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VANAF DE TRIBUNE        - Jaap Munniksma 

Helaas liet de geluidsinstallatie 

het tijdens de raadsvergadering 

van 16 oktober afweten. Hier-

door werd de vergadering verzet 

naar 31 oktober. Jammer, omdat 

tijdens deze bijeenkomst een 

motie werd ingediend waarbij de 

raad werd gevraagd om in te 

stemmen met twee koopzonda-

gen in december.  

Dit naar aanleiding van de 

brandbrief van Detailhandel Ne-

derland, waarin hier om werd 

gevraagd, omdat er anders drie 

vrije dagen achter elkaar zouden 

vallen rond kerst. 

Voor de oppositie natuurlijk een 

leuke gelegenheid om te tes-

ten hoe sterk de coalitie na 

alle wisselingen nog is.  

 

Door het mankement van de 

installatie werd de behandeling 

van deze motie dus uitgesteld. 

Ik ben benieuwd hoe de raad 

hierop gaat reageren. Mis-

schien kan onze voorzitter nu 

eindelijk eens een keer zijn 

boodschappen halen op een 

zondag in Drachten..? 

 

In dezelfde periode werd ook 

de kabinetsformatie afgerond. 

Het nieuwe kabinet wil er zijn  

voor de “gewone normale Neder-

lander.” 

Gewoon…, normaal …. Ik vraag 

mij af of ik hier als “oprjochte 

Fries” ook toe behoor? 

Blijkbaar zijn er meer mensen die 

zich dit afvragen. Zo ontving de 

redactie van de Nieuwsbrief een 

column van Douwe de Haan, 

waarin hij vertelt hoe hierover op 

de werkvloer wordt gesproken. 

 

In deze Nieuwsbrief is de column 

opgenomen. Waarmee deze 

“vanaf de tribune” in feite een 

“vanaf de werkvloer” is gewor-

den.  

  NIEUWSBRIEF - oktober 2017 
 

INGEZONDEN COLUMN        - Douwe de Haan 

De afgelopen periode heb ik op 

de PVDA gestemd, in de hoop 

dat men voor de lagere inko-

mens opkomt. 

Heden ten dage werk ik noodge-

dwongen op een werkvoorzie-

ningsplek.  

Onlangs heb ik een column ge-

schreven op mijn pagina We-

reldveroveraar, waar ik als uit-

keringsgerechtigde en herstel-

lende van een psychische ziekte, 

columns schrijf. Deze wil ik 

graag met de partij delen, en 

hoop dat men hoog inzet op het 

verlagen van de BTW stijging. 

   

Met vriendelijke groeten, 

Douwe de Haan 

 

Gewone, normale mensen 

gaan er op vooruit. 

 

Onlangs was er de Landelijke 

Psychische Gezondheidsdag. 

Tevens de dag waarop er door 

vier welgestelde heren vanuit 

verschillende visies en invals-

hoeken een regeerakkoord 

werd gepresenteerd op het 

Binnenhof. De aankomend 

premier deed een hoopvolle 

uitspraak voor het volk, die 

alhier betiteld is. En, er was de 

slotavond van het worstelende 

Oranje. Genoeg gespreksvoer 

om vandaag op mijn werk-

voorzieningsplek een en ander 

grondig te evalueren.  

 

Over het voetballen waren we 

snel klaar. Alhoewel, die misser 

bij Harkemase Boys zal nog wel 

aan de orde blijven de komende 

weken. Er zijn namelijk twee col-

lega’s uit Harkema afkomstig, die 

zelf ook om het voorval kunnen 

lachen. Zelfs in Australië hebben 

ze het gezien!  

 

De meesten wisten echter niet 

dat er een Landelijke Psychische 

Gezondheidsdag is geweest. 

Staat toch echt op de kalender. 

Zegt dat iets over de organisato-

ren of over de psychisch zieken 

zelf?  En is daar maar één dag 

voor? 
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 VERVOLG: INGEZONDEN COLUMN          

Anyway, het onderwerp Rutte 

III en zijn compagnons voerde 

de gehele ochtend de boven-

toon. 

Velen van ons, of met PTSS, 

burn-out, bipolaire stoornis, au-

tisme, borderline, vechtschei-

ding, voedselbankbezoekers, 

bijstandsgerechtigden of een 

andere bijzonderheid, vroegen 

zich af wat er onder een gewoon 

en normaal mens wordt ver-

staan? Iemand merkte op dat in 

ieder geval zijn boodschappen 

met 3 procent BTW gaan stij-

gen, en hij bij ieder dubbeltje 

nog meer moet nadenken of het 

uit kan, op die dag. “Dan zal jij 

wel niet normaal wezen!”, voeg-

de een collega grinnikend toe. 

 

Hypotheekrente aftrekken is 

wellicht wel het allerlaatste 

item, waar medewerkers die in 

kleine huurflatjes begeleid wo-

nen zich zorgen over hoeven te 

maken. Inkomstenbelasting? 

Over 3 euro per dagdeel belas-

ting betalen vanuit deze werk-

vloer? De gemiddelde welwillen-

de ‘werker’ met een psychische 

aandoening en een minimum 

uitkering betaalt zelf tussen de 

50 en 100 euro per maand aan 

de overheid, om aangepast en 

op herstel gericht werk te mo-

gen leveren. Kortom, categorie 

‘niet al te breed, maar gemoti-

veerd’, waarbij de binnenkort 

duurdere basisproducten nou 

net even dat zetje kunnen ge-

ven, om daadwerkelijk veelvul-

dig bij de voedselbank op de 

stoep te moeten staan.  

 

Persoonlijk mag ik zeker niet 

klagen over mijn toelage en 

omstandigheden, gezien mijn 
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Beste partijgenoten, 

 

Hierbij nodigt het bestuur van de Partij van de Arbeid, afdeling Smallingerland, u van harte uit voor 

het bijwonen van de algemene ledenvergadering: 

Maandag 13 november 2017 

Brede School de Drait  

Flevo 190 Drachten 

19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken/mededelingen 

3. Vastelling werkplan bestuur 2018/verslag algemene ledenvergadering 27 maart 2017 

4. Vastelling begroting/benoeming kascommissie 

5. Afscheid voormalig wethouder Nieske Ketelaar 

 

6. Pauze 

 

7.Thema: Ervaringen met de decentralisaties    

                Kees Joustra, voorzitter WMO-raad  

8. W.v.t.t.k 

9. Sluiting 

 

Het werkplan, begroting 2018 en verslag ledenvergadering 27/3  kunt u vanaf 1 november vinden op 

onze website: 

www.pvdasmallingerland.nl 

 

Voor het thema “ervaringen met de decentralisaties” zijn ook niet leden van harte welkom. 

Heeft u problemen met vervoer neem dan contact op met Cees Kuipers, 

0512-372384 of 06-46430680  

werkverleden, huidige middelen 

en omgevingsfactoren. Ik kan 

mijn boodschappen betalen en 

heb een mooi dak boven mijn 

hoofd. Onlangs kon ik zelfs nog 

prettig op vakantie van mijn 

spaarcentjes, zoals u wellicht 

weet. Als ik echter de financiële 

verhalen hoor in mijn werkom-

geving, slaat bij mij niet de 

schaamte over mijn eigen situa-

tie toe, maar kan ik ook na van-

daag voor mijzelf nog nimmer 

beantwoorden wat er nou ei-

genlijk onder normaal en ge-

woon wordt geschaald.  

 

Hoe dan ook:  gelukkig gaan de 

gewone, normale mensen er op 

vooruit.  

 
 


