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Koorts!  

Je gaat het pas zien als je 

het doorhebt! Het is zo’n 
typische Cruijff-
uitdrukking waar je twee 

keer naar kijkt en dan om 
moet lachen en toch klopt 

hij wel! Zo was de start van het jaar 2018 er 

één van koorts! 

Een hardnekkige griep velde veel mensen en er 

is dan ook sprake van een officiële griepepide-
mie. En hoewel in de sloot achter mijn huis, als 
ik dit schrijf, nog gewoon water staat, heeft ook 

de ijskoorts in combinatie met de onvermijdelij-
ke elfstedenkoorts toegeslagen. Wie weet staan 

we volgende week op het ijs! En ook de verkie-
zingskoorts leidt tot verhoging van politieke ac-
tiviteiten. Afgelopen week hadden we een geza-

menlijke bijeenkomst van bestuur en fractie en 
de adrenaline spatte ervan af. Is wel nodig ook 

als je in de vrieskou posters gaat plakken! 

Het fijne van ijskoorts en verkiezingskoorts is 
dat ze vrij onschuldig zijn. Mijn vader was huis-
arts en “schoolziek” kwam bij ons thuis dan ook 

niet voor. Maar koorts was serieus, en dan wer-
den we subiet onder een dekentje gestopt. Dat 

hoeft bij deze koortsen dus gelukkig niet. Hoe-
wel, ik hoorde Pieter van der Zwan zeggen dat 

de zondagsopening voor de Christen Unie nooit 
een breekpunt geweest is…., misschien ook 

maar onder een dekentje? 

Ik ben begonnen aan het boek “Het land achter 

de heuvels” van Jacques Wallage over het poli-
tiek ambacht. Met name het epiloog waarin Jac-

ques de balans opmaakt is hard, trefzeker en 
ook ontluisterend. 
In mijn woorden samengevat verbindt Wallage 

de notie van politieke macht als geleende 
macht aan de emancipatie van de burger. En 

komt dan uit bij de conclusie dat de burger 
emancipeert, maar de politiek niet! Hij consta-
teert dat politiek mandaat in de vorm van het 

uit handen geven van zeggenschap niet meer 
bestaat. Kiezers gaan niet vier jaar een blokje 

om, ze willen dat hun burgerschap gerespec-
teerd wordt!  Wallage schrijft “Wie de onwrik-
bare houding van populisten, dat intolerante 

VAN DE VOORZITTER      - Maarten Noordhoff 

Pagina 2 

gedrag, aan de kaak wil stellen zal zelf 

een breder democratieconcept moeten 
nastreven, zal ruimte moeten bieden aan 

vormen van directe democratie, en zal 
nooit bang mogen zijn voor de hete adem 
van de kiezer in de nek.”  Een zin die in 

de week dat het referendum afgeschaft is 

bij mij in ieder geval hard binnenkwam. 

Wallage vraagt zich hardop af of hij deze 

wereld wel aan zijn kinderen heeft willen 
achterlaten en komt tot de weinig verhef-

fende conclusie dat de partijdemocratie 
een eigen spel van de macht speelt en 
zich daarmee maatschappelijk buitenspel 

heeft gemanoeuvreerd. Hoewel het 
(sociaaldemocratische) land achter de 

heuvels voor Wallage nog wel lonkt is het 
al met al geen vrolijk boek. Niet geschikt 
om met koorts onder een dekentje te le-

zen, maar wel zeer de moeite waard. 

En meer dan dat. Kunnen we ook lokaal 
invulling geven aan de fundamentele ver-

andering van de rol van de overheid? Een 
overheid die zich niet slechts eens per 4 
jaar vermengd met de samenleving door 

verkiezingen te houden, maar voor elk 
maatschappelijk onderwerp op een nieu-

we manier inhoud geeft aan burgerpartici-
patie en vervolgens met meer doorzet-

tingskracht regie voert? 

In ons partijprogramma, en overigens ook 
bij sommige andere partijen, staan aan-
knopingspunten om hier mee aan de slag 

te gaan. Hoever we daar mee kunnen ko-
men zal ook afhangen van het verkie-

zingsresultaat en de daarop volgende on-
derhandelingen. Al met al spannende tij-
den. Ja de “verhoging” houdt toch nog 

even aan! En hoewel niets zeker is in het 
leven spreek ik de hoop en verwachting 

uit dat dit de laatste column zal zijn die ik 
afsluit met de oneliner geleend van de ro-

meinse senator Cato: 

Ja, zondagmiddag toch weer naar Gorre-
dijk gereden om boodschappen in te 
slaan: het blijft jammer dat dit in Drach-

ten nog niet kan! 
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MAAK KENNIS MET: Dinie Mulder nr. 2 op de kandidatenlijst 

‘Myn hert is read!’  

 
Opgegroeid in de wijk Noordoost van Drach-

ten en inmiddels alweer 9 jaar wonende in 
wijk De Bouwen voel ik mij verbonden met 
onze mooie gemeente en de mensen die er 

wonen. 
De afgelopen vier jaren mocht ik de stem-

mers op de PvdA vertegenwoordigen in de 
gemeenteraad. Dat vind ik een eer en daar 
ben ik trots op. De afgelopen periode had ik 

ruimtelijke ordening en verkeer in porte-
feuille. 

 
‘Myn hert is read!’ Dat betekent dat binnen 
de gemeente de sterkste schouders de 

zwaarste lasten moeten dragen en dat ik als 
PvdA-politica mij onvermoeibaar zal blijven 

inzetten voor diegenen die minder kansrijk 
in het leven staan. De PvdA is het sociale 

geweten van Smallingerland en daarom is 
de PvdA mijn partij. 
 

Een paar van mijn persoonlijke speerpunten 
voor de komende periode: 

 

Ik ben ervan overtuigd dat invoering van een 

basisinkomen het welzijn enorm ten goede 
komt, daar zal ik mij dus voor inzetten. 

Inwoners hebben recht op een onafhankelijke 
gemeentelijke ombudsman of -vrouw. Hier 
kunnen ze terecht als ze zich door de ge-

meente niet correct voelen behandeld. 
 

Voor mensen met een smalle beurs is het be-
langrijk dat er binnen de gemeente genoeg 
goedkope huurwoningen zijn. Bij sociale ver-

huur mogen huurders na woningrenovatie 
niet verrast worden door een EPV (energie-

prestatie-verrekening), waardoor ze onder 
aan de streep toch weer meer kwijt zijn aan 
woonlasten. 

 
Natuurbehoud en natuurbescherming. Ver-

groening van de openbare ruimte. Bij afwe-
gingen rond de ontwikkeling van de agrari-

sche sector biodiversiteit voorop laten staan. 
Inwoners stimuleren hun tuinen te vergroe-
nen in plaats van te verharden. Smallinger-

land wordt koploper circulaire economie, bio-
diversiteit en inzet van duurzame energie-

bronnen. 

ONDERSTEUNING CAMPAGNE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018  

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor 

de campagne in volle gang. 
 

Een team van fractieleden en bestuur be-
reidt allerlei acties voor, zoals het afleggen 
van werkbezoeken, inzet social media, 

stands in het centrum, flyeren in de dorpen 
en wijken ... 

 
Natuurlijk kan daar altijd hulp bij gebruikt 
worden. Bovendien “vele handen maken 

licht werk.” 
Wilt u de campagne ook actief mee onder-

steunen dan kan dat natuurlijk. U bent van 
harte welkom!  

Daarvoor kunt u zich aanmelden bij Dinie Mul-

der (email berendinamulder@kpnmail.nl), of 
bij Cees Kuipers (telefoon 0512372384) Zij 

nemen dan contact met u op. 
 
Wilt u de campagne financieel ondersteunen, 

dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Uw bijdra-
ge kunt u overmaken op rekening NL42 RABO 

0132 4609 47 t.n.v. PvdA afdeling Smallinger-
land o.v.v. Campagne 2018. 
 

We zien u graag bij één van onze activiteiten! 

MAAK KENNIS MET … 

 
In dit Roaske stellen de nrs 2 t/m 7 zich aan u voor. Niet dat nr 1 niet belangrijk is. Integen-

deel. Maar Roel staat met een uitgebreid portret in ons verkiezingsmagazine. Een fractie be-
staat uit meerdere personen. Daarom in dit Roaske aandacht voor Dinie, Angela, Anton, 
Henk, Jan Johannes en Marco, de nummers 2 t/m 7 van onze lijst. 

 



Pagina 4 

EVEN VOORSTELLEN - Angela Visser nr. 3 op de kandidatenlijst 

Zo wordt er niet volledig naar je geluisterd 

en word je in een positie gedrukt waar je 
niet naartoe wilt. De gemeente heeft een 
vooropgezet plan wat je moet doorlopen. Jij 

als mens en uitkeringsgerechtigde hebt daar 
geen invloed op. Dit geeft het gevoel dat je 

niet meer meedoet en iemand anders jouw 
koers bepaalt. Wensen, ideeën, opleiding en 
werkervaring lijken ineens geen rol meer te 

spelen, dan voel je je klein. Jij, die de dag 
voor je aanmelding het zelf wist te rooien en 

de touwtjes stevig in handen had, wordt niet 
meer gehoord. Hierdoor raak je een stukje 
gevoel van eigenwaarde kwijt.  

 
Mocht ik deze periode deel uitmaken van de 

raad dan wil ik me onder andere hiervoor 
inzetten. Je kunt situaties meestal het beste 
beoordelen als je het zelf hebt meegemaakt.  

 
Natuurlijk zijn er nog tal van zaken waar 

ook aandacht aan moet worden besteed, 
maar dit gebied heeft in de volle breedte 
mijn bijzondere aandacht.   

 

“Iedereen doet er toe!” 

 
Graag wil ik me bij deze aan jullie voorstel-

len. Ik ben Angela Visser, 40 jaar en woon-
achtig in Houtigehage. In het verleden ben ik 
eerder actief geweest voor de PvdA, toen als 

commissielid. Dit keer sta ik daadwerkelijk op 
de lijst en wel op plaats drie, hier ben ik 

enorm trots op. Graag wil ik de waarden, 
normen en grondbeginselen van de partij uit-
dragen binnen onze gemeente.  

 
Door omstandigheden sta ik op dit moment 

ingeschreven bij de Wet Werk en Bijstand, 
afgekort de WWB. Het laatste vangnet van de 
sociale zekerheid in Nederland.  

Ik heb altijd mogen en kunnen werken, maar 
nu ben ik tijdelijk afhankelijk geworden van 

deze uitkering. Met een vervelend gevoel heb 
ik me ingeschreven. Het gevoel je hand te 

moeten ophouden bij de gemeente om in je 
inkomen te voorzien voelt niet fijn.  
 

Helaas zijn een aantal vooroordelen die ik 
hoor en zelf heb ondervonden waar.   

Noteert u alvast de Algemene Ledenvergade-

ring van 28 maart in uw agenda? 
 

Op deze avond komen de gebruikelijke huis-
houdelijke onderwerpen aan de orde zoals: 
 

Jaarverslag bestuur 
Financieel verslag 2017 

Verslag kascommissie 
Jaarverslag fractie 
Verkiezing bestuursleden 

UITNODIGING ALV 28 MAART 
Daarnaast wordt er deze avond natuurlijk 

uitvoerig teruggekeken op de gemeente-
raadsverkiezingen van 21 maart.  

 
De vergadering begint om 19.30 uur en 
wordt gehouden in de Brede School de 

Drait. 
De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. 

 
De bijgaande stukken worden op onze site 
geplaatst. 
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VANAF DE TRIBUNE      - Jaap Munniksma 

Tijdens het schrijven van dit stukje over-

valt mij een weemoedige stemming. Het is 
het laatste stuk gedurende deze raadsperi-

ode en onwillekeurig brengt me dat  in een 
soort oud en nieuw stemming:  je over-
denkt de afgelopen periode en kijkt ook 

voorzichtig vooruit. 
 

De afgelopen weken hadden we thuis een 
hond te logeren. Dus elke dag moest het 
beest uitgelaten worden. En tijdens wande-

lingen heb je genoeg tijd om zaken te 
overdenken. Bovendien als je met zo’n 

hond door de gemeente loopt zie je dingen 
toch weer op een andere manier, net als 
wanneer je met je kind voor het eerst naar 

buiten gaat. 
En dan valt op dat hier in de gemeente een 

flink aantal zaken goed geregeld zijn: van 
de vele hondenpoepprullenbakken in de 

wijk, de mooie schoolgebouwen, de opge-
knapte wijken, de multifunctionele centra 
in Rottevalle en Oudega, een prachtige La-

wei met daaraan gekoppeld een prima cul-
tureel klimaat; het opgeknapte centrum 

met de Drachtster Vaart …  
Allemaal zaken waaraan de PvdA mede 
heeft bijgedragen, doordat ze al sinds tien-

tallen jaren zitting heeft in het college van 
B & W. Daar mag ze trots op zijn! 

 
Natuurlijk zijn er ook schaduwkanten in on-
ze gemeente aan te wijzen.  

Er is een grote groep mensen die door hun 
beperkte digitale vaardigheden aan de zij-

kant blijven staan. Of de laaggeletterden 
die, om wat voor reden dan ook,  op school 

de boot hebben gemist en nu moeite hebben 

om zich staande te houden. Vaak zie je hier 
ook nog combinaties van andere zorgvragen. 

 
Gemeentes hebben een grotere taak gekregen 
met betrekking zorg en welzijn van haar bur-

gers. 
In Smallingerland wordt deze taak serieus op-

gepakt. Subsidies voor o.a. M.O.S. en biblio-
theek waarmee zij laaggeletterden kunnen on-
dersteunen om zich te ontwikkelen zijn hiervan 

prima voorbeelden. Maar ook de aandacht voor 
mantelzorgers of ouderen horen hierbij. 

 
Prullenbakken en gebouwen zijn zichtbare re-
sultaten van menselijke inspanningen. Dat is in 

onze gemeente goed voor elkaar. Het welzijn 
van mensen is veel minder zichtbaar, maar ik 

denk dat voor de toekomst daar de grootste 
uitdaging zit voor de gemeentepolitiek.  

Wat dat betreft heeft de PvdA bewezen dat zij 
zich hier optimaal voor inzet.  
 

Landelijk zijn er partijleden die blunderen bij 
de uitvoering van hun taak. In de peilingen is 

het beeld voor onze partij dan ook nog steeds 
niet rooskleurig. Het zou echter doodzonde zijn 
als onze lokale politici hierop worden afgere-

kend. Vanaf de tribune heb ik de afgelopen ja-
ren hun inzet en toewijding mogen aanschou-

wen. Een inzet gericht op een goed woon-, 
werk-, en leefklimaat in onze gemeente. Van 
mij mogen ze hier nog vier jaar mee doorgaan.  

 
Mijn stem krijgen ze! 

BELANGRIJKE DATA 

3-10-17 maart - Campagne in het centrum 

8 maart  - POLITIEK CAFÉ OVER HET BASISINKOMEN 
15 maart  - Verkiezingsdebat gemeente 

17 maart  - 14.00 Speeddaten met kandidaat-raadsleden in de bibliotheek 
21 maart  - GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
28 maart   - ALV 

29 maart  - Installatie nieuwe raad 
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MAAK KENNIS MET:  Anton Pieters nr. 4 op de kandidatenlijst 

De tweede periode 

 
Op de lijst van 2014 was mij plaats zeven 

toebedeeld door de commissie. Een plek op de 
rand. We haalden zes zetels en Nieske, onze 
nummer één, schoof door naar het college en 

Pieters voegde trots in op stoeltje zes. 
 

Een goede gewoonte is om nieuwe kandidaten 
op de lijst alvast voor de verkiezingen mee te 
laten draaien tijdens de fractievergaderingen. 

Bert van der Meulen was de toenmalige frac-
tievoorzitter. Ik viel van de ene verbazing in de 

andere. Je mocht niet uitweiden over een 
onderwerp als je dat wilde of dacht er iets meer 
van te weten. De soms felle discussies binnen 

zo’n fractie en noem maar op. Eigenlijk alles 
wat je tegenkomt wanneer je in een 

wildvreemde omgeving wordt gedropt.  
Al snel werd duidelijk dat oeverloos discussiëren 

over een onderwerp niet altijd effectief is, maar 
er was een ander ding dat ook heel snel 
duidelijk werd. Al die nuances in meningen die 

tot discussies leidden hadden een sociaal de-
mocratische rode draad. Die rode draad maakt 

dat je elkaar ondanks die nuances erg goed be-
grijpt. Dat je weet waarom je het doet, waar je 
het voor doet en ook voor wie je het doet. Dat 

maakte dat ik mij snel thuis voelde en nu ook 
graag voor een tweede periode ga. 

 
Het waarom je het doet is ontzettend be-
langrijk. Het waarom bepaalt het pad dat je 

gaat lopen. Het waarom bepaalt de boodschap 
die je uitdraagt. Wanneer je het ‘waarom’ weet 

kan je ook bedenken hoe je het wilt doen. Hoe 
je veranderingen wilt aanbrengen. Wanneer je 
dat duidelijk hebt ga je kijken naar wat je wilt 

veranderen. Het lijkt zo simpel en logisch wan-
neer ik het zo even opschrijf. Zoals vaak het 

geval is de werkelijkheid weerbarstiger. Vanuit 
een andere hoek denken is nog niet zo simpel 

en lukt het iemand een poosje dan ligt 

het terugvallen naar het oude denken om 
de hoek. Gelukkig kunnen wij elkaar  

daarop wijzen. 
Dit nieuwe denken vind ik erg belangrijk. 
Het sociaal democratische gedachtengoed 

is steeds meer van deze tijd, maar de 
uitdragers daarvan moeten nodig worden 

afgestoft. Vanuit de ‘waarom-hoe-wat’ 
gedachte is ook onze campagne opge-
bouwd. Wat is je angst? Wat is je verlan-

gen en wat is dan je missie? 
Mijn angst is dat steeds minder kinderen 

onbezorgd op kunnen groeien. Al op 
jonge leeftijd worden kinderen in hokjes 
geplaatst via toetsen. De druk om goed 

te scoren is hoog. Onze maatschappij 
vraagt veel van mensen. Niet iedereen 

kan daar aan voldoen en raakt gestresst 
of juist extreem onverschillig. Deze men-

sen zijn soms ook ouders.  
 
Mijn verlangen is dat iedereen op latere 

leeftijd terug kan kijken op een mooie 
onbezorgde jeugd. Mijn missie is dan ook 

dat kinderen op kunnen groeien in een 
veilige respectvolle omgeving. Deze 
kinderen hebben meer kans op een onbe-

zorgde jeugd en een prettig leven. Dit 
moeten we voor ieder kind willen. 

Kinderen hebben recht op een onbe-
zorgde jeugd. Er zijn veel omstan-
digheden die invloed hebben op hoe een 

kind opgroeit. Op veel van die omstan-
digheden hebben wij weer invloed. Is het 

niet direct, dan wel via een omweg. 
 
Mijn ‘zeker zijn’ is dan ook: Zeker 

zijn van een onbezorgde jeugd! 
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MAAK KENNIS MET:  Henk Hofstra nr. 5 op de kandidatenlijst 

"Prachtig allemaal, ik heb vroeger nooit 

de kans gehad..." 
 

Een uitspraak die ik vaak krijg te horen. 
Mensen die bijna hun hele leven iedere dag 
met net iets minder plezier naar hun werk 

gingen. Niet dat ze een slecht leven hebben 
gehad, zeker niet, maar ze hadden liever 

een ander beroep willen hebben. 
Nu ze met pensioen zijn doen ze pas de din-
gen die ze eigenlijk hun hele leven hadden 

willen doen. Ze hadden het liefst beeldend 
kunstenaar, pianist, piloot of toneelspeler 

willen worden. Of misschien wel internist of 
een eigen bloemenzaak. 
 

"Als het er in zit, komt het er ook wel 
uit...." wordt er vaak gezegd. Gemakkelijk 

praten als je in een situatie zit waar het 
usance is om te studeren en waar het geld 

voor een dure studie er gewoonweg is.  
Het wordt een heel ander verhaal als je uit 
een "nest" komt waar geen geld is en waar 

het niet de normaalste zaak van de wereld is 

om verder te leren. 
Dan heb je mensen nodig die je steunen en 

helpen. Mensen die oog hebben voor jouw 
talent en jou de kans willen geven dat talent 
te ontwikkelen. En dan maakt het niet uit 

welk talent. Computertechniek, kunsten, 
sport, of het briljant manoeuvreren met een 

meterslange vrachtwagen......Het gaat om 
jouw specifieke talent. 
 

Vooral voor de jeugd, maar niet alleen voor 
de jeugd, ook als je al halverwege bent moet 

je de kans kunnen krijgen om van beroep te 
wisselen. In een steeds snellere wereld zal 
het normaal worden, maar ook als je "van je 

hobby je beroep" wil maken moet dat moge-
lijk zijn. Het zal nooit vanzelf gaan, je zult er 

voor moeten vechten, maar wij helpen je 
graag vechten. Iedereen moet de kans en de 

ruimte krijgen zijn of haar talent te ontwikke-
len.  

POLITIEK CAFË OVER HET BASISINKOMEN - 8 MAART 

 

In het verkiezingsprogramma van de PvdA afdeling Smallingerland wordt “het basisinkomen” 
genoemd  als middel om de bestaanszekerheid voor mensen te verbeteren. Maar er zijn ook 

partijen die zich fel verzetten tegen deze gedachte. Daarnaast is er de vraag voor wie het 
basisinkomen gaat gelden: alleen voor mensen in de bijstand, voor een grotere groep, of 
misschien zelfs voor ons allemaal? 

Sommigen zeggen dat het basisinkomen mensen lui maakt, terwijl anderen betogen dat het 
mensen juist stimuleert om activiteiten te ondernemen. 

Kortom over het basisinkomen is het laatste woord nog niet gezegd; het staat nog volop ter 
discussie. 
 

Daarom nodigt de PvdA afdeling Smallingerland 
u van harte uit voor het politiek café over dit on-

derwerp op 8 maart a.s.. 
 
Gastspreker is Alexander de Roo, voorzitter Ne-

derlandse Vereniging Basisinkomen en voormalig 
Europarlementariër. 

Gespreksleider is Brigitta Scheepsma. 
 

De avond vindt plaats in het Atrium van het 
Drachtster Lyceum, Torenstraat 28 , 9201 JW 
Drachten. 

Aanvang 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 
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MAAK KENNIS MET:  Jan Johannes Veldkamp nr. 6 op de kandidatenlijst 

“Bijzonder is ook normaal” 

  
Als kind was ik vaak en graag bij mijn opa en 

oma. Allereerst omdat het gewoon hele lieve 
zorgzame mensen waren, maar er was nog iets. 
Mijn opa en oma waren vader en moeder (zo 

heette dat toen) van het rusthuis aan de vaart 
bij Ureterp. Zij woonden in een huis dat via de 

hoofdingang rechtstreeks verbonden was met 
het rusthuis. Voor mij betekende dat dat ik niet 
alleen bij mijn opa en oma was, maar ook bij 

alle mensen die daar woonden en werkten. Ik 
vond het fantastisch.  

 
In het rusthuis woonden in die tijd ongeveer 16 
mensen. Mensen die geen of weinig geld had-

den, niet in staat zelfstandig te wonen en aan 
de onderkant van de samenleving. Voor mij 

maakte dat niet uit. Ik had daar ook geen en-
kele weet van. Ik ging als we bij mijn opa en 

oma op bezoek waren al snel naar achteren om 
iedereen te begroeten. En dan naar mijn groot-
ste vriend Hannes om een potje te dammen (ik 

was goed, want ik won meestal). Afhankelijk 
van het tijdstip ging ik dan nog bij anderen op 

visite of naar de keuken. Als ik mazzel had kon 
ik dan meerijden op een karretje om maaltijden 
rond te brengen. Misschien is het mijn roze bril, 

maar ondanks dat het allemaal erg behelpen 
was - mensen hadden een woonkamertje met 

zijn tweeën, sliepen op een slaapzaal met z’n 
achten en hadden de luxe van een gezamenlijk 
toilet - was iedereen best tevreden en dank-

baar. 
 

Zelf voel ik als ik terugdenk ook nog altijd een 
zekere dankbaarheid. Immers, als je als kind 
ervaart dat alle mensen ertoe doen en dat 

“bijzonder” ook normaal is dan neem je dat de 

rest van je leven mee. Dan zijn veel ding-

en die door niet iedereen begrepen 
worden vanzelfsprekend, dan neem je dat 

anderen jou niet altijd  kunnen volgen 
maar op de koop toe.  
 

Inmiddels ben ik wat ouder en niet wijzer. 
Mensen die op één of andere wijze niet 

helemaal aan de norm voldoen zijn altijd 
deel uit blijven maken van mijn leven. Ik 
vind het mooi om voor deze mensen op 

mijn manier iets te betekenen mocht dat 
nodig zijn. Dat was een aantal jaren 

geleden ook de drijfveer om politiek actief 
te worden. Uiteraard bij de PvdA.  
Wat ik toen niet verwacht had was dat ik 

het echt leuk zou vinden. Zeker sinds ik 
drie jaar geleden fractievertegenwoor-

diger werd, heb ik met erg veel plezier 
deel uitgemaakt van de politiek in 

Smallingerland. Uiteraard  heb ik in deze 
rol niet dezelfde invloed als een raadslid, 
maar doordat ik ook de verantwoordelijk-

heid niet heb kan ik mij soms andere 
keuzes veroorloven. 

 
Mensen die niet in alle opzichten voor  
zichzelf kunnen zorgen zullen er altijd 

zijn. Het lijkt erop dat deze groep de 
komende jaren alleen maar groeit. Als het 

ons als samenleving lukt om voor de 
meeste van deze mensen een situatie te 
creëren waarin ook zij een prettig 

bestaan hebben, dan zijn we op de goede 
weg. Daar kan en moet de PvdA wat mij 

betreft het verschil maken. Daar zal ik in 
ieder geval mijn best voor doen. 
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MAAK KENNIS MET:  Marco Keizer nr. 7 op de kandidatenlijst 

“Politiek moet verbinden” 

 
Politiek actief ben ik geworden, omdat ik 

het leuk vind contact te hebben met men-
sen en maatschappelijk bezig te zijn. Vanuit 
het menselijk contact is het een kleine stap 

naar de sociaaldemocratie.  
 

Ik geloof dat een brede beweging leidt tot 
een eerlijke verdeling van macht, inkomen 
en kennis en bestaanszekerheid voor ieder-

een. Er is geen partij die dit méér in zich 
verenigt dan de Partij van de Arbeid.  

 
Juist nu verworvenheden onder druk staan 
en onzekerheid soms lijkt te worden opge-

drongen wil ik er staan, samen met de 
PvdA. Daarbij sta ik voor linkse samenwer-

king, waarbinnen we kijken naar wat ons 
verbindt en wat we samen kunnen bereiken. 
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IN DE VOETSPOREN VAN …    - Jaap Munniksma 

Zo de ouden zongen … drie generaties 

over hun politieke motivatie. 
 

Bij ons in de afdeling zijn niet veel families 
waarvan meerdere generaties lid zijn van de 
Partij van de Arbeid. Van Ad van der Grijn is 

bekend dat zijn dochter Sonja Scholte – van der 
Grijn wel lid is en dat zijn negentienjarige klein-

dochter Rianne ook nog steeds in Drachten 
woont. Drie generaties van der Grijn mogen dus 
op 21 maart hun stem uitbrengen voor de ge-

meenteraad van Smallingerland. Ad is al jaren 
een zeer betrokken en actief lid. Benieuwd naar 

de invloed dat dit heeft gehad op de generaties 
na hem is daarom het gesprek met Ad, Sonja 
en Rianne aangegaan. 

 
Ad is jarenlang actief geweest voor de partij: 25 

jaar voorzitter van de (toen nog zo hetende) 
“federatie Smallingerland van de PvdA”, ook ja-

ren in het gewestelijk bestuur en hij heeft vier 
keer in de kandidaatsstellingcommissie gezeten. 
En nog steeds is hij sterk betrokken bij de par-

tij. 
Zijn dochter Sonja is al meer dan 30 jaar lid. Zij 

heeft twee keer op de kandidatenlijst gestaan, 
“omdat ze toen ook al jongeren wilden trek-
ken.” Maar van een actief lidmaatschap is het 

verder nooit gekomen. 
Rianne is niet lid van een partij. “Eigenlijk houd 

ik niet van politiek”, zegt ze, al zal later in het 
gesprek blijken dat ze wel degelijk betrokken is 
en er een aantal waarden op na houdt. 

 
Op welke manier zijn jullie betrokken ge-

raakt? 
Ad: Eigenlijk werd het mij al met de paplepel 
ingegeven. Mijn vader was voor de oorlog al 

raadslid van de SDAP (de voorloper van de 
PvdA) in de gemeente Ameide, dat ligt in Zuid 

Holland. Opkomen voor de bestaanszekerheid 
van de arbeiders, was een belangrijke drijfveer 
voor hem. Daarnaast was “verheffing van het 

volk” een belangrijk thema. Toneel en andere 
vormen van cultuur spelen een belangrijke rol 

in onze familie. Eén broer is later toneelspeler 
geworden en Arjen van der Grijn is een bekend 
grimeur van o.a. van Kooten en De Bie, Jiskefet 

en diverse speelfilms. 
Deze drijfveren waren ook voor mij vanzelfspre-

kend. Het was dan ook een logische keuze voor 
mij om in 1962 lid te worden van de partij. In 

1966 werd ik gevraagd om voorzitter van 

de federatie Smallingerland te worden en 
dat ben ik ruim 25 jaar geweest. 

Sonja: Thuis werd veel over politiek ge-
praat. Er kwamen veel mensen over de 
vloer, soms gewoon voor het verspreiden 

van folders, maar ook andere zaken wer-
den er besproken. 

Zelf discussieerde ik regelmatig met mijn 
vrienden, die overigens dikwijls VVD 
stemden. Maar zo kwam ik er wel achter 

dat ik “eerlijk delen en sociaal zijn” be-
langrijk vond. Op die manier kwam ik 

vanzelf uit bij de PvdA. 
Rianne: Eigenlijk houd ik helemaal niet 
van politiek. Maar ik vind het wel belang-

rijk er wat van af te weten. Je woont wel 
in dit land, en je bent met z’n allen ver-

antwoordelijk.  Daarbij vind ik het wel be-
langrijk dat iedereen gelijke kansen 

krijgt. Dat hoort bij een democratie. Ik 
stem dan ook wel links. 
 

Welke rol speelt de gemeentepolitiek 
in jullie leven? 

Ad: De gemeente gaat over onderwijs, 
cultuur, woningen, wegen.. dus over veel 
zaken die je in het dagelijks leven raken. 

Je hoeft niet overal gebruik van te ma-
ken, maar het is wel goed dat ze er zijn. 

Zo ga ik zelf nooit naar it Holdert van 
M.O.S., maar voor groepen ouderen is 
het een prima ontmoetingsplek, die een-

zaamheid tegen kan gaan. 
Sonja: Via mijn werk op de bibliotheek 

heb ik veel te maken met de gemeente. 
Het is goed om te merken dat de ge-
meente deze hoog in het vaandel heeft 

staan. Omdat de bibliotheek een belang-
rijke rol speelt bij het terugdringen van 

de laaggeletterdheid onder de bevolking, 
merk ik dat ook hiervoor veel aandacht 
is. 

Rianne: Zelf merk ik niet zoveel van wat 
de gemeente doet. Ik ga met mij vrien-

den uit en ’s zomers gaan we naar Sim-
merdeis, Dance City of Pop City. Dit vind 
ik leuke activiteiten. 

Weet je dat de gemeente deze pro-
jecten sterk subsidieert? 

Rianne: Dit wist ik niet. Maar ik vind dit 
wel hele leuke activiteiten en ben blij dat 
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die hier zijn. 

Sonja: Zo vind ik ook de jeugdsoos in de 
Drait een goed voorbeeld van gemeentelijk 

jongerenbeleid.  
 
Kijkend naar de toekomst. Wat zijn dan 

belangrijke items voor julie? 
Rianne: Ik vind duurzaamheid erg belangrijk: 

de wijze waarop er met het milieu en de 
voedselproductie wordt omgegaan. Ik ben te-
gen verspilling. 

Daarnaast vind ik het stom dat de winkels in 
Drachten op zondag gesloten zijn. Ik respec-

teer de mening van gelovigen, maar ik vind 
wel dat zij door hun houding hierin anders-
denkenden hun wil opleggen.  

Sonja: Ook voor mij is duurzaamheid een be-
langrijk item. Wat mij betreft stimuleert de 

gemeente het plaatsen van zonnepanelen op 
de daken flink.  

Ad: Over het voorzieningenniveau hier in de 
gemeente ben ik dik tevreden. We kunnen 
trots zijn op de Lawei, bibliotheek, het goede 

ziekenhuis, al hoop ik daar zo weinig mogelijk 
gebruik van te hoeven maken… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Op de foto vlnr: Rianne, Sonja en Ad 

En sommige dingen komen terug: 30 jaar 

geleden heb ik al eens voorgesteld om open 
haarden te verbieden in verband met de 

uitstoot van fijnstof. Ik heb begrepen dat 
dat bij sommige partijen nu in hun pro-
gramma staat. Net zoals de verbetering 

van de vaarweg naar Drachten.  
 

Jullie weten zeker al wat je gaat stem-
men…? 
Ad: Ja, ik stem zeker op de PvdA. Al is dat 

niet zozeer ingegeven vanuit gemeentelijke 
motieven, hoewel ik moet zeggen dat onze 

partij door de jaren heen prima wethouders 
heeft geleverd. 
Sonja: Dat geldt ook voor mij.  

Rianne: Ik ga eerst nog de Stemwijzer in-
vullen. Het verschil tussen GroenLinks en 

de PvdA is denk ik niet zo groot. Al vind ik 
wel dat GroenLinks een modernere uitstra-

ling heeft. Maar stemmen ga ik zeker. Al is 
het alleen maar om te voorkomen dat mijn 
opa twee uur voor het sluiten van de stem-

hokjes opbelt om te zeggen: “Rianne, je 
hebt toch wel (…..) gestemd?!”  
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NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT 

Op de ALV van 28 maart worden ook de 

bestuursleden benoemd of herkozen. 
 

Maarten Noordhoff (voorzitter) en Froukje 
Moedt (secretaris)  zijn aftredend. Beiden 
hebben aangegeven niet verkiesbaar te zijn 

voor een nieuwe periode. 
Daarom zijn we op zoek naar kandidaten 

die het bestuur willen komen versterken!  
Op dit moment is er ook nog een vacature. 
Het zou dus zeer gewenst zijn dat het be-

stuur wordt versterkt. 
 

Heeft u belangstelling voor een functie bin-
nen het bestuur als 

Voorzitter 

Secretaris  
Lid 

maar wilt u hierover eerst informatie inwin-
nen dat kan dat via één van de huidige be-

stuursleden: 
Maarten, Froukje, Cees of Jaap. 
Aanmelden voor een bestuursfunctie kan 

tot 28 maart. 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     21 MAART 

 
   GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

 
 

    U STEMT TOCH OOK …? 
 

 

 

 

 

 

 

               Bron: Stemwijzer 2018 - gemeente Smallingerland 

Taken en werkzaamheden bestuur: 

Het bestuur draagt zorg voor de organisatie 
van de afdeling. 

Het bestuur vergadert om de vier weken. 
Elk bestuurslid bezoekt per toerbeurt de frac-
tievergadering. 

Gemiddeld één keer per kwartaal vergaderen 
fractie en bestuur gezamenlijk. 

Daar waar mogelijk biedt het bestuur onder-
steuning aan de fractie 
Het bestuur onderhoudt het contact met het 

ombudsteam. 


