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I.M. WIM KOK          - Maarten Noordhoff 

  NIEUWSBRIEF - oktober 2018 
 

Wim Kok. Bij ons thuis hing hij 

tijdens verkiezingsperiodes niet 

aan het raam.  

Mijn ouders hielden hun politie-

ke voorkeur zoals veel midden-

standers privé. Hun politieke 

voorkeur lag ongetwijfeld meer 

aan de liberale zijde.  

Het lukte bijzonder genoeg de 

oud-vakbondsman Wim Kok om 

ook hun premier te worden. Hij 

overbrugde tegenstellingen in 

een gepolariseerde tijd en was 

daarmee werkelijk een staats-

man. 

 

Ik heb mij de vorige regerings-

periode vaak afgevraagd of de 

PvdA niet teveel rode veren 

heeft laten vallen en daar ook 

in blogs over geschreven. 

 

Het overlijden van Wim Kok en 

alle memorandums die verschij-

nen, doet mij realiseren dat hij 

een voorbeeld is van het succes-

vol verbindend besturen vanuit 

zijn sociaaldemocratisch hart.  

Een combinatie die juist nu in de-

ze tijd van om aandacht schreeu-

wende twitterende trollenlegers 

een inspiratiebron vormt en waar-

op de PvdA met bewondering en 

trots terug kan kijken. 

 

OP DE BRES VOOR DE GEELGORSSTRAAT      - Henk Hofstra 

BELANGRIJKE DATA 
30 oktober  - Raadsvergadering:  Ronde Tafel Beleidsplan 2019 - 2022 

1 november  - Extra Raadsvergadering over het profiel van de nieuw te benoemen  

                      burgemeester 

6 november - Raadsvergadering: Debat Beleidsplan 2019 - 2022 - ‘s middags! 

 

12 november - Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Smallingerland 

 

27 november - Raadsvergadering 

11 december - Raadsvergadering 
 

Op initiatief van de PvdA is er 

op dinsdagavond 16 oktober 
unaniem een motie aangeno-

men. De motie verzoekt het 
college met gezwinde spoed 
te onderzoeken wat de mo-

gelijkheden zijn om de hui-
zen in de Geelgorsstraat en 

de Dwarsvaart te behouden 

voor volgende generaties. 

Het gaat om de eerste wo-
ningwetwoningen die in on-

ze gemeente zijn gebouwd. 
Pareltjes van huizen die -

ook volgens deskundigen en 

Smelnes Erfskip- behouden 

moeten blijven. Niet slopen, 

maar koesteren! 
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UITNODIGING ALV PARTIJ VAN DE ARBEID SMALLINGERLAND 

Op maandag  12 november 2018 wordt de Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Smal-

lingerland gehouden. 

Het bestuur nodigt u hierbij uit om deze avond bij te wonen. 

 

Naast een aantal huishoudelijke punten, wordt er uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen rond de 

opwaardering van de vaarweg naar Drachten. 

 

Roel de Jong (Statenlid voor de PvdA) en Henk de Vries (Fryske Gea) zullen allebei ingaan op belang-

rijke aspecten die hierbij aan de orde komen: economisch belang en natuur en milieu. Het thema van 

de avond is dan ook: 

 

De Opwaardering van de Vaarweg naar Drachten. Kan dit met lust zonder last? 

 

Deze avond zijn niet alleen leden, maar ook andere belangstellenden van harte welkom. 

 

De agenda ziet er als volgt uit: 

 

Van 19.30 uur tot 20.00 uur: 

1 Opening 

2 Mededelingen en ingekomen stukken 

3 Verslag ALV*  

4 Werkplan bestuur 2019* 

5 Financiële begroting 2019* 

6 Benoeming Kascommissie 

7 Rondvraag       

 

Pauze van 20.00 uur – 20.15 uur   

   

8 Thema: Opwaardering vaarweg Drachten.  

           Lusten en lasten 

 

9 Sluiting rond 21.30 uur 

 

Plaats: @Holdert – Drachten 

Zaal open: 19.00 uur 

 

*De bijbehorende stukken kunt u vinden op onze site 

www.pvdasmallingerland.nl 

 

Mocht u problemen hebben met vervoer, dan kunt u contact opnemen met Cees Kuipers. 

Telefoon 06-46430680. Graag voor 10 november. 

Juist nu moeten we blij zijn met 

wat meer ruimte om huizen, 

meer ruimte voor zangvogels in 

tuinen en meer ruimte voor de 

afvoer van hemelwater.  

Luisteren naar bewoners, zuinig 

zijn op cultureel erfgoed en oog 

voor het milieu en leefomge-

ving dat is waar wij als PvdA 

voor staan! 

 

De huidige bewoners hebben 

middels een petitie aangegeven 

(meer dan 75% is tegen sloop) 

het niet eens te zijn met de ver-

woestende plannen van huisei-

genaar Accolade om de hele 

straat maar plat te gooien.  

Dreigen met het staken van on-

derhoud, meer huizen op minder 

grond, ze hebben bij Accolade 

de laatste tijd kennelijk stil ge-

staan. 

Vervolg: Op de bres voor de Geelgorsstraat 


