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Het zijn dynamische tijden. Oftewel, er gebeurt veel. In de wereld, maar toch ook zeker op 

gemeentelijk gebied. 

Werk 

Een kleine opsomming; We mochten als gemeenteraad instemmen met een financiering voor de 
aanpak van het centrum van Stadskanaal, wat naast een regiofunctie ook een enorme 
werkgelegenheid behelst. We konden lezen dat de gemeente en UWV voor 1700 mensen werk 

hebben gevonden in 2017 in de regio Oost-Groningen. Honderd meer dan het jaar ervoor. Het Ubbo 
Emmius heeft de samenwerking met regionale bedrijven uitgebreid. Zo gaan leerlingen van het 
Praktijkonderwijs aan de slag met een échte opdracht voor een écht bedrijf. Dat is nog eens theorie 

in de praktijk brengen. Chapeau voor deze activering voor een leefbare arbeidsmarkt in Zuid-Oost 
Groningen. Steeds meer scholen krijgen het KiVa-keurmerk. Wat zeggen wil dat de scholen werk 
willen maken van het tegengaan van pesten en de sociale veiligheid willen versterken. Enorm 

belangrijk op die leeftijd! Naastenliefde in de praktijk, zou ik willen zeggen. 
 
Mensenhandel 
En waar ik mee wil eindigen in dit rijtje: onze motie, welke we samen met de SP, PvdA en CDA hebben ingediend, om werk te 

maken van bewustwording en het signaleren van de problematiek in de gedwongen prostitutie en mensenhandel is bijna 
raadsbreed aangenomen. Alleen D66 en Gemeentebelangen stemden tegen. Deze week bleek maar weer dat het enorm 
belangrijk is om dit op de gemeentelijke agenda te zetten. Zo stond er een artikel in het DvhN van 9 februari genaamd 

“Zorgwekkend: meisjes van elf de prostitutie in”. Wat een titel van een artikel. In en in triest. Fier Friesland wil een 
behandelcentrum voor uitgebuite jongens, want voor jongensslachtoffers is er nauwelijks gespecialiseerde hulp beschikbaar. 
Belangrijkste signaal in dit artikel vond ik de uitspraak van de woordvoerster van Fier Esther: “Maar het belangrijkste is dat de 

maatschappij de problemen onderkent die er zijn rond illegale prostitutie en mensenhandel. Dit moet echt prioriteit krijgen”. 
Dat sluit naadloos aan bij de tekst van onze motie: “Verzoekt het college om bewustwordingsbijeenkomsten over gedwongen 
prostitutie en mensenhandel te organiseren voor gemeenteambtenaren en hulp- en zorgorganisaties”. Daar moeten immers 

allereerst de problemen onderkend worden en de kennis en kunde aanwezig zijn. Verder verzochten wij het college om ook te 
onderzoeken welke mogelijkheden hiernaast er nog meer zijn om de aandacht en het bewustzijn van gedwongen prostitutie en 
mensenhandel te vergroten. Dat is dan stap twee. 

Campagne en startavond 
Het politieke werk gaat dus gewoon door naast de campagne die ook aan de gang is. Immers de titel van deze blog is ‘op weg 

naar de verkiezingen’. En dat is over 5 weken al zo ver! 21 maart mogen we naar de stembus. Op donderdag 22 februari starten 
wij deze slotfase van de campagne met een avond over Waardevolle campagne. Dit zal plaats vinden in de GKV aan de 
Musselweg 66 te Mussel om 20.00 uur. 

Naast een gospelkoor, een inspirerende spreker en wethouder Johan Hamster in persoon en op het scherm met zijn Vlogs (!) zal 
ook lijsttrekker Bert van Beek ingaan op wat deze campagne nu Waardevol maakt en waarom het zich onderscheidt van de 
overige 8 partijen die meedoen aan deze verkiezingen. 

Een mooi voorbeeldje van campagnetijd las ik op 1 februari op de tijdlijn van het twitteraccount van Johan Hamster: “Gisteravond 
bij thuiskomst: “Pappa, hou je van je werk? Ik: “Ja!” Zoon, die wijst naar 17 dozen in de gang: “Dat komt goed uit, er staat een 

hoop werk in de gang!” #campagne Die opmerking kwam mij niet onbekend voor. 
 
Komende weken 

Vooruitkijkend staan er de komende weken een werkbezoek gepland, fractievergadering, raadsvergadering, bezoeken aan 
Steunstee/ ouderen, nieuwe CU-Nieuwsbrief, campagneavond, verkiezingsavond voor jongeren en staan we op de markten in 
o.a. Musselkanaal en Stadskanaal. Ik kijk er naar uit! 

 
Frits van der Heide 
Raadslid ChristenUnie Stadskanaal 

https://twitter.com/vdheidef
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Startavond volgende week donderdag 22 februari 2018! 
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WAARDEVOLSTADSKANAAL.NL 

Vervoer nodig naar de stembus?! 

In het nieuws 

Laat het ons weten als  
u slecht ter been bent of geen 
vervoer hebt om op woensdag 
21 maart 2018 naar de stembus 
te komen. 
 
Wij zorgen voor vervoer naar en 
van het stembureau. 
Neem contact op via: 
vdheidef@gmail.com of campagneleider Okko Dijkstra: 06-57844199 
 
Iemand machtigen om te stemmen kan natuurlijk ook. Lees hier meer over. 

https://www.waardevolstadskanaal.nl
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/christenunie-ook-lokaal-op-de-bres-voor-ouderen-1.1467030
https://groenstepoliticus.nl/politicus/carla-dik-faber/
https://twitter.com/NLRapporteur/status/958371058742161409
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/iemand-machtigen-om-te-stemmen-bij-verkiezingen

