
IN DIT NUMMER: 
AUW! EN TOCH ENTHOUSIAST VERDER! - OUD EN NIEUW - AFSCHEIDSSPEECH TREES FLAPPER  
 

AFDELING SMALL INGERLAND 
Secretar iaat:   Jaap  Munniksma,   

   Boorn 25,  9204AZ Drachten  

Telefoon:   0512-520039 
E.mai l :           j .munniksma@gmai l . com 

Website:   www.pvdasmal l ingerland.n l  

Twitter :    www.twitter .com/drachten_pvda  

AUW! EN TOCH ENTHOUSIAST VERDER!      - Roel Haverkort 

  NIEUWSBRIEF - maart 2018 

 

De gemeenteraadsverkiezingen 

zijn geweest. Na een jaar voor-

bereidingen en ruim vier weken 

intensieve campagne was de 

uitslag eindelijk daar. En het viel 

niet mee. We hadden wel gere-

kend op verlies.  

De 6e zetel die we vier jaar ge-

leden hebben gekregen was 

toen een restzetel. Weinig vet 

op de botten dus. Gezien de lan-

delijke ontwikkelingen waarin 

we als PvdA zitten, hadden we 

het verliezen van die zetel wel 

verwacht. We hoopten dat het 

mee zou vallen gezien de resul-

taten in november in Leeuwar-

den en Sudwest Fryslân en het 

daar bij zou blijven. Ook onze 

positief ontvangen campagne en 

gesprekken op straat gaven het 

gevoel dat het wel eens mee 

zou kunnen vallen. 

Helaas viel het niet mee. De 

discussie over koopzondag en 

het geweld waarmee de ELP 

dit al bijna vier jaar met veel 

herrie onder de aandacht 

brengt heeft zijn effect gehad, 

en de verhoudingen in de 

Smallingerlandse politiek ste-

vig veranderd. De ELP is van 3 

op 7 uitgekomen, en niet al-

leen wij, ook CU en CDA ver-

liezen en zijn op 4 zetels uitge-

komen. De SP zelfs gehalveerd 

van 4 naar 2. 

Dus geen onverwacht verlies, 

maar het doet wel pijn. En 

toch enthousiast weer verder! 

De campagne heeft veel tijd 

en energie gekost, maar heeft 

ook veel energie gegeven. We 

hebben een hele leuke cam-

pagne gehad met een mooi 

team dat voor een deel uit ou-

de garde en een deel nieuwe 

mensen bestond. 

We hadden een goede basis met 

persoonlijke boodschappen ver-

taald in ‘Zeker zijns’. Leuke werk-

bezoeken, mooie guerrilla acties, 

een dynamische campagne op 

social media en nog veel meer. 

Een nieuw team is gesmeed en de 

sfeer daarbinnen was fantastisch. 

Díe winst voor de toekomst heb-

ben we vast binnen en die is be-

langrijk. Want we willen er stevig 

tegen aan de komende vier jaar. 

Of dat oppositie of coalitie wordt 

is terwijl ik dit schrijf nog niets 

over bekend. Ons past beschei-

denheid gezien ons verlies en het 

inleveren van de positie als groot-

ste partij, maar we willen graag 

mee blijven bouwen aan een soci-

aal en sterk Smallingerland. 

We zijn klaar voor de komende 

vier jaar! Smallingerland kan op 

ons rekenen. 

OUD EN NIEUW 

Foto links: De “oude” fractie 

nog één keer met z’n allen in 

de bankjes. 

Voor: Trees Flapper en Jan van 

der Schaaf. Daarachter: Theun 

de Boer, Dinie Mulder, Yneke 

Landheer en Anton Pieters. 

 

Foto rechts: De nieuwe fractie: 

Dinie, Angela Visser (achter), 

Roel en Anton (achter). 



Pagina 2 

AFSCHEIDSSPEECH TREES FLAPPER     

Bij haar afscheid als raadslid, 

blikte Trees Flapper terug op 

haar 12 jarige raadsperiode. 

Hieronder de volledige tekst van 

haar afscheidsspeech. 

 

Voorzitter, geachte aanwezigen, 

 

Na 12 jaar beëindig ik mijn loka-

le politieke carrière. Terugkij-

kend op deze 12 jaar waren het 

jaren van tomeloze inzet, frus-

tratie, vallen en opstaan, leren, 

plezier en resultaten boeken. In 

mijn beleving waren de laatste 

vier jaar het meest onrustig door 

de wisseling van burgemeester, 

wethouders, afsplitsingen en 

flinke dossiers zoals Caparis, De 

Lawei, sociaal domein en 

Drachtster Vaart. 

 

Als ik echter nog verder terug-

kijk was er in iedere periode wel 

een wisseling van burgemeester, 

wethouders (behalve van 2010-

2014) en afsplitsingen. Vier bur-

gemeesters heb ik mee mogen 

maken (Bert Middel, wijlen Gert 

Jan Polderman, Tjeerd van Bek-

kum en nu Tom van Mourik). 

Daarnaast heb ik heel wat raad-

sleden zien komen en gaan; een 

handjevol heb ik 12 jaar meege-

maakt. 

 

Naast al deze wisselingen was er 

gelukkig een stabiele factor, en 

dat is Joke Stienstra van de grif-

fie. Veel dank ben ik verschul-

digd aan haar, maar ook aan 

Frans en de andere griffiemede-

werkers. Hun bereidheid en ge-

duld om ons met raad en daad 

bij te staan, waardeer ik zeer. 

Zonder hen is het werk van een 

raadslid niet uit te voeren. In 

deze 12 jaar heb ik successen 

geboekt en dieptepunten mee-

gemaakt. Toen het papier opha-

len werd veranderd, is mijn initi-

atiefnota Duurzaam samenleven 

aangenomen. En dit werkt nog 

steeds. 

 

Mijn inzet om locaties beschik-

baar te houden voor windmo-

lens was jarenlang succesvol. 

Toen het finale besluit moest 

vallen, was een meerderheid 

ver weg. Een dieptepunt voor 

de democratie was wel het ge-

joel wat mij ten deel viel, toen 

ik een warm pleidooi hield voor 

windenergie en windmolens. 

Mijn standpunt is echter nooit 

veranderd. Een ander diepte-

punt is het niet doorgaan van 

de spoorlijn langs Drachten. De 

gedenkwaardige raadsvergade-

ring om de financien beschik-

baar te stellen toen er een dik 

pak sneeuw lag, zal ik niet 

gauw vergeten. 

 

Als lid van de werkgroep 8 

maart ben ik tevreden en trots 

op het resultaat. De raad is in 

de afgelopen 7 jaar sterk veran-

derd; van papierloos vergade-

ren, het opheffen van de com-

missiestructuur, tot het verster-

ken van de betrokkenheid van 

de inwoners. Deze veranderin-

gen konden altijd rekenen op 

een groot draagvlak en daar 

kan de raad trots op zijn. De rol 

van vice voorzitter van de Raad 

de afgelopen vier jaar heb ik 

ervaren als een grote eer. Ik 

heb dit met veel plezier gedaan. 

Terugkerende thema’s als rein-

tegratie, werkloosheid, werk, 

laaggeletterdheid, volkshuisves-

ting en de transformatie in het 

sociaal domein waren inhoude-

lijk voor mij de krenten in de 

pap, maar hebben voor mij ook 

veel teleurstelling betekend. 

 

Foto: Als dank voor haar inzet 

de afgelopen 12 jaar werd Trees 

geridderd door burgemeester 

Tom van Mourik. 

De verbinding maken tussen 

inwoner, overheid, politiek en 

organisaties was de grote uitda-

ging voor mij, maar ook het col-

lege en de raad de afgelopen 

jaren. Voor mij draaide het om 

de vraag: Hoe kun je de inwo-

ners, dorpen en wijken het eige-

naarschap geven of laten hou-

den. In mijn optiek is dat bur-

gerschap. 

 

De overheid is geen terugtrek-

kende overheid, maar een over-

heid die vanuit gelijkwaardig-

heid het eigenaarschap van de 

dorpen, wijken en inwoners re-

gisseert en faciliteert. Dit ideaal 

is nog ver weg. De gemeente-

raad kan hier van grote beteke-

nis zijn. 

 

Het waren 12 leerzame, boeien-

de en bij tijd en wijle frustreren-

de politieke jaren. Als lid van de 

PvdA-fractie kijk ik terug op een 

politieke carrière met veel inzet 

op de belangrijke PvdA-thema’s; 

bestaanszekerheid, goed werk, 

ontplooiing en verbinding. We 

hebben op dat vlak veel kunnen 

betekenen voor de inwoners van 

Smallingerland. Zoals een goed 

sociaal democraat zeg ook ik, 

het werk is nooit af. Lokale poli-

tiek doet er toe, van volkshuis-

vesting, sociaal domein tot dro-

ge voeten. 

Ik wil mijn dank uitspreken aan 

allen waarmee ik de afgelopen 

12 jaar heb mogen samenwer-

ken, collega-raadsleden, colle-

ge, ambtenaren, inwoners, 

maatschappelijke organisaties, 

griffie en de voorzitter. Ik wens 

allen veel wijsheid de komende 

periode. 

 

Nogmaals dank. 

 

 

Het verslag van de ALV d.d. 

28 maart j.l. wordt op onze 

website geplaatst. 

 


