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Vijftien maart: Nog nooit was kiezen zo sim-

pel! 
        
Nog nooit was kiezen zo simpel! Dat is mijn 

conclusie, geheel tegen de heersende geluiden 
in! Je kan het gaan stemmen op twee manieren 

benaderen; een afstreeplijstje van wat je in ie-
der geval niet wil en een lijstje waar zoveel mo-
gelijk van je eigen ideeën zijn terug te vinden.  

Het afstreeplijstje is voor mij langer geworden  
 

Traditioneel stond op de “niet” lijst alle partijen 
die zich beroepen op religie. Het credo dat kerk 
en staat gescheiden dienen te zijn staat voor 

mij buiten discussie, dus ondanks de soms goe-
de programma’s van deze partijen streep ik ze 

resoluut van mijn stemlijst af. Daarna valt ook 
de VVD af. Hoewel ik op zichzelf veel liberale 
principes waardeer is de VVD voor mij te weinig 

liberaal en handelt te veel in het straatje van 
de belangen van het grootkapitaal, de banken 

en de multinationals.  
Prominent staan ook in het afstreeplijstje de 
50+ en de PVV. Beide partijen zijn moreel ver-

werpelijk, of om met Lubach te spreken moreel 
apekool; eigenlijk is nog erger dat ze in basis 

groepen mensen tegen elkaar op zetten en 

VAN DE VOORZITTER      - Maarten Noordhoff 
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REDACTIONEEL      - Jaap Munniksma 

daarmee geen positieve bijdrage aan de 

toekomst betekenen. Iets minder hart-
grondig maar even resoluut streep ik alle 

verdere belangen partijen en “one-issue” 
partijen af; graag wat ideologie als basis! 
 

Vervolgens lees ik in de uitkomsten van 
de CPB doorberekening dat alleen bij de 

SP, Groen Links en de PvdA de ongelijk-
heid niet toeneemt; dat is dan mijn kop-
groep! Dat bij de SP de werkgelegenheid 

niet structureel groeit verbaast me eigen-
lijk niet en is voldoende om de SP niet te 

handhaven in de kopgroep.  
Groen Links dan? De partij heeft zeker 
ideeën die mij aanspreken en ligt ook 

vaak dicht tegen de PvdA aan. Maar ik 
voel mij meer thuis bij een partij die 

emancipatie in zijn genen heeft. En dat 
zie je nu bijvoorbeeld terug in het pro-

gramma voor de arbeidsmarkt. Voor de 
PvdA staat het verkleinen van de verschil-
len tussen tijdelijke contracten van 

nieuwkomers en vaste contracten voorop; 
daar voel ik in mee.  

 
Ik heb al wel vaker in blogs geschreven 
dat ik het slecht vind hoe op dit moment 

de jongeren van tijdelijk arbeidscontract 
naar het volgende tijdelijk contract leven. 

Of eigenlijk niet de mogelijkheid krijgen 
een leven op te bouwen. Dus PvdA. Vol 
overtuiging komen hier ratio en gevoel 

samen.  
 

“O ja, afgelopen zondag toch weer langs 
Gorredijk gereden om boodschappen in te 
slaan: het blijft jammer dat dit in Drach-

ten nog niet kan!” 

Het zal niemand ontgaan zijn dat er op 15 

maart landelijke verkiezingen zijn. Dit Roaske is 

daar dan ook grotendeels aan gewijd. Er is im-

mers wat te kiezen en er staat veel op het spel.  

In dit nummers geven verschillende partijgeno-

ten hun motivatie waarom zij voor de PvdA kie-

zen. 

Bij het maken van dit nummer was ik aan 

huis gekluisterd. Tijd om uitgebreid de 

media te volgen. Daar hoorde ik verschil-

lende mensen zich uitspreken voor de 

PvdA. Een aantal daarvan zijn weergege-

ven in “Zomaar ergens gehoord”. 

Op voor het goede resultaat! 

Zomaar ergens gehoord (1) 

 

“De nu zo bekritiseerde flex-wet was bedoeld om 

mensen, die soms langer dan 3 jaar geen vast con-

tract kregen, eerder aan een vaste baan te helpen. 

De praktijk pakt echter anders uit. 

 

Noem het naïviteit van de minister. Je kunt ook zeg-

gen onwil van de werkgevers.  

 

De Partij van de Arbeid streeft er naar dat mensen 

een vast arbeidscontract krijgen. Daarom stem ik op 

de PvdA!” 
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MET ELKAAR,  VOOR ELKAAR!    - Lutz Jacobi 

Jong Nederland, dit is een oproep van mij 

om als-je-blieft te gaan stemmen voor de 
Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart! Bij 

de vorige verkiezingen heeft 1 op de 3 men-
sen tussen de 18 en 35 jaar niet gestemd. 
Bij deze verkiezingen roep ik alle jonge 

stemgerechtigden op om te kiezen. Er staat 
veel op het spel, alle stemmen zijn nodig!  

 
Niet denken: ”Door die ene stem van mij 
verandert er toch niets...“ Wat nou als ie-

dereen zo denkt? Als dit jaar ons iets heeft 
geleerd is het dat de uitkomst van verkie-

zingen nooit te voorspellen zijn. Brexit? On-
verwachts. Trump verkozen als president 
van de VS? Uiteindelijk ook onverwacht. Een 

groot deel van de kiezers in de VS dacht dat 
het zo’n vaart niet zou lopen. Laat je stem  

horen! 
 

Sta niet op als het te laat is!  
Blijf geen toeschouwer! 
 

Ga stemmen om ervoor te zorgen dat onze 
vrijstaat, onze rechtstaat, onze verzorgings-

staat blijft bestaan. Dat is niet vanzelfspre-
kend, daar moeten we ons massaal voor 
uitspreken, die moeten we bewaken door 

dat met z’n allen te laten weten. Uitspreken 
voor veiligheid, voor beschaving, voor het 

helpen van elkaar en opkomen voor elkaar.  
Jullie jonge mensen zijn de toekomst, help 
die mee vorm te geven! Wees geen com-

mentator, maar laat je stem horen! Op 15 
maart in het stemhokje!! 

 
Was getekend. 
Lutz Jacobi 

Sociaal Democrate! 
 

Met elkaar, voor elkaar! 

Zomaar ergens gehoord (3) 
 

“Net als velen met mij, heb ik me de afgelopen 

jaren afgevraagd of de partij er verstandig aan 

gedaan heeft om met de VVD te gaan regeren. 

 

Ik waardeer het dat de partij de verantwoordelijk-

heid heeft genomen in die moeilijke tijden. En ik 

weet zeker dat zonder de inbreng van de PvdA de 

neo-liberale koers van de VVD tot nog veel draco-

nischer maatregelen had geleid.  

Daarom blijf ik de partij ook in deze lastige perio-

de trouw.” 

Zomaar ergens gehoord (2) 

 

“Ons land is al zo verdeeld. 

Ik wil dat iedereen in ons land mee kan doen. 

De PvdA kiest voor verbinding. 

Daarom kies ik voor de PvdA!” 

Zomaar ergens gehoord (4) 
 

“Spreiding van kennis, inkomen en macht. Daar 

stond de Partij van de Arbeid in de jaren zeventig 

voor, maar ook nu nog is dit actueel.  

Daarom krijgen ze mijn stem.” 

Een bondje over links zit er deze keer wel in. PvdA, SP en GroenLinks, des-

noods met 50 plus. Afschaffen eigen risico, vaste banen, afblijven van de 

pensioenen, meer betaalbare huurwoningen, verdere beperkingen idiote 

salarissen…  

Genoeg te te doen. Laat rechts het niet voor het zeggen krijgen! 

EEN BONDJE OVER LINKS     - Sjoukje Akkerman 
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SAMEN LEVEN, SAMEN WERKEN    - Trees Flapper     

Een ander mooi initiatief is de werkgroep 

Basisinkomen; een werkgroep waarin ook 
twee mensen van onze fractie zitting heb-
ben. De werkgroep heeft als missie om de 

discussie over basisinkomen zo breed moge-
lijk te voeren en daardoor zoveel mogelijk 

draagvlak te creëren. 
 
Zorg 

De veranderingen in de zorg, dicht in de 
buurt en maatwerk, laten de eerste resulta-

ten zien door de vorming van gebiedsteams. 
Deze veranderingen gaan echter langzaam. 
 

Duurzaamheid 
Een andere belangrijke ontwikkeling is het 

vaststellen van een samenhangend beleid 
op het gebied van duurzaamheid. Met alle 
partijen kan er nu gebouwd worden aan 

duurzame maatregelen, niet alleen op het 
gebied van energiebesparende maatregelen 

maar ook op het gebied van duurzame ener-
giebronnen, afval en milieu. 
Verenigingen, groepen inwoners die aan de 

slag willen met bijvoorbeeld zonnepanelen 
in collectief verband, kunnen bij de gemeen-

te terecht voor een klein bedrag, om exper-
tise in te huren of om een vereniging op te 

richten. 
 
Wonen 

Voor de sociale woningbouw komt er aan-
dacht voor de huisvesting van ouderen, jon-

geren en specifieke doelgroepen. Daar valt 
nog genoeg in te doen. Onze woningvoor-
raad past over een aantal jaren niet meer 

bij de wensen en behoeften van de inwo-
ners. Daarnaast groeit het aantal ouderen 

en komen er minder jongeren.  
Dorpen vragen om woningen zowel voor ou-
deren, als jongeren en jonge gezinnen. 

 
Werkgelegenheid 

Het innovatiecluster biedt veel werkplekken 
voor mensen met een technische opleiding, 
van MBO tot HBO en Universitair niveau. 

De aansluiting tussen onderwijs, overheid 
en ondernemers  verloopt steeds beter. 

We zien gelukkig ook een terugloop in het 
aantal Vroegtijdige Schoolverlaters. 
Met de aanleg van turborotondes is de be-

reikbaarheid van Drachten verbeterd.  

Nog een kleine drie weken en dan is het 15 

maart, dé dag van de landelijke verkiezin-
gen. 

De peilingen baren me enigszins zorgen; 
rechts staat hoger dan ooit. Meer zorgen heb 
ik over de stemming in ons land. In de me-

dia, radio, TV, social media komt keer op 
keer de onvrede terug over het huidige kabi-

net en hoe blijkbaar Nederland kapot is ge-
maakt door deze regering. Burgers die aan 
het woord komen, doen uitspraken als ‘ze 

hebben dit land kapot gemaakt’, ‘ze pakken 
de ouderen’, ‘alle politici zijn slecht’, etc.  

En dat terwijl Nederland na een diepe crisis 
flinke tekenen van herstel vertoont. De werk-
loosheid daalt, ook onder 55+ers, de econo-

mie groeit en het aantal vaste banen neemt 
toe. 

Dat er nog genoeg te doen is, zeker voor de 
PvdA, die mening deel ik. 

Discriminatie van mensen met een migratie-
achtergrond, van mensen met een andere 
seksuele geaardheid, van mensen met een 

bepaalde religie neemt toe. Na een lange 
emancipatiestrijd sinds de Tweede Wereld-

oorlog lijkt deze trend naar gelijkwaardig-
heid, respect voor elkaar en verbinding te 
verslechteren. 

De PvdA is nog steeds de partij van verbin-
ding, bestaanszekerheid, solidariteit en ver-

heffing. Deze waarden moesten we in de co-
alitie met de VVD in meer of mindere mate 
bevechten. 

 
In Smallingerland hebben we drie jaar gele-

den een prachtig sociaal coalitieprogramma 
op kunnen stellen.  
 

Inkomen 
We hebben de inkomensgrens voor minima-

beleid op kunnen trekken van 115% naar 
120%. En voor kinderen in gezinnen met een 
laag inkomen is er vorig jaar een kindpakket 

gerealiseerd.  
Binnen de beperkte mogelijkheden die het 

ministerie van Sociale Zaken biedt, hebben 
we als PvdA de mogelijkheid voor een socia-
lere bijstand kunnen realiseren. 

Stap voor stap bouwen we aan het handelen 
vanuit vertrouwen en het inbouwen van fi-

nanciële prikkels om mee te doen. 



Op 15 maart mogen we een nieuwe Twee-

de Kamer gaan kiezen. Onze partij staat er 
na vier jaren regeren met de VVD niet zo 
goed voor. Dat was misschien te voorzien 

geweest, maar we zijn onze verantwoorde-
lijk niet uit de weg gegaan.  

 
De kiezers zijn van streek en de schreeu-
wers en de bangmakers stoken het vuurtje 

op. Ondanks het feit dat we ons land zo 
goed mogelijk door een diepe crisis hebben 

geholpen, ondanks het feit dat de werke-
loosheid nu weer afneemt, ondanks het feit 
dat we ons aan gemaakte afspraken heb-

ben gehouden en geen valse beloften heb-
ben gedaan, laten onze kiezers ons nu in 

de steek en lijken zelfs gekozen kamer-
leden de weg kwijt.  
 

Maar wij geven de strijd niet op. We geven 
de strijd nooit op. Onze partij is ruim ze-

ventig jaar oud en ik ben ruim vijftig jaar 
actief lid. Er waren wel meer moeilijke tij-
den, maar we zijn die steeds te boven ge-

komen. Ook nu komen we er weer boven-
op als we vasthouden aan onze principes 

van solidariteit. Solidariteit met mensen 
die het moeilijk hebben. Opkomen voor de 

zwakkeren. Zorgen voor goed onderwijs en 

voor echte banen in plaats van flexwerk. Soli-

dariteit met vluchtelingen. Zorg voor het     
milieu.  
 

Ik blijf onze partij trouw en ik ben ervan over-
tuigd  dat we met Lodewijk Asscher als lijst-

trekker (en als kandidaat minister-president) 
de schreeuwers en de bangmakers de wind uit 
de zeilen kunnen nemen.  

 
Samen vooruit!  

Op campagne met v.r.n.l. Ad van der Grijn, 
Trees Flapper en Freerk Steendam. 
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VERVOLG: SAMEN LEVEN , SAMEN WERKEN  

DAAROM STEM IK PVDA …    - Nalini Balgobind 

De PvdA is een partij die goed bij mij past.         

Het is een partij die strijdt voor gelijke kansen voor iedereen.   

 

Ik stem PvdA, omdat we moeten blijven werken aan een samenleving            

waarin iedereen eerlijke kansen krijgt. Een samenleving waarin een ieder      

recht heeft op een veilig bestaan.  

 

De PvdA kan hier een bijdrage aan leveren. Niet door te roepen dat men  

sen “op moeten rotten”, maar door samen te bouwen aan een inclusieve sa-

menleving die open staat voor iedereen.  

NOOIT WEGLOPEN. DOORGAAN EN VOLHOUDEN  - Ad van der Grijn 

De bereikbaarheid over water staat op dit 

moment flink op de agenda. Wij pleiten 
voor een alternatieve vaarweg. Met deze 

vaarweg wordt ook nog eens het milieu 
gespaard, neemt de veiligheid op het wa-
ter toe en blijft de werkgelegenheid mini-

maal behouden. 

De afgelopen drie jaar hebben we weer stap-

pen kunnen zetten richting onze idealen. Het 
komende jaar gaan we daar mee door. Op 21 

maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen en zullen we met een verkiezingsprogram-
ma in lijn met onze waarden de campagne in-

gaan. 



Graag wil ik jullie persoonlijk informeren over 

het verloop van mijn herstelproces en de con-
clusie die ik daar aan heb verbonden. 
 

Zoals waarschijnlijk bekend ben ik al enige tijd 
met ziekteverlof als gevolg van een burn-out. 

Hoewel het herstel op dit moment goed ver-
loopt heeft een volledig herstel nog enige tijd 
nodig. Het college heeft daarom op mijn ver-

zoek een tweede termijn van maximaal 16 we-
ken verlof verleend.  

 
Dit betekent dat aan de raad wordt voorgesteld 
om de tijdelijke vervanger wethouder, Roel Ha-

verkort, opnieuw te benoemen. 
 

NIESKE KETELAAR VERLAAT POLITIEK 
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Na een periode van bijna 11 jaar waarin 

ik met volledige inzet en enthousiasme 
mijn functie heb vervuld, ben ik in de 

laatste maanden tot de conclusie geko-
men dat ik niet langer datgene kan bren-
gen wat ik zou willen en wat de gemeente 

Smallingerland en haar inwoners verdie-
nen. Daarom heb ik besloten om na mijn 

volledige herstel mijn functie als wethou-
der neer te leggen. 
 

De komende maanden zal ik dan ook bui-
ten het gemeentebestuur van Smallinger-

land verder werken aan mijn herstel. 
 
Nieske Ketelaar 

CAMPAGNE NIEUWS 

De zaterdagen 25 februari, 4 maart en 11 maart staan we met onze kraam in het cen-

trum van Drachten. 
Tijd: 13.00 uur tot 16.00 uur. 

U kunt dan met onze gemeenteraadsfractieleden van gedachten wisselen. 
 
Woensdag 1 maart - Politiek café 

Thema: Betaalbaar wonen in de toekomst 
Met: Christa Oosterbaan (Kandidaat PvdA kamerlid), vertegenwoordigers van Accolade en 

WoonFriesland en De Bewonersraad. 
Locatie: Café de Monnik, Zuidkade 84, Drachten 
Aanvang: 19.30 uur 

 
Zondag 12 maart - Noordelijke Campagnedag in de Lawei. 

Informatie daarover vindt u achterop it Roaske. 
 

Maandag 13 maart - Politiek café 

Met: Staatssecretaris Jetta Klijnsma 
Thema: Opgroeien in armoede 

Locatie: Brede School de Wiken,  
Middelwyk 2, Drachten  
Aanvang: 19.30 uur 

      
Iedereen is van Harte Welkom! 
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VANAF DE TRIBUNE      - Jaap Munniksma 

De oude ambachtsschool aan de Burge-

meester Wuiteweg houdt de politieke ge-
moederen nog steeds bezig, zelfs nu het ge-

bouw al jaren leegstaat. Dat bleek uit de 
raadsvergadering van 7 februari j.l.  
 

Zoals bekend krijgt het Gomarus College op 
deze plek een nieuwe school. De eerste ont-

werpen hiervoor komen naar buiten: de ou-
de school gaat tegen de vlakte en daarvoor 
in de plaats komt een nieuw gebouw met 

veel glas. De meningen hierover zijn sterk 
verdeeld. Het ontwerp zou niet passen in 

het historische straatbeeld en ook wordt het 
jammer gevonden dat de oude voorgevel 
niet behouden blijft.  

 
De welstandscommissie Hûs en Hiem heeft 

zich kritisch uitgelaten over het ontwerp en 
ook op Facebook kwamen in korte tijd meer 

dan 700 reacties binnen voor behoud van 
het historisch karakter van deze plek. 
 

Veel Drachtsters bewaren al dan niet goede 
herinneringen aan de oude school. Ik denk 

dat ook een niet onbelangrijk deel van onze 
PvdA achterban ooit de ambachtsschool 
heeft bezocht.  

In onze gemeente zijn in het verleden wel 
vaker historische panden verkwanseld, dus 

is het begrijpelijk dat de plannen emotionele 
reacties los maken. 
 

In de wandelgangen werd soms laatdun-
kend opgemerkt dat mensen die nu voor het 

behoud pleiten, in de tijd dat ze zelf op 
school zaten deze wel met de grond gelijk 
wilden maken. 

Maar is dit niet een miskenning van histo-
risch besef? Zelf weet ik nog dat ik als kind 

een paar keer heel kwaad was, omdat ik 
een boodschap moest doen bij de drogist 
verderop in de straat “een klere eind lopen!” 

Elke keer als ik er nu langs loop moet ik een 
glimlach onderdrukken, wat maakte ik me 

toen druk om niks.  
Is dat niet het mooie van iets historisch, dat 
het je verleden later nog eens kunt her-

beleven? 
 

Het CDA had de gevoelens onder de bevol-
king goed aangevoeld en diende een motie 

in waarin het college werd gevraagd om met 

het bestuur van het Gomarus College in over-
leg te gaan en het ontwerp van de nieuwe 

school te heroverwegen en meer aan te pas-
sen aan het historische karakter van de om-
geving. 

 
Dat de Christen Unie hierin niet meeging was 

voorspelbaar. Zij vonden de vlotte doorgang 
van de nieuwbouw belangrijker. Maar dat de 
fractie van de PvdA deze motie niet steunde 

vond ik teleurstellend. Zij stelden dat de wet-
houder al genoeg had toegezegd om in ge-

sprek te gaan. Maar een steuntje in zijn rug 
had mijns inziens zijn positie alleen maar ver-
sterkt. 

 
De Facebook pagina ter behoud van het his-

torisch karakter van de Burgemeester Wuite-
weg is nog steeds in de lucht: “Drachten te-

rug in de tijd.” Ik zou zeggen: “Ondertekenen 
die oproep”, zodat Gomarus weet wat er on-
der de Smallingerlandse bevolking leeft. En 

wie weet levert het hen nog een paar nieuwe 
leerlingen op… 

 

 De Ambachtsschool rond 1920 

 Ontwerp Gomarus College  
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