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 VAN DE VOORZITTER        - Maarten Noordhoff 

Twintig zeventien 

 

Op de radio kan je er niet om-

heen en is onmiskenbaar de 

kerst en het nieuwe jaar in aan-

tocht. Voor mij en de meesten 

mensen betekent dat nog even 

de “laatste” drukte en dan een 

moment van rust, overdenking 

en gezellig samen zijn met fami-

lie en kennissen. Ook voor u 

wens ik u prettige feestdagen en 

het beste voor twintig zeventien 

toe.  

 

Terugkijken en vooruitkijken 

hoort dus bij de jaarwisseling. 

Een persoonlijke greep uit de 

gebeurtenissen in 2016. 2016 

was het jaar dat Oekraïne het 

songfestival wint en in Neder-

land het Oekraïne referendum 

verliest. 2016 was een jaar 

waarin het onze club landelijk 

niet echt lukt om de behaalde 

resultaten goed over het voet-

licht te brengen. De landelijke 

lijsttrekkersverkiezingen heb-

ben ook niet tot een positieve 

flow geleid.  

 

Lokaal werd in 2016 het be-

drijf A.Th. de Boer veroordeeld 

voor discriminatie en besloot 

de gemeente een jaar lang 

geen inkopen bij dit bedrijf te 

doen. En daarmee was zicht-

baar dat lokaal bestuur er ze-

ker toe doet. 

   

Voor 2017 staat de campagne 

voor de landelijke verkiezingen 

op de agenda en voor ons ze-

ker zo belangrijk, de voorbe-

reiding voor de gemeente-

raadsverkiezingen in 2018.  

In 2017 willen we een aantal 

themabijeenkomsten houden, 

waar gediscussieerd wordt 

over voor Smallingerland be-

langrijke onderwerpen zoals 

wonen, werken, (jeugd-)zorg, 

duurzaamheid en lokaal be-

stuur. Deze discussies gaan we 

gebruiken als input voor ons 

verkiezingsprogramma. Dat 

wordt geen lang programma 

met goed bedoelde, maar 

soms toch ook obligate tek-

sten, maar concreet met plan-

nen wat we in Smallingerland wil-

len gaan doen en waar we mee 

willen beginnen.  

Heeft u een idee wat er op een 

bepaald terrein moet gebeuren in 

Smallingerland, dan wordt 2017 

het jaar dat u de kans krijgt om 

dit in te brengen! Op het politiek 

café van 28 november over het 

centrum in Drachten was al heel 

duidelijk de oproep om de koop-

zondag niet opnieuw in een coali-

tie afspraak “in te ruilen”. Iets 

waar ik het ook persoonlijk zeer 

mee eens ben.  

Tot die tijd blijf ik mijn blogs af-

sluiten met een kwinkslag naar 

Romeinse senator Cato Maior: “O 

ja, afgelopen zondag toch weer 

langs Gorredijk gereden om 

boodschappen in te slaan: het 

blijft jammer dat dit in Drachten 

nog niet kan!” 

 

 

 

 

 

 
DE OVERGANG NAAR DIGITALE VERSPREIDING BLIJKT 

LASTIGER DAN GEDACHT. DAAROM WORDT DEZE 

NIEUWSBRIEF ZOWEL DIGITAAL ALS OP DE 

“OUDERWETSE” WIJZE VERSPREID. 
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KINDPAKKET         - Anton Pieters 

ken. Nu moet ik zeggen dat van 

de 1200 gezinnen die aange-

schreven zijn geen extra in-

spanningen zijn gevraagd. Ze 

hoefden geen extra formulieren 

in te vullen. We zullen er dus 

nog harder aan moeten trekken 

om te zorgen dat alle kinderen 

mee kunnen doen en misschien 

begint dat wel met de vraag 

waarom er te weinig aanvragen 

worden gedaan bij het kindpak-

ket.  

Ik kan me wel een aantal rede-

nen voorstellen… 

Het kindpakket is bedoeld voor 

gezinnen die van minder geld 

leven dan 120% van het bij-

standsniveau. Het kindpakket 

heeft geld beschikbaar voor cul-

tuur-, sport- en leerdoeleinden. 

Echter dit is, hoe goed bedoeld 

ook, nog geen succes. Van de 

1200 door de gemeente aange-

schreven gezinnen hebben 

slechts 500 gereageerd en een 

beroep gedaan op een bijdrage 

uit het kindpakket.  

 

Door een amendement in te die-

nen hebben wij er voor gezorgd 

dat het kindpakket niet alleen 

beschikbaar is voor kinderen 

van 4-18, maar ook van 0-4 

jaar. Van deze laatste groep 

hebben 50 kinderen een aan-

vraag gedaan en gekregen. De 

helft daarvan heeft daarvoor 

een jaarkaart voor de kinder-

boerderij (Naturij) aangeschaft 

en dat is winst.  

 

Tijdens een bijeenkomst over 

het kindpakket heb ik weer 

aangedrongen op het afbreken 

van drempels en de toegang zo 

gemakkelijk mogelijk te ma-

FRACTIE KOMT NAAR U TOE - 12 JANUARI  

Op 12 januari komt de Fractie naar u toe om te 

horen wat er in uw wijk of dorp speelt. 

Leden en niet leden zijn van harte welkom. 

 

Tijdens dit “spreekuur” zijn steeds twee fractie-

leden aanwezig. Hopelijk krijgen we hierdoor 

een beeld wat een ieder zoal bezig houdt in zijn 

of haar omgeving.  

In het schema hiernaast kunt u zien wanneer 

de fractie bij u in de buurt is. 

Locatie    Tijd 

 

Brede School de Drait 19.00 - 19.30 uur 

Wijkcentrum de Skammel 19.45 - 20.15 uur 

‘t Bynt - Boornebergum 19.00 - 19.30 uur 

Dorpshuis de Huchte - H’ge 19.00 - 19.30 uur 

Dorpshuis Rottevalle   19.45 - 20.15 uur 

Voor Drachtstercompagnie 20.00 - 20.30 uur 

wordt de locatie via de website bekend gemaakt  

  

   
  Fractie en bestuur  

 
  wensen iedereen 

 
  fijne feestdagen 

 
  en 365 mooie dagen in 
 

      2017! 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 JANUARI 

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 16 januari 2017. 

Onderwerp: De voortgang m.b.t. het proces voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. 

 

Voorstellen:  

- Het draaiboek voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

- De rol die het afdelingsbestuur op zich neemt: het afdelingsbestuur laat zich adviseren door een ad-

viescommissie. 

- Er komt geen lijstrekkersverkiezing. Het bestuur komt met een voorstel voor de kandidatenlijst. 

 

De uitgebreide agenda met plaats en tijd wordt de eerste week van januari via de website bekend 

gemaakt. 


