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VAN DE VOORZITTER        - Maarten Noordhoff 

“Kiezers kozen massaal voor 

PvdA beleid”, dat is de conclusie 

die Peter de Waard in de Volks-

krant van 17 maart trekt. Wel 

jammer voor ons is dat de kie-

zers alleen andere hokjes rood 

kleurden….   

 

Donderdag 16 maart, de dag na 

de uitslag, zaten we als bestuur 

met de fractie bij elkaar en de 

verwerking van deze mokerslag 

was bij iedereen zichtbaar nog in 

volle gang. Tegelijkertijd drukt 

de songtekst Opzij, opzij, opzij 

van Herman van Veen nog het 

beste het gevoel uitdrukt dat we 

met zijn allen hebben: “We moe-

ten rennen, springen, vliegen, 

duiken, vallen, opstaan en weer 

doorgaan. We kunnen nu niet 

blijven, We kunnen nu niet lan-

ger blijven staan.”  

 

Opstaan en weer doorgaan. De 

gemeenteraadsverkiezingen zijn 

over 1 jaar, om precies te zijn 

52 weken en een drie dagen. We 

kunnen lokaal niet voorzien hoe 

dan het momentum voor de 

PvdA landelijk zal zijn. Wat we 

wel kunnen doen is dit komen-

de jaar dag in dag uit laten 

zien wat de PvdA voor Smallin-

gerland betekent en wat onze 

plannen zijn voor een volgen-

de periode. Daarover hebben 

we afgelopen donderdag met 

de fractie vooral gesproken.  

 

De fractie heeft een aantal be-

langrijke thema’s hiervoor be-

noemd zoals; wonen in Smal-

lingerland, duurzaamheid, ba-

sisinkomen, welzijn en welbe-

vinden, gastvrij Smallingerland 

er regelluwe overheid.  

Onderwerpen waarmee de 

PvdA zich lokaal onderscheidt 

van de andere partijen. Onder-

werpen ook waarin we vaak al 

veel bereikt hebben en waar-

van de fractie ziet dat er nog 

belangrijke stappen gezet kun-

nen en moeten worden.  

 

De komende 52 weken willen 

we hiermee dag in dag uit aan 

de weg timmeren. Gezamen-

lijk, de fractie, maar ook met 

leden en andere betrokkenen. 

Willen we het verschil blijven ma-

ken dat is het komende jaar “alle 

hens aan dek” het credo. 

 

De komende ledenvergadering 

van 27 maart zullen wij met de 

fractie en u hierover verder plan-

nen maken. Ons doel de komen-

de 52 weken alle dagen het 

nieuws en de politieke agenda in 

Smallingerland bepalen, zodat 

iedere inwoner in Smallingerland 

weet wat wij voor hen betekenen.  

Met als resultaat dat we op 21 

maart 2018 in Smallingerland het 

kaas niet opnieuw van ons brood 

laten eten. Komen naar de leden-

vergadering dus! En bereidt u er 

vast op voor dat u niet langs de 

kant kunt blijven zitten! 

 

O ja, in het kader van het be-

schikken over kaas en brood, 

morgen toch weer langs Gorredijk 

om boodschappen in te slaan. Het 

blijft jammer dat dit in Drachten 

nog niet kan! (Met dank aan de 

Romeinse senator Cato Maior.) 

          GEZOCHT: KANDIDAAT - GEMEENTERAADSLEDEN  

 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is het bestuur op zoek naar mensen die zich willen 

kandideren voor de PvdA.  

 

De profielschetsen voor raadsleden en fractie kunt u vinden op onze website 

www.pvdasmallingerland.nl. 

 

Kandidaten kunnen zich uiterlijk tot 18 september 2017 melden bij het secretariaat: Froukje Moedt. 

 

  NIEUWSBRIEF - maart 2017 
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I.M. WIETZE PETRUSMA        - Jaap Munniksma  

gewaardeerd lid.  

Indachtig de woorden bij zijn 

afscheid: “Nu overheerst het 

verdriet, maar de mooie herin-

neringen aan een bijzonder per-

soon zullen uiteindelijk blijven”, 

wensen we zijn vrouw Grietje en 

zijn kinderen veel sterkte bij de 

verwerking van dit verlies.   

Op 88 jarige leeftijd is op 12 

maart Wietze Petrusma na een 

kort ziekbed overleden. Wietze 

was partijlid vanaf het eerste 

uur. Vorige jaar werd hij nog on-

derscheiden vanwege zijn 70 ja-

rig lidmaatschap.  

Toen ik in de jaren 70 voor het 

eerst de afdelingsvergaderingen 

bezocht, was Wietze al één va de 

trouwe bezoekers. Toen ik, na 

jaren elders gewoond te hebben, 

weer terug keerde op de afde-

lingsvergaderingen was hij nog 

steeds één van die trouwe be-

zoekers. 

 

Hoewel Wietze in 1948 één van 

de medeoprichters was van de 

afdeling Drachten, behoorde hij 

niet tot “de gestaalde kaders”. 

Wietze zijn maatschappelijke bij-

drage was bijzonder groot in de 

opbouw van het verenigingsleven 

hier in de gemeente Smallinger-

land, met voetbal als zijn grote 

passie en dit alles met een 

groot sociaal– democratisch 

hart. 

In de jaren 90 maakte Wiezte  

twee periodes deel uit, van wat 

toen nog heette “de steunfrac-

tie”.  

 

Tot het einde aan toe was hij 

zeer betrokken bij onze partij. 

Vorig jaar, tijdens een gesprek 

dat ik met hem had voor it 

Roaske, was hij nog zeer duide-

lijk over de toekomst van de 

PvdA. Ondanks de toen ook al 

slechte peilingen voor de PvdA, 

zag Wietze nog genoeg kansen 

voor onze partij.  

Ondanks zijn hoge leeftijd wilde 

Wietze iets voor de partij blijven 

doen. Zo bracht hij tot het 

laatst aan toe de Nieuwsbrief en 

it Roaske bij de leden. 

  

Met het overlijden van Wietze 

verliezen wij een trouw en zeer 

UITNODIGING ALV 27 MAART A.S. 

Hierbij nodigt het bestuur van de afdeling Smallingerland u uit voor de jaarlijkse voorjaarsvergadering op 27 
maart 2017. 
 
Op de agenda voor deze bijeenkomst staan de onderstaande onderwerpen. De bijbehorende stukken kunt u vin-

den op onze website www.pvdasmallingerland.nl. 
 

1 Opening en mededelingen 
2 Ingekomen stukken 
3 Verslagen van de afdelingsvergadering van 28 november 2016 en 16 januari 2017 
4 Jaarverslag van het bestuur 
5 Financieel verslag 2016 en bevindingen kascommissie 

6 Jaarverslag van de fractie 
7 Verslag van het ombudsteam 
8 Procedure vacature na ontslag wethouder Nieske Ketelaar. 
 
Daarnaast wordt verder gegaan met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van  volgend jaar 
op 21 maart 2018. 

 
9 Aan de orde komen het vaststellen van: 
10 Fractieprofiel PvdA Smallingerland 

11 Profielschets voor een raadslid van de PvdA 
12 Profielschets lijsttrekker 
13 Profielschets wethouder 
14 Toelichting op de werkwijze om tot een ontwerp-verkiezingsprogramma te komen. 

 
Mocht u de stukken toch op papier willen ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij Cees Kuipers, telefoon 06-
46430680 
 
Plaats: Brede School de Drait 
Aanvang: 19.30 uur 
Zaal open vanaf 19.00 uur   
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VANAF DE TRIBUNE        - Jaap Munniksma 

ooit de werkplaats van Jan Ke-

telaar heeft bezocht, heeft kun-

nen aanschouwen wat een im-

posante kunstwerken hij maakt. 

 

Een Ketelaar als kunstwerk voor 

de Lawei. Daarmee ook een fa-

milie erend die op religieus, po-

litiek en cultureel gebied in de 

recente geschiedenis een be-

langrijk stempel heeft gedrukt 

op het Smallingerlandse open-

bare leven.  

Wat mij betreft kan een deel 

van die miljoen dus besteed 

worden om dit kunstwerk aan te 

schaffen en te plaatsen op een 

plek waar mensen ook nog eens 

stil staan om het te bewonde-

ren. 

 

Mochten de bovenstaande over-

wegingen teveel van het goede 

zijn, dan kunnen die ook achter-

wege blijven, maar dan nog zou 

ik de gemeente adviseren:  

Kopen dat kunstwerk. Gewoon. 

Doen! 

Ketelaar, Ketelaar en Ketelaar 

 

De afgelopen weken was ik aan 

huis gekluisterd en kon daardoor 

de raadsvergaderingen niet bij-

wonen. Tijd om over andere za-

ken na te denken. 

 

Wanneer precies weet ik niet 

meer, maar het is nog niet zo 

lang geleden dat de gemeente 

Smallingerland bekend maakte 

dat er 1 miljoen uitgetrokken zou 

worden voor vier kunstwerken bij 

de invalroutes van Drachten.  

Eén miljoen euro … een boel 

geld. In eerste instantie dacht ik: 

“Mooi dat de gemeente geld be-

schikbaar stelt voor cultuur”. 

Maar als je er langer over na-

denkt is dat voor vier kunstwer-

ken waar je als voorbijganger 

niet bij stilstaat veel geld. Boven-

dien heeft Drachten mijns inziens 

al een paar mooie beeldbepalen-

de elementen als je de plaats 

binnenkomt: de twee fietsbrug-

gen, het beeld van de polsstok-

springer bij Philips.  

  

Als er dan toch geld beschikbaar 

is, waarom dan niet projecten 

ondersteunen van plaatselijke 

kunstenaars? 

 

Onze wethouder Nieske Ketelaar 

heeft aangekondigd dat ze na 

haar ziekte niet terugkomt. Tot 

nu toe is dit vanuit onze partij als 

een constatering weergegeven, 

maar vanaf de tribune kan ik niet 

anders zeggen dat ik dit heel 

jammer vind. Haar optreden in 

de raad, maar ook gewoon bin-

nen onze partij, getuigde van 

een groot menselijk sociaal-

democratisch hart waar ik alleen 

maar respect voor kan opbren-

gen. Ik snap haar overwegingen, 

maar vind het voor de politiek 

een groot verlies. 

Maar het geeft ook kansen. 

 

In 2016 plaatste Jan Ketelaar 

een prachtig beeld op de roton-

de voor de Lawei. Dit was een 

eigen initiatief dat na een paar 

weken weer werd weggehaald. 

In die tijd was “onze Nieske” 

nog wethouder en het ligt na-

tuurlijk gevoelig als er gemeen-

tegelden naar een familielid van 

één van de bestuurders gaat. Ik 

kan me dus voorstellen dat Jan 

Ketelaar last heeft gehad van 

het feit dat zijn zus wethouder 

was in onze gemeente.  

Nieske haar vader, Jaap Kete-

laar, was in de jaren zeventig 

dominee van de baptistenkerk 

hier in de gemeente. Hij predik-

te “De Blauwe Revolutie”, een 

op bijbelse waarden gericht so-

ciaal activistisch geloof. Hier-

mee kreeg hij ook landelijk veel 

aandacht. 

Op cultureel gebied is de familie 

Ketelaar nog steeds actief. Wie 

BELANGRIJKE DATA 

 

27 maart  - Algemene Ledenvergadering in Brede School de Drait 

18 september  - Sluitingsdatum aanmelden gemeenteraadsleden 

21 maart 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen 
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INGEZONDEN:  WAAR IS DE STUURMAN OP DE FRIESE WATERWEGEN?  

denkbaar dat de afwegingen die 

daarvoor worden gemaakt niet 

verder gaat dan een kosten-

batenvergelijking van de inrich-

tingskosten en de economische 

effecten in en rond de binnen-

havens. Een gedeputeerde die 

daarop inzet, onderschat de im-

pact van beroepsvaarwegen op 

de omgeving. De PvdA vindt dat 

de omvang van de mogelijke 

investeringen en de effecten 

van de vaarweginfrastructuur op 

de omgeving zodanig groot zijn, 

dat er een brede en integrale 

visie en effectenanalyse nodig is 

om de juiste besluiten te nemen 

over de toekomst van de be-

roepsvaart in Fryslân. Kortom: 

gedeputeerde Sietske Poepjes 

moet haar huiswerk doen voor 

zij een voorstel aan Provinciale 

Staten stuurt.  

 

Roel de Jong 

Woordvoerder economie,  

recreatie & toerisme 

PvdA Steatefraksje 

De Friese binnenhavens spelen 

samen met de zeehaven van 

Harlingen een wezenlijke rol in 

de Friese economie. Die rol staat 

of valt met de bereikbaarheid 

van de havens voor vrachtsche-

pen. Deze worden steeds groter, 

met als gevolg dat vaarwegen 

die niet meegroeien en op ter-

mijn niet meer bevaarbaar zijn 

voor deze vrachtschepen. Dat 

heeft grote gevolgen. Zo kunnen 

watergebonden bedrijven door 

een slechtere bereikbaarheid ge-

dwongen moeten verhuizen naar 

andere haventerreinen, met na-

delige gevolgen voor de werkge-

legenheid. Een ander mogelijk 

effect is het verschuiven van 

transportstromen over water 

naar de weg, wat gepaard gaat 

met meer vrachtverkeer over de 

weg en een grotere uitstoot van 

verontreinigende stoffen.  

 

Wat is er in het Friese college 

van Gedeputeerde Staten geva-

ren, dat zij zo lichtzinnig de keu-

ze willen maken in welke vaar-

wegen voor de beroepsvaart de 

provincie wel of niet investeert? 

De PvdA vindt het onbegrijpelijk 

dat, zonder spoor van een na-

volgbare redenering, investerin-

gen in de beroepsvaarwegen 

even achteloos worden aange-

kondigd als af geserveerd. Het is 

al even onbegrijpelijk dat allerlei 

effecten op de omgeving eenvou-

digweg worden weggeredeneerd, 

of zelfs helemaal worden gene-

geerd. Het college lijkt geen visie 

te hebben op de toekomst van de 

beroepsvaart, laat staan op de 

samenhang met economie en 

werkgelegenheid, veiligheid, 

duurzaamheid en het scheiden 

van conflicterende ruimtelijke 

functies.  

Maar er zijn ook andere zaken 

die om een oplossing vragen. 

Zo zitten de beroeps- en recre-

atievaart elkaar op meerdere 

plaatsen en trajecten in de weg. 

Dat heeft consequenties voor de 

veiligheid op het water en doet, 

bijvoorbeeld in dorpen als Ear-

newâld en Terherne, ook geen 

recht aan het grote economi-

sche belang van recreatie en 

toerisme. Het kan niet zo zijn 

dat de provincie Fryslân, na een 

investering van bijna € 500 mil-

joen in de watersport, geen 

aandacht heeft voor het oplos-

sen van de overgebleven pro-

blemen, of deze zelfs vergroot. 

Verder lopen de vaarwegen 

voor een deel door of langs na-

tuurgebieden en moeten keuzes 

voor de toekomstige vaarwegin-

frastructuur een bijdrage leve-

ren aan het wegnemen van ne-

gatieve effecten op natuur en 

landschap.  

 

Om de binnenhavens in de toe-

komst bereikbaar te houden 

voor de beroepsvaart zijn forse 

investeringen in de vaarwegin-

frastructuur nodig. Het is on-

  

                                 


