. Ook 
heeft elke wethouder een aantal dorpen als 
aandachtsgebied,” geeft Riet aan. “Regel-
matig gaat de ‘gebiedswethouder’ langs bij 
de dorpen, samen met de portefeuillehou-
der. Ze bezoeken de dorpsbelangen, maar 
ook scholen of verenigingen. Alle belang-
rijke zaken komen dan aan de orde,” stelt  

Lisette Tijmens die ook even aanhaakt bij 
ons gesprek. Zij is pas afgestudeerd en nu 
werkzaam voor De Wolden op het gebied 
van participatie. 

Tussentijdse evaluatie
Lisette heeft, halverwege de raadspe-
riode, toen nog als masterstudent een 
tussentijdse evaluatie uitgevoerd. “Dat 
was een gedegen stuk en gaf het nodige 
vertrouwen dat we op de goede weg zijn,” 
geeft Riet aan. “En we hebben er een mooi 
boekje van gemaakt voor alle betrokkenen 
en belangstellenden.” Het project loopt dit 
jaar af, maar het is duidelijk is dat er een 
vervolg komt. “In de komende periode wil-
len we verder ontwikkelen en de werkwijze 
verder implementeren. En als gemeente 
gaan we het anders doen: we maken geld 
vrij in de reguliere begroting en niet meer 
uit de reserves.”

Veel geleerd
Terugkijkend, wat zijn tips die je mee 
kunt geven? “Bedenk dat de gemeen-
telijke organisatie nog niet is ingericht op 
samenwerking met inwoners. Wij zijn dat 
aan het leren. Soms is dat lastig, maar het 
geeft ook veel voldoening als de inwoners 
onze mensen waarderen voor hun inzet. 
Als contactfunctionaris ben je de verbinder 
tussen inwoners en organisatie en tussen 
de afdelingen. Dat moet gesmeerd lopen. 
Veel collega’s vinden het erg leuk om sa-
men te werken met de inwoners en samen 
mooie initiatieven te realiseren. Al met al zijn 

wij ons als gemeente stap voor stap aan 
het aanpassen aan onze nieuwe rol: letten 
op onze verantwoordelijkheden, en vooral 
ook helpen ontwikkelen wat er leeft in de 
gemeenschap.” 

Vooralsnog met een klinkend resultaat:
 De Wolden is één van de vijf genomineer-
den voor Best bestuurde decentrale 
overheidsorganisatie. Binnenkort weten 
we of De Wolden gewonnen heeft! 

Meer info: 
r.muller@dewoldenhoogeveen.nl 
06 - 135 576 63

Progressief Westerveld wil:
• dat de Gemeente haar besluit-

vormingsprocessen zo inricht in dat 
een wezenlijk deel van die besluit-
vorming terugkeert naar dorpen 
en buurtschappen;

• de dorpen en buurtschappen jaarlijks 
een substantieel budget toegekend 
krijgen voor het verbeteren van lokale 
leefbaarheid.

PW

Meer initiatief 
vanuit dorpen
door Anke Oosterhuis en Georg Kreuzberg
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PW

Omschakelen 
naar bio-bollen
door Wilfred Beets

John en Johanna Huiberts hebben een bollenteeltbedrijf van 
70 hectare in Noord-Holland. “Misschien was de brand op ons 
bedrijf in 2008 wel het begin van het keerpunt in ons denken.  
We moesten helemaal opnieuw beginnen. Bovendien kregen we, 
net als de bollentelers om ons heen, te maken met een hardnek-
kige aaltjesaantasting in de tulpenbollen.” Tot dan werkten ze op 
de gangbare wijze: grondontsmetting vóór de teelt, chemische 
onkruidbestrijding en insecticiden tijdens de teelt.

“We gingen inzien dat onze grond hierdoor veranderd was in een 
grote zandbak.” John en Johanna schakelden om naar een biolo-
gische teeltwijze. In de bollenteelt een nog onbetreden terrein. 
Samen met acht andere bollentelers richtten zij het kennisnet-
werk “Natuurlijk leven, natuurlijk telen” op. 

Steeds betere grond
De bodem wordt gezonder door een o.m. groenbemesters, een 
niet-kerende grondbewerking en gebruik van eigengemaakte 
compost verrijkt met biologische preparaten. Om plagen en  
aantastingen te voorkomen zijn vogels en insecten belangrijk.  
De terugkeer van de veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper 
als broedvogels in en rond hun bollenvelden, geeft het herstel aan 
van de biodiversiteit. In 2015 won het bedrijf hiervoor de ‘Gouden 
Roerdomp’-prijs van de provincie.

John is blij met alle aandacht en lovende woorden, maar zou graag 
zien dat overheden zelf biologisch plantgoed en biologische bollen 
zouden inkopen. Hij noemt het een soort FairTrade, een eerlijke prijs 
voor een eerlijk product. Biologische bollen zijn duurder, omdat de 
milieuschade bij de gangbare teelt niet in de prijs verwerkt wordt.

Slimme machines
Op zijn schuren met zuid gerichte daken ontbreken zonnepanelen. 
Aan de binnenzijde toont hij waarom. Hier is een afgesloten dubbele 
zoldering aangebracht, waarin lucht opwarmt die gebruikt wordt 
om de bollen te drogen. Voor een bodem bedekt met groenbe-
mesters en ‘mulchlagen’ is een machine nodig die ónder die zode 
kan planten, zonder de bodem te verstoren. Die machine heeft 
John ontwikkeld. Ook een nieuw werktuig: een meststrooier die 
de compost heel gericht op de bedden strooit, zonder de grond te 
beschadigen.

Voorbeeld voor Drenthe?
John heeft al vaker contact gehad met mensen uit Westerveld die 
verontrust zijn over de gangbare lelieteelt met zijn hoge gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. Is zijn aanpak en werkwijze nu een oplossing 
voor deze problemen? Daar is hij voorzichtig in. In de eerste plaats 
kweekt hij m.n. tulp, narcis en hyacint, en de zomerbloeiers dahlia  
en gladiool. 

De lelieteelt is erg kwetsbaar. Niet voor niets wijken Noord-Hol-
landse telers uit naar Drenthe. Om hier op gepacht land lelies te 
telen. De grond op hun eigen bedrijf is uitgeput en te schaars om de 

lange periode, dat er geen bollen op hetzelfde perceel mogen staan, 
op te vangen.

John heeft dus niet een pasklaar antwoord. Hij staat voor een 
hele andere manier van kijken naar de landbouw: een biologische, 
natuur inclusieve. Hij gaat wel volgend seizoen voor het eerst een 
stuk van zijn land voor biologische lelieteelt gebruiken.

Maar ondanks Johns bescheidenheid: de inspirerende aanpak van 
de coöperatie heeft uiteraard zijn invloed in het geheel van de bran-
chevereniging voor de bollentelers. 

Lokale en regionale samenwerking met andere boeren
Als tussengewas zaait John ook veldbonen, een heel goed eiwitrijk 
veevoedergewas. Het maakt de import van soja overbodig. Een 
veeboer uit de regio haalt dit op in ruil voor zijn mest. John zou de 
coöperatie in de toekomst graag uitbreiden met meer akkerbou-
wers en veehouders. “Zo sluiten we kringlopen tot wederzijds 
voordeel!”

Kopen die bollen!
Het gebeurt helaas toch nog wel dat de mooie biologisch geteelde 
bollen niet in het biologische circuit afgezet kunnen worden.  
Ze moeten dan ‘gangbaar’ verkocht worden. En brengen daar dan 
een te lage prijs op. Bewuste consumenten, koop die bio-bollen! 

Progressief Westerveld wil:
• dat de Gemeente met alle haar ten dienste staande middelen 

koers zet naar een milieuvriendelijke landbouw;
• spuitvrije zones van 100 meter rond gevoelige objecten als 

scholen, woningen, recreatieterreinen en natuurgebieden;
• ecologisch beheer op alle gemeentelijke gronden;
• tijdelijke inkomenssteun voor jonge en naar biologisch  

omschakelende boeren.

John Huiberts
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Jonge boerenzoon 
neemt biologisch 
melkveebedrijf over
door Wilfred Beets

Acht jaar geleden stond de maatschap Duiven-Spijkerman van Ria en Ton in Wapser-
veen ook in ons blad Vergezicht. Als voorbeeld van een duurzaam en gezond biologisch  
melkveebedrijf. Ria Duiven sprak toen over haar motivatie: “om aan onze kinderen, …een 
goede wereld over te dragen.” En die toekomst komt nu, heel concreet in zicht. 

Stapsgewijs gaat hun zoon Auke de 
boerderij overnemen. Er is een doordacht 
juridisch en financieel plan gemaakt om de 
overname in een periode van acht tot tien 
jaar mogelijk te maken. Auke heeft er zin 
in en zit boordevol nieuwe ideeën. Maar hij 
loopt tegen dezelfde problemen op als veel 
andere jonge boeren in onze plattelands-
gemeente. 

Door het recent ingevoerde fosfaatrech-
tensysteem (een verhandelbare heffing op 
mest) is elke uitbreiding duur. Voor biologi-
sche en andere grondgebonden boeren is 
dit wrang want zij zijn niet de veroorzakers 
van het mestoverschot. Auke zou in de 
toekomst graag van ruim 70 koeien naar 
ruim 90 willen groeien. De hoeveelheid ei-
gen land kan dit ook goed aan. Ton zou een 
aanpassing van het fosfaatsysteem voor 
biologische bedrijven rechtvaardig vinden. 
Ook de recent ingevoerde liberalisering 
van de pachtwet maakt pachtcontracten 

kortlopend en maakt van landbouwgrond 
een beleggingsobject. Gevolg: de grond 
wordt te duur voor gewone veeteelt 
en wordt steeds meer gebruikt voor 
intensieve hoogrenderende teelten die de 
grond uitputten. Bij korte contracten is er 
logischerwijs minder zorg voor het land.
Auke heeft de HAS in Wageningen gedaan 
en op veel plekken op de wereld zijn licht 
opgestoken. Vooral de negen maanden 
op een veeteeltbedrijf in Nieuw-Zeeland 
hebben hem veel geleerd.

Schone grond
Zijn koeien lopen lang buiten, acht maan-
den per jaar. Gras direct omzetten in 
melk noemt Auke dat. Minder maai- en 
transportwerk voor de boer, minder ener-
giegebruik, minder balen in plastic. Sinds 
twee jaar worden er totaal geen antibi-
otica meer gebruikt. Dit betekent dat er 
wel andere maatregelen getroffen moeten 
worden.  Door een relatief lage veebezet-

ting kan het jongvee op ‘schone grond’ 
grazen en loopt daardoor minder risico 
op besmettingen. Het areaal kruidenrijk 
blijvend grasland wordt uitgebreid. Door 
verschillende kruiden wordt de bodem 
verbeterd, het gras gezonder, en de voe-
ding voor de koe gevarieerder, waardoor 
de weerstand toeneemt. Als er toch 
ziektes ontstaan wordt er met natuurlij-
ke middelen gewerkt. Bij ernstige ziekte 
kan het, uit oogpunt van dierenwelzijn, 
noodzakelijk zijn toch antibiotica te geven, 
maar dan mag de melk niet meer geleverd 
worden en wordt de koe verkocht. 

De volgens deze werkwijze geproduceer-
de melk levert weer een kleine meerprijs 
op. Auke streeft ernaar om drie winst-
punten te combineren: meerwaarde voor 
jezelf als boer omdat het fijn werken is 
zo, een aanzienlijke winst aan dierenwel-
zijn en aan biodiversiteit, en een grotere 
opbrengst per liter omdat je een extra 
gezond en gewild product maakt. Het 
bedrijf werkt in harmonie met de natuur. 
Midden in het weidegebied ligt een bosje 
met een grote kikkerpoel waaraan perio-
diek onderhoud gedaan wordt. Langs de 
weideranden blijven pleksgewijs stroken 
gras langer ongemaaid voor insecten en 
vogels en als voer voor wild. Hiervoor 
wordt dan weer een bescheiden vergoe-
ding ontvangen. 

Een ander economisch gezond gegeven 
is dat sinds 2009 de prijs voor biologische 
melk stabiel is. Als reden ziet Auke dat er 
vooral voor een lokale markt geprodu-
ceerd wordt en niet voor de wereldmarkt.

Ton en Auke 
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Druk, druk, druk…
door Hans de la Mar

Als ik binnenkom is Niels van Dijk van bouwbedrijf Van Dijk BV druk bezig met de voor-
raadbalans. Eigenlijk heeft hij geen tijd voor dit gesprek. Hij is lid van de vrijwillige brand-
weer en die moet vanmiddag de hindernissen voor de Wampex gaan opbouwen. Aan de 
nachtelijke hindernistocht doen zo’n 500 mensen in teamverband mee. Daarnaast opent 
restaurant Het Meer in hotel Brinkzicht over een week en moeten daar nog allerlei losse 
eindjes geregeld worden. Maar tussen de klussen door wil hij op deze zaterdag nog wel 
een uurtje voor me vrijmaken.

Slim wonen met energie
“Gaat het zo slecht in de bouw?” Niels 
kijkt me verbaasd aan. “Ik zie je regelma-
tig bijklussen achterop de vuilniswagen”, 
verklaar ik mijn vraag. Lachend zegt hij dat 
hij helpt met oud papier inzamelen voor de 
school van zijn kinderen. Niels is inmiddels 
de vijfde generatie in het familiebedrijf (uit 
1886!). Hij nu bezig met een grootscheep-
se verbouwing en uitbreiding van hotel 
Brinkzicht. “Wordt daar ook aan energie-
besparing gedaan?”, wil ik weten. Ik vraag 
ernaar omdat Van Dijk als enige regionale 
bouwbedrijf is aangesloten bij Slim wonen 
met Energie, bedrijven die zich sterk rich-
ten op energiebesparing. “Je gelooft het 
niet, maar daar komt bowling Het Meer, 
de eerste duurzame bowlingbaan van 
Nederland. Ook wordt er verwarming met 
lucht-warmtepompen aangelegd.” Niels 
geeft gevraagd en ongevraagd advies over 
allerlei besparende maatregelen. Waarom 
doet hij dat? “Het is zo jammer als mensen 
niet nog iets extra investeren, waardoor 
het verbruik verder daalt en vooral het 
comfort toeneemt. 

Bij 50 tot 60 procent van onze bouwwer-
ken worden energiemaatregelen toege-
past. Voor nieuwbouw moet je voldoen 
aan steeds strengere eisen, maar bij 
verbouw is meestal niets verplicht. Daar 

Strikt genomen hebben de mensen die nu 
de subsidies krijgen het vaak niet nodig 
om de verbouwing te betalen. Natuurlijk 
wordt energiebesparing wel gestimuleerd 
door subsidies, maar het zou mooi zijn 
als er subsidieregelingen zouden bestaan 
voor mensen met lage inkomens. Dan zou 
energiebesparing voor iedereen mogelijk 
worden.” 

Voor nieuwbouw heeft Niels een kristal-
helder advies: “Alleen nog Nul op de Meter 
bouwen. Over twee jaar is het bovendien 
verplicht. De extra bouwkosten van zo’n 
vijftien tot twintigduizend euro verdien je 
terug, zeker nu er steeds hogere ener-
giebelastingen op ons af komen. En het 
comfort gaat er met sprongen op vooruit. 
Alleen ben je er niet met je woning: je 
moet ook gaan nadenken over je was-
machine, je verlichting, je apparaten.” Dat 
laatste begrijp ik. Tegen een koelkast van 
twintig jaar oud valt niet op te isoleren.

Hij heeft twee jongens. “Worden zij straks 
jouw opvolgers?” “Dat is nu nog niet aan 
de orde, ze zijn negen en elf. Maar ik zou 
het wel leuk vinden”. Het bedrijf van Niels 
lijkt in elk geval klaar voor de toekomst.

Hoewel de gemeente op papier veel waarde hecht aan energiebesparing, komt er in 
de praktijk weinig van terecht. Progressief Westerveld vindt dat dat anders moet. 
We zijn tegen aardgaswinning, maar dan moeten we wel alternatieven ontwikkelen. 
Dat betekent bijvoorbeeld zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen, het op-
richten van een energiecoöperatie en verregaande energiebesparing bij de gemeen-
telijke organisatie. Door zelf energie op te gaan wekken en voorlichting, subsidie en 
kredieten te geven willen we dat de gemeente in 2030 energieneutraal is. Bij woning-
bouwplannen willen we vanaf nu alleen nog Nul-op-de-Meter woningen.

kan je mensen wijzen op mogelijkheden 
en subsidies. Dat helpt.” Bij nieuwbouw is 
energiebesparing en Nul op de Meter bou-
wen een stuk makkelijker. “In Grolloo laat 
een jong stel een nieuwe woning door ons 
bouwen. Zij wilden de woning eerst nog 
op gas aansluiten, maar ik heb gevraagd 
waarom dat nodig was. Alle gesprekken 
hebben er uiteindelijk toe geleid dat het 
een energie-neutrale woning wordt. Bij 
nieuwbouw zijn mensen vaak sneller te 
overtuigen. De uitvoering is makkelijker. 
Als je bij een bestaande woning plafonds 
moet openbreken voor isolatie dan krab je 
je nog eens achter de oren. Bij nieuwbouw 
speelt dat niet. Bij bestaande bouw speelt 
ook inkomensproblematiek. Soms kunnen 
mensen de woonlasten net dragen, en 
dan is er van extra isolatie of aanschaf 
van zonnepanelen natuurlijk geen sprake. 

PW
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Koloniewoning, 
van slooppand…
door Hans de la Mar

In Frederiksoord, Wilhelminaoord, en Wil-
lemsoord zijn in het begin van de negen-
tiende eeuw zo’n 400 koloniewoningen 
gebouwd. Elk huisje had een lapje grond 
en een geit. De Maatschappij van Welda-
digheid huisvestte er arme gezinnen. De 
gezinnen zouden zelfvoorzienend moeten 
zijn. Dit grote sociale experiment is uitein-
delijk verlopen, maar heeft wel een onuit-
wisbare invloed op het uiterlijk en de inrich-
ting van het gebied gehad. De koloniën zijn 
aangemeld bij UNESCO en hopen in 2018 de 
Werelderfgoed-status te verkrijgen. 

Veel gebouwen in Frederiksoord herinne-
ren nog aan de geschiedenis. Veel van de 
karakteristieke witte kolonieboerderijtjes 
zijn de afgelopen twee eeuwen afgebro-
ken. Maar het verandert: op plekken waar 
oude verdwenen zijn, komen 62 nieuwe 
koloniewoningen.

… tot koploper
Inmiddels is het pannenbier voor de 28e 
woning geschonken. We praten met Hilco 
Broekman, één van de eigenaren van het 
familiebedrijf uit Nijensleek, dat de wonin-
gen bouwt. “Generaal Van de Bosch van 
de Maatschappij wilde 200 jaar geleden 
dat de gezinnen self-supporting zouden 
zijn. Dat wilden we de voor de nieuwbouw 

ook.” Het bleek moeilijker dan gedacht: 
wettelijk was een aansluiting op water, 
stroom en riool verplicht. “Uiteindelijk zijn 
we ons vooral gaan richten op energiebe-
sparing. Met succes: het project is opge-
nomen in de Exellente Gebieden, landelijke 
voorbeeldgebieden van zeer energiezui-
nige nieuwbouw. We worden daarbinnen 
zelfs gezien als koploper.” 

Hilco spreekt uitdrukkelijk over wij: 
“Het gaat om het bouwteam. Architect, 
aannemer, installateur, energieadviseur 
en opdrachtgever maken het samen 
mogelijk. Als je verregaande maatregelen 
wil nemen dan heb je elkaar nodig. Dan kan 
je voorstellen doen die misschien extra 
geld kosten, maar ook duidelijke voordelen 
hebben. De koper kan zo steeds afwegen 
of een investering de moeite waard is.” Dat 
het in de praktijk werkt, bleek uit de keu-
zemogelijkheid die de kopers kregen: heel 
energiezuinig of energieneutraal. Iedereen 
bleek voor energieneutraal te kiezen. 

De woningen leveren voor de meeste 
mensen een positief saldo op: geld terug 
van je energiemaatschappij! “Doordat we 
bij de voorbeeldgebieden horen kregen we 
subsidies om onderzoek te doen, bijvoor-
beeld naar luchtdicht bouwen. Daardoor 

zijn we zo ver gekomen.” De woningen 
worden verwarmd én gekoeld met aard-
warmte en zijn voorzien van een kierdichte 
schil om de energievraag zoveel mogelijk 
te beperken. Elk huis heeft een zonneboi-
ler en zonnepanelen. Er is geen aansluiting 
op aardgas. “Mensen denken vaak dat nul-
op-de-meter woningen toekomstmuziek 
zijn. Hier worden ze al vijf jaar gebouwd.” 
De ontwikkeling staat ondertussen niet 
stil. “We zijn nu bezig om aan de Hooiweg 
de eerste twee woningen helemaal zonder 
aansluitingen te gaan bouwen. Afvoer op 
een rietfilter, een eigen drinkwatervoor-
ziening, geen aardgas maar ook geen 
stroomaansluiting meer. We zijn nu bezig 
om het opslagprobleem op te lossen: in de 
winter krijgen we niet genoeg stroom via 
de zonnepanelen, dus dat moet uit accu’s 
komen”.

Dat de koloniewoningen erg fijn zijn blijkt 
uit het feit dat één van de zonen er al sinds 
2013 eentje heeft. Maar ook Hilco en zijn 
vrouw wonen sinds februari dit jaar in een 
spiksplinternieuwe koloniewoning!
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De bevolking in Westerveld loopt terug. Vooral jongeren verla-
ten de dorpen. Er is onvoldoende werkgelegenheid. Progressief 
Westerveld heeft een groot aantal ideeën om daar iets aan te 
doen. Soms gaat het daarbij om maar één deeltijdbaan, andere 
keren om meerdere arbeidsplaatsen, maar het is altijd een stimu-
lans voor een grotere groep mensen. In totaal gaat het om vele 
arbeidsplaatsen.

De bakker een beetje van jou
Stel één van de bakkers in Westerveld wil stoppen want het is 
lastig om een opvolger te vinden. Het kapitaal zit veelal in het 
huis annex bedrijfspand. Dat moet een jonge bakker wel kunnen 
fi nancieren. Westerveld zou hierin kunnen faciliteren door een 
garantie te verstrekken voor een lening om de bakker in het dorp 
te behouden maar het kan ook op een veel leukere manier. 

De Gemeente kan helpen bij het opzetten van een ‘crowd fun-
ding’-actie. Die zou dan moeten inhouden dat men een ‘aandeel’ 
in de bakkerij koopt van zeg 100 euro. Niet een echt aandeel maar 
een lening met, zeg, 5% rente. Daarmee voelt het toch dat de 
bakkerij ook een beetje van jou is. Rente en afl ossing worden be-
taald in brood. Dit zorgt ervoor dat de ‘aandeelhouders’ ook echt 
hun brood kopen bij de bakker. De ‘crowd funding’ zorgt daarmee 
voor klanten.

Het zou mooi zijn als de bakker ook gestimuleerd wordt om 
nieuwe producten te gaan leveren. Zo kan extra werkgelegenheid 
worden gecreëerd. De Gemeente kan helpen bij het aantrekken 
van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wordt werk-
gelegenheid geschapen, krijgen mensen met afstand tot de ar-
beidsmarkt werk, krijgt de bakker een enorme gunfactor, voelen 
dorpsgenoten zich betrokken bij de bakkerij en wordt de bakker 
een toeristische attractie. Kijk ook eens op www.driekant.nl. In 
Zutphen is het een groot succes.

Cursus en verblijf
Westerveld kent vele professionele kunstenaars waarvan sommi-
ge grote bekendheid genieten. Veel kunstenaars geven cursus-
sen, vaak nodig om rond te komen als kunstenaar. Zij proberen 
cursisten te trekken via een eigen website, die vaak niet meer is 

dan een digitale folder met weinig bereik. Progressief Westerveld 
vindt dat de gemeente hierin een belangrijke rol kan spelen door 
een website te fi nancieren die alle cursussen omvat. 
Progressief Westerveld heeft uitgerekend dat een dergelijke 
investering kan worden terugverdiend. Immers we gaan niet alleen 
reclame maken voor cursussen maar er worden ook arrange-
menten aangeboden, zoals een keuze voor een bepaalde cursus 
gecombineerd met hotelovernachting of verblijf in een bungalow 
of tent.

Langzamerhand kan het aanbod worden verbreed met andere 
onderwerpen zoals talen, archeologie en sterrenkunde. Maar het 
eerste doel is om ervoor te zorgen dat men bij een schildercursus 
niet direct aan Frankrijk denkt maar aan Drenthe. Met dit initiatief 
wordt Westerveld aantrekkelijker voor kunstenaars, profi teert 
de horeca, toeristische accommodaties, worden andere groepen 
toeristen aangetrokken, en het onderhoud van de website levert 
ook nog eens een deeltijdbaan op. 

Aanjager
Westerveld heeft een jaar of tien geleden Arcadis opdracht 
gegeven om te onderzoeken hoe de Gemeente economisch 
kon worden versterkt. Daaruit is een rapport gekomen met 
een paar ideeën. Een aanbeveling was dat de Gemeente Wes-
terveld een aanjager zou moeten aanstellen die alle ideeën, die 
naar bovenkomen, oppakt, beoordeelt en aanjaagt. 

De aanjager is niet direct het aanspreekpunt voor onderne-
mers om hen te helpen bij vragen die ze hebben, maar heeft 
de taak om initiatieven echt van de grond te tillen. Progressief 
Westerveld vindt dit een belangrijke functie die daadwer-
kelijk moet worden gecreëerd. De functionaris moet relatief 
los staan van het ambtenarenapparaat zodat deze snel kan 
reageren op initiatieven. Bovendien moet de Gemeente een 
budget beschikbaar stellen voor het ondersteunen van initia-
tieven die de economische kracht van de Gemeente versterken. 
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Er is meer
mogelijk dan 
je denkt
Column Hans Verhoef, voorzitter Progressief Westerveld



Om een FairTrade-gemeente te kunnen 
worden, moet voldaan zijn aan zes criteria. 
Het eerste criterium is dat er een lokale 
werkgroep actief is die initiatieven neemt 
om de titel te behalen. Vervolgens moet de 
werkgroep ervoor zorgen dat de gemeen-
te de titel behoudt. Die werkgroep is vorig 
jaar gestart, onder voorzitterschap van 
Jan Langenkamp en heeft aan een groot 
aantal voorwaarden voldaan om die lande-
lijke titel te kunnen aanvragen. Dat houdt 
in dat in vele plaatselijke winkels eerlijke 

producten verkocht worden. De horeca 
serveert FairTrade-producten. 
Maatschappelijke organisaties en bedrij-
ven gebruiken FairTrade-producten. 

Een van die zes criteria is dat ook het 
gemeentebestuur zicht uitspreekt voor 
FairTrade en dat er FairTrade-producten 
worden ingekocht. De gemeenteraad en 
de verschillende gemeentelijke afdelingen 
verwoorden FairTrade in hun beleid en 
handelen hiernaar. Ook laat de Gemeente 

iemand zitting nemen in de werkgroep en 
is er budget voor vrij gemaakt. Tenslot-
te is FairTrade onderdeel van het beleid 
omdat het onderdeel is van de Duurzaam-
heidsnotitie.
 
Al met al was toen de weg vrij om de 
landelijke titel te gaan aanvragen; en deze 
werd dan ook verleend op 6 april 2017. 
Daarmee was Westerveld de tweede ‘Fair-
Trade-gemeente’ van Drenthe en konden 
langs de weg…

Op 31 mei 2016 stemde de raad van Westerveld in met het voorstel om van Westerveld een 
FairTrade-gemeente te maken. Progressief Westerveld had daartoe het initiatief genomen 
en de fractie was verheugd te zien dat de raad unaniem akkoord ging met dit voorstel. 

FairTrade
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De Gemeente Westerveld herbergt een aantal bijzondere natuur-
gebieden. Vier van de veertien Natura2000 gebieden liggen in de 
gemeente: het Drents Friese Wold, het Leggelderveld, het Dwingel-
derveld en het Holtingerveld. Deze terreinen zijn bijzonder door hun 
en specifieke landschappelijke kwaliteiten, maar ook doordat in deze 
natuurgebieden bijzondere planten- en diersoorten voorkomen. Dat 
zijn de kroonjuwelen waar we ook als gemeente goed voor moeten 
zorgen. Waar hebben we het over?

Drents-Friese Wold
Het Nationale Park Drents-Friese Wold bestaat uit een aantal 
grote boscomplexen afgewisseld met heidevelden en vennen. 
Het Aekingerzand is het grootste stuifzandgebied in het 
noorden met aan de randen bijzondere stuifzandvegetaties. 
Ook bijzonder is het brongebied van de Vledder Aa. Daar is het 
ontstaan van een riviertje goed te zien. Bijzondere vogelsoor-
ten in het gebied zijn de zwarte specht, de wespendief, de 
grauwe klauwier en de dodaars.

Het Leggelderveld
Ten oosten van de Drentse Hoofdvaart bij Geeuwenbrug ligt 
het Leggelderveld, een bijzonder gevarieerd heidegebied. 
Droge en natte heide wisselen elkaar af. Hier kun je bijna alle 
schaarse plantensoorten, die in deze vegetaties thuishoren, 
aantreffen: beenbreek, klokjesgentiaan, valkruid en kartelblad. 
Bij de vennen kun je adders zien.

Het Dwingelderveld
Het Nationaal Park Het Dwingelderveld is het grootste natte 
heidegebied van West-Europa. De weidsheid van het gebied 
is indrukwekkend. Ook hier komen de zeldzame planten- en 
diersoorten van de natte heide voor: gevlekte orchis, klok-
jesgentiaan, beenbreek, waterral, geoorde fuut, dodaars en 
kamsalamander.
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De Kroonjuwelen
van Westerveld
door Hans van Teijlingen
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Holtingerveld
Het Holtingerveld is een gevarieerd bos en heidegebied op en 
rondom de Havelterberg, een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd. 
In het Holtingerveld vinden we de knollathyrus, valkruid, het 
rozenkransje, maanvaren, ronde zonnedauw, gevlekte orchis, 
wespenorchis en keverorchis. Verder ook de tapuit en de kamsa-
lamander.

Bedreigingen
De genoemde terreinen met al deze zeldzame planten- en dier-
soorten worden in het voortbestaan bedreigd. Een belangrijke 
bedreiging is stikstof, in de vorm van ammoniak, afkomstig van 
de landbouw. Een tweede belangrijke bedreiging is verdroging 
als gevolg van daling van het grondwaterpeil ten behoeve van de 
landbouw. Verder is er in sommige gevallen sprake van verstoring 
waardoor bijvoorbeeld de tapuit in sommige terreinen niet  
meer broedt.

Natura2000
De hier beschreven terreinen vallen onder het Europese program-
ma Natura2000. Voor elk terrein is een beheerplan gemaakt. Deze 
plannen worden onder de verantwoordelijkheid van de Provincie 
gemaakt. Bij de uitvoering van het beheer werken Provincie, Ge-
meente, terreineigenaren en het Waterschap nauw samen.

Progressief Westerveld vindt dat de Gemeente actief moet 
laten zien dat de genoemde kroonjuwelen bij haar in goede 
handen zijn. Dat houdt in: actief samenwerken ten aanzien van 
het beheer; en ook op terrein van ruimtelijke ordening: zich 
sterk maken voor vermindering van de uitstoot van ammo-
niak en de verlaging van het grondwaterpeil tegengaan. 
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Een plek geven in 
de samenleving

Op bezoek  
bij De Keuterij 
in Havelte
door Anke Oosterhuis en 
Georg Kreuzberg

Als we aankomen op zorgboerderij De 
Keuterij, vertelt Dennis, een van de zorg-
gasten dat het voor hem een zware dag is: 
“Straks moeten we onze ezel een spuitje 
geven. Hij wordt niet meer gezond.” Den-
nis is een van de zorggasten op zorgboer-
derij De Keuterij van de familie Wever. Met  
elkaar drijven zij een zorgboerderij die 
barst van de activiteiten.

We zitten met alle begeleiders en zorg-
gasten aan tafel. Ab Wever en dochter 
Ylona zijn de initiatiefnemers van De 
Keuterij. Intussen is de hele familie, na 
de nodige opleidingen, erbij betrokken. 
Naast de tien mensen in de dagopvang te 
Havelte, worden nu ook negen mensen 
opgevangen in Meppel.

Intensieve begeleiding
Ab heeft jarenlang gewerkt in de gehan-
dicaptenzorg. “Wij werken hier met één 
begeleider per twee gasten. In de reguliere 
zorg gaat het al gauw om vijftien men-
sen per begeleider. Ons doel is om onze 
mensen goede begeleiding en een warm 
nest te geven.” Op de boerderij zijn diverse 
activiteiten. Zo is er een moestuin, worden 
paarden en kleinvee verzorgd en onder-
houden zij met elkaar het terrein. In 2018 
hopen zij te starten met een theeschen-
kerij. Detlef, een van de zorggasten: ”Wij 
wachten nog op de vergunning van de 
gemeente. Wij gaan niet alleen thee en 

koffie schenken, maar ook lekkere dingen 
bakken voor erbij.” Niet voor niets heeft 
hij onlangs met succes zijn opleiding als 
barista afgesloten.

Midden in de samenleving
De zorggasten op De Keuterij kennen 
allemaal een vorm van beperking. Juist 
daarom is het voor Ab en zijn mensen 
belangrijk dat hun gasten midden in de 
samenleving staan. “Zo helpen wij de 
brandweer het gebouw, terrein en de 
wagens schoon te houden en we zamelen 
oud papier in. En op dinsdag is onze vaste 
dag met de bejaarden. In samenwerking 
met de Albert Heijn in Havelte, halen wij 
hen op en doen samen boodschappen.” 
Iedereen op De Keuterij is dan ook ‘zorg-
boer’. “Wij zorgen goed voor de mensen, 
en andersom leren zij dat ze een waar-
devolle bijdrage kunnen leveren aan de 
Westerveldse samenleving; goed voor hun 
zelfvertrouwen!” 

Kwaliteit en betrokkenheid
Op De Keuterij is het vanzelfsprekend dat, 
waar mogelijk, beslissingen samen worden 
genomen. Dat geldt voor ieders dagbeste-
ding, maar ook de aanschaf van materieel 
of dieren. “Gezamenlijkheid en gedeelde 
verantwoordelijkheid is ons uitgangspunt. 
Wij nemen iedereen serieus en hechten 
veel belang aan transparantie.” 
Opleiding en ontwikkeling van de zorg-

Revalideren  
op eigen 
kracht!
Rehab Academy is een Westervelds 
bedrijf dat mensen met een fysieke 
beperking helpt weer de regie in 
eigen handen te nemen na hun revali-
datie. We spreken Coen en Inge Vuijk, 
de initiatiefnemers, in hun boerderij in 
Wapserveen. Wat beweegt en drijft 
hen? “Kleinschaligheid en menselijke 
maat. Dat zijn de twee kernbegrippen 
voor ons,” vertelt Coen. “Als je iets 
overkomt revalideer je meestal in een 
instelling. Eenmaal thuis, moet je je-
zelf maar zien te redden. Dan komen 
wij in beeld. Want daar valt veel te 
winnen.” 

Zelf-oplossend vermogen
“Mensen moeten leren omgaan met 
een veranderde situatie. Vaak gaan 
zij dan leunen op hun omgeving, de 
gemeente of hun arts,” aldus Inge. 
“Wij willen juist hun zelf-oplossend 
vermogen vergroten.” Een mooi 
voorbeeld is het VN-verdrag voor 
rechten van de mens. Het omvat 
verplichtingen voor onder andere 
gemeenten om toegankelijkheid van 
openbare ruimten te vergroten. “Heel 

gasten zijn belangrijk. Een van hen 
haalde onlangs zijn diploma bosmaaien, 
en Jeroen is bezig met zijn certificaat voor 
de vorkheftruc. Rein en Mathilde, twee 
andere zorggasten, hebben intussen een 
aanstelling bij de supermarkt. En volgende 
week gaan ze allemaal duimen voor Elroy, 
de jongste. Dan gaat hij voor de eindtoets 
van groep acht.

De toekomst
Wat zijn de plannen? Ab: “Ik hoop dat we 
nog meer kunnen samenwerken met 
bedrijven en mensen in Westerveld. Je 
ziet dat bedrijfsleven en overheid het niet 
voor elkaar krijgen om mensen met een 
handicap aan het werk te krijgen. Laat ons 
dat dan doen. En het liefst zo onbureaucra-
tisch mogelijk!” We eindigen met de vraag: 
valt er ook weleens wat te lachen? Wie is 
er weleens stout? Luid geproest. Het blijkt 
dat een van de zorggasten een briefje heeft 
opgehangen in de supermarkt: ‘Gratis af te 
halen: moeilijk opvoedbare moeder!’ 
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Iedereen 
een Jaapie! 
Beeldscherm verbindt 
met de buitenwereld 
door Anke Oosterhuis en  
Georg Kreuzberg

Westerveld is een sterk vergrijzende ge-
meente. Het percentage ouderen neemt 
de komende jaren verder toe. Tegelijkertijd 
hebben gemeenten met de transities in het 
sociaal domein de taken op het gebied van 
zorg en welzijn overgenomen. Hoe kunnen 
we in Westerveld deze  zorg voor oude-
ren, thuiswonend en niet-thuiswonend,  
en voor hun mantelzorgers, verbeteren? 
Aan het woord zijn de mensen achter het 
project ‘Jaapie Verbindt’!

In verbinding met de omgeving
Jaapie is een beeldscherm dat toegang 
geeft tot de buitenwereld. Het initiatief 
voor Jaapie lag bij het bedrijf Mizo uit 
Nijeveen. Zij begonnen met de techni-
sche basis, maar zochten partners voor 
verdere stappen. Deze werden gevon-
den in Zorgcollectief Zuidwest Drenthe 
(ZZWD), Welzijn Mensenwerk (WMW) en 
De Zorgcentrale. Het project wordt tot eind 
volgend jaar gesubsidieerd door het FNO 
(Fonds Nutsohra).

Wat is een Jaapie? “Eigenlijk is het een 
doorgeefluik”, geeft Janneke Schieving 
van ZZWD aan. “Het biedt een overzicht 
van aanbieders van zorg en welzijn in onze 
gemeente. De gebruiker legt via deze 
aanbieders contact met de omgeving. 
Hierdoor ontstaat een soort gemeen-
schap”, zegt Werner Hoff van WMW. 

Wat Jaapie kan
Concreet is Jaapie een beeldscherm waar-
op icoontjes kunnen worden aangeklikt. 
Zo legt men contact met mantelzorgers, 
fysiotherapeuten of de maaltijdservice. 
Maar ook praktische zaken als het bedie-
nen van verlichting en gordijnen, kan door 
een druk op de knop. Ook kan het systeem 
een link maken met de personenalarme-
ring. Het mooie is dat het systeem maat-
werk levert. Zo kunnen mensen via Jaapie 
Verbindt! langer zelfstandig blijven wonen.

Samenwerking met scholen
Om de gebruikers wegwijs te maken, is 
samenwerking gezocht met het Drenthe 
College. Studenten van het zogenaamde 
practoraat, een leerplatform voor onder 
andere studenten zorg en techniek, 
onderzoeken hoe zij de gebruikers kunnen 
keren omgaan met de nieuwe aanwinst. 
Studenten worden zo, in nauwe samen-
werking met de praktijk, opgeleid en tege-
lijkertijd komt er een mooie samenwerking 
tussen jongeren en ouderen.

Koude en warme zorg
“Contact onderhouden met de buitenwe-
reld via een scherm, is dat niet onper-

soonlijk en een verkapte bezuiniging?” 
“Nee, juist niet”, betogen de initiatief-
nemers. “Het is een aanvulling op de 
zogenaamde ‘warme zorg’. Het brengt 
mensen laagdrempelig in contact met de 
buitenwereld. Hiermee kan het ook bijdra-
gen aan vermindering van eenzaamheid. 
Eenzaamheid is een groeiend probleem 
onder ouderen nu ze steeds langer 
zelfstandig blijven wonen. We zouden het 
systeem daarnaast ook binnen de muren 
van instellingen kunnen introduceren, 
zodat het deels het werk van medewer-
kers uit handen neemt waardoor zij meer 
rechtstreekse zorg kunnen bieden”, aldus 
Janneke Schieving.

Uitbreiding van de doelgroep
De initiatiefnemers gaan meer gebrui-
kers enthousiast maken voor Jaapie. Dit 
gaat volgens Werner Hoff het best via de 
mantelzorgers. “Als de mensen in de buurt 
enthousiast zijn over Jaapie, is de kans groter 
dat de oudere het systeem in huis neemt.” 
Daarnaast is het belangrijk dat er meer aan-
bieders komen, die op het platform te vinden 
zijn, bijvoorbeeld huisartsen. Ook wordt 
gedacht aan uitbreiding van de doelgroep. 
Niet alleen ouderen kunnen baat hebben bij 
Jaapie Verbindt, ook mensen met een licht 
verstandelijke beperking zijn een mogelijke 
doelgroep. “In de praktijk zien we dat deze 
mensen enthousiast zijn en snel uit de voe-
ten kunnen met het systeem.”

Progressief Westerveld wil:
• dat ondersteuning vanuit WMO erop 

is gericht mensen met fysieke en 
psychische beperkingen zoveel  
mogelijk in de eigen omgeving te 
laten blijven, met goede  
ondersteuning en zorg;

• installatie en gebruik van domotica 
wordt bevorderd.

mooi,” vindt Coen. “Maar niet bij alle 
gebouwen zal dit gerealiseerd kunnen 
worden. Soms is het beter dat de 
persoon mensen om hulp vraagt.”
Alles draait dus om het zelfstandig 
functioneren. “Revalideren is een 
leerproces,” vertelt Coen. “En leren 
doe je het best wanneer je in je eigen 
vertrouwde omgeving bent.” Hun Re-
hab Meedoen Model© helpt mensen 
met een fysieke beperking weer grip 
te krijgen op hun bestaan. 

Westerveld loopt voorop
De Gemeente Westerveld is de eer-
ste gemeente die samen met Rehab 
Academy kijkt hoe mensen beter 
om kunnen gaan met hun beperking. 
“En,” geeft Inge aan, “waar mogelijk 
zijn ook de partners betrokken bij het 
traject. Ook voor hen verandert er 
veel als hun partner ineens te maken 
krijgt met een fysieke beperking.” 
Binnenkort vindt een evaluatie plaats 
van het project en worden mogelijke 
vervolgstappen bekeken.

“Het belangrijkste blijft dat we men-
sen bewust maken van hun eigen 
functioneren! Zo kunnen zij weer 
goed voor zichzelf zorgen ,” vindt 
Inge. “En het is prachtig hoe mensen 
weer opbloeien als zij zelf de dingen 
regelen,” besluit Coen.
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We spreken Pieter van Dijk in zijn atelier, een vrijstaande ruimte achter zijn boerderij 
aan het Westeinde, niet al te ver van Dwingeloo. De kachel doet z’n best; en er is thee. 
Pieter en Monique zijn vijftien jaar geleden in Dwingeloo komen wonen. Monique heeft er 
een schoonheidssalon; en Pieter zijn atelier. 

Hij is ‘van alle markten thuis’, zou je 
kunnen zeggen. Hij werkt met z’n hoofd 
en met z’n handen, wetenschappelijk en 
creatief, en binnen de creativiteit werkt 
hij met beeld en geluid. Een onnadruk-
kelijke alleskunner. Als socioloog doet hij 
onderzoek binnen de Geestelijke Gezond-
heidszorg. Hij werkt aan een proefschrift, 
waarbij hij onderzoekt of de informatie 
waarop de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd de GGZ-instellingen bevraagt en 
toetst op kwaliteit ook echt die informatie 
oplevert, waarop je een goede beoordeling 
kan baseren. 

Worden de goede vragen gesteld? Worden 
de goede indicatoren gebruikt? Voor het 
onderzoek is hij regelmatig in Utrecht, en 
reist hij ook GGZ-instellingen af. En als het 
ooit is afgerond en hij ‘dr.’ is geworden, dan 
ziet hij wel verder. Misschien kan hij daarna 
nog aan de slag met de resultaten van zijn 
onderzoek; misschien ook niet. Hij ziet het 
wel. Want naast zijn wetenschappelijke 
werk is Pieter van Dijk vooral ook kunste-
naar. En meteen krijgen we een discussie 
over de vraag wat een ‘echte’ kunstenaar 
is. Hij aarzelt een beetje om zich zo te noe-
men. Moet je professioneel je brood ver-
dienen met ‘de kunst’ om een echte kun-
stenaar te zijn? Of heeft het te maken met 
wat je maakt, je opleiding, de kwaliteit van 
je werk; en wat bepaalt dan die kwaliteit? 
Volgens Pieter heeft de waarde van kunst 
te maken met ‘ontregeling’. Je luistert, je 
kijkt, en er gebeurt iets met je: ontroering, 
herinnering, verbijstering… Even word je 

ergens bovenuit getild, los gemaakt. Dat is 
wat kunst zou moeten doen.
En daarmee is de relatie tussen overheid 
en kunst meteen een bijna onmogelijke. 
Want ‘ontregeling’ is niet per se iets dat 
overheden graag zien. En als een overheid 
de kunst wel omarmt, is het helemaal op-
passen. Want dan wordt het niet ingezet 
om te ontregelen, maar als propagan-
damiddel of als economisch goed. Een 
overheid, die zou bepalen wat mooi of lelijk 
is, is desastreus; het is het handelsmerk 
van elke dictatuur om eerst de kunst aan 
banden te leggen.

Wat zou een gemeente als Wester-
veld moeten met kunst en cultuur?
Volgens Pieter is het belangrijk dat de 
Gemeente ziet en erkent, dat er op deze 
plek heel veel gist en gebeurt. Er zijn veel 
vrij gevestigde kunstenaars (een per-
centage dat zeker vergelijkbaar is met 
‘erkende’ kunstenaarsdorpen als Bergen 
of Diepenheim). Er is een opvallende 
kwantiteit, maar ook kwaliteit aan allerlei 
cultuurvormen: beeldende kunst, een rijk 
muziekleven (met koren, orkesten en con-
certen), drama en theater (van levendig 
amateurtoneel tot Shakespeare), dans, 
audiovisuele kunst en fotografi e, literatuur 
en zo veel meer. Maar – waar het profi el 
van Westerveld als natuurgemeente goed 
ontwikkeld is en ook het Cultureel Erfgoed 
sterk naar voren begint te komen –mag 
de kunst wel extra aandacht krijgen.
Pieter doet altijd mee aan de Kunstroute, 
die in mei 2018 voor de 10e keer wordt 

georganiseerd, en de deelnemers laat 
kennismaken met de kunst en de kunste-
naar in de eigen ateliers. Een vergelijkbaar 
initiatief is Open Ateliers Dwingeloo met 
elke maand (van mei tot oktober) een 
weekend, waarin een overzichtsten-
toonstelling in de kerk aan de Brink wordt 
gecombineerd met het openstellen van 
de ateliers van de deelnemende kun-
stenaars. Twee jaar geleden heeft een 
groep kunstenaars en kunstliefhebbers 
geprobeerd om in het oude bibliotheek-
gebouw aan de Brink 2 een ‘Kunsthuis’ 
te vestigen onder de naam ‘DwingelArt’. 
Het gebouw is van de gemeente en werd 
niet gebruikt: een uitgelezen plek om én 
de kunst een uitvalsbasis en tentoonstel-
lingsruimte te geven, én de Brink in zijn 
geheel te verlevendigen. Het is gestrand 
op een vorm van gemeentelijke onwil, die 
Pieter maar moeilijk kan plaatsen. Want 
als de gemeente iets kan doen, is het wel 
stimuleren en faciliteren…

Sinds kort experimenteert Pieter met 
epoxyhars-schilderen, dat een prachtige 
intense glans geeft, een letterlijke uitstra-
ling. Tijdens de kunstroute in mei zal daar 
wat van te zien zijn. Als hij tenminste niet 
bezig is met zijn andere passie, de jazz-
muziek, als saxofonist in WestendJ. Want 
Pieter blijft een allesdoener…

Ontregeling…
door Michiel van de Kasteelen
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Martijn Bunink over het Shakespeare Theater:
“Rond mijn elfde heb ik mij bij de jeugdgroep van het Shakespeare Theater Diever aange-
sloten. Hier speelde we kleine sketches en leerde ik de basis van het toneelspelen. 
Bij het theater heb ik veel vrienden gemaakt waar ik nog steeds mee om ga. In de winter 
van 2012/13 speelde ik voor het eerst mee met het ‘grote’ theater tijdens de eerste 
winterproductie van Midzomernachtdroom. 

Na deze winter was ik er ook in de komende paar zomer producties bij. Afgelopen jaar 
was er geen geschikte rol voor mij maar dit weerhield mij niet om toch te helpen. Ik was 
bijna elke voorstelling aanwezig als ondersteunend EHBO’er en BHV’er. Dit jaar is het 
weer zover en sta ik op de planken tijdens de productie van King Lear. “

Bart Geerling over de Schilderskring Diever:
“Begin 2013 werd ik door een kennis gevraagd om samen met mijn partner, die lid was van 
de Schilderskring Diever, de cursussen voor de leden van deze kring te gaan organiseren.

Ik besloot om dan zelf ook maar deel te nemen en tot mijn blijde verrassing werd ik on-
middellijk enthousiast. (Om met Bommel te spreken: ik wist niet dat ik het in mij had).
De eerste jaren schilderde ik met acrylverf. Vooral personen met een muziekinstrument. 
Na de nodige cursussen en zelfstudie ben ik inmiddels gegrepen door het aquarel schil-
deren.

Dankzij het schilderen is er een nieuwe wereld voor mij opengegaan: de sensatie van het 
scheppen van een ‘kunstwerk’, de boeiende wereld van kleuren en kleurencombinaties.
Op dit moment richt ik mij op het schilderen van bekende gebouwen in steden als 
Londen, Parijs en New York. Ik ben dus virtueel bezig met een fascinerende reis.”

Michiel van de Kasteelen over de 
Kolonieconcerten Wilhelminaoord:
“Muziek is voor mij – samen met dans – de meest intensieve kunstvorm. Het komt 
rechtstreeks binnen, zonder ‘vertaling in woorden’, zonder omwegen. De Kolonieconcer-
ten in het kerkje van Wilhelminaoord zijn van een ongelofelijk hoog niveau. Zo hadden we 
in januari 2018 een octet van musici uit het Koninklijk Concertgebouw Orkest, daags voor 
zij naar New York vertrokken voor een orkestoptreden in Carnegie Hall. 

Maar daarnaast komen er allerlei jonge aanstormende talenten op het gebied van de 
klassieke muziek. En alle musici zijn vol lof over de akoestiek en ambiance van het kerkje, 
maar ook over het publiek. Voor de Kolonieconcerten doe ik nu al bijna drie jaar de web-
site en pr, en met zoveel plezier.”

Progressief Westerveld wil:
• Dat het Kunst- en Cultuurbeleid van de Gemeente Westerveld meer elan en meer 

financiële armslag krijgt.
• Dat de Gemeente zich richt op het ontwikkelen van een duurzame culturele infra-

structuur. Die structuur zelf zal niet verdienvermogen hebben om zich volledig zelf 
te kunnen bedruipen. Onontkoombaar is daarom externe, structurele,  
financiële steun voor exploitatielasten van gebouwen en digitale voorzieningen.

• Dat de Gemeente blijvend belang hecht aan de cultuureducatie in het Westerveldse 
onderwijs, en daaraan waar nodig een bijdrage levert.

• Dat er ook voor meer kleinschalige culturele initiatieven via het Cultuurfonds  
Westerveld meer financiële ruimte komt.
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Persoonlijke ontwikkeling en 
kennisoverdracht 
door Sébastian de Bone

Vergeleken met de rest van Nederland is 
de situatie in vergrijzend Westerveld niet 
ideaal voor jonge inwoners om een duur-
zaam bestaan op te bouwen. Aan de an-
dere kant biedt het ook mogelijkheden. Zo 
kan de jonge generatie over het algemeen 
veel leren van ouderen en omgekeerd. 
Een organisatie waarin dit principe wordt 
toegepast is Stichting JEF, die sinds me-
dio 2017 is gevestigd in het bedrijfsverza-
melgebouw ‘t Werkt aan de Hoofdweg in 
Nijensleek.

Bij JEF — de voorletters van de drie oprich-
ters — worden mensen van alle leeftijden 
gestimuleerd en geholpen bij het vinden 
van werk en een plaats in de maatschap-
pij. Dit gebeurt in twee trajecten. In het 
externe traject, wordt de werkzoekende 
begeleid naar werk door coachgesprek-
ken bij hem of haar thuis. Deelnemers aan 
het interne traject komen daarnaast drie 
dagen per week samen in het gebouw ‘t 
Werkt in Nijensleek. Hier nemen ze deel 
aan projecten waarbij ze hun competenties 
en vaardigheden verder ontwikkelen door 
samen te werken. 

Het traject begint met een individueel 
gesprek. “In de coachkamer gaat dan 
van A tot Z de hele emmer leeg,” vertelt 
JEF-coördinator Erwin van Lier. “Met 
iemands sterke punten kijken we voor-
uit.” Dat gebeurt vooral aan de hand van 
gezamenlijke projecten waar de JEF-ers 
aan werken. In de afgelopen jaren hebben 
ze deelgenomen aan de Militaire Beleefdag 
van de Kazerne, de proefkolonie Basis-
kamp #EntreNous, de ETW Boominfodag 
en diverse kleinschalige regioprojecten.

Samenwerkingen
Ook met andere organisaties in het 
bedrijfsverzamelgebouw wordt sa-
mengewerkt. Naast JEF zijn hier ook 
Humanitas, uitzendbureau Bats en twee 
juridisch onderlegde bedrijven gevestigd. 
Twee JEF-deelnemers hebben inmiddels 
door de samenwerkingen in het gebouw 
een duurzame plek op de arbeidsmarkt 
gevonden. 

Het interne traject van JEF wordt uitge-
voerd in opdracht van en in samenwerking 
met de Intergemeentelijke Sociale Dienst 

Steenwijkerland en Westerveld. Over het 
geheel genomen zijn zowel de coördina-
tor als de deelnemers erg tevreden over 
deze samenwerking. De JEF-deelnemers 
vinden het mooi dat de gemeenteamb-
tenaren in Westerveld echt weten wie 
ze zijn, en zijn erg te spreken over de 
innovatieve projecten die de Gemeente 
Westerveld uitvoert. Als klein puntje van 
kritiek noemen ze het feit dat er, ondanks 
de samenvoeging van de sociale diensten 
van Westerveld en Steenwijkerland, niet 
altijd dezelfde regels gehanteerd worden in 
beide gemeenten. Hier, en in de communi-
catie naar hen toe, is volgens de JEF-deel-
nemers nog een slag te winnen.

Innovatieve werkplaats
De collectieve, maar tegelijkertijd per-
soonlijke, insteek van de projecten is de 
kerngedachte van de methode van 
Stichting JEF. Ook de inrichting van de 
bedrijfsruimte van JEF was een project. 
Het krijgt een vervolg. “Als huidig project 

zijn we druk bezig met de realisatie van 
een innovatieve werkplaats hier vlak naast 
het bedrijfsverzamelpand,” legt Erwin uit. 
“Met vier ruimtes: één voor hout, één voor 
metaal, een atelier en een ruimte voor 
logistieke projecten.” Volgens de huidige 
plannen is de bouw in het laatste kwar-
taal van 2018 klaar. “We willen dit samen 
met het bedrijfsleven, buurtverenigingen, 
omwonenden en vrijwilligers realiseren 
volgens het principe van de circulaire eco-
nomie: van dingen die er al zijn.” 

De innovatieve werkplaats moet verdere 
samenwerkingen in de omgeving stimule-
ren. Zo kan de social-mediakennis van één 
van de JEF-ers erg nuttig zijn voor oudere 
inwoners van Steenwijkerland en Wes-
terveld, die op hun beurt ook voldoende 
te bieden hebben. “Het mooie is dat iets 
oudere mensen hun kennis kunnen over-
dragen aan de jongeren en andersom.”

JEF-deelnemers Mahmoud, Jan Jaap, Anke, J.P. en Hamid 
voor het gebouw ’t Werkt in Nijensleek.



17

Jongeren en politiek
Hoezo zouden jongeren niet geïnteresseerd zijn in politiek en in onze samenleving. 
Welnu, deze jonge mensen zijn wèl geïnteresseerd in politiek! In een kort interview vertellen ze waarom. 

MARTIJN BUNINK is op zesjarige leeftijd met zijn moeder 
en broer vanuit Zwolle in Dwingeloo komen wonen. Inmiddels 
is hij 19 jaar, rond binnenkort de opleiding Handhaving Toezicht 
en Veiligheid af om door te stomen naar de politieacademie. 
Hij is assistent bij sportschool Go4It, vrijwilliger bij Shakespea-
re Diever en staat zevende op de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezing. 

Hij ziet dat politiek echt het verschil kan maken en wil daar 
aan meedoen! Onder andere door het helpen oprichten van 
een GroenLinks-Dwars-Drenthe. Martijn herkent veel in de 
standpunten van Jesse Klaver. Zijn wensen voor Westerveld: 
meer plekken die uitdagen tot bewegen, en consequente 
handhaving van wet- en regelgeving.

EMIEL STERENBORG is 30 jaar, woont met zijn vriendin 
met veel plezier in Dwingeloo dat hij al kende uit de verhalen 
van opa Koeling. Zijn opleidingen: ICT en Maatschappelijke 
zorg: -Sociaal agogisch werk -Persoonlijk begeleider speci-
fieke doelgroepen. 

Hij werkt nu bij Zeuvenakkers in Appelscha als begeleider van 
mensen met een complexe en bijzondere hulpvraag. Voldoe-
ning haalt hij uit de stappen die zijn cliënten maken, ook al zijn 
die nog zo klein. Hij reist graag, rugbyt en doet graag dingen 
samen met anderen. 

Emiel is regelrecht lid van Progressief Westerveld, dat trekt 
hem vanwege de aandacht voor lokale vraagstukken en voor 
elkaar. Ook in de politiek geldt volgens hem dat je meer be-
reikt door samen kleine stappen te zetten. ‘Binnenkort word ik 
vader; graag draag ik aan mijn kind een harmonieuze duurza-
me wereld over.’ Emiel staat op plaats 10 op de kandidatenlijst.

Laura de Graaf is 28 jaar en vanuit het lawaaiige Groningen-
stad in het mooie rustige Wilhelminaoord komen wonen 
samen met partner Mark en hun katten Felix en Pip. Ze werkt 
bij een print- en mailservice bedrijf aan kwaliteit, arbo, milieu, 
informatie¬beveiliging, privacy, certificeringen en aanbeste-
dingen. Ze houdt van lezen, creatief bezig zijn, koken, tuinieren, 
paardrijden en series kijken. 

“We hebben maar één aarde en moeten daar met zijn allen 
goed voor zorgen.”  Ze is daarom lid van GroenLinks gewor-
den. Natuur en milieu vindt Laura belangrijke onderwerpen 
maar ook privacy, zorg en onderwijs. En het betrekken van de 
inwoners bij het werk van de gemeenteraad. Zelf wil ze zich 
daarvoor actief gaan inzetten.

SÉBASTIAN DE BONE is 27 jaar, en woont in Havelterberg. 
Hij zat op de basisschool in Darp (“ik heb het daar altijd erg 
naar mijn zin gehad en heb er veel geleerd”), en voetbalde in 
Havelterberg en Havelte. Na zijn middelbare school in Steen-
wijk studeerde hij natuurkunde aan de Universiteit Twente. 
Voor het blad van de studievereniging mocht hij Jan Terlouw 
interviewen. “Ik heb toen zijn (destijds nieuwste) boek “Hoed 
u voor mensen die iets zeker weten” gelezen als voorberei-
ding. Ik vond het een fantastisch boek en ook het gesprek dat 
volgde opende daadwerkelijk mijn ogen.” 

Iets meer dan een jaar geleden ging Sébastian naar een 
lezing van Terlouw, en toen werd hem duidelijk dat je als lid 
van een politieke partij de politiek meer draagvlak kan geven 
om duurzaamheid op grotere schaal te bevorderen. Hij werd 
lid van GroenLinks, omdat die partij het beste aansluit bij wat 
hij belangrijk vindt. In de gemeente ziet Sébastian graag dat 
duurzame ontwikkelingen gestimuleerd worden, en dat er 
gestreden wordt tegen de plannen voor Lelystad Airport.



Westerveld neemt jaarlijks een klein aantal vluchtelingen op met een verblijfsstatus. Zij 
krijgen een huis toegewezen, spreken onze taal nog niet maar krijgen wel te maken met 
nutsbedrijven, Sociale Dienst (IGSD), verzekeringen en belastingen. Daar hebben ze hulp 
bij nodig en de Gemeente kan daar een ondersteunende rol in spelen.

Onze voormalige PW-wethouder Anry 
Kleine Deters heeft ze een goede start 
bezorgd door een ruime lening waarmee 
ze de inrichting voor de hun toegewezen 
woning kunnen betalen. Een lening, dus 
ze betalen elke maand daar een deel van 
terug aan de Gemeentelijke Kredietbank 
(GKB). Om deze vluchtelingen op weg 
te helpen zijn er vrijwilligers van de zeer 
actieve afdeling Vluchtelingenwerk in deze 
gemeente. Hun rol is ‘begeleiden naar zelf-
standigheid’, dus je legt de nieuwkomers 
zaken uit, legt ze keuzes voor maar het zijn 
wel hun keuzes. 

De taal leren
De taalbarrière is vaak het lastigst, som-
migen spreken een beetje Nederlands 
omdat ze al langere tijd in een AZC hebben 
verbleven, of wat Engels. Maar voor de-

genen die alleen hun moedertaal spreken, 
ben je voor communicatie afhankelijk van 
een eventuele tolk of een vluchteling uit 
hetzelfde land, die zich al wel kan redden in 
onze taal. Het is dan ook van groot belang 
dat zij zo snel mogelijk onze taal leren en 
niet alleen door naar school te gaan. Spre-
ken met andere Nederlanders zoals met 
de buren, in de winkel of door een stage 
te lopen in een bedrijf, helpt ze op weg. 
Daar kunnen wij allemaal een bijdrage aan 
leveren door bijvoorbeeld spontaan een 
gesprek aan te gaan. Alleen met het onder 
de knie krijgen van de taal, maken ze kans 
op een opleiding en op werk. 
En dat zij volwaardig mee kunnen doen 
in onze maatschappij, komt ons allemaal 
ten goede. Immers als een vluchteling 
een baan heeft en een gezin sticht, levert 
dat een positieve bijdrage aan bestrijding 

van de bevolkingskrimp. Dan hoeft hij of 
zij geen beroep meer te doen op een uit-
kering en kan de lening voor de inrichting 
(GKB) en eventuele studiefinanciering 
(DUO) terugbetaald worden. 

Enjera en Khoubiz
Ook kunnen wij best nog wat leren van 
deze mensen met hun verschillende 
culturen. Het verbreedt je blik op de wereld 
en sommige gewoontes en gebruiken 
kunnen een aanwinst zijn voor onze maat-
schappij. Wat dacht je van dat ene koekje 
bij de koffie of thee; iets gastvrijer mag 
wel. Waarom moet je altijd een afspraak 
maken om bij iemand langs te komen, een 
spontane verrassing kan heel aangenaam 
zijn. De meeste vluchtelingen die ik ken, 
nodigen me al snel uit om te komen eten, 
een hele ervaring. Natuurlijk doe ik dan 
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Op de bres voor
nieuwkomers
door Job van Haaften

De vader gaat hier naar school maar moeder en baby mogen niet blijven.
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PW

ook iets terug want breed hebben ze het 
niet met een bijstandsuitkering.
En met je handen eten moet je echt leren. 
Bij de Syriërs krijg je dan soms een khou-
biz en de Eritreeërs en ènjera, een plat en 
dun brood waar je een stuk afscheurt en 
waarmee je het eten op je bord (of een 
gezamenlijke schaal) pakt en opeet.

Instanties
Wat erg lastig is voor deze nieuwkomers 
zijn al onze regels, of het nou van de IGSD 
is, de belastingen, het DUO (studiefinan-
ciering), verzekeringen of de IND (Immi-
gratie en Naturalisatiedienst). Uitleggen 
is moeilijk, vooral omdat ze soms gewend 
zijn dat je met een vriendelijk gesprek of 
wat geld onder de tafel iets kunt verande-
ren. En sommige regels of de toepassing 
door met name de IND zijn onbegrijpelijk, 
ook voor mij. 

Uitgewezen baby
Waarom mag een getrouwde vrouw met 
baby niet bij haar man blijven maar moet 
ze naar Italië omdat ze daar als vluchteling 
de EU is binnengekomen. Er is een regeling 
voor gezinshereniging die voor haar van 

toepassing zou zijn als alles volgens de 
regels was aangevraagd en ze niet naar 
Italië was gekomen. Maar wat weten zij nu 
van al die regels. De IND wijst haar asiel-
aanvraag nu af omdat ”niet bewezen is dat 
ze een duurzame relatie hebben”. Ze zijn 
dus getrouwd voor de Eritrees orthodoxe 
kerk, ze wonen samen en hebben een 
dochter. Bovendien is zij, om bij hem te zijn, 
gevlucht door onder meer Libië, waar het 
bijzonder gevaarlijk is voor jonge vrou-
wen. Hoezo “geen duurzame relatie”. Het 
vreemdste aan deze situatie is misschien 
nog wel dat alle Europese landen de grote 
groepen vluchtelingen in Italië en Grie-
kenland zouden verdelen. Daar komt dus 
niets van terecht en ondertussen wordt in 
Nederland (in onze gemeente) een gezin 
uit elkaar gerukt. 

Vrijwilligerswerk en stages
Eén van de taken van de IGSD is om vrij-
willigerswerk te vinden voor vluchtelingen, 
in het kader van de Participatiewet. Mijn 
ervaring is dat de IGSD hier niet op een 
zinvolle manier in slaagt. Zo worden veel 
vluchtelingen aan het werk gezet in het 
Sorteercentrum in Steenwijk (ook mensen 
uit Westerveld). Daar doen ze simpel 
en saai werk met voornamelijk mensen 
die hun eigen taal spreken en nauwelijks 
Nederlanders. In de zomermaanden werd 
een groep Eritrese mannen geplaatst 
bij de plantsoenendienst, als groep, met 
nauwelijks contact met Nederlands spre-
kende collega’s. Niet iets wat de integratie 
bevordert, dat moet dus beter.

Mogelijkheden
Deze mensen hebben dus steun nodig. 
Gelukkig zijn er diverse organisaties 
die steun willen en kunnen bieden. De 
Gemeente, en dus de politiek, kan hier een 
belangrijke rol spelen door deze organi-
saties te steunen en bijvoorbeeld de IGSD 
actiever dan nu naar vrijwilligerswerk te 
laten zoeken voor vluchtelingen.

Progressief Westerveld wil:
• De IGSD dient, meer dan nu, te zor-

gen voor stages en vrijwilligerswerk 
zodat zij de weg vinden naar een 
baan. Daarbij dient de (werk)ervaring 
en opleiding van de vluchteling in het 
herkomstland uitgangspunt te zijn.

• Organisaties die vluchtelingen bege-
leiden en steunen op hun weg naar 
inburgering, in het leren van de taal 
en naar een werkend bestaan dienen 
actief gesteund te worden.

• De Gemeente organiseert ont-
moetingsmogelijkheden tussen 
vluchtelingen en inwoners waardoor 
taal sneller wordt geleerd en cultuur 
meer wordt gedeeld.

Enkele organisaties m.b.t. 
vluchtelingen in de regio

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, 
Beilen, met afdeling Westerveld, 
vrijwilligersorganisatie.
(Voor informatie of om je aan te  
melden tel.: 0593 - 540 267)

Taalpunt, ondersteuning voor mensen 
die moeite hebben met schrijven en 
lezen (ook autochtonen).

Alfa College, Hoogeveen, scholing voor 
anderstaligen.

Drenthe College, Meppel en Steenwijk, 
scholing voor anderstaligen.

Een groep Eritrese mannen 
aan het werk voor de plantsoenendienst. 
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2. Michiel van de Kasteelen
“Ik woon inmiddels 10 jaar in Lhee bij Dwingeloo. Heb in Leiden Internationaal Recht en Inter-
nationale Betrekkingen gestudeerd. Na een periode van 18 jaar in het internationale jonge-
renwerk en een kortere periode bij Oxfam Novib, ben ik van 1992 tot 2015 bij de Universiteit 
Utrecht verantwoordelijk geweest voor alle internationale projecten. Voor mij zijn de lokale 
en de internationale samenleving nauw met elkaar verbonden. Enerzijds zijn alle vraagstuk-
ken uiteindelijk grensoverschrijdend en zullen we met elkaar deze planeet leefbaar moeten 
maken; anderzijds is de enige plek waar je daaraan direct en consequent kunt werken, die van 
je eigen woonomgeving, of het nu gaat om het milieu of om de sociale samenhang.”

3. Wilfred Beets
Is derde op de lijst, getrouwd, twee kinderen (die het huis uit zijn), kleinkinderen. “Ik woon in 
Westerveld sinds 1990. Daarvoor in Amsterdam. Run al ruim 25 jaar mijn eigen hoveniersbe-
drijf in Wapse. Daarvoor heb ik tien jaar in het buurtwerk en jeugd- en jongerenwerk gezeten. 
Opleidingen zowel op sociaal-pedagogisch terrein als op gebied van tuin en landschap. Mijn 
belangrijkste motivatie voor het raadswerk: Handhaven en waar nodig uitbreiden van een 
kwalitatief goede en bereikbare zorg voor onze inwoners; een stem geven aan de prachtige, 
maar ook door allerlei ontwikkelingen bedreigde natuur in onze gemeente.”

4. Hans de la Mar
“Ik woon pas een jaartje in deze prachtige gemeente, maar voel me hier wel helemaal thuis. 
 In 1999 heb ik samen met mijn partner een camping opgericht die toegerust is op mensen 
met een beperking. Vorig jaar is die overgedragen en kregen we tijd voor andere dingen.

 In het verleden heb ik de nodige politieke ervaring opgedaan als raadslid en wethouder in 
Leiden voor GroenLinks. Ook ben ik directeur geweest van de William Schrikker Stichting, 
een landelijk werkende instelling die jeugdzorg geeft aan kinderen met een beperking en hun 
ouders. Ik wil me vooral graag inzetten voor al die mensen die met een klein steuntje in de rug 
tot veel meer in staat zijn dan we vooraf vaak denken.”

5. Marjolein Vogel
“Ik ben vanwege het prachtige landschap hiernaar toegetrokken. Mede om onze twee kinderen 
een veilige en prettige woonomgeving te bieden. Ik was al eerder raadslid voor PW en voor de 
continuïteit van het gedachtengoed van PW, sta ik wederom op de lijst. Ik werk bij een buurge-
meente als leidinggevende op een beleidsafdeling, dus gemeentelijke ervaring is ruim aanwezig.

 Ik wil me inzetten om overheid en ondernemers meer samen op te laten trekken in de 
ontwikkeling van de lokale economie. Dat zou kunnen gelden voor sectoren als energie-
voorziening, de participatiewet, hetstimuleren van het toerisme, en de verduurzaming van 
de agrarische sector. Daarnaast wil ik ervoor zorgen dat mensen zich kunnen ontplooien en 
vooral dat iedereen kan meedoen in onze samenleving.”

6. Georg Kreuzberg
”Ik woon en werk als zelfstandig loopbaanbegeleider in Havelte. Daarvoor was ik adviseur en 
leidinggevende bij een bureau voor duurzaamheid. Ik woon, mijn studiejaren uitgezonderd, al 
mijn hele leven in een dorp. De toekomst van het platteland ligt mij na aan het hart. Duurzame 
landbouw, zinvol werk en een samenleving waarin er plek is voor iedereen. Ik ga me inzetten 
voor concrete maatregelen en projecten om dit dichterbij te brengen.”

Even voorstellen… de kandidaten 2 tot 6



D66 staat voor ‘vrijheid in verbondenheid.’ In de 
praktijk betekent dit progressieve en positieve 
politiek. D66 staat voor duurzame groei, gelijke 
kansen voor iedereen en toegankelijke zorg. 
Niet alleen landelijk, maar ook lokaal. Deze 
opvatting past heel goed binnen de uitgangs-
punten van Progressief Westerveld. Daarom 
bundelen we onze krachten en werken we 
als D66 Westerveld samen onder de vlag van 
Progressief Westerveld. 

Dit heeft ons in de huidige raadsperiode tot de 
grootste partij in Westerveld gemaakt. Hiermee 
vormen we de meest progressieve politieke 
partij in Westerveld en hopen op verkiezings-
winst op 21 maart, zodat we het verschil kun-
nen gaan maken in de nieuwe raadsperiode.

GroenLinks staat voor menselijke zorg, een 
duurzame economie, eerlijk delen, een sa-
menleving waarin een ieder tot zijn/haar recht 
kan komen en zorg voor natuur, landschap en 
milieu. Om deze doelen binnen de gemeente 
Westerveld te realiseren werkt GroenLinks 
al 20 jaren samen met D66 en Progressief 
Westerveld. 

Door het bundelen van deze progressieve 
krachten hebben we meer invloed in de ge-
meenteraad. Zo kunnen we ook de komende 
raadsperiode meer doen voor natuur, milieu, 
landschap, cultuur en duurzame economie.

Voel je je thuis bij onze ideeën maar ben je 
geen lid van D66 of GroenLinks? Dan kun 
je ook gewoon lid worden van Progressief 
Westerveld. 

Doe mee! 
Met zijn allen bepalen we de lokale koers naar 
een gezonde, groene en duurzame toekomst.

Als “Lef en Visie” je aanspreekt: van harte 
welkom bij Progressief Westerveld!

Inwoners krijgen veel meer ruimte in besluitvormingsprocessen over hun dorp.  
Bijvoorbeeld door groepen inwoners te laten beslissen over besteding van budgetten.

Er komt een programma gericht op een energie neutrale gemeente in 2030.   
Vanaf nu worden alleen nog nul-op-de-meter woningen gebouwd.

De gemeente neemt het initiatief tot de oprichting van een energiecoöperatie.  
Alle initiatieven voor lokale opwekking van energie worden hierin ondergebracht.

De gemeente ondersteunt agrariërs bij het omschakelen naar biologische landbouw.

Bij lelieteelt en andere intensieve teelten verplicht de gemeente boeren om bij het  
bespuiten van de gewassen rondom gevoelige objecten (natuurgebieden, scholen, 
e.d.) spuitvrije zones van 100 meter vanaf de erfgrens in acht te nemen.

De gemeente creëert een gunstig vestigingsklimaat voor zzp’ers en kleine  
bedrijven in de dienstensector, te beginnen met een actieve ondersteuning van  
een glasvezelnetwerk.

Jeugdhulp: de aanstelling van een praktijkondersteuner versterkt de samenwerking 
tussen huisartsen en het Sociale Team.

Ouderenzorg: een vrijwilligersnetwerk zorgt voor regelmatig bezoeken van alle  
ouderen in de gemeente.

Werk en inkomen: samen met ondernemers in de gemeente zorgen wij voor meer 
werkgelegenheid, ook voor mensen in de bijstand. Daarvoor ontwikkelen wij een
nieuwe aanpak.

Progressief Westerveld keert zich tegen het winnen van gas uit de Westerveldse 
bodem. Gaswinning in en buiten de gemeente is niet duurzaam.

De tien speerpunten van
Progressief Westerveld

Kijk voor meer informatie en het volledige verkiezingsprogramma op:
www.progressiefwesterveld.nl
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Er kan 
veel meer 
dan je denkt...
Op zaterdag 10 maart 2018   van 13.00 uur tot 17.00 uur organiseert Progressief  
Westerveld in De Veldkei in Havelte een zeer gevarieerde, leuke, gezellige, 
geanimeerde, luchtige, informatieve, muzikale, spetterende, humoristische, bonte, 
verbazingwekkende en nieuwsgierigmakende manifestatie!

om kijken, luisteren, proeven en genieten van:
• interviews met verrassende inwoners van Westerveld
• Ronde Tafelgesprekken over boeiende initiatieven
• optredens van de winnaars van Westerveld Got Talent
• snuffelstandjes en smultafels
• Harcourt Klinefelter, de voormalige perschef van  

Martin Luther King
• biologische,  Syrische en exotische hapjes
• swing / latin / funk / fusion  music van West End J

Met medewerking van
Wereldwinkels Havelte en Diever, Boer Sil, De Hobbitstee, 
Kringloop en dagbesteding  Allerlei Havelte, drummer 
Ruben Joziasse, Abe Brouwer over de boodschappenbus, 
Popkoor 4Fun,   Frans Rooijers CE Delft,  Greet Oosterveld 

-coördinator Voedselbank  Westerveld, klein maar fijn: 
pianist Jule Smits, biologische cateraars, Muziekcentrum 
Westerveld, Dennis Moet over wonen zonder aansluiting,  
Slagwerkgroep Sla je Slag, de Westerveldse Wijkagenten, 
Alok van Loon, IVN Westerveld, bakkerij De Bakstee, Nivon,  
Rob Chrispijn, Fruit of Life,  Westerveld Got Talent, Zorg-
boerderij De Keuterij, de swingende boswachter, Magic met 
Bobbi Bakker, Femke Masselink en Linda Gerringa, Elske 
van der Ree, zang, Oesterzwamkwekerij Westerzwam, 
Niels van Ligten over biologische bermen, de kandidaat 
raadsleden van Progressief Westerveld, Bloem en Oogst, 
heel veel vrijwilligers en onze interim-huisband met  Ruud 
Franken -bas- Pieter van Dijk – sax- Wout Teeuw -gitaar- 
Willem de Vos – drum- Erik Werkema -piano- en Evert van 
Loon -sax- en vele anderen…

Kom op
 10 maart naar

de manifestatie!

In De Veldkei, Havelte
van 13.00 tot 17.00


