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VERSLAG VAN DE ALV D.D. 16 JANUARI

- Jaap Munniksma

Het leek wel het begin van de
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Meer dan 20
leden waren op de uitnodiging
van het bestuur afgekomen, met
daaronder ook een aantal leden
die we minder vaak op een bijeenkomst tegenkomen. Zegt dit
iets over de stemming onder de
leden? Gaan we met elkaar de
schouders eronder zetten om tot
een goed resultaat te komen bij
de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2018 …?
Op de agenda stond de vraag of
er wel of niet een lijsttrekkersverkiezing gehouden moest worden. Het voorstel van het bestuur was om dit niet te doen.
Blijkbaar was de laatste lijstrek-

kersverkiezing tussen Diederik
Samsom en Lodewijk Asscher
maar matig bevallen, want de
mening van de vergadering
was bijna unaniem om dit niet
te doen. Het bestuur gaat met
ondersteuning van een adviescommissie zelf de lijst samenstellen, inclusief de lijsttrekker.
Hiermee zijn alle procedurele
kwesties geregeld die uiteindelijk moeten leiden tot het nieuwe verkiezingsprogramma,
lijsttrekker en kandidatenlijst.
Op de bijeenkomst werd ook
nog kort gerefereerd aan de
komende Tweede Kamer verkiezing. De campagne zal voor
een groot deel worden georga-

niseerd vanuit het landelijk bestuur.
Eén van de hoogtepunten hierbij
is op 12 maart. Dan wordt ‘s middags “Het Rode Noorden” gehouden in de Lawei, waarbij ook Lodewijk Asscher aanwezig zal zijn.
U kunt deze datum alvast noteren!
Later dan vooraf gedacht, sloot
Maarten Noordhoff deze vergadering. Later, maar daardoor niet
minder geanimeerd. Goed om als
Rode Familie weer eens bij elkaar
te zijn zo aan het begin van het
jaar.

GEZOCHT: KANDIDAAT - GEMEENTERAADSLEDEN
Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen nog ver weg lijken, is het bestuur op zoek naar mensen die
zich willen kandideren voor de gemeenteraad van Smallingerland vanaf maart 2018.
De definitieve profielschets wordt nog vastgesteld, maar van de kandidaten wordt zeker verwacht dat

ze een sociaal– democratisch hart hebben;

goede spreekvaardigheid bezitten;

kennis van zaken hebben op bepaalde terreinen, of zich deze eigen willen maken;

teamspelers zijn.
Heeft u belangstelling voor deze functie, dan kunt u zich melden bij het secretariaat van de afdeling,
mv. Froukje Moedt, telefoon 0512-531443.
Oriëntatie op de werkzaamheden van een gemeenteraadslid kan ook.
De fractiebijeenkomsten zijn meestal op donderdagavond en openbaar.
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IMPRESSIE SPREEKUREN OP 12 JANUARI
Op 12 januari hebben de fractieleden in tweetallen diverse plekken in onze gemeente bezocht en
daar met inwoners gesproken
over verschillende aangelegenheden die zij in hun omgeving tegen kwamen. Hieronder volgt
een korte impressie van deze gesprekken.
In Drachtstercompagnie hebben
we een goed en inspirerend gesprek gehad met drie betrokken
inwoners uit het dorp. De leefgemeenschap is actief en enorm
betrokken. Men is blij met de recente uitbreiding van zes nieuwe
huurwoningen in het dorp. De
inwoners zouden graag zien dat
er nog meer mogelijkheden komen voor huizenbouw. De mogelijkheden voor een aantal kavels
voor verkoop en voor de bouw
van huurwoningen zijn er.
Een ander thema dat zeer leeft
en waarover we uitgebreid gesproken hebben, is de wens om
een eigen multifunctioneel centrum (MFC) te krijgen.

- Trees Flapper
Zo kunnen inwoners van
Drachtstercompagnie elkaar ook
in hun eigen dorp ontmoeten. Een goede gemeenschapsruimte voor het dorp is er feitelijk niet. De bestaande voorzieningen, zoals bij de sportverenigingen, zijn minder geschikt en
aan vernieuwing toe. Met het
recente samengaan van beide
scholen lijkt het een uitgelezen
moment om de verschillende
behoeftes en noodzakelijke ontwikkelingen samen te bundelen
tot een eigen MFC.
In Houtigehage hebben we
eveneens gesproken over de
woningvoorraad in het dorp.
Vooral jongeren en jonge gezinnen verlaten het dorp, omdat er
geen geschikte woningen voor
hen zijn. Hierdoor daalt ook het
aantal leerlingen van de openbare basisschool.
Accolade heeft een stuk grond
in zijn bezit in Houtigehage,
maar blijkbaar geen plannen.

In de wijk De Trisken zijn er
zorgen over de leefbaarheid
rond de Melkkelder en de Hooizolder.
Op het spreekuur in de Drait
tenslotte, hebben we gesproken
met een inwoner van de Burgemeester Wuiteweg. Zij maakt
zich zorgen over het parkeerbeleid aan die weg. Er lopen drie
systemen door elkaar. Dit levert
verwarrende situaties op: mag
ik hier nu wel of niet parkeren?
En moet ik nu wel of niet betalen? Of is een blauwe parkeerkaart nodig?
De evaluatie van het huidige
parkeerbeleid gaat binnenkort
van start. De inbreng en ervaringen zoals hier verwoord zijn
belangrijk om hierin mee te nemen.
Het volgende spreekuur is op
donderdagavond 2 maart. In
welke dorpen en wijken wij dan
zijn, wordt later bekend gemaakt.

FRACTIE BEZOEKT HOUTIGEHAGE
De fractie van de PvdA wil graag weten wat er in de dorpen en wijken leeft. Daarom gaat zij regelmatig op bezoek.
In samenwerking met Plaatselijk Belang Houtigehage is de fractie op donderdag 16 februari aanwezig
in de Huchte.
Aan de orde komen o.a.

wat speelt er in het dorp?

Welke wensen zijn er?
Maar ook: kan de fractie iets voor het dorp betekenen?
Op deze avond zijn alle inwoners van Houtigehage welkom, dus ook niet partijgenoten!

BELANGRIJKE DATA
16 februari
25 februari
4 en 11 maart
12 maart
15 maart

-

Fractie PvdA op bezoek in Houtigehage
Campagne in het Centrum van Drachten
Campagne in het Centrum van Drachten
Het Rode Noorden - PvdA Campagne-amusement in de Lawei
Tweede Kamerverkiezingen

Op onze site www.pvdasmallingerland.nl vindt u steeds de meest actuele informatie.
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DE GEMEENTERAAD UNANIEM IN VERBIJSTERING
Groot was de verbijstering bij
alle fracties over het besluit van
GS Fryslân om de plannen voor
verbetering van de vaarweg naar
Drachten niet hoog op de prioriteitenlijst van het provinciaal bestuur te zetten.
Het kan toch niet zo zijn dat de
provincie in de persoon van
Sietske Poepjes de vaarweg naar
Drachten schrapt, net zoals het
spoor naar Drachten bestuurlijk
geschrapt is? Wat is er toch aan
de hand?

De haven van Drachten is de
grootste binnenhaven van Friesland en biedt direct en indirect
werk aan 1600 mensen. Met de
andere havens in Friesland is
een samenwerking opgestart
onder de naam Frisian Ports. Zo
kan Friesland, en daarmee ook
Drachten, zich goed naar de
rest van Nederland, Europa en
andere werelddelen profileren.
Binnen dit geheel is het belangrijk om de bereikbaarheid en
veiligheid van de haven van
Drachten optimaal te houden.
Al enkele jaren zijn plannen in
Deze situatie was aanleiding om
ontwikkeling om de huidige vaar- naar alternatieven te kijken
weg naar Drachten aan te pakvoor de huidige vaarweg.
ken. Dit is om meerdere redenen
noodzakelijk.
Een goede ontsluiting van de
Op dit moment maken beroepshaven van Drachten komt de
vaart en pleziervaart gebruik van hele Friese sector (Frisian Ports)
dezelfde vaarweg, met alle risiten goede en sluit bovendien
co’s van dien. De huidige vracht- goed aan op de Europese planschepen die door de vaarweg
nen richting een goede bereikkunnen, zijn van het formaat
baarheid van het Noorden van
Klasse IV. Grote bedrijven die
Nederland met Duitsland, Scanafhankelijk zijn van vervoer over dinavië.
water gaan over op Klasse V
schepen. Voor deze maat is de
Niet doorgaan van een alternavaarweg niet geschikt.
tieve vaarweg is schadelijk voor

VANAF DE TRIBUNE
“Hoe om te gaan met de wet en
regelgeving als het de baas zelf
betreft?” Deze vraag stelde de
ELP aan de raad toen het voorstel aan de orde kwam om de
burgemeester ontheffing te verlenen om in de gemeente Smallingerland te wonen.

De redenen dat een burgemeester in zijn gemeente moet wonen zullen destijds vast van deze aard zijn geweest: “de gemeenschap beter leren kennen”, “onderdeel uitmaken van
de gemeenschap”, “de burgervader zijn…”
Maar wat mag hij van de burgeVolgens de Gemeentewet hoort
rij verwachten als hij “als vade burgemeester in de gemeente der” zelf het goede voorbeeld
te wonen waarin hij is benoemd. niet geeft?
De burgemeester van Smallingerland woont sinds zijn benoeIn deze tijd dat de politici toch
ming vijf jaar geleden nog steeds al vaak gezien worden als
in Marum. Op zich geen onover- “zakkenvullers” lijkt het mij dan
komelijke afstand, maar hoe zit
ook zeer wenselijk dat een burhet met de geloofwaardigheid
gemeester het goede voorbeeld
van een politiek ambtsdrager als geeft. Zeker in Friesland dat
deze zelf niet de consequenties
toch over het algemeen redelijk
neemt van de wet en regelgeving gezagsgetrouw is. (We leven
zoals die gelden?
hier tenslotte niet in Limburg;))

- Trees Flapper, Jaap Munniksma
het wegverkeer (er komt meer
vervoer over de weg), het milieu (toename wegverkeer), recreatievaart (combinatie met
beroepsvaart) en de werkgelegenheid (bedrijven gaan in het
uiterste geval weg uit Drachten
en daarmee uit Friesland; en
nieuwe bedrijven komen niet als
ze afhankelijk zijn van een goede vaarverbinding).
Alle fracties waren dan ook zeer
verbolgen (woest), toen bekend
werd dat GS de plannen voor de
vaarweg geen hoge prioriteit
gaf.
In de raad van 24 januari werden na een emotioneel pleidooi
van “onze eigen” Dinie Mulder
twee moties aangenomen, die
er bij het college op aandringen
om de vaarweg naar Drachten
weer volop onder de aandacht
te brengen bij Gedeputeerde
Staten. De moties werden unaniem aangenomen en de wethouder was er ook blij mee!

- Jaap Munniksma
Diverse fracties, ook de PvdA,
lieten wel een kritisch geluid
horen, maar stemden uiteindelijk toch in met het voorstel om
de huidige situatie nog te gedogen.
Ik ben benieuwd wat de burgemeester met die kritiek doet.
Overigens kun je je afvragen of
de woonplaatsvereiste nog van
deze tijd is. Al is dat wel een
heel andere vraag. Daarover
zou de raad zich uit kunnen
spreken en dit dan per motie
aan Den Haag kenbaar maken.
Dan kloppen gevoel en regelgeving in ieder geval met elkaar,
wat de geloofwaardigheid van
de politiek uiteindelijk ten goede
komt.
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VISIE WATERFRONT

- Anton Pieters

Dinsdag 24 februari heeft de gemeenteraad de Visie Waterfront
Drachten vastgesteld.

Deze heeft ter inzage gelegen
en er is een bijeenkomst geweest waarin de visie werd uitgelegd.
De visie Waterfront Drachten is
In dit stadium is het belangrijk
de basis voor het uitvoeringspro- om steeds van visie te spreken,
gramma waarin beschreven staat omdat het nog geen plan is. Het
hoe we van visie naar uitvoering is een kader waarbinnen plankomen. Deze visie is dinsdag 24
nen kunnen worden ontwikkeld.
januari aan de gemeenteraad
voorgelegd ter beoordeling.
Op de visie is door een aantal
partijen gereageerd en over het
De visie is een “droom van het
algemeen zijn de reacties zeer
college” en wij delen deze
positief. Dat wil zeggen over de
droom. Een aantal dingen die in
gehele visie. Wanneer de visie
de visie staan zullen niet doordingen beschrijft die dichtbij
gaan of worden gewijzigd. Daar- mensen, hun leefomgeving of
voor is het ook een visie en niet
bezit komen dan is er nog wel
een uitgewerkt plan. In de visie
het één en ander te wensen of
wordt ingezet op het vergroten
te vrezen en dat is logisch.
van de waterpartijen aan de
westkant van Drachten. Hierdoor Toen het Drachtstervaartplan
wordt het gebied interessanter
werd ontwikkeld hebben menvoor de watersport en zeker voor sen huizen laten bouwen aan de
zeilers.
waterkant. Aan de waterkant
van ‘bevlot- en bevaarbaar waDe visie hier helemaal omschrijter’. Dit betekent simpelweg dat
ven is niet te doen.
dit openbaar water is en dat

VOOR U GEVONDEN

daar gevaren mag worden.
Om dan nu, als aanwonenden,
aan te geven dat dit stuk water
dan maar afgesloten moet worden middels een invaar- & aanlegverbod voor “niet aanwonenden”, is wat ons betreft niet bespreekbaar en staat in schril
contrast met de aanwonenden
aan de Cornelis Rienk de Boerstraat, die in de visie een fietspad zien ingetekend langs de
geluidswal aan de andere kant
van de Drachtstervaart en een
wandelpad en uitzichtpunt bovenop deze geluidswal. Zij maken zich -terecht- zorgen over
hun privacy. Mensen kunnen
vanaf de geluidswal hun tuinen
en huizen inkijken.
Wij zullen er dan ook op toezien
dat de wensen van deze bewoners goed worden meegenomen
tijdens de uitwerking van de
visie en dat zij daar hun invloed
op uit kunnen oefenen.
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