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NIEUWE RAADSLEDEN GEZOCHT 

De Tweede Kamer verkiezingen 

zijn nog maar net achter de rug, 

hierdoor zou je bijna vergeten 

dat er volgend voorjaar ook Ge-

meenteraadsverkiezingen zijn. 

De voorbereidingen hiervoor zijn 

inmiddels gestart. De PvdA afde-

ling Smallingerland is bezig met 

het schrijven van het verkie-

zingsprogramma en het selecte-

ren van kandidaat gemeente-

raadsleden. 

 

Het is van groot belang dat een 

politieke partij vitaal is en blijft. 

Hiervoor is het belangrijk dat er 

regelmatig nieuwe mensen in-

stromen die nieuwsgierig zijn 

naar wat er leeft in de samenle-

ving en die zich betrokken voe-

len bij de ontwikkeling van 

Drachten en de dorpen. 

 

We zoeken voor de nieuwe ge-

meenteraad leden die vanuit de 

sociaaldemocratische waarden 

bijdragen aan de ontwikkeling 

van de samenleving in onze 

gemeente.  

 

De PvdA is op zoek naar een 

fractie, die een afspiegeling is 

van de bevolkingsopbouw in 

de gemeente; dus een goede 

mix van jong en oud, man en 

vrouw, met verschillende op-

leidingsniveaus.  

 

Als gemeenteraadslid ben je 

benaderbaar voor alle inwo-

ners, kun je goed luisteren en 

neem je mensen serieus. Heb 

je concrete ideeën ter verbete-

ring van de gemeente en vind 

je het een uitdaging om deze 

te realiseren. Het is daarbij 

belangrijk dat je politieke 

kwesties in gewone taal kunt 

overbrengen en dat je het leuk 

vindt om in debat te gaan. 

Verder stel je de kaders vast 

voor de uitvoering van het be-

leid en controleer je actief en 

kritisch het college van B&W. 

Als je interesse hebt om gemeen-

teraadslid te worden voor de 

PvdA in Smallingerland, meld je 

dan aan bij het secretariaat van 

de Afdeling PvdA e-mailadres:  

froukjemoedt48@hotmail.com.  

 

Je aanmelding, met een korte 

motivatie waarom je interesse 

hebt, dient uiterlijk op 18 sep-

tember 2017 binnen te zijn. Na 

ontvangst van je aanmelding 

krijg je informatie over de verde-

re procedure, cruciale data etc. 

 

Van nieuwe kandidaat-raadsleden 

vragen we een verklaring omtrent 

het gedrag. 

 

De profielschetsen zijn te down-

loaden via onze site 

www.pvdasmallingerland.nl 

 

 

AANMELDEN VOOR  

18 SEPTEMBER 2017 

 

  NIEUWSBRIEF - mei 2017 

 

FRACTIE OP WERKBEZOEK BIJ ZORGGROEP AVENTURA    - Jaap Munniksma 

Maandag 8 mei 2017 bracht de 

fractie van PvdA Smallingerland 

een werkbezoek aan Zorggroep 

Aventura, een jonge zorgorgani-

satie die zich richt op mensen 

met een verstandelijke en/of 

psychische beperking. 

De fractie werd uitgebreid ver-

teld over de zorg en begeleiding 

die door de medewerkers van 

Aventura kan worden geboden. 

Dit aanbod richt zich op het 

wonen – werken – vrije tijd 

van hun cliënten. Sinds kort 

kan er woonruimte worden 

aangeboden in het Servotel. 

Hier worden verschillende 

woonvormen aangeboden: van 

begeleid wonen tot wonen met 

ambulante zorg. 

 

Naast verschillende woonvor-

men worden er ook werkerva-

ringstrajecten aangeboden. Hierin 

wordt geleerd om te werken bin-

nen een overzichtelijke structuur; 

werken onder een baas en om te 

gaan met collega’s. Deze werk-

zaamheden kunnen plaatsvinden 

in “De Poetsgarage”, waar auto’s 

worden gepoetst, maar ook in de 

groenvoorziening en huishoudelij-

ke hulp. 
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Vervolg Fractie op werkbezoek 

Aan de hand van een ontwikke-

lings-, en begeleidingsplan 

wordt voor elke cliënt gestreefd 

naar een zo optimale begelei-

ding. 

 

Een belangrijk aandachtspunt 

bij de op te zetten activiteiten 

is het contact met de buurt. 

Buurtbewoners moeten er 

soms aan wennen dat mensen 

met een beperking in hun om-

geving komen wonen. Om de 

contacten te verbeteren worden 

bijvoorbeeld buurt-BBQ’s of in-

formatieavonden belegd. 

 

Het werd duidelijk dat de tran-

sitie van de zorg naar de ge-

meentes zorgaanbieders kansen 

geeft, maar dat er ook risico’s 

aan verbonden zijn. Een goed 

VANAF DE TRIBUNE         - Jaap Munniksma 

Op basis van de bijeenkomsten 

die ik de afgelopen maand heb 

bezocht, kon je de indruk krijgen 

dat “communicatie” een belang-

rijk item is in de gemeente. 

Enerzijds waren er de veront-

waardigde bewoners van de Sin-

gel, die op een emotionele wijze 

aandacht vroegen voor het al 

dan niet open stellen voor ver-

keer in hun straat. Daarnaast 

werd er tijdens de Ronde Tafel 

van 16 mei gesproken over de 

aanleg van breedband in de bui-

tengebieden, waar nu nog geen 

kabel ligt. 

Twee totaal verschillende aange-

legenheden, die toch allebei op 

enigerlei wijze met communicatie 

te maken hebben. 

 

Om met de eerste te beginnen. 

De bewoners van de Singel wa-

ren verbolgen dat hun straat 

weer opengesteld zou worden 

voor doorgaand verkeer. Op 10 

april hadden ze via een brief van 

de gemeente te horen gekregen 

dat hun straat definitief afgeslo-

ten zou worden. Een situatie 

waarover zij zeer te spreken wa-

ren.  

Door de huidige werkzaamheden 

aan de Kaden verloopt de door-

stroom daar minder vlot, daarom 

werd in de raadsvergadering van 

11 april een motie aangenomen, 

waarin het college werd verzocht 

de Singel weer open te stellen 

“tot de afronding van de werk-

zaamheden zijn voltooid”. Op 20 

april werden de bewoners hier-

van op de hoogte gesteld door 

een brief. Deze suggereerde dat 

deze openstelling definitief was.  

Begrijpelijk dat dit bij de bewo-

ners in het verkeerde keelgat 

schoot. De SP wakkerde dit 

vuurtje aan door onder de be-

woners een enquête te houden, 

waarbij gesuggereerd werd dat 

de door de raad aangenomen 

motie inhield dat de Singel defi-

nitief open zou blijven. Deze 

actie verbaasde mij, omdat in 

de motie duidelijk staat aange-

geven dat het om een tijdelijke 

maatregel gaat. Een staaltje 

politiek opportunisme, of zijn ze 

bij de SP niet zo goed in begrij-

pend lezen? 

De gemeente heeft overigens 

ingezien dat de communicatie 

gebrekkig was verlopen en 

heeft de bewoners hiervoor ex-

cuses aangeboden en uitgelegd 

wat de plannen met de straat 

zijn. 

 

Het tweede communicatiepunt 

ging over de aanleg van breed-

band in de buitengebieden. Op 

dit moment zijn er nog verschil-

lende plekken waar bewoners 

verstoken zijn van de kabel. 

Vooral mensen op het platte-

land hebben hier last van, 

waaronder boeren, die hierdoor 

verstoken zijn van een belang-

rijk communicatiemiddel ten 

behoeve van hun bedrijfsvoe-

ring.  

 

Verschillende partijen houden 

zich hiermee bezig: zowel parti-

culiere organisaties als de pro-

vincie. Tijdens de Ronde Tafel 

van 16 mei konden raadsleden 

vragen stellen aan een aantal 

aanbieders.  

 

Naast de technische-, en diver-

se kosten aspecten, was wat 

mij betreft de belangrijkste poli-

tieke vraag: “Behoort een goe-

de kabel-infrastructuur tot een 

nutsvoorziening, of laat je dit 

over aan de vrije markt?” Hoe-

wel er tijdens een Ronde Tafel 

bijeenkomst geen politieke uit-

spraken worden gedaan, voelde 

je wel dat deze vraag ook bin-

nen de raad speelde. Ik schat in 

dat CDA, ELP en VVD de vrije 

markt de ruimte willen geven.  

Maar of dit op de lange termijn 

de beste oplossing is? Voorbeel-

den uit Amerika waar elektrici-

teitsbedrijven en dergelijke alle-

maal geprivatiseerd zijn, geven 

aan dat dit op termijn risicovol 

kan zijn. Op onderhoud wordt 

beknibbeld, wat regelmatig tot 

storingen leidt. Bovendien, wil 

je dat de informatiekanalen in 

handen van particulieren zijn? 

Het lijkt dat op korte termijn 

particuliere organisaties iets 

sneller kunnen handelen dan 

publieke organisaties. Maar of 

dit op de lange termijn ook de 

meest gewenste situatie is, ik 

heb mijn vraagtekens. 

 

Op 30 mei komt dit stuk ter dis-

cussie in de Raad. Ik ben be-

nieuwd hoe deze dan gaat ver-

lopen.  

 

contact met de gebiedsteams 

wordt dan ook als belangrijk 

ervaren. 

 

Aan het einde van het werkbe-

zoek kreeg de fractie een rond-

leiding in de Poetsgarage en 

kon worden nagepraat over het-

geen Zorggroep Aventura de 

fractie had verteld en laten 

zien. 


