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WE ZIJN ER KLAAR VOOR !

Op de ALV van 18 december is
de definitieve kandidatenlijst
voor de gemeenteraad vastgesteld. De lijst wordt aangevoerd door de huidige wethouder Roel Haverkort. De eerste
zeven plekken is een mix van
oud en nieuw talent. Daarmee
wil de partij continuïteit waarborgen, maar ook de blik naar
de toekomst richten. De definitieve lijst ziet er als volgt uit:
1. Roel Haverkort– Drachten
2. Dinie Mulder– Drachten
3. Angela Visser– Houtigehage
4. Anton Pieters– Drachten
5. Henk Hofstra– Drachten
6. Jan Johannes VeldkampDrachten
7. Marco Keizer– Drachten

- Jaap Munniksma

8. Froukje Moedt- Drachten
9. Bert Klaver- Drachten
10. Yneke Landheer- Drachten
11. Maarten Noordhoff- Drachten
12. Cees Kuipers– Opeinde
13. Bert van der MeulenDrachten
14. Harry Balgobind- Drachten
15. Trudy van der VeenDrachten
16. Rein de Valk- Drachten
17. Jaap MunniksmaDrachten
18. Geke van Boekel- Opeinde
19. Ad van der Grijn- Drachten
20. Anne v.d. Meer- Drachten
21. Jannigje Dijkstra–
Drachten
22. Gerrit v.d. Schaaf–
Drachten

23. Sjoukje Akkerman– Drachten
24. Trees Flapper– Drachten
Tevens heeft de vergadering uitgesproken dat Roel onze beoogd
wethouder is.
Op de foto boven Roel (met
sjaal) omringd door een aantal
van de andere kandidaatsraadsleden.
V.l.n.r.: Jan Johannes Veldkamp
– Angela Visser – Anton Pieters –
Yneke Landheer – Roel Haverkort
– Froukje Moedt – Dinie Mulder –
Henk Hofstra
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VANAF DE TRIBUNE
Op weg naar de laatste raadsvergaderingen dacht ik een paar
keer dat ik vroeg thuis zou zijn.
De agenda leek niet zo spannend; er stonden weinig in het
oog springende punten op de
agenda.
Toch kwam ik later thuis dan
gedacht, omdat er onverwachts
zaken aan de orde kwamen die
nog niet op de agenda stonden.
Zo werd er op 12 december een
motie ingediend over gereduceerde parkeerkaarten voor de
parkeergarage in het centrum.
In het voorjaar vestigt zich een
nieuwe restaurant “Omnia” boven de Media Markt. Een restaurant dat plaats biedt aan 650
gasten.
Voor zijn gasten kan het restaurant 10.000 parkeerkaarten afnemen tegen een sterk gereduceerd bedrag, zodat er ’s
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avonds voor €1,50 gebruik gemaakt kan worden van de parkeergarage.
In de motie werd gepleit om
deze regeling dan voor alle ondernemers te laten gelden; immers gelijke monniken gelijke
kappen.
Voor veel raadsleden was de
deal een verrassing, temeer
daar het parkeerbeleid nog geëvalueerd gaat worden door de
raad. Ze vonden de regeling
dan ook erg voorbarig en de
hele gang van zaken wekte bij
diverse raadsleden de nodige
irritatie op.
De verantwoordelijke wethouder wist niet goed in te spelen
op de gestelde vragen, wat de
zaak er niet helderder op maakte. Helemaal niet toen ook nog
bleek dat de huidige ondernemers ook van een gereduceerd
tarief gebruik konden maken,

HET VERKIEZINGSPROGRAMMA IS KLAAR
Tijdens de ALV is ook het verkiezingsprogramma van onze
partij besproken en vastgesteld.
Hierin staan onze voornemens
voor de komende jaren.
Bij het maken van het programma was de commissie zich ervan
bewust dat we in een snel veranderende maatschappij leven.
Vier jaar vooruit kijken is dan
ook een hele opgave.
Wat wel blijft is de visie waarop
er naar de maatschappij wordt
gekeken: eerlijk delen, passend
werk, gelijkwaardigheid voor
iedereen, goed wonen, goede
scholing zijn al jaren pijlers van
waaruit wij als sociaal democra-

iets wat de meeste raadsleden
niet wisten. (Er werd ook maar
1x gebruik van gemaakt.)
Een lange discussie volgde, met
als uiteindelijk resultaat dat de
wethouder middels een brief de
raad nader gaat informeren. De
motie is tot nader orde aangehouden.
Op zich zijn dit geen punten
waar mijn sociaal en betrokken
hart harder van gaat kloppen.
Maar ze laten wel zien dat de
raad zijn controlerende taak serieus wil nemen en niet voor
voldongen feiten geplaatst wil
worden. Dat is immers waarvoor zij in de raad zitten.
Dus later dan gedacht naar
huis, maar wel met een glimlach op m’n gezicht de tribune
verlatend. Dit is ook politiek …
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ten naar onze omgeving kijken.
Aan deze waarden wordt ook
toekomstig beleid getoetst.
Dit heeft geleid tot het programma waarmee de partij in
de komende maanden de boer
mee opgaat.
Een aantal in het oog springende zaken zijn er zeker.
Zo wil de PvdA experimenten
met het basisinkomen mogelijk
maken;
Wordt er gepleit voor duurzaam
en flexibel bouwen, ook in de
dorpen;
Willen we toe naar ontschotting
van de budgetten in de zorg en
minder verschillende hulpverleners bij één deur;

Het cultureel ondernemerschap
wordt gestimuleerd;
We willen het huidige zwembad
vervangen voor een topsportlocatie met goede recreatieve faciliteiten;
Bij de dienstverlening van de
gemeente wordt uitdrukkelijk
rekening gehouden met laaggeletterden en mensen met beperkte digitale vaardigheden;
En last but not least staat er in
het programma dat met de
PvdA in het college er een koopzondag komt!
Het volledige programma kunt u
(binnenkort) vinden op onze
website
www.pvdasmallingerland.nl.

BESTUUR EN FRACTIE WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN VREDIG MAAR STRIJDBAAR 2018

