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Van de fractievoorzitter Door Frits van der Heide
De foto op de vorige pagina is er eentje waar ik trots op ben. We spreken dat woord
sowieso te weinig uit, maar bij deze heb ik het gezegd. Deze foto is genomen bijna aan
het eind van ons ‘teambuildingsweekend’ of geef het een naam. We hebben in ieder
geval gekozen om zo’n 24 uur samen op te trekken. Om elkaar beter te leren kennen.
Om onder de bezielende leiding van coach Rob Zigter elkaars karaktereigenschappen
te zien en daar rekening mee te kunnen houden. Maar ook om afspraken met elkaar te
maken over de komende periode. Daarnaast was het natuurlijk ook heel erg gezellig.
We zijn een fractie met een mix van ervaring en nieuw talent. En de trots die ik
benoemde heeft te maken met de openheid die we hebben naar elkaar. En de sterke
wil om samen onder Zijn zegen ons in te zetten om het beste te zoeken voor
Stadskanaal en haar inwoners. Ieder vanuit zijn of haar eigen rol. Een rol die voor
meerderen een half jaar geleden nog niet zo voor de hand lag. Overigens op de foto
missen Guurtje van der Heide en Erik Schaap. Zij konden er niet bij zijn. Ook mist u
Bert van Beek. Hij heeft in de zomer aangegeven gebruik te maken van zijn tweede
periode ziekteverlof. We wensen hem ook vanaf deze plek sterkte, beterschap en Gods
onmisbare zegen en nabijheid.
Natuurlijk zijn er naast de fractiezaken ook bijeenkomsten voor raadsleden en
lijstopvolger. Zo zijn er ook avonden belegd die specifiek bedoeld zijn voor de nieuwe
raadsleden. Het zogenaamde inwerkprogramma. Uiteraard zijn daar ook de
raadsleden voor uitgenodigd, en vaak aanwezig, die al wat meer politieke ervaring
hebben. En op vrijdag 16 september hebben we een raadsexcursie gehad door onze
gemeente. Met o.a. een bezoek aan Smeerling, het buurtcentrum Maarswold, het
zonnepark aan de Van Boekerenweg, Dorpsbedrijf Musselkanaal en Makeport
Mercurius op het voormalig Philipsterrein.
Over de vele politieke zaken hopen wij u als fractie bij te spreken op onze
ledenvergadering. Van het bestuur zult u nog een uitnodiging ontvangen, maar we
hebben al vernomen dat we dinsdagavond 29 november mogen noteren in onze
agenda. Over ons bestuur gesproken, ook daarover leest u in deze nieuwsbrief. En ook
weer een bijdrage van onze wethouder Ingrid Sterenborg. Heeft u haar trouwens ook
gezien op het achtuurjournaal van donderdag 20 oktober?!
Mocht u vragen hebben of ons als fractie iets mee willen geven dan horen we graag
van u!
Shalom, Frits van der Heide

Redactie: frits.vanderheide@stadskanaal.nl | r.elzen@stadskanaal.nl

Uit de fractie
Teambuilding

Twan Moes lijstopvolger

De fractie van ChristenUnie Stadskanaal
heeft een heel goed
Teambuildingsweekend gehad.

In de vergadering van 19 september is
Twan Moes beëdigd als lijstopvolger.

Onder leiding van Rob Zigter, spreker en
coach hebben we elkaar beter leren
kennen als fractie. Door onder andere de
SCAN methode hebben we een beter
inzicht gekregen in elkaars
persoonlijkheden. Aan het einde van de
teambuilding hebben we als fractie nog
een escaperoom gedaan.

Dit betekent dat Twan raadsleden mag
vervangen tijdens raadscommissies.
Naast lijstopvolger is Twan ook onze
fractieondersteuner.

Raadsexcursies
Als raad hebben we de afgelopen maanden
een aantal raadsexcursies mogen doen. We
begonnen dit politiek jaar met een bus en
boottocht door de gemeente. Hier zijn we
onder andere gestopt bij een zonnepark,
Makeport Mercurius, een buurthuis en een
wijkvereniging. Ook hebben we informatie
gekregen over Energieneutraal
Vledderveen.
Daarnaast hebben we nog een
raadsexcursie gehad bij Welstad, waar zij
door middel van korte toneelstukjes en
kleine workshops ons meer hebben verteld
over het werk dat zij doen.
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Van de wethouder Door Ingrid Sterenborg
In de vorige nieuwsbrief mocht ik iets
vertellen over het wethouderschap
en welke portefeuilles ik heb.
Deze keer wil ik iets dieper ingaan op het
gedeelte duurzaamheid.
Vorige maand mocht ik samen met mijn
collega-wethouder uit Westerwolde,
Saskia Ebbers, ‘Stuw’ openen. Stuw staat
voor Stroom uit Westerwolde, dit is de
eerste energiecoöperatie in onze
gemeente. Meer informatie over stuw
staat op: https://stuw.nu

Daarnaast mocht ik een
intentieovereenkomst ondertekenen ter
ondersteuning van Energieneutraal
Vledderveen. Vledderveen wil samen met
de Groninger Energiekoepel een
wijkenergieplan opstellen.
De eerste bewonersbijeenkomst heeft
inmiddels plaatsgevonden, de
belangstelling was groot. Evenals de wil
om samen een plan op te stellen waarin
duurzaam en leefbaarheid voorop staat.
Als wethouder ben ik er best trots op dat
deze initiatieven uit de samenleving
komen en gedragen worden door onze
lokale bevolking.

Op het dak van een landbouwschuur in
Holte en ook op een schuur aan de
Jabbingelaan in Onstwedde zijn
zonnepanelen geplaatst waar inwoners via
zonparticipaties kunnen participeren in de
coöperatie.
Er waren ook minimaal 20 afzonderlijke
inschrijvers nodig uit een bepaalde
postcoderoos om als Stuw in aanmerking
te komen voor de SCE subsidie. Als inwoner
kon je al deelnemen met een participatie
van 100 euro, waardoor het laagdrempelig
is.
De inleg wordt over een periode van 15
jaren afgelost met een jaarlijks vast
rentepercentage van 4%.
Ook voor inwoners die nog geen
zonnepanelen op hun dak hebben liggen is
het zo dus toch mogelijk om duurzaam
bezig te zijn.
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Van het bestuur Door Bert Schaap
Het bestuur heeft tweemaal per jaar een regulier overleg en heeft zo nodig korte
overleggen tussentijds. De reguliere overleggen, waar ook onze fractievoorzitter aan
deelneemt, zijn gelukkig weer fysiek bij elkaar.
Ons laatste overleg was op donderdag 13 oktober. In de opening van de vergadering
hebben we gesproken over ‘groei, over meer, meer, meer’. De oorzaak van de
problemen waar we nu in deze tijd mee te maken hebben. Zie maar de oorlog in
Oekraïne (meer macht), verstikken van de natuur door stikstof (meer groei van
ondernemingen), aardbevingsproblematiek (meer geld voor economie). Een paar
voorbeelden. We hebben er stil bij gestaan vanuit Prediker 2: 20-26. En daarbij de
volgende toelichting gelezen, die ik graag met jullie wil delen.
Groei is een sleutelwoord in de samenleving van vandaag. Wie over groei spreekt
heeft het in de meeste gevallen over productie, winst, omzet, bezit,
levensstandaard, rijkdom, carrière maken. Wie werken zegt, bedoelt ook
concurrentie, loonontwikkelingen, macht uitoefenen op mensen, natuur en dingen.
We hebben een nieuwe levensstijl nodig, waarin niet het beheersende denken de
voorrang heeft, maar het dienende denken. Groei in tevredenheid en
dankbaarheid, in wijsheid,, vreugde en geluk. Werken zou dan een andere inhoud
hebben: er zijn voor de ander, aandacht voor de mensen die het moeilijk hebben,
iets betekenen voor de mensen om ons heen. Werken kan ook betekenen: creatief
bezig zijn, zingen en spelen tot vreugde van mensen en leven tot eer van God.
We moeten opnieuw beseffen, dat juist dat wat voor geen geld te koop is, ons
leven geluk en glans biedt, want de vervulling die de mens zoekt is alleen te vinden
bij God. AMEN
In de vergadering heeft onze fractievoorzitter Frits van der Heide ons een kijkje in het
wel en wee van de fractie gegeven. Een jonge frisse fractie waar we, als bestuur, heel
blij mee zijn. We hebben ook stil gestaan bij het wel en wee van leden van onze lokale
ChristenUnie. Over leden in moeilijke omstandigheden.
Fractie en bestuur komen binnenkort samen om na te denken over een Afdelingsplan
voor deze raadsperiode. Over onze missie en visie, wat we zouden willen bereiken. En
dan natuurlijk met de Evangelie als uitgangspunt (zie ook het stukje hierboven).
Ideeën, van jullie leden, zijn van harte welkom.
Over een aantal weken zal er ook een afdelingsvergadering worden gehouden, die we
hebben voorbereid. De uitnodiging volgt binnenkort, de datum is vastgesteld op
dinsdag 29 november.
In deze vergadering zal Harry Schoemaker afscheid nemen als secretaris van onze
afdeling, ChristenUnie Stadskanaal. Een boegbeeld en veel ervaring valt dan weg.
Gelukkig staat er een opvolger klaar, Johan Stolk, die we graag op de
afdelingsvergadering aan iedereen willen voorstellen.
Tot slot. Wij zijn er voor de leden. Spreek ons aan als jullie iets kwijt willen.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Bert Schaap
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Uit de regio
Schuldhulpmaatje
Schuldhulpmaatje Stadskanaal is van start. Schuldhulpmaatje is een organisatie die
zich inzet voor inwoners met (dreigende) schulden. De organisatie werkt met buddies
die de inwoners kunnen ondersteunen. De eerste vier maatjes en de coördinator
mogen na een driedaagse training nu inwoners met geldzorgen helpen. Een
waardevolle toevoeging in onze gemeente! Uit handen van wethouder Sterenborg
hebben zij een bos bloemen gekregen.
Kijk voor meer informatie op https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/stadskanaal/

Opvang asielzoekers
Afgelopen tijd heeft de gemeente Stadskanaal meerdere keren de tent aan de
Manegelaan ingezet om asielzoekers op te vangen uit Ter Apel. Één van die keren was
van de avond van 20 oktober tot en met de ochtend van 22 oktober. In deze periode
heeft de gemeente er tachtig minderjarige vluchtelingen opgevangen.
Wij zijn één van de weinige gemeenten die voorlopen bij de opvang van asielzoekers.
Daar mogen we trots op zijn.
Extra trots kunnen we dan ook zijn op onze wethouder Ingrid Sterenborg, zij kon in
een uitzending van NOS toelichting geven over de opvang van asielzoekers in onze
gemeente. Deze uitzending kunt u vinden op:
www.npostart.nl/nos-journaal/20-10-2022/POW_05158783. Het is helaas niet
mogelijk om een fragment uit de uitzending te halen, maar u kunt het stuk met Ingrid
vinden op 12:27.
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