AFDELING SMALLINGERLAND
S e c r e t a r i a at : F r o u k j e M o e d t ,
Hanebalken 205, 9205CL Drachten
Telefoon:
0512-531443.
E.mail:
f r o u k j e m o e d t 4 8 @ h o t m a i l . c om
Website:
w w w . p v d a s m a l l i n g e r l an d . n l
Twitter:
w w w . t w i t t e r . c om / d r ac h t e n _ p v d a

NIEUWSBRIEF - april 2017

IN DIT NUMMER:
PVDA SMALLINGERLAND KIEST VOOR TOP -BAD - KANDIDATEN GEZOCHT - HARRY BALGOBIND BENOEMD TOT STATENLID - VANAF DE TRIBUNE

PVDA SMALLINGERLAND KIEST VOOR TOP-BAD!
Het college, bij monde van
wethouder Jos van der Horst
(SP), heeft zich in het verleden duidelijk uitgesproken
voor de optimale variant;
Statenfracties van PvdA en
CDA kiezen ook voor deze variant (er worden zelfs bedragen vanuit de provincie van
10 miljoen genoemd). Ook
PvdA Smallingerland heeft
haar standpunt bepaald. Ook
wij willen een schitterend
nieuw zwembad met topsportfaciliteiten.

houden van onze gemeente. Niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor
mensen en bedrijven die
zich willen vestigen in
Smallingerland. PvdA Smallingerland gaat voor het 50
meterbad met topsportfaciliteiten.

De huidige bezetting van
het badwater is te groot om
met minder toe te kunnen.
Bovendien is het zwembad
dan nog steeds een Regionaal Trainings Centrum
(RTC) van NOC/NSF. Het
We zijn het er allemaal over
dichtstbij liggende bad met
eens dat bewegen en nog
die status is notabene in
eens bewegen een must is
om de kans te hebben oud te Amersfoort. Het wegvallen
worden met zo weinig moge- van deze faciliteiten in
Smallingerland zou een
lijk gebreken. De PvdA zet
zich dan ook in voor breedte- aderlating voor de topsport
in het Noorden van het land
sport. Zoveel mogelijk inwozijn.
ners moeten in de gelegenZonder het 50 meterbad
heid worden gesteld om te
kunnen sporten. Goede sport- komen het Centrum voor
Topsport & Onderwijs (CTO)
faciliteiten zijn dan ook belangrijk voor het aantrekkelijk en de Talenten Academie

- Theun de Boer en Anton Pieters
Noord (TAN) in Heerenveen in
de problemen. Topsporters
moeten dan voor de opleiding
hun heil ergens anders zoeken
of stoppen met topsport. Alle
reden voor de provincie om bij
te dragen aan een nieuw
zwembad. En dan hebben we
het nog niet gehad over “the
all weather” accommodatie.
De Welle trekt honderdduizenden bezoekers per jaar uit de
hele regio en ook van buiten
de provincie. Dat dit behouden, en zelf uitgebreid, moet
worden lijkt ons geen discussie.
Met alle kennis van watertechnologie die we in Friesland
hebben, bijdragen van het innovatiecluster en het innovatieve denken binnen het
Sportbedrijf, moet het toch
mogelijk zijn om met behulp
van de gemeente en de provincie een perfecte nieuwe accommodatie neer te zetten.

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.
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HARRY BALGOBIND BENOEMD ALS STATENLID
Op 29 maart 2017 is Harry
Balgobind door commissaris
van de koning Arno Brok beëdigd tot nieuw statenlid
voor de fractie van de PvdA
Fryslân.
Harry Balgobind vervangt
Marja van der Meer die de
functie van Griffier gaat vervullen op Schiermonnikoog.
Wij wensen Harry en Marja
veel succes in hun nieuwe
functies.

Foto boven: Harry ontvangt een bos bloemen van de
Commissaris van de Koning A. Brok (links op de foto)

VANAF DE TRIBUNE
De afgelopen twee raadsvergaderingen waren niet erg
spannend. Typerend hiervoor
was misschien wel het feit dat
de onderwerpen die mij het
meest zijn bijgebleven op
voorhand niet geagendeerd
waren, maar uit de vergadering zelf kwamen: een motie
over Caparis en vragen over
de scholencarrousel in de wijk
de Venen.
De ELP kwam met een motie
waarin het college werd gevraagd om inzicht te geven
over de kosten voor de gemeente als zij uit de Sociale
Werkvoorziening Caparis zou
treden.
Zoals bekend, heeft het huidige kabinet (nog wel ja) besloten om de Sociale Werkvoorziening af te bouwen.
Een aantal omringende gemeentes hebben inmiddels
besloten een deel van de
werkzaamheden van Caparis
weer op zich te nemen.
Voor Caparis is dit een zorgelijke ontwikkeling. Binnen die
organisatie wordt dan ook uitvoering gediscussieerd over
de toekomst van het bedrijf.
Hoewel de motie vroeg om
“de kosten inzichtelijk te ma-

- Jaap Munniksma
ken ...” kon ik mij niet aan
de indruk onttrekken dat de
ELP al verder dacht en al een
plaatje had waarbij zij de gemeente Smallingerland ook
uit dit samenwerkingsverband wilde zien vertrekken.
Na een stevige discussie,
werd deze motie niet ingediend, mede door de toezegging van onze wethouder dat
de toekomst van Caparis in
mei met de raad besproken
gaat worden.
Als PvdA lid gaat deze ontwikkeling mij zwaar aan het
hart. Juist van de PvdA verwacht ik dat zij opkomen
voor mensen die “op afstand
van de arbeidsmarkt
staan” (wat een rot uitdrukking eigenlijk.) Dat het kabinetsvoorstel uit de koker van
eigen bewindspersoon afkomstig was, is wat mij betreft nog steeds een grote
smet op de afgelopen kabinetsperiode…
De verplaatsing van twee
scholen in de wijk de Venen
bracht daar veel onrust teweeg. Hoewel de gemeente
hier formeel geen zeggenschap over heeft, geeft het

wel aan dat er in de wijk het
één en ander broeit.
De informatieavond die hierover in de wijk plaats vond,
heeft de onrust niet weg
kunnen nemen.
Wat er precies in de wijk
speelt werd tijdens de raadsvergadering niet duidelijk.
Mogelijk is de verplaatsing
van de scholen de druppel
die de emmer in de wijk
deed overlopen. Het lijkt mij
zinvol om hierover verder in
gesprek te gaan met de inwoners. Mogelijk ligt hier een
taak voor onze partij?
Twee onderwerpen kregen
wel veel lof van de raadsleden: de Sportnota “Beweeg
je mee?” en het Waterplan
2017 -2020. Hierover waren
de raadsleden het snel eens,
zodat er niet uitgebreid over
gesproken hoefde te worden.
Dat alles maakte dat de vergaderingen wel de nodige
tijd kostten, maar niet echt
enerverend waren om vanaf
de tribune te volgen. Maar
wie weet wat er nog op de
agenda staat voor de komende maanden?

