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ADVERTENTIE

Op een steenworp afstand van het carillon, in hartje Drachten, bevindt zich schoenenzaak Schuurman Schoenen. De grote

glazen pui aan de voorkant verraadt al een beetje de enorme oppervlakte waarover deze schoenenwinkel beschikt. Zodra je 

door de deur stapt, wordt dit gevoel bevestigd. Hier worden schoenen verkocht! In alle soorten en maten, voor dames, heren en 

kinderen. “Ja, we hebben hier echt de ruimte. We zijn de grootste schoenenwinkel in de regio en hebben maar liefst 600m2

tot onze beschikking. Dat werkt heel prettig, zo kunnen we onze klanten een mooi en gevarieerd assortiment bieden”, vertelt

Halbe Bergsma, de enthousiaste franchiseondernemer die deze onderneming sinds september 2018 runt. 

En inderdaad, Schuurman Schoenen Drachten biedt 

het winkelende publiek alle ruimte om lekker te 

kunnen rondstruinen. “Klanten vinden het doorgaans 

prettig om eerst alles rustig te bekijken. En wanneer 

ze advies nodig hebben, lopen er voldoende

verkopers rond die hen graag verder helpen.

We voeren maar liefst tachtig merken in heren-, 

dames- en kinderschoenen, uiteraard in verschillende 

prijsklassen. Daarnaast vinden wij het belangrijk 

dat we ook schoenen kunnen bieden aan mensen 

met een grotere schoenmaat. Onze herenschoenen 

gaan tot en met maat 50 en voor dames hebben 

we tot en met maat 45 in ons assortiment.

Wij doen er alles aan om klanten tevreden de deur 

uit te laten gaan.” 

Beste schoenenzaak van Nederland
Wanneer het in de winkel iets anders loopt dan

gewenst, kunnen ze je bij Schuurman Schoenen 

ook online verder helpen. Maten, kleuren, types;  

op de toegankelijke webshop van Schuurman 

Schoenen is alles beschikbaar. De schoenenzaak 

heeft een webzuil in de winkel waar klanten verder 

kunnen kijken en eventueel hun bestelling kunnen 

plaatsen. Deze wordt gewoonlijk aan huis bezorgd, 

maar klanten kunnen er ook voor kiezen de schoenen 

in de winkel te laten bezorgen. “Service is voor ons 

heel belangrijk. Bij een online bestelling helpen wij 

onze klanten ook graag verder. Wij willen dat onze 

klanten helemaal tevreden zijn. Wanneer klanten 

tijdens of na het shoppen zin hebben in een lekker 

kopje thee of koffi e, nodigen we ze graag uit in 

onze koffi ecorner.” 

Bezorgservice
Vanwege de coronamaatregelen in de afgelopen 

periode kon Schuurman Schoenen Drachten,

net als andere ondernemers in de regio, geen

klanten in de winkel ontvangen. Dat weerhield 

Halbe en zijn team er niet van om hun klanten

toch te blijven bedienen. “Zoals aangegeven

hebben wij service hoog in het vaandel staan.

Daarom hebben we, in de periode dat de winkel 

gesloten was, razendsnel doorgeschakeld met 

onze eigen Schuurman Schoenen Bezorgservice. 

Onze klanten kunnen ons bellen, appen of mailen 

met hun bestelling of vragen. Ook de online 

bestellingen via de webshop in ons postcodegebied 

komen rechtstreeks bij ons binnen. We zorgen er 

als team voor dat de bestellingen klaar worden 

gezet en bezorgen deze vervolgens zelf bij onze 

klanten. Waar mogelijk op de fi ets, maar door de

grote regionale functie van onze winkel soms ook 

met de auto. Van Zuidhorn naar Surhuisterveen

en alle andere plaatsen rondom Drachten; in de

gehele regio komen we zelf bezorgen en bieden 

we onze klanten de mogelijkheid om even te 

passen, vragen te stellen of toch ook nog even dat 

andere model te proberen.”

Nu de winkel weer open is zal de bezorgservice 

blijven bestaan. “Natuurlijk minder intensief, want 

in onze winkel hebben we de beschikking over een 

compleet assortiment en kunnen we klanten meer 

modellen laten passen wanneer ze dit graag willen. 

Maar uiteraard kunnen klanten contact met ons 

opnemen en we komen graag naar hen toe als dit 

nodig is! We zijn natuurlijk niet voor niets al vijf jaar 

op rij verkozen tot Beste winkelketen van Nederland 

in de categorie schoenen...”

Schuurman Schoenen

Maar liefst 600m2

schoenen shoppen 
in Drachten! Halbe Bergsma

Noordkade 5, Drachten • Tel: 0512-820 388 • Whatsapp: 06-134 579 38 • drachten@schuurman-schoenen.nl



Goed voor elkaar!Goed voor elkaar!

Deze slogan kozen wij voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Niet zomaar, omdat het wel goed 
klinkt. Nee, uit volle overtuiging. We willen name-
lijk dat u het als inwoner van de gemeente ‘goed 
voor elkaar!’ hebt.

Het Westerkwartier. Het gebied waar wij wonen, leven, genieten, 

werken en ontspannen. Een fantastische regio met 41 dorpen die 

allemaal eigenheid hebben. In deze dorpen zijn talloze verenigingen, 

scholen, kerken, instellingen en bedrijven actief. Samen zijn wij 

Westerkwartier. Een mooie plattelandsgemeente, dicht bij de stad!

Waarde in de mensen 

Het is nog maar kort geleden dat wij samen Westerkwartier werden. 

Vanuit vier verschillende gemeenten gingen we samen verder als 

één grote gemeente. Hiermee zijn we de tweede gemeente van de 

provincie in zowel inwoneraantal als oppervlakte.

De ChristenUnie ziet de waarde van het Westerkwartier vooral in de 

mensen. Echte leefbaarheid ontstaat pas als mensen relaties aangaan 

en naar elkaar omzien. Goed voor elkaar zijn. Een heleboel mensen 

bouwen met veel inzet en enthousiasme mee aan de leefbaarheid van 

onze dorpen. Dat is enorm waardevol. In het Westerkwartier zien we 

elkaar. Dat maken we zichtbaar in dit prachtige magazine.

Trots 

Terugkijkend naar de afgelopen jaren ben ik trots op wat er allemaal 

al bereikt is binnen deze nieuwe gemeente. Voorop staat dat er veel 

aandacht is voor de inwoners, maar dat er alleen overheidsbemoei-

enis is waar dit nodig is. Natuurlijk is er ook nog genoeg te doen. 

Onze politieke kalender is vol met doelen en ambities waar we u 

over blijven informeren en bij betrekken.

Gaat u er maar even lekker voor zitten. Schenk wat te drinken in 

en neem de tijd om dit magazine te lezen. Met dit magazine en alle 

mooie plannen voor het Westerkwartier heeft u het goed voor elkaar! 

Koos Siegers,

lijsttrekker ChristenUnie Westerkwartier

Heeft u vragen of opmerkingen? We horen graag van u. 

Koos is te bereiken op koos.siegers@raad.westerkwartier.nl

of via 06 – 13 04 58 82. U kunt ook mailen naar

fractie@westerkwartier.christenunie.nl
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I
n zijn woning aan de rand van 
Zuidhorn gooit Alex nog een 
blok hout in de houtkachel. “De 
radiatoren zijn al weg, maar we 
kunnen de vloerverwarming 
nog niet gebruiken. Deze hout-

kachel is dus tijdelijk onze warm-
tebron,” legt Alex lachend uit. Een 
knisperend vuurtje past goed bij de 
sfeer in Alex’ woonkamer. Een wand 
vol met boeken, een uitnodigende 
tafel om met elkaar aan te zitten en 
prachtig uitzicht. Weilanden zo ver 
het oog rijkt. “Ik heb geen tv meer 
nodig met dit voor de deur,” zegt hij 
naar buiten wijzend. 

Atlassen en oude kaarten
Alex studeerde weg- en waterbouw en 
later ook nog planologie. Zijn hobby 

sluit goed aan bij deze opleidin-
gen. Vol trots wijst hij op een stapel 
boeken in de kast. “Ik ben helemaal 
gek van atlassen en oude kaarten. 
Je haalt er zoveel informatie uit. Dat 
is fantastisch! Je leert over de histo-
rische opbouw van een gebied, over 
de bevolking en de ontwikkeling van 
gezondheid. Ik vind het heerlijk om in 
mijn stoel voor het raam te zitten en 
lekker te bladeren.” 

Nog enthousiaster wordt Alex als 
hij vertelt over de kaart van Mid-
dag-Humsterland. “Het is al prachtig 
om in te wandelen of te fietsen. Maar 
op de kaart ontdek je het landschap, 
zie je contouren van hoe het was. 
Dat land was ooit zee. Dit gebied 
was vroeger het meest dichtbevolkte 

gebied van Nederland. Men woonde 
hier op wierden. Ik geniet ervan om 
die geschiedenis uit te pluizen.” 

Doorzetten in duurzaamheid 
Atlassen vertellen Alex iets over de 
historie van het gebied, maar hij 
praat ook bevlogen over de toekomst 
van Westerkwartier. En dan in het 
bijzonder op het gebied van duur-
zaamheid en wonen. “We hebben 
dertig jaar de tijd om doelen op het 
gebied van gas en CO2-neutraal leven 
te halen. De opgave is groot. Meer dan 
25.000 woningen moeten aangepast. 
En met de huidige hoge energieprij-
zen levert het inwoners ook geld op. 
Laten we ons dus eerst richten op 
Westerkwartierders die hun woning 
wel willen aanpassen, maar dat niet 

“Ik wil thuis van het gas af. Wat een klus zeg! Nu ik er zelf mee bezig ben, ondervind ik aan den 
lijve wat er allemaal bij komt kijken.” Fractielid voor de ChristenUnie Alex Steenbergen laat trots 
de ruimte zien waar straks de warmtepomp komt. Hij leverde een stukje tuin in, bouwde wat uit 
en daarmee is er nu ruimte voor de pomp die binnenkort geplaatst wordt. Ook staan extra zonne-
panelen op de planning. 

Duurzaamheid  loon
“Inzetten op

mogelijkheden voor
inwoners die
willen maar 

niet kunnen.”

4 ChristenUnie Westerkwartier
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kunnen. Mensen met een smalle 
beurs bijvoorbeeld. We moeten er als 
gemeente wat voor over hebben om 
hen te helpen. Dat begint met isole-
ren, zodat ze minder energie nodig 
hebben. Subsidies inzetten daar waar 
men wel wil, maar het niet lukt.” 

Minder complex
Iemand die dagelijks te maken heeft 
met duurzaamheid is Edwin Roose. 
Hij is eigenaar van Roose & Roose, 
specialist in zonnepanelen. Edwin 
pleit voor minder complexe financie-
ringsregelingen om duurzaamheid 
toegankelijker te maken. “In het begin 
was er een 0%-lening. Die is er nu niet 
meer. Veel mensen financieren nu de 
zonnepanelen vanuit de vergoeding 
die ze krijgen door mijnbouwschade. 
Maar dat houdt een keer op. Ik hoor 
klanten regelmatig zeggen dat als de 
regeling er niet was, ze geen zonnepa-
nelen zouden aanschaffen.” 

Wat Edwin betreft zijn er nog vol-
doende andere mogelijkheden, maar 
weten mensen ook niet altijd de weg. 
“Het is heel complex. Het zou mooi 
zijn als mensen een offerte kunnen 
laten zien waarin staat wat de pane-
len kosten en opleveren en dat ze dan 
een passende regeling aangeboden 
krijgen. Dat maakt de drempel veel 
lager,” vertelt Edwin. 

Alex valt hem bij: “We moeten ervoor 
zorgen dat iedereen de juiste ingan-
gen heeft. Een loket waar je geholpen 
wordt met subsidies, leenmaatschap-
pijen. Er zijn namelijk regelingen van 
de gemeente en de provincie. Maar 
ook het Rijk heeft subsidies. Die krijg 
je achteraf, terwijl de investering 
vooraf groot is. Ik snap ook wel dat 
je niet het risico wil lopen dat je veel 
geld neertelt en dan toch de subsidie 
niet krijgt. De ChristenUnie maakt 
zich er lokaal hard voor om inzichte-
lijk te krijgen of het goedkomt als je 
investeert.”

Gemeente geeft het voorbeeld 
Mensen die nu niet meewillen in 
verduurzamen, wil Alex aan boord 
krijgen door hen goed te informe-
ren en successen te laten zien. De 
gemeente geeft daarin allereerst zelf 
het voorbeeld. “We moeten het zelf 
ook waarmaken. Elektrisch rijden, 
zonnepanelen op overheidsgebouwen. 
Een mooi succes op dit gebied vind ik 
de plannen voor een overkapping van 
parkeerplekken op station Zuidhorn. 
Op het dak van de overkapping ko-
men zonnepanelen. De opbrengst van 
de energie gaat naar minima. Ik vind 
het fantastisch hoe je zo als gemeen-
te het goede voorbeeld geeft.” 

Deze ontwikkelingen leveren ook 
weer nieuwe opgaven. Al die stroom 
past niet door dezelfde kabel. De 
volgende stap in deze ontwikkeling is 
dan ook het dempen van de pieken en 
dalen. Edwin Roose vult daarop aan. 
“We hebben in sommige gebieden 
te maken met overbelasting van het 
netwerk. Ook omdat er nog steeds 
veel zonnepanelen op het zuiden ge-
legd worden en dus iedereen tegelijk 
stroom opwekt. Plaatsen op het oos-
ten en westen wekt geleidelijker over 
de dag op. Ik snap dat de gemeente 
investeert in zonnepanelen, maar 
zorg er wel voor dat er een gebruiker 
is die de elektriciteit direct gebruikt. 
Dan verhoog je de netspanning niet 
onnodig.” 

Boer als grootste natuurbeheerder
Van zonnepanelen naar de natuur. 
Want ook daar liggen voor Alex 
uitdagingen. Als Alex praat over het 
platteland en de natuur, lichten zijn 
ogen op. “Onze plattelandscultuur is 
iets om trots op te zijn. Hier kun je 
de deur open laten, we kijken naar 
elkaar om. En we wonen in een prach-
tige omgeving.” 

Agrariërs hebben een belangrijke rol 
in het beheer van deze omgeving. 
Alex legt uit: “Ons platteland is gro-
tendeels in bezit van boeren. Eigenlijk 
is de grootste natuurbeheerder de 
boer. Zij staan voor uitdagingen en 
daarin moet de gemeente naast ze 
staan. ChristenUnie pleit voor vrij 
baan voor nevenactiviteiten op het 
boerenbedrijf, een goede vergoeding 
voor biodiversiteit en een eerlijke 
prijs. Een gezond boerenbedrijf is in 
staat de uitdagingen aan te gaan. 
Maar door onzekerheid vanuit de 

overheid, en bodemprijzen voor de 
producten verdient deze sector duide-
lijkheid en toekomstperspectief. Wij 
als consumenten hebben dus ook een 
opgave: waardeer en koop lokaal.” 
 
Uitdagingen in wonen
Naast duurzaamheid heeft Alex ook 
wonen in zijn portefeuille, een onder-
werp met uitdagingen. Alex zegt hier-
over: “Heel Nederland vraagt om extra 
woningen. Dat is in Westerkwartier 
niet anders. Er wordt nu nog volop ge-
bouwd, maar nieuwe plannen duren 
te lang. Ik maak me zorgen over de 
continuïteit van de bouw in Zuidhorn. 
Iedereen verdient een goede plek en 
elk dorp verdient ontwikkeling.” 

Alex vindt dat je als gemeente niet 
vanuit een ivoren toren moet roepen: 
‘daar wel bouwen en daar niet’. “Alle 
dorpen mogen zelf hun plan voor wo-
ningen opstellen. Natuurlijk wel met 
hulp van de gemeente, maar het gaat 
om het principe: geen dorp op slot, 
maar ruimte voor ontwikkeling. Met 
de grotere dorpen is het niet mogelijk 
om aan de keukentafel te zitten met 
Dorpsbelangen. Daar zie ik de rol van 
de gemeente als initiator. De klei-
nere dorpen kunnen dat prima zelf 
oppakken. Ze weten  het beste wat 
hun dorp nodig heeft. En dan moet de 
gemeente ook niet moeilijk doen.”  

amheid  loont!

5ChristenUnie Westerkwartier

Goud!
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Alles onder één dak, handig toch?

HANS SCHIPPER
Financiële & administratieve dienstverlening

Boslaan 46

9801 HH Zuidhorn

M: 06 515 60 292

E: hans.schipper@hetnet.nl

www.administratiekantoorschipper.nl
Hoofdstraat 105  Grootegast   

0594-769000 | hct-computers.nl 

Dé computerwinkel van het Westerkwartier 

 Supportdesk voor al uw ICT vragen 

 Werkplek– en serverbeheer 

 Systeem– en netwerkbeheer 

 Moderne werkplek met Microsoft 365 

 

Uw partner in betrouwbare  
kantoorautomatisering voor 

ZZP en MKB 

Computer problemen? Of toe aan een nieuwe 
pc of laptop? Kom bij ons langs 

hct-automatisering.nl 



De goedlachse Wybe vertelt zijn ver-
haal vanuit zijn werkkamer in Leek. 
Achter hem staat een kast vol cd’s. 
Beneden staat nog meer, geeft hij toe. 
Aan de andere kant van de kast is een 
grote verzameling boeken te vinden. “Ik 
ben heel breed geïnteresseerd. Ik heb 
een hele serie van Tom Clancy, maar 
ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig in 
een boek van Stephen Fry over Griekse 
mythologie. Heel interessant! Mijn 
muzieksmaak is ook heel breed. Ik hou 
van klassiek, maar draai ook Keane, 
Metallica en Adele.” Naast muziek en 
boeken heeft Wybe nog een grote hob-
by: sport. Als hij voor de ChristenUnie 
in de gemeenteraad komt, dan krijgt 
dit onderwerp beslist zijn aandacht. 

Westerkwartier Marathon
Wybe is een enthousiast hardloper en 
wielrenner. Het afgelopen jaar rende 
hij meer dan 1500 kilometer. Wybe 
legt uit waarom hij zo van sporten ge-
niet. “Ik ben personeelsplanner en heb 
dus een zittend beroep. Als ik een eind 
ga hardlopen heb ik daarna mijn ge-
dachten weer op een rijtje. Het helpt 
me om rust in mijn hoofd te krijgen.”

Wybe liep al eens de marathon van 
Rotterdam en misschien komt daar in 
de toekomst nog wel een andere ma-
rathon bij. “Bij de herindeling was er 
de Westerkwartier Marathon. Met vier 
mensen uit de fractie hebben we in 
estafette gelopen. Het zou mooi zijn 
als we deze marathon ooit weer kun-
nen houden in het Westerkwartier.”
 
Moeite doen
Voor Wybe gaat sport verder dan 
alleen fysieke en mentale gezondheid. 
“Het leert je dat iets niet vanzelf komt. 
En dat is een goede levensles. Sporten 
is in het begin gewoon niet leuk, je 
kunt het nog niet, het kost moeite. 
Maar als je een half jaar volhoudt, dan 

zie je vooruitgang. Bij teamsporten 
leer je ook nog eens samenwerken in 
een groep. Je ervaart dat je elkaar no-
dig hebt. Sporten is net als het leven. 
De ene keer gaat het fantastisch en de 
andere keer lukt het niet.”

Sport toegankelijk voor iedereen
Een van de ambities van de Christen-
Unie is om sport toegankelijk voor 
iedereen te maken. Een mooi doel, 
maar hoe doe je dat in een uitgestrekt 
gebied met ruim 60.000 inwoners? 
“Het is inderdaad niet haalbaar om 
ieders favoriete sport te organiseren 
binnen een paar kilometer van huis. 
Wat we wél kunnen doen is breed-
tesporten – sporten die veel gedaan 
worden - mogelijk maken. Zorgen dat 
er locaties zijn, dat die goed onder-
houden of vervangen worden. En we 
kunnen meedenken over initiatieven. 
Als survivalgroep Boerakker een 
trainingsgebied wil, dan adviseren we 
over vergunningen. Ook door regelin-
gen voor minima in het beleid op te 
nemen laten we als partij zien dat we 
gezondheid belangrijk vinden.”

Samen is de ander
En waarom is Wybe politiek actief 
worden? Dat lijkt weinig sportief 
werk. Wybe denkt daar anders over. 
“Ik heb ook een sportief karakter. Ik 
geniet van wat ik doe en ik ben niet 
bang om mijn fouten toe te geven. 
Het debatteren in de gemeenteraad 
vind ik leuk om te doen. Op een goed 
onderbouwde manier met elkaar van 
gedachten wisselen. Waarom vind 
jij wat je vindt? Waar zitten onze 

overeenkomsten? En 
wat ook erg leuk aan 
dit werk is, is dat je in je 
eigen omgeving het effect 
terugziet. Misschien een 
klein voorbeeld, maar 
het viel me laatst 
op dat bij ons in de 
buurt de bermen 
en de stoepen 
er veel netter 
uitzien. Toen 
herinnerde ik me 
de besluitvor-
ming over het 
onderhoudsni-
veau van de 
groenvoorzie-
ning weer.” 

Of het nu 
sport of po-
litiek betreft, 
voor Wybe staat 
omzien naar een 
ander voorop. 
“Samen is de ander. 
Daarmee bedoel ik: 
als je met elkaar 
samenleeft, dan 
moet je je vooral 
niet druk maken 
om jezelf. Als iedereen 
zich druk maakt om de 
ander, dan wordt er ook 
wel voor jou gezorgd. Je 
hoeft jezelf niet voorbij 
te lopen, maar richt je 
nou eerst maar eens op 
de ander. Dan komt er 
veel vanzelf goed.”  

Sporten
leert je belangrijke levenslessen
Wybe Niemeijer is een relatief nieuwe Westerkwartierder. Eind 2016 kwam hij 
in Leek wonen. Hoewel hij eerder in steden als Dordrecht en Leiden woonde, 
past het dorpse karakter prima bij het fractielid. “Ik hou niet zo van grote men-
senmassa’s. Leek is precies goed voor mij. Ik kom bekenden tegen in de super-
markt voor een praatje, maar er is geen sociale controle.”

Als iedereen zich druk maakt 
om de ander, dan wordt er ook 
wel voor jou gezorgd

7ChristenUnie Westerkwartier
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Jacquelien 
Dijkstra 

over de 
veerkracht van het

 Westerkwartier

Jacquelien woont sinds ruim een jaar 
in een monumentale woning uit 1725 
op een prachtige plek aan het water 
in Niezijl. Samen met haar man, 
dochter van 9 en zoon van 7. En niet 
te vergeten hond Tess, die terwijl Jac-
quelien vertelt, regelmatig haar kop 
op Jacqueliens schoot legt voor wat 
aandacht. De sfeer in huize Dijkstra  
is een weerspiegeling van Jacquelien 
zelf: gastvrij en gezellig. 

Liefde voor de omgeving
Jacquelien heeft inmiddels al heel 
wat van het noorden gezien. Tot haar 
veertiende woonde ze in Drachten, 
maar haar puberteit bracht ze door 
in Zuidhorn. Na een tussenstop in 
Ede voor haar studie journalistiek, 
vestigde Jacquelien zich in Groningen, 
waar ze Nederlands studeerde en op 
een mbo werkte. Na vijf jaar Enumatil 
woont het gezin Dijkstra nu in Niezijl. 
Met een dampende kop thee in haar 
handen, vertelt Jacquelien over haar 
liefde voor de omgeving: “Ik heb lang 
in Groningen gewoond. En ook al 
woonde ik als tiener in Zuidhorn, ik 
voelde me niet per se verbonden met 
de omgeving. Totdat we zes jaar ge-
leden naar Enumatil verhuisden. Pas 
toen ontdekte ik echt hoe mooi het 
hier is. Ik geniet van de luchten, van 
de mooie structuren in het landschap, 
de houtwallen. Niet alles is rechttoe, 
rechtaan. Dat geeft een rustieke sfeer. 
We wonen hier heerlijk. Mijn man 
kan vissen vanuit onze eigen tuin, 
hoe mooi is dat?” vertelt ze met een 
glimlach. 

Veerkracht 
Niet alleen de omgeving heeft Jacque-
liens hart gestolen. Ook de onderlinge 
samenhang maakt indruk op haar. 
“Ik ben echt trots op hoe mensen hier 
met elkaar omgaan. Er wordt voor 
elkaar gezorgd, er is interesse in een 
ander. Tijdens de lockdowns heb ik 
vaak gedacht: ‘wat ben ik blij dat ik 
hier woon.’ Natuurlijk zijn ook hier de 
gevolgen van isolatie en maatregelen 
te merken, maar de verdraagzaam-
heid blijft overeind.” 

Jacquelien ziet naast verdraagzaam-
heid ook vooral veel veerkracht. 
“Ik werk als teamleider beleid en 
realisatie bij de Drentse gemeente 
Noordenveld. Daar merk ik onder 
collega’s ook echt wel dat ze moe zijn 
van Corona. En ik moet zelf ook meer 
moeite doen om verbinding te maken. 
Maar ik ben ook onder de indruk 
van de veerkracht. Dat zie ook terug 
bij de Westerkwartierders. Er zijn 
mooie initiatieven, er is oog voor de 
psychische gevolgen van lockdowns, 
mensen brengen elkaar boodschap-
pen, verzinnen manieren om toch 
contact te houden. De veerkracht om 
er wat van te maken met elkaar, vind 
ik het mooie aan mensen,” vertelt 
Jacquelien. 

Drijfveren
Maar met elkaar er wat van maken is 
niet voor iedereen even makkelijk. Dit 
speelt mee in Jacqueliens drijfveren 
om zich verkiesbaar te stellen voor 
de ChristenUnie. “Ik heb gemerkt dat 

als je je mondje bij je hebt, er deuren 
opengaan. Kun je dat niet, dan blijven 
belangrijke deuren dicht. Ik wil graag 
een stem zijn voor mensen die dat 
lastiger vinden. In de politiek kun je 
op dat gebied echt iets bereiken. Denk 
bijvoorbeeld aan energiearmoede. 
Mensen met lage inkomens en hoge 
energierekeningen. Als je mensen uit 
de schulden wilt halen, moeten we 
als gemeente vooraf met oplossingen 
komen. Niet pas als de eindafrekening 
er is.” 

Om goed in beeld te krijgen wie hulp 
nodig hebben, vindt Jacquelien het 
belangrijk om toegankelijk te zijn 
voor iedereen. Ze vertelt hierover: “Re-
gelmatig word ik benaderd door in-
woners uit de gemeente, bijvoorbeeld 
met vragen over hoe we omgaan 
met de vluchtelingenproblematiek 
of armoede. Of als bepaalde regelin-
gen voor problemen zorgen. Het kan 
vervolgens goed zijn dat ik vanuit die 
gesprekken als raadslid schriftelijke 
vragen indien.”

Haal problemen uit de taboesfeer 
Binnen de ChristenUnie-fractie heeft 
Jacquelien onder meer jeugd in haar 
portefeuille. Hoe kijkt ze naar deze 
groep, die de afgelopen jaren hun we-
reld flink kleiner zag worden? “Er ligt 
hier een belangrijke rol voor welzijn-
sorganisaties zoals de Schans. Zij or-
ganiseren al veel. Daarin moeten we 
hen als gemeente steunen. En laten 
we richting jongeren ook niet onder 
stoelen of banken steken dat deze tijd 

“   Wat ben ik blij  
dat ik hier woon”

“Mijn zoontje zegt wel eens: ‘mama’s hobby is werken’. En daar heeft hij wel een beetje gelijk 
in. Ik geniet ervan om druk bezig te zijn en veel verschillende dingen te doen.” Een openhartig 
gesprek met raadslid Jacquelien Dijkstra vanuit haar sfeervolle woonkeuken in Niezijl over jonge-
ren, veerkracht en over haar drijfveren om politiek betrokken te zijn.  

8 ChristenUnie Westerkwartier

Goud!



voor hen gewoon moeilijk is. We hoe-
ven de dingen niet mooier te maken 
dan ze zijn. Haal problemen uit de 
taboesfeer een laat jongeren weten 
dat ze er niet alleen voor staan.”

Het gesprek met jeugd zoekt Jacque-
lien dan ook actief op. “Ik ben, samen 
met fractiegenoot Gerrit Cornelisse, 
voor de Coronacrisis met een buurt-
werker van de Schans mee geweest 
om in gesprek te gaan met jongeren. 
Gewoon om te horen waar ze tegenaan 
lopen. Als een onderwerp hen raakt, 
vind ik dat je hen moet betrekken. Dat 
betekent niet dat ze meebeslissen. Wij 
zijn als raad verantwoordelijk, maar 
hun mening weegt wel mee. We kun-
nen informatie ophalen en zorgen dat 
ze zich gezien en gehoord voelen.”

“Ik heb ook een stem”
Terwijl Jacqueliens zoon op schoot 
kruipt, vertelt ze over haar interesse 
in jongeren. “Het komt voort uit een 
gevoel dat ik had toen ik zelf jong 
was. Ik dacht heel vaak: ‘He! Ik heb 
ook een stem. Wat ik zeg is geen 
onzin, gewoon omdat ik jong ben.’ 
Jongeren weten heel goed wat ze 
nodig hebben. Alleen, ze moeten nog 
van alles leren. Ik geniet ervan om in 
dat proces met ze mee te lopen.” 
Jacqueliens verhaal wordt even onder-
broken door dochter Floortje die de 
keuken inloopt. Het is einde middag, 
de honger slaat toe. Floortje vertelt 
enthousiast over een YouTube-filmpje 
van het Klokhuis. Ondertussen regelt 
haar broertje Bastiaan dat er wat lek-

kers op tafel komt. Jacqueliens gezins-
leven en haar werk lopen door elkaar. 
Voor allebei maakt ze tijd en aandacht 
vrij. “Ik kan me niet herinneren dat 
ik me voor het laatst verveeld heb. Er 
zijn te weinig uren in een dag. Slapen 
kost eigenlijk ook gewoon teveel tijd, 
toch?” lacht Jacquelien. 

Naast haar werk als raadslid, team-
leider en haar eigen advies- en 
coachingsbedrijf, volgt ze een master 
management, cultuur en verandering. 
“Ik hou ervan om veel te doen te heb-
ben en ik heb ook veel energie,” legt 
Jacquelien uit. Moeiteloos pakt ze het 
gesprek over haar visie op jongeren 
weer op na de korte onderbreking. 
“Een goede samenwerking tussen de 
raad en instanties die met jongeren te 
maken hebben is belangrijk. Welzijn-
sorganisaties, scholen, huisartsen, 
ondernemers voor werkplekken en 
meeloopdagen. We hebben met elkaar 
een gedeelde verantwoordelijkheid 
voor hoe het met onze jongeren gaat.”

Onbegrijpelijke beleidsstukken
Een van de successen van de Chris-
tenUnie waar Jacquelien met trots 
naar kijkt, heeft te maken met een 
andere doelgroep die haar aan het 

hart gaat: nieuwkomers. Jacquelien: 
“Bij de gesprekken over hun persoon-
lijke ontwikkelplannen is gewoonlijk 
een tolk aanwezig. De wethouder 
heeft toegezegd dat er  nu onder-
zocht wordt of het ook beschreven 
kan worden in hun eigen taal, zodat 
nieuwkomers alles thuis rustig nog 
eens kunnen doorlezen. Dit advies 
komt van nieuwkomers zelf.” 

Als het aan Jacquelien ligt wordt de 
toegankelijkheid van informatie ook 
voor laaggeletterden beter. “We praten 
zoveel over laaggeletterdheid, maar 
het lukt niet echt om te verbeteren. 
Ergens is dat ook logisch. De com-
municatie, ook bij de gemeente, is 
onderling nog steeds complex. Ik 
heb Nederlands én journalistiek 
gestudeerd. Ik ben dus best talig. 
Maar in mijn eerste jaar als raadslid 
klapperden mijn oren bij het lezen 
van de beleidsstukken. Als we als 
gemeenteraad een diverse en inclu-
sieve afspiegeling willen zijn van het 
Westerkwartier, dan moeten we zelf 
stappen maken door onze communi-
catie te versimpelen. Gelukkig wordt 
daar in de gemeentelijke organisatie 
al volop aandacht aan besteed, maar 
het heeft tijd én aandacht nodig.”  

“Een goede samenwerking tussen 
de raad en instanties die met jongeren 
te maken hebben is belangrijk
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ADVERTENTIE

School waar de Bijbel en het geloof centraal staan

Christelijk mbo

mensoaltinggroningen.nl

Bekijk de website voor  

alle studiekeuze-events,  

zoals open dagen en  

meeloopdagen!

Gomarus College
Dé christelijke middelbare school in  

het noorden van Nederland.  

We hebben alles in huis, van praktijk- 

onderwijs tot (tweetalig) gymnasium.

Kijk op gomaruscollege.nl  

en meld je aan! Aanmelden kan  

t/m 15 maart 2022.

met de opleidingsrichtingen:

>  Business College

>   Zorg & Welzijn

>   Onderwijs & Opvoeding

>   Dienstverlening

>   En onderwijs voor volwassenen



Alex Steenbergen
(nr. 2, Zuidhorn):

vader/echtgenoot – ruimte - 
geschiedenis – strategie – uitzicht 

– landschap – Transsylvanië – water - 
gunnen – hulp

Ruimte: “Ik heb graag ruimte in de 
figuurlijke zin. Niet alles hoeft strak 
geregeld te zijn. Er mag ook eigen 
invulling zijn. In mijn werk bij Rijks-
waterstaat ben ik met ruimte bezig. 
Maar ik hou ook van ruimte om me 
heen. Mijn vrouw Greetje komt van 
een boerderij, zij heeft precies hetzelf-
de. We voelen ons opgesloten zonder 
ruimte om ons heen.” 

Strategie: “Dat is vooral gericht op 
politiek. Er zijn ontzettend veel 
goede ideeën in de politiek. Maar veel 
daarvan stranden, omdat vooraf niet 
genoeg is nagedacht over de juiste 
route, goede communicatie of welke 
mensen je moet betrekken. Ik vind 
het interessant om eerst een goede 
strategie te bedenken, zodat de kans 
op succes groter is.” 

Transsylvanië: “We hebben vanuit de 
kerk veel contacten met dit gebied. Er 
zijn dan bijvoorbeeld uitwisselings-
programma’s, waarbij we jongeren bij 
ons in huis hadden. Inmiddels hebben 
we ook veel vrienden gemaakt in 
Transsylvanië. Ik ben er zelf vaak 
geweest en ik ben dol op dit gebied. 
Prachtige heuvellandschappen, niet 
allemaal perfect en ingekaderd. Het 
is Limburg in het kwadraat eigenlijk. 
En de mensen zijn er heel hartelijk en 
vrijgevig. Daar kunnen we nog veel 
van leren.”

Arina Havinga 
(nr. 3, Briltil):

makelaar – oppasoma – bergen – 
koken – haken – wandelen – podcasts 
luisteren – krant lezen – winkelen – 

rode lippenstift – kippen 

Koken: “Het liefste kook ik steeds iets 
anders. Mijn man zegt wel eens: ‘dit 
was lekker, dit mag je echt nog wel 
een keer maken.’ Ik hou gewoon van 
variatie en koken is een hobby van 
me. Ik vind het leuk om in kookboe-
ken te bladeren en nieuwe recepten 
te zoeken. Ik zit in twee eetgroepjes 
en maak voor hen wel viergangendi-
ners. Dan zorg ik wel dat het recept 
overzichtelijk is, zodat ik zelf ook nog 
aan tafel kan zitten.” 

Winkelen: “Winkelen vind ik een heer-
lijke bezigheid. Ik hoef echt niet per se 
iets te kopen, maar gewoon even lek-
ker door de stad heen en rondneuzen 
is ook al genieten. In Grootegast zit 
een leuke kledingzaak en in Tolbert 
zit een winkel met vintage meubels. 
Daar kijk ik graag even binnen.” 

Rode lippenstift: “Ik heb altijd rode 
lippenstift op. Dat is al jaren zo. Er ligt 
lippenstift in de auto, in mijn tas, op 
de plank bij de spiegel. Rode lippen-
stift geeft een beetje meer pit.” 
Kippen: “Toen ik 36 jaar geleden 
trouwde zei ik al dat ik kippen wilde. 
Het duurde even, maar inmiddels 
hebben we vier kippen. Ik vind dat ge-
scharrel in de tuin gezellig. En het zijn 
dieren waar je iets van terugkrijgt. Op 
het moment krijgen we drie eieren 
per dag.” 

Jacquelien Dijkstra
(nr. 4, Niezijl): 

nieuwsgierig – drukbezet – energiek – 
wijn – gezelligheid – dienend – geloof 
– mensenliefde – geloven in de kracht 

van mensen

Nieuwsgierig: “Ik vind heel veel dingen 
interessant. Ik heb niet voor niets 
journalistiek gestudeerd. Een rode 
draad in mijn leven is nieuwsgierig-
heid, kennis opdoen. Een nieuwe stu-
die oppakken, tijdschriften en boeken 
lezen. Ik ben er inmiddels wel achter 
dat hoe meer ik weet, hoe minder ik 
ook weet. Want dan kom je er achter 
hoeveel er eigenlijk te weten is.” 

Wijn: “Ik vind wijn een heel mooi 
product. Ik heb de wijncursus SDEN 
3 gedaan. Het is interessant hoe de 
opvoeding van een druif wijn kan 
maken of breken. Hoe groeit de 
druif, hoeveel zon krijgt hij, hoe gaat 
de boer er mee om? Ik vind dit een 
mooie metafoor voor hoe het ook met 
mensen gaat. Opvoeding is belang-
rijk, maar ook met hoeveel liefde je 
opgroeit, of talenten de kans krijgen 
te ontwikkelen.”

Geloven in de kracht van mensen: “Ik 
ben er echt van overtuigd dat men-
sen sterker zijn dan ze denken. We 
hebben soms de neiging om mensen 
klein te maken, door hulp te bieden 
of ze zielig te vinden. Maar ik geloof 
er sterk in dat als je focus niet legt op 
problemen, maar op de kracht van 
mensen, ze tot heel veel in staat zijn.”
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Wybe Niemeijer
(nr. 5, Leek): 

Familiemens – hardloper 
– voetbalscheidsrechter -  

gezelschapsspellen -  boekenlezer 
– koker - christen/kerklid 

-  muziekliefhebber – klusser -  
wielrenner

Familiemens: “Ik kom uit een gezin met 
6 broers en zussen. Ze wonen overal 
en nergens. Het belangrijkste vind ik 
om oog te hebben voor elkaar. Weten 
wat er bij de ander speelt en klaar-
staan voor elkaar. Dat geldt ook voor 
mijn vrouw. We vinden het belangrijk 
om tijd voor elkaar vrij te maken en 
niet geleefd te worden. 

Voetbalscheidsrechter: “Ik fluit bij 
VEV’67 in Leek. Het is heel leuk om 
fysiek bezig te zijn, maar ik moet 
mentaal ook scherp zijn. Snel regels 
toepassen, beslissingen durven 
nemen. Ik haal er veel plezier uit om 
op deze manier sporten mogelijk te 
maken.” 

Gezelschapsspellen: “Mijn vrouw en ik 
houden allebei van spelletjes doen. 
Samen met vrienden doen we zeker 
één keer per maand spelletjes. We 
spelen bijvoorbeeld Ticket to ride, 
Carcassonne, Pandemic, Kolonisten. 
Spellen van zo’n anderhalf uur zijn 
prima voor ons.” 

Klusser: Toen we dit huis kochten heb 
ik beneden zelf gestuct, de bijkeuken 
geïsoleerd, maar ook elektra aange-
legd. Ik heb bijna alles zelf gedaan, 
maar wel met hulp van familie en 
vrienden. Ik heb bureauwerk, dus 
zo fysiek bezig zijn vind ik fijn. En je 
bent veel bewuster bezig met hoe je 
iets wil, omdat je het zelf doet.”

Jeroen Hoving
(nr. 6, Grootegast): 

geduldig – ondernemer – flexibel – 
reizen – goed gehumeurd – klussen – 

tikkeltje eigenwijs

Flexibel: “Ik werk in de ICT, dan moet 
je wel flexibel zijn. Als een klant een 
probleem heeft, dan moet je alles aan 
de kant schuiven en snel schakelen. 
Ik hou daar wel van, laat er maar veel 
gebeuren. Thuis gaat het net zo. Ik 
doe honderdduizend dingen tegelijk, 
maar ik moet er wel voor oppassen 
dat eerst iets afmaak voordat ik aan 
iets nieuws begin.”

Reizen: “Ik geniet erg van reizen, 
vooral naar warmere oorden. Kroatië 
vind ik bijvoorbeeld heel mooi. En ik 
zou ook graag een keer naar Portu-
gal gaan. Er is in Europa nog veel te 
ontdekken.”

Klussen: “In ons huis heb ik vrijwel 
alles zelf gedaan. Alles is gestript, 
alleen de muren stonden er nog. Ook 
de tuin heb ik onlangs zelf aangelegd. 
In en om het huis klussen is een uit-
laatklep voor me.”

Tikkeltje eigenwijs: “Als ik zelf denk 
dat iets goed is, dan ben ik niet snel 
van mijn standpunt af te brengen. Ik 
zie snel oplossingen voor problemen 
en hou daar wel aan vast. Maar in de 
loop der jaren heb ik ook wel geleerd 
dat mijn waarheid niet altijd per se dé 
waarheid is.”

Gerrit Janssen
(nr. 7, Tolbert):

gezin – geloof – actief christen 
– gerechtigheid – sport – natuur – 

ondernemers helpen om groene en 
groeiplannen te verwezenlijken  

Gerechtigheid: “Gerechtigheid is een 
thema waar ik actief mee bezig ben. 
Ik vind het belangrijk om een soort 
heilige woede over onrecht te hebben. 
Bijvoorbeeld over armoede, mensen 
die net buiten alle regelingen vallen, 
vluchtelingen, maar ook starters op 
de woningmarkt, energiearmoede. 
Ook als gezin zijn we wel bezig met 
een zoektocht naar gerechtigheid. We 
willen de maatschappij mooier ma-
ken en met een sociale blik omzien 
naar anderen.”

Fietsen: “Sinds corona ben ik veel gaan 
fietsen. We wonen hier nu een jaar 
of zes. Fietsen is een mooie manier 
om de omgeving te ontdekken. Ik 
fiets zo’n vier keer per week en train 
voor lange afstanden. Ik zoek dan 
uitdagingen op: 200 kilometer moun-
tainbiken door de blubber, de Mont 
Ventoux drie keer op van drie kanten.”

Ondernemers helpen om groene en 
groeiplannen te verwezenlijken: “Ik 
werk bij ABN Amro. Daar adviseer ik 
bedrijven bij keuzes rondom groei- en 
groenplannen. We willen allemaal 
de aarde beter achterlaten voor onze 
kinderen. Het is mooi om daar zo aan 
bij te dragen. Ook voor bedrijven vind 
ik dit  interessant: wat voor stappen 
kunnen zij zetten om te vergroenen.”
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Henk Hildering
(nr. 8, Grijpskerk) 

jurist – koken - peperkweker – 
toegankelijk – fanatiek – meelevend 

– gastvrij – ratten

Jurist: “Ik heb hbo rechten gestudeerd 
en werk nu als inkoopadviseur bij het 
Rijksvastgoedbedrijf. Wat ik interes-
sant vind aan het juridische vak is 
dat het ook veel te maken heeft met 
taal. Hoe je iets zegt is heel belangrijk. 
Retoriek komt zowel in mijn werk als 
in de politiek terug.”

Koken: “Met eten bezig zijn vind ik 
leuk. Ik heb er nu al zin in om van-
avond short ribs te stoven. De laatste 
tijd ben ik veel bezig met vlees. We 
eten minder vlees, maar als we het 
eten dan haal ik een goed stuk en 
bereid dat op een bijzondere manier.”

Peperkweker: “Ik kweek mijn eigen 
pepers. Ik haalde bij de toko een keer 
peper en plantte voor de grap wat 
zaadjes. Inmiddels ben ik aan de vier-
de generatie toe. Je hoeft aan peper 
weinig te doen en toch krijg je een 
plant met wel 150 pepers. Ik gebruik 
ze voor sauzen, sambal of poeders.” 
Ratten: “Eigenlijk wilde ik een hond. 
Maar mijn vrouw en ik woonden toen 
nog klein, dus dat was niet handig. 
Het werd een rat, omdat dit hele so-
ciale en slimme beesten zouden zijn. 
En dat is ook echt waar. We hebben 
nu zes tamme ratten. Ze zijn heel 
nieuwsgierig, schattig en onderne-
mend.”

Mark van Assen
(nr. 9, Grootegast), 

opgewekt – muziek – gezellig – 
werken met kinderen – onderwijs 

– student – humor – eerlijkheid – gek 
op sport

Muziek: “Muziek vind ik heel belang-
rijk. Het is meer dan alleen tijdver-
drijf. Je kunt emoties erin kwijt, het is 
voor iedereen. Mijn vader is organist 
en ik zat als kind vaak naast hem op 
het bankje. Zo ben ik zelf ook orgel 
gaan spelen. Ik hou ook van zingen. 
Ik kan het  dan wel niet, maar ik vind 
het wel leuk.  Naast muziek spelen, 
luister ik het ook graag. Bijvoorbeeld 
Nederlandstalige en regionale mu-
ziek, zoals Rowwen Hèze of Ede Staal. 
Daar zit iets eigens in. Het gaat over 
dingen die ook in je eigen provincie 
spelen.” 

Gezellig: “Ik hou ervan om onder de 
mensen te zijn. Horen hoe het met 
iedereen is, gewoon laagdrempelig en 
gezellig. Ik kan op feestjes ook wel de 
gangmaker zijn. Er is best wat nega-
tiviteit en ellende in de wereld. Dan 
is het fijn om samen te zijn met ande-
ren en je te richten op leuke dingen.” 
Werken met kinderen: “Ik heb de 
opleiding tot onderwijsassistent 
gedaan en werk in de kinderopvang. 
Daarnaast volg ik in deeltijd de pabo. 
Kinderen zijn nog zo vrij, open en eer-
lijk. Ik leef zelf helemaal in de “gro-
temensenwereld”. Daar zijn dubbele 
agenda’s en bedrog. Kinderen hebben 
dat niet. Ze zijn nog onbevangen.”

Bert Nederveen
(kandidaat wethouder, Kommerzijl):

wethouder – opa – platteland – 
bergwandelen – treinen – hobbyboer 
– christen – dienstbaar – financiën

Wethouder: “Dat betekent voor mij 
bezig zijn voor inwoners van de 
gemeente. Me hard maken voor wie 
zwak zijn, samen met de politiek en 
de ambtelijke organisatie. Het gaat 
niet om mij. Het gaat om aandacht 
voor onze inwoners.” 

Opa: “Als opa heb je wel de lusten en 
niet de lasten. We hebben drie klein-
dochters. Mijn vrouw en ik passen 
zo’n 1,5 dag per week op. We bouwen 
zo een band met ze op en daar geniet 
ik enorm van.”

Christen: “Ik kreeg in 2021 de diagno-
se lymfklierkanker. Dan wordt alles 
ineens heel relatief. Ik dacht na over 
wat er echt belangrijk is, waar ik het 
voor doe. Ik besef dat de kleine dingen 
in het leven er juist toe doen. En ik 
ben God heel dankbaar dat ik mag 
genezen.”
 
Hobbyboer: “Ik groeide op de boerderij 
van mijn oudoom op. Daar genoot ik 
enorm van. We wonen nu buitenaf op 
een voormalige boerderij in Kommer-
zijl. We heb geiten, varkens, kippen, 
dus ik ben inmiddels met recht een 
hobbyboer. De rust en de ruimte is 
heerlijk. Ik stap zo vanuit mijn deur 
de natuur in.”

Wandelen: “Ik hou van wandelen. Een-
maal in de twee jaar loop ik met drie 
van onze kinderen een huttentocht. 
Dan gaan we vijf dagen de hogere 
bergen in. De Alpen, Dolomieten of de 
Pyreneeën. Geen auto’s, geen bewoon-
de wereld. Alleen maar natuur.”
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Ingrediënten

400 gram basmatirijst (8 keer spoelen)
800 gram kippendij of –filet, in grove stukken
80 ml plantaardige olie
2 grote uien, in kwart ringen
400 gram geschilde wortel, in reepjes
1 eetlepel korianderpoeder
1 theelepel komijnpoeder
1 theelepel komijnzaadjes 
1 eetlepel kurkuma
Snuf chilipoeder
Zout en peper naar smaak
Lente-ui, in ringetjes
1 bol knoflook

Bereiding

-  Verwarm de oven voor op 150 graden. Doe de ongepel-
de teentjes knoflook met een scheutje olie in een stuk 
aluminiumfolie en knijp de bovenkant samen. Pof de 
knoflook in 60 minuten gaar.

-  Bak de kip bruin in de olie. Voeg zout, peper en ui toe. 
Laat dit 10 minuten fruiten.

-  Voeg 250 ml water toe en nog wat zout toe. Voeg de specerij-
en toe, roer het om en strijk het mengsel plat. 
Leg hier de wortelreepjes in een platte laag bovenop en meng 
niet. Laat dit met het deksel op de pan 5 minuten garen.

-  Schep de rijst op de wortels en meng dit weer niet, maar 
druk het wel een beetje aan. Voeg zoveel kokend water 
toe dat het water 1 cm boven de rijst staat. Breng dit aan 
de kook. Laat het zonder deksel koken totdat het water is 
gezakt tot net onder de rijst en draai het vuur dan laag.

-  Maak van de rijst voorzichtig een bergje en maak met 
een pollepelsteel gaten tot aan de bodem van de pan om 
het water te helpen verdampen.  
Laat het geheel ongeveer 10 tot 15 minuten op laag vuur 
verder garen met het deksel op de pan.

-  Doe het vuur uit en laat de rijst nog ongeveer 10 minuten 
rusten met het deksel op de pan. Daarna meng je alles 
pas door elkaar.

-  Garneren met de lente-ui en de gepofte knoflook.

Recept
Oezbeekse plov

met kip
- 6 personen -

Oorspronkelijk wordt plov met meer olie bereid in een speciale pan met een smalle 
bodem en brede bovenkant, vergelijkbaar met een wok. De inhoud van de pan wordt na de 
bereiding dan omgekeerd op een schaal en geserveerd.

Het is niet noodzakelijk om een speciale pan te gebruiken, een braadpan met deksel is een prima alternatief.

Koken 
 met Passie
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“   Verplicht ondernemers niet om 
zich in de hoofdkernen te vestigen”

Als iemand weet hoe het is om te ondernemen in het Westerkwartier dan 
is het Jeroen Hoving. Hij heeft zijn eigen ICT-bedrijf en is voorzitter van de 
ondernemersverenging Grootegast. De ervaring die dit hem oplevert zet 
hij graag in voor de ChristenUnie-fractie en de gemeente Westerkwartier. 

Je bent ondernemer, maar eerst 
iets meer over jezelf. Wie is Jeroen 
Hoving?
“Ik ben 37 jaar, en woon met mijn 
vrouw in Grootegast. Ik ben hier gebo-
ren en getogen. Wonen in Grootegast 
is vanuit praktisch oogpunt prettig, 
maar ik heb hier ook alles. Ik ken veel 
mensen, veel mensen kennen mij. 
Dat is prettig.”

Omschrijf jezelf eens in een paar 
woorden.
“Ik ben zorgzaam en heb een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Dit 
laatste speelt ook mee in het politiek 
actief zijn. Ik draag graag verant-
woordelijkheid voor mijn omgeving. 
Verder zul je mij niet snel chagrijnig 
zien. Daar bereik je niks mee. Ik heb 
veel plezier in mijn werk: ik ga er 
fluitend heen en kom fluitend terug. 
Daardoor heb ik voldoende energie 
om de minder leuke dingen te rela-
tiveren.” 

Je bent zelfstandig ondernemer. Wat 
doe je?
“Mijn ICT-bedrijf bestaat uit twee 
onderdelen. Het is een winkel voor 
particulieren met de ondersteuning, 
verkoop en reparaties van pc’s. Daar-
naast verzorgen we de automatise-
ring voor bedrijven tot zo’n twintig 
á dertig werkplekken. Tijdens mijn 
studie wilde ik al een bedrijf begin-
nen. Met een vriend zaten we aan de 
bar van de soos in de kerk. Hij liep 
met hetzelfde idee rond. Op een dag 
zijn we gewoon bij de KvK en de bank 
binnengestapt. Tot 2011 hebben we 
samengewerkt, daarna ben ik alleen 
verder gegaan. We begonnen op een 
zolderkamer, maar inmiddels zitten 
we in een eigen pand en heb ik drie 
mensen in dienst.”

Hoe is het om te ondernemen in het 
Westerkwartier?
“Ik kan alleen spreken voor Groote-
gast, maar ik denk dat voor het hele 
Westerkwartier geldt dat we er als 
ondernemers voor elkaar zijn. Er was 
een paar jaar geleden bijvoorbeeld 
een collega-ondernemer in het dorp 
waarbij vlak voor kerst een auto de 
gevel van haar bloemenzaak kapot 
reed. Ze was net begonnen, de kerst 
moest een drukke periode worden. 
Binnen een dag hebben collega-on-
dernemers een tijdelijk pand gere-
geld, de hele winkel leeggehaald en 
verplaatst naar de andere locatie. Die 
saamhorigheid vind ik wel typerend 
voor ondernemers in deze omgeving.”

Jij bent onderdeel van de steunfrac-
tie voor de ChristenUnie. Wat doet 
deze partij voor ondernemers?
“We vinden het belangrijk dat de win-
kelkernen levendig blijven. Voor win-
keliers is het een pittige tijd. Vanuit de 
ChristenUnie hebben we geprobeerd 
om ons aan te passen aan noden die 
er zijn. Bijvoorbeeld door flexibel met 
de zondagsopenstelling om te gaan. 
Maar ook door het toekennen van 
allerlei leningen. Ik spreek mensen 
die na decennia hard werken hun 
spaargeld aan het opeten zijn. Dat is 
vreselijk. We denken dan mee over 
tijdelijk opschorten van gemeentelijke 
belastingen, bieden coaches aan om 
overzicht te creëren. Soms is een win-
kelier gebaat bij iemand die meekijkt 
naar wat er nog mogelijk is.” 

In het verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie staat dat Westerkwar-
tier de meest MKB-vriendelijke ge-
meente van de provincie wil worden. 
Wat is daar voor nodig? 
“Een goed vestigingsklimaat is 

belangrijk. Daar hoort bij dat je in 
dorpen waar vraag naar ruimte is, 
voldoende kavels hebt. Denk aan een 
stukadoor die een loods nodig heeft 
of een administratiekantoor dat een 
plek in de eigen woonplaats zoekt. 
Je wilt niet dat mensen het allemaal 
vanuit hun garage doen, maar je 
moet deze ondernemers ook niet 
verplichten om zich naar een hoofd-
kern te verplaatsen. Daar zitten ze 
niet op te wachten. Ze willen vanuit 
hun eigen woonplaats een bedrijf 
runnen. Ze willen dit zelf kopen, 
eventueel zelf bouwen. Daar 
moet ruimte voor zijn. Wil 
je mkb-vriendelijk zijn, 
dan moet je daar waar 
de vraag is voorzienin-
gen regelen.”   

Jeroen
Hoving
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Partijprogramma
in gewone taal

Waar staan we nu ei-

genlijk voor bij de Chris-

tenUnie? Waar gaan we 

na de verkiezingen mee 

verder, waar leggen we 

nadruk op? U leest het 

in ons partijprogramma 

in gewone taal. Geen 

moeilijke beleidstaal, 

maar onze doelen een-

voudig samengevat.  

Samen recht doen 
De gemeente, dat zijn we samen!  We 
vinden het belangrijk dat iedereen in 
de samenleving gezien en gehoord 
wordt. De ChristenUnie wil in de 
gemeenteraad luisteren en samen-
werken. We willen goede relaties. 
Met inwoners, met andere politieke 
partijen in de raad en met mensen 
die bij de gemeente werken. Samen 
zorgen we ervoor dat het goed gaat in 
het Westerkwartier. 

De ChristenUnie wil dat inwoners 
van het Westerkwartier kansen 
krijgen om eigen ideeën tot uitvoer 
te brengen. Dat betekent dat er niet 
veel regels moeten zijn, maar dat we 
inwoners vertrouwen.

Om een betrokken gemeente te 
zijn, willen we dicht bij de mensen 
komen. We hebben een goede plek 
nodig om te vergaderen, daarom 
willen we graag één gemeentehuis. 
Maar we willen ook letterlijk dichtbij 
komen. Dat houdt in we naar mensen 
toegaan, bijvoorbeeld in dorpshuizen 
of zelfs bij mensen thuis. We vinden 
het belangrijk dat informatie van de 
gemeente duidelijk en voor iedereen 
te begrijpen is. 

De ChristenUnie is een partij van 
christenen voor alle mensen. Wij 
willen de liefde van God laten zien 
en doorgeven aan de wereld, aan Ne-
derland en aan de gemeente Wester-
kwartier. 

Waardeer het leven 
Ieder mens is van waarde. Wat je ook 
doet in het leven, waar je ook van-
daan komt, wat je ook gelooft: je bent 
belangrijk. Dat geldt voor mensen van 
alle leeftijden. Dat heeft Jezus ons 
geleerd en daar geloven wij in. 

Er zijn gelukkig heel veel mensen 
die zichzelf goed redden. Ze verdie-
nen genoeg geld, hebben vrienden 
en familie hebben die helpen als het 
lastig wordt. Maar dat geldt niet voor 
iedereen. Als dat niet lukt, als je hulp 
nodig hebt, dan moet die hulp er zijn. 
Bijvoorbeeld als je zorg nodig hebt, 
omdat je ziek bent. Of als je niet ge-
noeg geld hebt om belangrijke dingen 
te betalen. Dan moet de gemeente je 
helpen. De ChristenUnie wil dat ie-
dereen in de gemeente die hulp nodig 
heeft, gemakkelijk en goed geholpen 
wordt. Als je een vraag hebt, dan 
moet je weten bij wie je terecht kunt. 

We vinden het belangrijk dat mensen 
niet eenzaam zijn. Daarom willen we 
dat er genoeg activiteiten worden ge-
organiseerd, zodat oudere, maar ook 
jongeren mensen anderen kunnen 
ontmoeten. Iedereen  

moet kunnen 
meedoen
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Voor iedereen een plek 
Voor iedereen een plek betekent dat 
iedereen recht heeft op een goede 
woning. Daarom willen we graag dat 
er nieuwe huizen gebouwd worden, 
met name in de dorpen. We vinden 
het belangrijk dat er speciale huizen 
voor ouderen, maar ook voor starters 
komen. Ook sociale huurhuizen moe-
ten er meer komen. 

We willen voor iedereen een plek in 
de samenleving en op de arbeids-
markt. Iedereen moet mee kunnen 
doen. Een baan geeft structuur aan 
je leven. Het draagt bij aan je ge-
zondheid en voorkomt armoede en 
schulden. Als een betaalde baan niet 
mogelijk is, dan vinden we het be-
langrijk dat je op een andere manier 
kunt meedoen. Bijvoorbeeld door 
vrijwilligerswerk of beschut werk, 
zodat je goede begeleiding krijgt als 
dat nodig is. 

Iedereen moet kunnen meedoen. Dat 
geldt dus ook voor vluchtelingen en 
mensen die vanuit het buitenland 
naar Nederland komen om te werken. 
De ChristenUnie Westerkwartier wil 
dat vluchtelingen goed worden gehol-
pen bij het leren van de taal en het 
vinden van een baan die goed past. 

Gezond opgroeien 
Kinderen en jongeren hebben de 
toekomst. Daarom moet de gemeente 
Westerkwartier ervoor zorgen dat 
kinderen veilig en gezond kunnen 
opgroeien. Ieder kind moet dezelfde 
kansen krijgen, of je nu opgroeit met 
genoeg geld of met weinig geld. Het 
is voor ons belangrijk dat ouders de 
kans krijgen om kinderen gezond op 
te voeden. De ChristenUnie wil dat 
ouders goed weten waar ze moeten 
zijn voor hulp en informatie. 

Als kinderen opgroeien in armoede, 
dan kan dat ten koste gaan van ge-
zondheid. Omdat er geen gezond eten 

gekocht kan worden of omdat er veel 
stress in huis is. De ChristenUnie wil 
dat er aandacht is voor kinderen die 
opgroeien in armoede. Voor deze kin-
deren en hun gezinnen zijn er regelin-
gen. Bijvoorbeeld om schoolspullen, 
zoals een laptop, te kunnen kopen. 
Maar ook moeten deze kinderen net 
als andere jongeren kunnen sporten. 
Want beweging, goede voeding en 
meedoen met andere kinderen maken 
dat een kind gezond opgroeit.  

(Agrarisch) ondernemen met toekomst
Bedrijven en ondernemers zijn heel 
belangrijk voor het Westerkwartier. 
Zij zorgen voor inkomsten, werkge-
legenheid en innovatie. Om ervoor te 
zorgen dat bedrijven en ondernemers 
goed hun werk kunnen doen, moet de 
gemeente met hen samenwerken. Dat 
betekent dat er nieuwe bedrijven bij 
kunnen komen, maar ook dat er aan-
dacht is voor duurzaam ondernemen. 
Ook bedrijven en ondernemers moe-
ten iets doen aan een beter klimaat en 
daar moet de gemeente bij helpen. 

De ChristenUnie vindt het belangrijk 
dat er naast werken ook tijd is voor 
rust. Daarom willen we graag dat 
winkels op zondag niet open hoeven 
te zijn. 

Boerenbedrijven zijn steeds meer 
bezig met een andere manier van 
werken. Er is meer aandacht voor 
biodiversiteit – bijvoorbeeld door 
verschillende soorten planten te laten 
groeien. Dat is goed voor de natuur 
en voor het klimaat. Wij vinden dat 
de gemeente de boeren daarbij moet 
helpen. Met alle ontwikkelingen die er 
zijn voor agrariërs, is het heel belang-
rijk dat de gemeente naast hen staat.  

Cultuur & recreatie verbindt en 
versterkt
Kunst en cultuur maken het leven 
mooier. Het verbindt mensen. De 
ChristenUnie wil dat kunst en cultuur 

een belangrijk onderdeel zijn van het 
leven in het Westerkwartier. Zo moe-
ten kinderen de kans krijgen om op 
muziekles te gaan en werken scholen 
samen met culturele instellingen. 
De ChristenUnie vindt dat de biblio-
theken een belangrijke rol hebben in 
de gemeente. Om boeken te lenen, 
maar ook voor concerten, lessen voor 
mensen die moeite hebben met lezen 
en om samen te komen. We vinden 
het belangrijk dat bibliotheken dan 
ook een duidelijke plek hebben en 
blijven houden in de gemeente. Dat 
geldt ook voor de musea. 

Het Westerkwartier is een prachtig 
gebied, dat willen we graag laten zien. 
Daarom vinden we het belangrijk dat 
mensen hier kunnen ontspannen 
door lekker te wandelen, te fietsen of 
te varen. We ontvangen dan ook graag 
toeristen in onze gemeente. We willen 
dat de nieuwe gemeenteraad daar 
goede plannen voor bedenkt. 

Duurzaamheid loont voor iedereen
Wij geloven dat deze aarde gemaakt 
is door God. De aarde is prachtig 
en dat willen we graag zo houden. 
Daarom moeten we aan de slag! We 
willen af van het gas, van olie en van 
kolen. We willen naar schone ener-
gie. Dat moet voor iedereen mogelijk 
zijn. Schone energie krijgen we door 
bijvoorbeeld meer gebruik te maken 
van zonne-energie. We willen meer 
zonnepanelen op daken, liever niet 
in het weiland. Ook windenergie is 
een goede manier om schone energie 
op te wekken. Daarvoor willen we 
graag kleine windmolens inzetten. We 
willen geen grote windmolens. Die 
passen wat de ChristenUnie betreft 
niet in ons landschap. 

Niet alleen het opwekken van schone 
energie is belangrijk in onze plannen 
voor een beter klimaat. De Christen-
Unie Westerkwartier wil dat we een 
echte fietsgemeente worden.   

jprogramma

Hoe we onze plannen en ideeën willen realiseren en welke concrete plannen we nog meer hebben, is te lezen in ons 
verkiezingsprogramma op onze website: www.westerkwartier.christenunie.nl

Waar staan we nu 
eigenlijk voor bij de 
ChristenUnie?
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ADVERTENTIE

 

'Wij zijn een vrijwilligersorganisatie voor

iedereen die een steuntje in de rug kan

gebruiken'

 

Wat we doen:

 

- Begeleiding bij financiën en administratie 

(voor jongeren hebben we Get-a-Grip)

 

- (Voor)lezen bij gezinnen

 

- Home-Start: hulp bij opvoedingsvragen

 

- Kindervakantieweken

 

 

 

Wil je meer weten over Humanitas Westerkwartier? 

 

Wil je als vrijwilliger iets betekenen voor anderen?

 

Of heb je behoefte aan een luisterend oor? 

 

 Bel of mail via 06-26569680 of westerkwartier@humanitas.nl

 

Voor meer informatie:

www.humanitas.nl/westerkwartier

 



Gevolgen schaalvergroting
In de vijftig jaar daarna  veranderde er veel in agrarisch 
Nederland. De schaalvergroting zette door. Waar veeboeren 
in mijn jeugd veertig of vijftig koeien hadden, hebben de 
huidige boeren er zo’n honderd, tweehonderd of zelfs meer. 
Ook in de akkerbouw zien we zo’n ontwikkeling. De perce-
len worden groter, de tractoren en andere machines ook.

Die ontwikkelingen hebben grote gevolgen  voor de natuur 
en de inrichting van het land. Soms positief, maar soms 
ook niet. Het leven in de bodem is hard achteruitgegaan, 
gebruik van bestrijdingsmiddelen had gevolgen voor insec-
ten en vogels. Door de toegenomen regelgeving is het er 
voor agrariërs niet gemakkelijker op geworden. Zeker niet 
voor jonge, enthousiaste opvolgers.

Westerkwartier Natuurinclusief
In 2019 nam ik als wethouder het initiatief om mee te doen 
aan het Interbestuurlijk Programma Westerkwartier Na-
tuurinclusief. In dit programma zoeken we naar manieren 
om weer evenwicht te brengen tussen landbouw en natuur. 
Dat kan door anders om te gaan met mest. Geen drijfmest 
meer, maar ouderwets ‘poep’ en ‘pies’ scheiden en apart 
over het land verspreiden. Of denk aan zaaien van krui-

denrijk gras, waardoor weidevogels weer voldoende eten 
hebben. Ook later maaien helpt, omdat kleine vogeltjes dan 
bescherming hebben.  We onderzoeken manieren om goed 
om te gaan met beschermde sloten en houtwallen, waarbij 
de economische waarde van het weiland behouden blijft.  

Samenwerking tussen alle partijen
Zo’n nieuwe aanpak lukt alleen als alle betrokken partijen 
goed met elkaar samenwerken. Daarom zijn naast de vier 
overheden (rijk, provincie, waterschap en gemeente) ook 
landbouworganisaties (LTO, Collectief West) en natuuror-
ganisaties (Staatsbosbeheer, Groninger Landschap) betrok-
ken. Met ondersteuning van de Gebiedscoöperatie Wester-
kwartier. We slagen er alleen in om echte veranderingen 
in gang te zetten als we rekening houden met de belangen 
van alle partijen en met ondersteuning door alle overhe-
den. Veranderingen zien we niet van vandaag op morgen, 
maar ik geloof erin dat concrete resultaten in de komende 
collegeperiode zichtbaar worden. 

Graag zetten de raadsleden en de wethouder van de 
ChristenUnie Westerkwartier zich de komende jaren 
hiervoor in!  

Vers gemaaid gras, loeiende koeien, bedrijvigheid op het land. De eerste twaalf jaar van mijn leven 
groeide ik op een boerderij op. Wij woonden naast een oom van mijn vader, die veeboer was. Bijna 
al mijn vrije tijd bracht ik door op de boerderij. In de stal, in het weiland, in de hooiberg. Heerlijk 
vond ik het. Ik heb daar goede herinneringen aan. Leven op een boerderij is veel buiten zijn. En er is 
altijd iets te doen. Na twaalf jaar vertrok mijn oudoom in het kader van de ruilverkaveling naar een 
nieuwe boerderij. In feite was die ruilverkaveling het begin van schaalvergroting in de landbouw.

Op de boerderij

Column
Bert

Nederveen 
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Ontdek de parels 
van het Westerkwartier

Het is zaterdagochtend. Terwijl raadslid 
voor de ChristenUnie Arina Havinga 
over de brede lanen van Nienoord wan-
delt, rent er een groep hardlopers voor-
bij. Ze steken in het voorbijgaan even 
hun hand op. Een jong stel met kinde-
ren staat stil bij het hertenkamp met 
daarnaast de bijzondere, witte pauwen. 

Het is nog vroeg in de ochtend, maar op 
het landgoed is al volop leven.

Toerist in eigen omgeving 
Arina komt zelf al zo lang ze zich kan 
herinneren in Nienoord. “Toen ik kind 
was hadden we een abonnement op 
het Familiepark. We kwamen hier heel 

vaak om te wandelen of spelen. Ik was 
altijd onder de indruk van de gids die 
hier op de borg mensen rondleidde. 
Toen ik dat zag dacht ik: ‘ik word later 
ook gids op Nienoord’. Dat is het niet 
geworden. Ik ben nu makelaar. Ook 
een soort gids,” lacht ze. 

“Door er dichtbij huis op uit te gaan, ben je verbonden met je omgeving en waardeer je het meer. 
Om mooie dingen te zien hoef je echt niet per se op vakantie. We hebben hier prachtige plekken 
waar we als Westerkwartierders áltijd van kunnen genieten.”

Arina 
Havinga
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Zelf is Arina inmiddels een ervaren 
toerist in eigen omgeving. Ieder week-
end staat er wel een stevige wande-
ling op de planning. Ze komt bijvoor-
beeld graag in het cultuur-historische 
Middag-Humsterland. “Het heeft een 
bepaalde weidsheid die ik prachtig 
vind. Maar ook bijvoorbeeld Niehove 
en Ezinge zijn prachtig. Bij Oldekerk 
is het leuk om eens met kinderen te 
wandelen. Er is een soort kabouter-
paadje en een trekpontje.”

Meer dan alleen gezellig bezig zijn
In de prachtige, 17e -eeuws ingerichte 
Ridderzaal van de monumentale borg 
legt Arina uit waarom ze als raadslid 
wil inzetten op meer lokaal toerisme. 
“Cultuur en recreatie verbindt. Het is 
meer dan alleen leuk en gezellig bezig 
zijn. Het is niet alleen een stukje wan-
delen, het heeft een diepere betekenis 
om in je omgeving rond te lopen en 
met elkaar de historie te ontdekken. 
Dat geeft een wij-gevoel en versterkt 
het welzijn. Mensen zijn soms erg 
gericht op de stad, maar er is in de 
Gemeente Westerkwartier nog zoveel 
te ontdekken,” legt Arina uit. 

Directeur Geert Pruiksma van Mu-
seum Nienoord onderschrijft Arina’s 
oproep om cultuur en recreatie op 
de agenda te houden bij de Wester-
kwartierders. Hij licht ter illustratie 
de waarde van zijn museum toe. “De 
kerncollectie - de rijtuigen - is één 
van de drie belangrijkste in Europa. 
We mogen blij zijn met zo’n parel 
in het Westerkwartier. Het museum 
trekt toeristen uit het hele land. Zij 
eten hier, boeken een overnachting, 
tanken nog even voor ze weer naar 
huis gaan. Maar ook voor de lokale 
bevolking is het goed om kennis te 
maken met de historie van hun eigen 
gebied. Als toerist in eigen omgeving, 
als cliënt van het sociaal domein, met 
de schoolklas: de gemeente onder-
steunt  legio samenwerkingen. De 
musea en erfgoedcentra in het Wes-
terkwartier dragen op heel eigen wijze 
bij aan identiteitsvorming om meer te 
leren over waar je vandaan komt. Ik 
zie dat bijvoorbeeld bij nieuwkomers. 
Zij verbazen zich over hoe goed wij 
onze cultuur bewaard hebben. En 
daar hebben ze gelijk in, dat is iets 
om te koesteren.”

Arina valt Geert bij: “Dit landgoed 
heeft een belangrijke functie. Er zijn 
veel vrijwilligers actief die elkaar hier 

ontmoeten. Het vrijwilligerswerk is 
voor hen een belangrijke levensinvul-
ling en dat is veel waard.” 

Vrijwilligers
Geert Pruiksma werkt in het museum 
met een groep van ongeveer 70 vrij-
willigers. Hij herkent wat Arina zegt 
over hun levensinvulling. “Tijdens de 
lockdowns zaten zij wekenlang thuis. 
Vaak zijn het mensen die wat ouder 
zijn. Hun werk in Nienoord is een deel 
van hun identiteit. Ik ervaar vanuit 
de gemeente veel erkenning voor dit 
leed achter de schermen. Ze tonen 
rechtstreeks betrokkenheid en gaan 
in gesprek. Maar ze steunen ons ook 
door hier bijeenkomsten te organise-
ren en mensen mee naar Nienoord te 
nemen. Van statushouders tot ambas-
sadeurs uit het buitenland.” 

Cultuur bereikbaar voor iedereen
Arina is van plan deze betrokkenheid 
voort te zetten in de komende perio-
de. Cultuur toegankelijk maken voor 
iedereen hoort daar wat Arina betreft 
ook bij. Ze legt uit waarom. “Het is 
zo belangrijk dat mensen de moge-
lijkheid hebben om hun talenten te 
ontwikkelen. Voor de één is dat sport, 
maar voor de ander is dat samen 
muziek of theater maken. Voor fietsen 
vinden we het heel logisch dat er een 
fietspad wordt aangelegd, maar het is 
ook belangrijk dat er infrastructuur 
is om muziek te maken. Of dat er een 
theater is om een toneelstuk op te 
voeren. Dat draagt bij aan de men-
tale gezondheid die mensen nodig 
hebben om goed te functioneren. Als 
ChristenUnie hebben we daar altijd al 
aandacht voor gehad en dat gaat niet 
veranderen. Muziekkorpsen krijgen 
bijvoorbeeld subsidies, anders is het 
lidmaatschap niet voor iedereen op te 
brengen.”

Haken met een podcast 
Arina is gepassioneerd over het 
onderwerp cultuur en recreatie. Zelf 

maakt ze er ook bewust tijd voor, 
ook al zijn haar dagen makkelijk 
gevuld. Ze is namelijk makelaar, past 
zo’n anderhalve dag per week op 
haar kleinkinderen, doet secretarië-
le ondersteuning van de agrarische 
makelaardij van haar man en is dan 
ook nog eens raadslid. Als er tijd over 
is haakt ze graag. Dit doet ze nooit in 
stilte. “Ik hou ervan om bezig te zijn. 
Als ik haak, heb ik altijd een pod-
cast aanstaan. Ik luister graag naar 
politieke podcast zoals de Stemming 
van Vullings en Van der Wulp en 
Spindoctors, maar ook Dit is de Bijbel 
en de Ongelooflijke Podcast. Ook als 
ik kook staat er een podcast aan. Ik 
vind het zo zonde van mijn tijd om 
alleen maar te koken. Dan kan ik 
ondertussen net zo goed iets leren,” 
lacht ze. 

Deze instelling typeert de bevlogen 
Arina. Haar redenen om politiek ac-
tief te zijn komen dan ook niet direct 
voort uit liefde voor de politiek. Het 
is vooral de drang om betrokken en 
actief te zijn. Ze vertelt hierover: “Als 
raadslid kan ik echt meedenken over 
mijn eigen omgeving, zorgen dat de 
goede beslissingen worden genomen. 
Een heleboel mensen in het Wester-
kwartier redden zich prima en een 
heleboel is hier heel goed geregeld. Ik 
vind dat we er als gemeente vooral 
moeten zijn voor de mensen die zich 
niet redden. En daar heb ik als raads-
lid invloed op. Dat vind ik mooi om te 
doen.” 

Deze vorm van omzien naar elkaar - 
het ‘noaberschap’ - is iets wat Arina 
veel terugziet in alle hoeken van 
Westerkwartier. “Ik kom als makelaar 
en raadslid best op veel verschillende 
plekken, maar de gemene deler is 
noaberschap. Elkaar helpen, elkaar 
zien. Daar mogen we trots op zijn als 
Westerkwartierders.”

Mensen zijn soms erg gericht op 
de stad, maar er is in de Gemeente 
Westerkwartier nog zoveel te ontdekken,”
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Eigenaar Tjeerd Wagenaar runt de beide 

winkels samen met compagnon Oebele 

Ypenga. Samen met hun team van vier 

medewerkers zetten zij hun expertise in en 

volgen ze trends op de voet. Zo ook die van 

de bakfiets. 

Voordelen van een bakfiets.  
“Een bakfiets heeft veel voordelen voor 
gezinnen met jonge kinderen. Vriendjes en 

vriendinnetjes kunnen makkelijk mee, er blijft 
ruimte over voor boodschappen. Je bent 

met een bakfiets veel stabieler dan met een 
fiets met kinderzitjes. Het is dus niet alleen 
praktisch, maar ook veiliger.” 

 

Sinds thuiswerken de norm is, ziet Tjeerd bij 

zijn klanten meer behoefte om er even op 
uit te gaan. “Ik woon in een kinderrijke buurt. 

Daar werken veel ouders thuis. Voor hen is 

het fijn om even een frisse neus te halen. 
Ik zie ouders vaak hun kinderen tussen de 

middag ophalen met de bakfiets. Zo zijn ze in 
beweging en in de buitenlucht.” 

Duurzaam en goedkoper vervoer 

Niet alleen bakfietsen, maar ook elektrische 
fietsen maken steeds meer onderdeel uit 
van het straatbeeld. Tjeerd legt uit waarom: 

“Mensen willen graag op een duurzamere 

manier reizen. Daarom laten ze liever de 

auto staan. Als je toch wat verder van huis 

werkt, dan is een elektrische fiets een 
goed alternatief. En natuurlijk spelen de 

brandstofprijzen ook mee. Die zijn nu zo 
hoog. Fietsen is dan niet alleen gezonder 

en beter voor het milieu, maar ook een stuk 

goedkoper.” 

Samenwerking Stichting Groningen 
bereikbaar.  
Sinds kort is het Julianaplein in Groningen 

gesloten voor auto’s. Dit maakt het voor 

Westerkwartierders die daar werken vrijwel 

onmogelijk om met de auto het centrum te 

bereiken. Met de fiets kan dit wel. 

Profile Wagenaar werkt samen met 
Stichting Groningen Bereikbaar om op een 

laagdrempelige manier te ontdekken hoe het 

is om naar Groningen te fietsen. Tjeerd legt 
uit hoe het werkt: “In onze winkel staat een 

bakfiets, elektrische fiets en een speedbike. 
Je kan deze een week gebruiken 

om te bekijken hoe het 

bevalt. Normaalgesproken 

maak je een proefrit, 
maar door een hele 

week te fietsen naar 
je werk ervaar je veel 

beter hoe het woon-

werkverkeer op de 

fiets is. Reserveren 
kan heel simpel via de 

website van Stichting 

Groningen Bereikbaar.” 

Over Profile Wagenaar  
Profile Wagenaar staat bekend om de ruime 
keuze in allerlei fietsen. “We hebben nu 750 
m² met allerlei soorten fietsen. Met de komst 
van de winkel in bakfietsen is daar nog eens 
250 m² bij gekomen. We hebben dus grote 
winkels met een ruim aanbod. Daardoor 

hebben we ook een regionale functie. Er 
komen mensen vanuit de hele regio.”

Naast het ruime aanbod vind je bij Profile 
Wagenaar een team van experts. Tjeerd 

legt hierover uit: “Je vindt bij ons vakkennis. 

Een van onze medewerkers is bijvoorbeeld 

automonteur geweest. Een ander komt uit 

de motorbranche. Zij weten heel veel van 

techniek en voegen daardoor veel waarde 

toe op het gebied van zowel elektrische als 

gewone fietsen.” 

Profile Wagenaar opent
een winkel voor bakfietsen

“Een bakfiets heeft veel 
voordelen voor gezinnen 
met jonge kinderen.”

Profile Wagenaar is al ruim 50 jaar een begrip in Leek en wijde omgeving. De fietsenwinkel richt zich 
naast nieuwe en gebruikte fietsen ook op elektrische- en bakfietsen. De vraag naar deze fietsen is de 
laatste tijd fors toegenomen. Een mooi moment om een winkel speciaal voor bakfietsen te openen. De 
nieuwe winkel is gevestigd naast het pand van Profile Wagenaar aan de Bosweg in Leek. 
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Natuur- 
begraafplaats

Een natuurbegraafplaats voor Wester-
kwartier was al langer een wens van 
de ChristenUnie. Hier is landelijk veel 
vraag naar en ook in Westerkwartier 
leeft die behoefte. We dienden daar-
om een motie in die raadsbrede steun 
kreeg.

Inmiddels ligt er een nieuw 
begraafplaatsenbeleid. Hierin is 
opgenomen dat er een natuurbe-
graafplaats komt. 

Er zijn ook al plannen tot de aanleg 
daarvan bij Aduard.

Herijking 
gemeentefonds

De grootste inkomstenbron van de ge-
meente is de uitkering van het rijk: het 
gemeentefonds. 

De ChristenUnie vindt het be-
langrijk dat dit geld eerlijk over 
alle gemeenten wordt ver-
deeld. Deze verdeling wordt daar-
om met enige regelmaat tegen 
het licht gehouden.

Voor een aantal noordelijke gemeen-
ten, waaronder Westerkwartier, drei-
gen de inkomsten door deze herijking 
de komende jaren fors minder te 
worden. Een goede verklaring daarvoor 
ontbreekt nog. De ChristenUnie wet-
houder heeft hiervoor, samen met Gro-
ningse en Friese collega’s, met succes 
aandacht gevraagd bij de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten en het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken. We 
verwachten dat dit zal leiden tot een 
eerlijker model.

Natuurinclusieve 
landbouw 

Het Westerkwartier bestaat voor het 
grootste deel uit agrarisch gebied. 
Tientallen boeren verzorgen met 
passie hun vee of hun akkers. Schaal-
vergroting, bemesting en gewasbe-
scherming hebben hun tol geëist van 
de weilanden. 

Om voor de toekomst het even-
wicht tussen economie en natuur 
terug te brengen is het nodig dat 
we ingrijpen.

Onder leiding van de ChristenUnie 
wethouder is een programma gestart 
om daar samen met boeren en 
natuurorganisaties invulling aan te 
geven. En op voorstel van de Chris-
tenUnie fractie geeft de gemeente het 
goede voorbeeld door in haar pacht-
beleid eisen te stellen op het gebied 
van natuurinclusiviteit en biodiver-
siteit.

Een terugblik 

op concrete 

successen

Als we terugblikken op de afgelopen jaren zijn er 
veel successen aan te wijzen waar we als fractie 

van de ChristenUnie met trots naar kijken. In ver-
schillende artikelen in dit magazine komt u er al een 

aantal tegen: de realisatie van het multifunctionele 
centrum in Zevenhuizen, veerkracht en omzien naar 
elkaar bij jong en oud tijdens lockdowns. We willen 

een aantal successen in het bijzonder uitlichten.  

Wat heeft de ChristenUnie 
nou eigenlijk bereikt?
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Huis van Luit van Dijk 
wordt niet gesloopt

In Ezinge, aan de Slagtersrijge, zijn 
vier woningen ontsnapt aan de sloop-
hamer. 

De ChristenUnie ondersteun-
de de bewoner van één van de 
woningen, Luit van Dijk, in zijn 
pleidooi om deze karakteristieke 
woningen niet te slopen. 

Het resultaat is dat de woningen 
compleet gemoderniseerd en ver-
duurzaamd worden door de corpo-
ratie Wierden en Borgen. Het is onze 
hoop dat Luit en zijn broer nog jaren 
met plezier in de woningen kunnen 
wonen. 

Rookvrije 
speeltuinen 

In het Nationaal Preventieakkoord 
staat dat alle speeltuinen in Neder-
land in 2025 rookvrij moeten zijn. 

Op naar een rookvrije generatie! 
Een verbod op roken in speel-
tuinen voorkomt het schadelijke 
meeroken en geeft kinderen het 
goede voorbeeld.

In 2020 diende de ChristenUnie een 
motie in om alle speeltuinen niet per 
2025, maar al per 2021 rookvrij te ma-
ken. En met succes: bij alle speeltui-
nen in de gemeente Westerkwartier 
zijn borden ‘rookvrij’ geplaatst. 

Fietspad 
Leek – Zuidhorn

Duurzame en veilige bereikbaarheid. 
Daar maakt de ChristenUnie zich 
hard voor. Daarom vroegen wij bij 
de vorige verkiezingen al aandacht 
voor betere fietsverbindingen. Heel 
concreet voor de fietsverbinding 
Leek-Zuidhorn, die als een van de 
grote knelpunten de Pasop kent. 

Tijdens de raadsperiode hebben 
we het fietspad herhaaldelijk op 
de agenda gezet. De aanhouder 
wint. 

Het onderwerp is op de agenda voor 
de overleggen tussen gemeente en 
provincie gekomen. Inmiddels is er 
budget voor de fietsverbinding en 
komen er concrete plannen voor de 
aanleg ervan. 

Vechtscheidingen 
tegengaan

De ChristenUnie vindt het belangrijk 
dat kinderen opgroeien in een lief-
devolle, stabiele en veilige omgeving. 
Zo ontwikkelen kinderen zich tot 
volwassenen die vol zelfvertrouwen 
in het leven staan. Helaas is dat niet 
altijd de realiteit. 

Kinderen komen meer en meer in 
aanraking met jeugdhulp, omdat 
hun ouders in een vechtschei-
ding verwikkeld raken. Dat wil de 
ChristenUnie voorkomen.

Daarom vroegen we, samen met VZ 
Westerkwartier, aan het college om 
onderzoek te doen naar het nut van 
relatiecursussen voor jonge ouders. 
Inmiddels is welzijnsorganisatie De 
Schans gestart met een algemene 
voorziening ‘Relatie, Echtscheiding 
en Ouderschap’. Hier kunnen ouders 
terecht voor vragen rondom rela-
tieproblemen, echtscheiding en de 
invloed hiervan op het ouderschap en 
de opvoeding. Een heel mooi initiatief, 
waar we erg blij mee zijn. 

tenUnie 
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Henk Staghouwer is sinds 
twee maanden minister van 
Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit. Hoewel hij inmid-
dels gewend begint te raken 
aan het leven en werken in 
Den Haag, verruilt hij na een 
week werken met veel plezier 
de drukke hofstad voor zijn 
woonplaats Briltil. 

“De klok loopt op het platteland even 
snel als in het westen”, lacht Henk, 
“maar thuis in Briltil komt er wel weer 
meer rust in mijn hoofd. Ik vind het 
heel fijn wonen in Westerkwartier. Dat 
besef ik extra na een week werken in 
Den Haag. Het is een goed gevoel om 
dan weer naar huis te kunnen. De 
rust, de ruimte. Dat is thuiskomen.”

Praatje met de buurvrouw 
Sinds Henk in januari 2022 als minis-
ter werd beëdigd, beginnen mensen 
in Den Haag hem langzaamaan te 
herkennen. Toch is dat anders dan het 
contact wat hij heeft in zijn woon-
plaats. “Na vijf of zes dagen in Den 
Haag mis ik de inwoners van Briltil 
wel. De contacten die ik hier heb. Ook 
al word ik in Den Haag inmiddels wat 
meer herkend, het is anders dan wat 
ik hier heb. Even een praatje met de 
mensen op straat. Het gesprekje met 
de 82-jarige buurvrouw. Dat zijn fijne 
dingen om naar terug te gaan.”

Henk omschrijft zichzelf als een wan-
delaar en een fietser. Hij kan wat dat 

betreft zijn hart ophalen in Wester-
kwartier. “Ik woon op de grens van het 
coulisselandschap en de openheid. Ik 
fiets graag in het Middag-Humster-
land. Ik geniet daar van de weidsheid, 
van de Hollandse luchten. Maar ook 
fietsen of wandelen in de beslotenheid 
vind ik fijn. Die mix maakt het mooi.” 

Niet alleen in eigen omgeving komt 
Henk al wandelend tot rust. Hij ver-
telt over zijn wandelervaring: “Vorig 
jaar heb ik het Pieterpad afgerond. 
Wandelend zie je alle onderdelen van 
het landschap. Je komt hele andere 
facetten tegen dan wanneer je er met 
de auto doorheen rijdt. De men-
sen die je onderweg tegenkomt, de 
dingen die je beleeft. Mooie dingen in 
het leven hoeven allemaal niet heel 
groots te zijn. Juist de kleinere dingen 
kunnen prachtige ervaringen zijn.” 

Rentmeesterschap
Naast genieten van natuur is Henk als 
minister ook verantwoordelijk voor 
vraagstukken op dit gebied. Ook al 
kijkt hij zelf naar deze onderwerpen 
vanuit zijn christelijke identiteit, wat 
Henk betreft hoeft de ChristenUnie 
niet alleen een partij te zijn voor 
christenen. “Rentmeesterschap vind 
ik belangrijk. Meer teruggeven dan 
je neemt. Dat betekent dat je goed 
beheer voert, over de natuur bijvoor-
beeld. Dat is echt niet alleen aan chris-
tenen voorbehouden. Of het nu gaat 
over klimaat, uitputting van delfstof-
fen of landgebruik. Zorg dat je verant-
woord met je omgeving omgaat en dat 
je daar op aangesproken kunt worden. 

Dat is niet gericht op religie, maar op 
verantwoordelijk omgaan met je keu-
zes als consument. De ChristenUnie, 
ook in Westerkwartier, zet zich in voor 
dat rentmeesterschap, voor iets doen 
voor je naasten en je naaste omgeving. 
Dat behoort echt niet alleen christe-
nen toe. Dat gaat over ons allemaal.” 

Landbouwgebieden in Westerkwartier 
Als je de minister van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit spreekt, dan 
kan een vraag over landbouw in Wes-
terkwartier natuurlijk niet ontbreken. 
Henk wil wat dat betreft vooral als 
inwoner naar het onderwerp kijken. 
Hij is positief over de toekomst van 
landbouwgebieden in Westerkwartier. 
Dat zit onder andere in de grondsoor-
ten die er zijn. “We hebben diversiteit. 
Er zijn goede landbouwgronden waar 
geboerd kan worden. Voorwaarde 
om verantwoord te boeren is wel dat 
boeren de kringloop op hun bedrijf 
sluiten. Dit betekent goede mestver-
werking en melkafvoer die in balans 
is. Dus geen gesleep met materiaal en 
mest. Zo hou je een korte keten.”

Een tip voor de gemeente Wester-
kwartier heeft Henk niet direct. Wel 
een duidelijke wens: “Het zou mooi 
zijn als het lukt om de balans tussen 
wonen op het platteland versus land-
bouw nog verder door te ontwikkelen. 
Op dat gebied moet er aandacht zijn 
voor biodiversiteit. Maar ook voor 
ontwikkeling van natuur waar gere-
creëerd kan worden. Op een verant-
woorde manier uiteraard.”  

Van de hectiek in Den Haag 
naar de rust in Briltil

Minister
Henk Staghouwer 

over leven en

landbouw in 

Westerkwartier
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Van dorpsjongen naar verwilderde 
buitenman
Kersverse lijsttrekker voor de Christen-
Unie, Koos Siegers, lacht hardop bij de 
gedachte hoe anders zijn leven eruit 
ziet dan hij had verwacht. Hij mijmert 
nog even verder: “Tegenwoordig sta ik 
zelf hout te zagen met een kettingzaag 
en daarna alles te kloven met een bijl. 
Wie had dat gedacht? Maar ik vind 
het fantastisch. Ik ben niet meer een 
dorpsjongetje, maar een verwilderde 
buitenman. Naar een vuurtje kijken 
en weten dat het brandt door jouw 
inspanning is geweldig. Ik geniet echt 
van het buitenleven in deze streek. 
Lekker boven een hout gestookt vuur-
tje goulash of soep maken.” 

Koos groeide op in Leek en verhuis-
de daarna naar Enumatil. Inmiddels 
woont hij met zijn vrouw Kirsten en 
hun vier kinderen al een aantal jaar in 
Oostwold. Hij heeft dus best wat van 
de gemeente Westerkwartier gezien. 
Met trots kijkt hij naar het gebied en 
de eigenheid die alle dorpen hebben. 
“We zijn met ruim 60.000 inwoners 
verdeeld over 41 kernen. We hoeven 
echt niet allemaal één te zijn. Van 
Garnwerd naar de Wilp is een dik half 
uur. De ene is op het Hogeland geori-
enteerd, de ander ligt tegen de Friese 
grens. Het is juist zo mooi dat alle 

dorpen hun eigenheid hebben. Daar 
moeten we als gemeente niets aan 
willen doen. Het is juist iets om trots 
op te zijn.”

Veel energie  
Koos heeft zijn kluskleren aan van-
daag. Hij is bezig met een fikse verbou-
wing van zijn nieuwe kantoorpand in 
het oude postkantoor in Leek, pal te-
genover het dorpshuis. Hij neemt even 
pauze van het schilderen om meer 
te vertellen over de man achter de 
kluskleren én achter het raadslid. Wie 
is nou Koos? “Ik ben vaak heel druk. 
Ik kan 16 uur per dag aanstaan. De 
rest heb ik nodig om te slapen”, vertelt 
hij met een lach. “Ik heb gewoon heel 
veel energie. Maar dingen moeten ook 
niet onnodig lang duren. Ik ben niet de 
politiek ingegaan vanwege de vergade-
ringen. Van een goed debat geniet ik, 
maar het moet uiteindelijk wel waarde 
toevoegen en iets oplossen. Ik ben te 
doelgericht om te vergaderen om het 
vergaderen.”

Drijfveren 
Waarom is Koos dan wel de politiek in 
gegaan? Daar is hij heel duidelijk in. 
“Voor het menselijke contact. Ik wil 
er op een toegankelijke manier zijn 
voor de inwoners van onze gemeente. 
Het past bij mij om te kijken wat er 

allemaal mogelijk is. Ik ben resultaat-
gericht, kijk altijd naar de oplossing. En 
in de gemeenteraad kan ik dat kwijt.” 
Koos begon zijn politieke carrière in de 
steunfractie en werd later verkiesbaar 
als raadslid. Inmiddels is hij lijsttrek-
ker voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen. 

Als je zoals Koos gedreven wordt door 
persoonlijk contact, is het natuurlijk 
belangrijk om zichtbaar te zijn. Koos is 
er trots op dat dit de ChristenUnie de 
afgelopen periode goed gelukt is. “We 
zijn  benaderbaar, maar zoeken ook 
zelf contact. Ik schat dat de Christen-
Unie de helft van alle werkbezoeken 
van de raad heeft afgelegd. We waren 
bij bedrijven, dorpen, zwembaden, 
multifunctionele centra. We hebben 
ons heel veel laten informeren. En 
er gebeuren ook veel dingen in stilte, 
dingen die niet direct social media-
waardig zijn, maar die wel oplossingen 
bieden voor individuele burgers. Als je 
zo een brug kunt zijn tussen burger en 
overheid dan is dat enorme winst.”

Dromen over het Westerkwartier
Als Koos droomt over het Westerkwar-
tier dan ziet hij heel graag nog meer 
succesvolle initiatieven tussen burgers 
en de gemeente. Als voorbeeld neemt 
Koos het multifunctionele centrum in 
Zevenhuizen. Het dorp wilde al langer 
een dergelijk centrum, maar er waren 
niet voldoende financiële middelen. 
Toen er na de herindeling nog steeds 
niet voldoende geld was, heeft de 
gemeente snel actie ondernomen. 
Koos vertelt: “De gemeente heeft geld 
vrijgemaakt en het dorp heeft het zo 
goed en snel opgepakt. Een mooi voor-
beeld van zelfredzaamheid. Het is een 
fantastische accommodatie geworden. 
Dit geldt ook voor het multifunctionele 
centrum in Doezum. Daar kwam men 
geld tekort door verhoogde bouwkos-
ten. Het college pakte dat direct op. Ik 
vind het mooi hoe een grote gemeente 
er ook is voor de kleinere dorpen. En 
niet alleen gericht is op de grotere ker-
nen. Mijn droom voor Westerkwartier 

“Ik was vroeger een dorpsjongetje, ik groeide op 
midden in Leek. Ik dacht dat ik voor altijd binnen de 

bebouwde kom zou blijven wonen. In een rijtjeshuis, 
tussen de mensen. Als je me toen had gezegd dat ik 

ooit helemaal buitenaf zou wonen en dat ik ervan zou 
genieten om op mijn met knieën in de moestuin te 

zitten, dan had ik je niet geloofd.” 

Dromen over   het W

Lijsttrekker Koos Siegers 
over zijn ambities voor 

gemeente Westerkwartier
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is dat we nog veel meer van dit soort 
burgerinitiatieven ondersteunen.”  

Burgerinitiatieven
Koos zwaait door het raam van het 
oude postkantoor in Leek naar een 
voorbijganger. Hij geeft nog even wat 
aanwijzingen aan de monteur van de 
gloednieuwe radiatoren en legt dan uit 
hoe hij burgerinitiatieven makkelijker 
wil maken. “In bijvoorbeeld Zevenhui-
zen zagen we dat een projectleider 
vanuit de gemeente drempelverlagend 
werkt. Wat we graag zien is een cen-
traal aanspreekpunt waar men terecht 
kan voor de uitvoer van plannen. Ik wil 
heel graag dat het makkelijker wordt 
voor burgers, sportverenigingen, dor-
pen, bedrijven om zelfredzaam te zijn 
en initiatief te tonen. Als de gemeente 
direct een projectleider laat aanschui-
ven, dan hoeven de dorpen niet langs 
allerlei verschillende partijen. Zo den-
ken gemeente en burgers met elkaar 
mee en is er veel meer mogelijk. Als je 
je gedragen voelt, dan gebeurt er iets.” 

Naar één gemeentehuis
Hoort bij dromen over het Westerkwar-
tier ook één gemeentehuis? Koos kijkt 
daar pragmatisch naar. “Het is geen 
doel op zichzelf om naar één gemeen-
tehuis te gaan. Vanaf 2050 wordt er 
van ons geëist dat het energieverbruik 
nihil is. Als we doorgaan met de huidi-
ge huisvestingen dan zou dat de burger 
ruim twee miljoen euro per jaar extra 
kosten. Dan kunnen we niet anders 
dan kijken naar verschillende opties. 
Wat betreft de ChristenUnie is dat 
inderdaad een gemeentehuis op één 
centrale plaats.” 

De functie van een gemeentehuis ver-
andert straks legt Koos uit: “Het wordt 
veel meer een plek van ontmoeting. 
Werknemers kunnen er met elkaar 
aan projecten werken. Inwoners en be-
stuurders kunnen elkaar daar treffen.” 

Koos snapt heel goed dat deze kwestie 
gevoelig ligt en hij begrijpt de spanning 
tussen de kernen. “Ik begrijp dat het 
wennen is om niet meer dicht bij huis 
terecht te kunnen. We hebben daarom 
als opdracht aan de gemeente meege-
geven te onderzoeken of servicepunten 
zinvol zijn. Een locatie waar je zonder 
afspraak naar binnen kunt lopen om 
bijvoorbeeld je rijbewijs te verlengen of 
je paspoort aan te vragen.” 

Stappen in de schuldhulpverlening
Koos’ betrokkenheid bij mensen die 
moeilijker voor zichzelf opkomen is 
groot. Hij is dan ook trots op de stap-
pen die er gemaakt zijn in bijvoorbeeld 
de schuldhulpverlening. “Zelf kom ik 
uit een heel beschermd wereldje. Ik 
heb een hele mooie jeugd gehad. Ik 
voetbalde bij VEV ’67, volleybalde daar-
na bij Impala. Het was een onbekom-
merde tijd,” vertelt Koos. 

Hij realiseert zich goed dat zorgeloos-
heid niet voor iedereen is weggelegd. 
Binnen de gemeente werken Koos 
en de andere fractieleden eraan om 
armoede en schuld op de agenda te 
houden. Met mooi resultaat. “Door 
flink aandringen van de ChristenUnie 
wordt er nu gekeken of de gemeente 
kleinere schulden van mensen over 
kan nemen. Dan wordt de schuld niet 
erger en betalen mensen het aan de 
gemeente terug. We gaan werkgevers 
stimuleren dit ook te doen. Schulden 
hebben zoveel impact. Het geeft stress, 
mensen gaan hierdoor minder werken, 
dat zorgt weer voor een lager inkomen. 
Kom daar in je eentje nog maar eens 
uit. Het zou prachtig zijn als we in de 
toekomst een laagdrempelige manier 
kunnen realiseren waar mensen met 
financiële zorgen binnen 
kunnen lopen voor hulp 
en advies. Je moet er 
als gemeente zijn 
voor je burgers. 
Heb empathie, 
wees er op tijd 
bij en zorg dat 
iedereen mee kan 
komen.”  

over   het Westerkwartier
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Hoe is jullie interesse in politiek 
begonnen?
Mark: “Ik vond het als tiener al 
interessant. Als er verkiezingen in 
Nederland of in Amerika waren dan 
volgde ik dat op de voet. Dat was op 
15-jarige leeftijd natuurlijk wel een 
aparte hobby. Ik stopte het een beetje 
weg, omdat ik dacht dat het vreemd 
was. Maar naarmate ik ouder werd 
dacht ik: ‘waarom zou ik mijn interes-
ses veranderen, omdat het misschien 
gek overkomt?’ Ik ben er steeds meer 
tijd in gaan steken. Later werd ik 
gevraagd voor het campagneteam van 
de ChristenUnie en inmiddels sta ik 
dus op de kieslijst.”

Henk: “Volgens mijn vrienden is poli-
tiek een van mijn rare hobby’s. Samen 
met mijn broertje keek ik vroeger alle 
belangrijke debatten in de Tweede 
Kamer. Bij de Amerikaanse verkiezin-
gen maakte mijn broertje een Excelbe-
stand om te wat er in de verschillende 
staten gebeurde als de democraten of 
republikeinen zouden winnen. De in-
teresse in politiek was er dus al jong.”

Wat maakt het nou zo leuk om 
politiek actief te zijn?
Mark: “Wat mij vooral aantrekt is dat 
je echt met iets nuttigs bezig bent. 
Met de toekomst van je ouders, van 
jezelf en van je mogelijke kinderen.”
Henk: “Het is gewoon echt heel leuk. 
Toen ik HBO-rechten studeerde was 
een van de eerste opdrachten om uit 
te denken hoe je een samenleving 
organiseert als je met wat mensen op 
een onbewoond eiland terecht komt. 
Hoe regel je alles, wat zijn ieders be-
langen? Dit is in het klein hoe het in 
de politiek in het groot is. Ik vind dat 
erg interessant.”

Mark: “Door zo’n opdracht maak je 
het voor jongeren trouwens ook leuk. 
Ik studeer aan de pabo en tijdens sta-
ges laat ik ze spelenderwijs oefenen 
met debatteren bijvoorbeeld.”

Henk: “Ja, het is wel belangrijk dat we 
op scholen meer uitleggen. Mijn nicht-
jes zitten op de basisschool. Die heb-
ben echt geen idee wat Rutte doet en 
hoe het allemaal werkt hoor. Je kunt 
jongeren op een speelse manier kennis 

laten maken met dingen als belasting-
formulieren of huurrecht. Daar krijgen 
ze uiteindelijk mee te maken, maar 
ze hebben vaak geen idee hoe dingen 
geregeld zijn in Nederland.”

Wat voegen jullie als jongeren toe 
aan de gemeente Westerkwartier?
Mark: “Ik heb veel contact met jon-
geren en ik spreek uit eigen ervaring. 
Iedereen is natuurlijk jong geweest, 
maar de mensen die nu veertig of vijf-
tig zijn hebben echt wel een andere 
tienertijd gehad.”

Henk: “Ja, wij zijn echt opgegroeid met 
internet en social media. Het is heel 
waardevol om die kennis in de partij 
te hebben, omdat je anders gewoon 
de helft van de mensen mist.” 

Mark: “ We staan als fractie soms bij de 
supermarkt en dat is ook goed. Maar 
jongeren zitten drie tot vijf uur per dag 
op social media. Niet in de supermarkt.”

Jullie zijn al jong besmet geraakt 
met het politieke virus. Zou iedere 
jongere politiek actief moeten zijn? 
Mark: “Ik ben geen fan van verplichte 
diversiteit. We hebben mensen nodig 
die het kunnen. Als jongeren er geen 
behoefte aan hebben, moet je niet 
pushen.” 

Henk: “Ik vind het belangrijker dat 
jongeren stemmen, dan dat ze politiek 
actief zijn. Dus moeten we ze aanspre-
ken met thema’s die voor hen belang-
rijk zijn. Woningbouw bijvoorbeeld. 
Jongeren hebben het idee dat ze straks 
niet aan een huis kunnen komen. Dat 
soort onderwerpen moeten een plek 
hebben in het partijprogramma.”   

“Ik vind het belangrijker 
dat jongeren stemmen, dan 
dat ze politiek actief zijn.”
Jongeren en politiek. Op het eerste gezicht is het geen ideale match. Het imago 
van politiek is vaak dat het saai en afstandelijk is. Henk Hildering (31) en Mark 
van Assen (23) dachten daar al jong anders over. Een gesprek met jonge mensen 
op de lijst van de ChristenUnie Westerkwartier over jongeren en politiek.
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