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Onze wethouder in het college 

van B&W heeft met onmiddellij-

ke ingang zijn functie als wet-

houder neergelegd. Als reden 

hiervoor worden persoonlijke 

omstandigheden aangegeven. 

 

Bestuur en fractie betreuren dit 

ten zeerste, maar respecteren 

Roels beslissing. 

Roel trad twee jaar geleden aan 

als vervanger van Nieske Kete-

laar, die toen destijds vanwege 

ziekte haar functie neerlegde.  

Tijdens de gemeenteraadsver-

kiezingen eerder dit jaar was 

Roel onze lijsttrekker en be-

oogd wethouder, wat ook re-

sulteerde in een definitieve 

voortzetting in het huidige col-

lege. 

 

Bestuur en fractie betreuren 

het aftreden van Roel ten 

zeerste en willen hem dan ook 

langs deze weg hartelijk dan-

ken voor zijn inzet. 

 

Inmiddels wordt gekeken op wel-

ke wijze deze vacature ingevuld 

kan worden. Hiervoor zal ook 

naar externe kandidaten worden 

gezocht. Middels de Nieuwsbrief 

en website houden we u op de 

hoogte. 

BREI MEE AAN DE RODE DRAAD VAN FRYSÂN (herhaling) 

BELANGRIJKE DATA 

 
8 januari - Gemeenteraad 

22 januari - Gemeenteraad 

5 februari - Gemeenteraad 

14 maart - Extra Gemeenteraadsvergadering i.v.m. benoeming burgemeester 

26 maart - Gemeenteraad 
 

In de aanloop naar de verkiezin-

gen voor de Provinciale Staten 

en Waterschappen willen we dat 

iedereen er warmpjes bijzit. 

 

Daarom gaan we minimaal 1000 

rode sjaals breien voor mensen 

die onze warmte kunnen gebrui-

ken deze winter.  

Wil je meedoen, alleen of met 

een groepje, thuis of op loca-

tie, neem dan contact op met 

de rode breister in onze afde-

ling Dinie Mulder:  

telefoon 0512-543987 / 06-

15138093 of e-mail  

berendinamulder@kpnmail.nl 

 

Kun je niet breien, maar heb je 

nog wel bolletjes wol over, dan 

kun je dit ook bij haar melden. 
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De lijsttrekkers voor de Pro-

vinciale Staten en Wetterskip 

Fryslân: 

Marijke Roskam(links)  en 

Henni van Asten. 

Daarnaast is ook de nieuwe 

lijsttrekker voor de Provinciale 

Staten benoemd: Marijke Ros-

kam. 

De komende maanden zullen 

we u regelmatig op de hoogte 

houden van het verloop van de 

campagne voor de Provinciale 

Staten en Waterschap.  

Op de gewestelijke vergadering 

van 15 december j.l. is het 

amendement, dat was ingediend 

op initiatief van onze afdeling, 

om de aanleg van de Zuiderzee-

lijn op te nemen in het verkie-

zingsprogramma, overgenomen.  

Een mooi resultaat! 

 

GEWESTELIJKE VERGADERING 

Tijdens de laatste gemeente-

raadsvergadering van het jaar 

kon ik mij niet aan de indruk 

onttrekken dat de stemming tij-

dens deze bijeenkomst milder 

was. Het leek alsof de meeste 

raadsleden aangedaan waren 

door het plotselinge vertrek van 

wethouder Roel Haverkort. Er 

werd in ieder geval minder 

“hanig” gedebatteerd, wat de 

sfeer ten goede kwam. En dat 

terwijl er toch een aantal be-

langrijke zaken aan de orde 

kwam: plekken voor woonwa-

genbewoners, geld voor de 

voedselbank, de statuten voor 

de OverheidsBV. 

 

De Partij van de Arbeid is een 

partij die staat voor het welbe-

vinden van de mensen, goede 

woonvoorzieningen voor ieder-

een goede zorg. Met de genoem-

de onderwerpen was er dan ook 

voldoende ruimte voor profile-

ring. 

 

Hoewel de raad redelijk eens-

gezind was, viel mij het betoog 

van ons eigen raadslid Dinie 

Mulder bijzonder in de smaak. 

Zij hield een hartstochtelijk plei-

dooi voor het realiseren van 

woonwagenplekken voor de 

woonwagenbewoners.  

Tijdens De Ronde Tafel waren 

er diverse insprekers, die om 

verschillende redenen het toe-

wijzen van woonwagenplaatsen 

in hun omgeving niet wenselijk 

achtten. Deze pleidooien had-

den mijns inziens een hoog 

“not in my backyard”-gehalte. 

Tijdens het debat gaf Dinie 

haar visie weer: de politiek 

moet keuzes maken en “het 

kan toch niet zo zijn, dat beter 

gesitueerden bepalen wie waar 

wel of niet mogen wonen?” 

Voor wie haar betoog nog eens 

wil horen: het staat op de site 

van de gemeente Smallinger-

land: https://

smallingerland.raadsinformatie.nl/
vergadering/465808/Het%20Debat%
2011-12-2018? 

 

De voedselbank had bij de ge-

meente aangeklopt, omdat ze 

door een verhuizing te hoge 

lasten hebben en daardoor 

dreigt een sluiting in september 

2019. Veel fracties zijn van me-

ning zijn dat een voedselbank 

op zich een slecht teken is in 

een maatschappij, toch voorziet 

zij in een behoefte voor men-

sen die met een minimum moe-

ten zien rond te komen. 

Het was mooi om te zien dat de 

fracties (oppositie en coalitie) 

samen hadden meegedacht en 

ook met oplossingen kwamen. 

Zo kwam GroenLinks met het 

voorstel om zonnepanelen te 

plaatsen, waardoor de energie-

lasten drastisch naar beneden 

zouden gaan. Dit voorstel werd 

positief ontvangen, maar nog 

belangrijker: de fracties gunden 

elkaar het succes.  

 

Zelfs een beladen onderwerp als 

de OverheidsBV werd op een 

tamelijk rustige wijze bespro-

ken. Natuurlijk werden er nog 

wel een paar speldenprikken 

uitgedeeld, dat mag ook binnen 

de politieke arena. Toch over-

heerste een sfeer waarin naar 

elkaar werd geluisterd. 

 

Na jaren van elkaar vliegen af-

vangen was deze vergadering 

dan ook een verademing wat 

mij betreft. Zo wil ik er nog wel 

een paar volgen vanaf de tribu-

ne. 

  
Bestuur en Fractie wensen iedereen 

 
fijne feestdagen 

 
en een sociaal en inspirerend 

 
2019 


