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VANAF DE TRIBUNE
Wie op 20 maart had voorspeld
dat er na de verkiezingen van
21 maart in Smallingerland een
college gevormd zou worden
door ELP, PvdA, VVD, GroenLinks en FNP, zou nu bij de
bookmakers spekkoper zijn geweest.
Maar zoals het er nu naar uitziet
lijkt dit toch het resultaat te zijn
van de huidige coalitieonderhandelingen.
Een historische samenstelling.
De Leeuwarder Courant leek bijna euforisch, met een kop waarin vermeld stond dat voor het
eerst sinds WOII er geen christelijke partij in het college van
B&W komt te zitten.
Landelijk is dit al een paar keer
eerder het geval geweest, regeringen met PvdA en VVD. Daarop terugkijkend weet ik niet of
ik daar veel gelukkiger van ben
geworden Er zijn toen teveel
zaken geregeld waarvoor mijn
sociaal-democratisch hart niet
sneller is gaan kloppen: de
marktwerking onder Kok; de
afbraak van de sociale werkvoorzieningen; snijden in de
zorgkosten; invoering passend
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onderwijs en zo zijn er nog wel
een paar voorbeelden te noemen.
Vanuit de landelijke politiek
zijn verschillende taken overgeheveld naar de gemeentes,
onder het mom dat ze daar
een beter zicht hebben waaraan hun inwoners behoefte
hebben. “Maatwerk” is dan het
sleutelwoord. In mijn beleving
heeft het er vooral toe geleid
dat we naar een geïndividualiseerde maatschappij gaan,
waarin het recht van de sterkste telt en veel minder ruimte
is voor solidariteit, toch één
van de belangrijkste sociaaldemocratische waarden!
Maar vooruit, als het toch zo is
dat gemeentes geacht worden
zelf vorm te geven aan het sociale gezicht van hun omgeving dan ben ik benieuwd waar
dit in Smallingeland toe gaat
leiden. Een samenwerking tussen PvdA, GroenLinks en FNP
zal mening lid van onze partij
tevreden stellen. Benieuwd
hoe dit uitpakt met de ELP en
VVD erbij. Hoe sociaal wordt
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onze gemeente en op wat voor
manier wordt er gebouwd aan
een duurzame, cultuurrijke samenleving?
De eerste geluiden rond de fractie
zijn positief: “Hoopvol en constructief”. Het eerste resultaat is
er ook al: de winkelsluiting op
zondag lijkt van de baan. Maar of
dit nou het sociaal democratisch
ideaal is waar velen naar uitkijken…
Zoals het nu lijkt wordt het coalitieakkoord begin juni gepresenteerd.
Op 11 juni bespreekt de fractie
het behaalde onderhandelingsakkoord met de leden. Het zou mooi
zijn als zij in grote getale komen
om hierover met de fractie in gesprek te gaan. Het zijn de leden
die uiteindelijk hun instemming
moeten geven.
Ik hoop op een positief resultaat
en wie weet zeggen ze over een
paar jaar in onze partij: “In Smallingerland begon de victorie!”
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GEEN NIEUWE GASBORINGEN IN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND
Al ruim 30 jaar zijn er in de gemeente Smallingerland een negental boorputten waar gas uit
kleine gasvelden wordt gewonnen door het bedrijf Vermilion
Energy B.V..
Vorig najaar heeft Vermilion
grootschalig seismisch onderzoek uitgevoerd. Wij pleiten er
echter voor in Smallingerland
geen nieuwe gasvelden meer
aan te boren en te exploiteren.
Dorpsbelangen Opeinde, Rottevalle, Oudega, Smalle Ee/De
Wilgen, Drachtster Compagnie,
Boornbergum/Kortehemmen,
Houtigehage, De Tike en Goëngahuizen zijn samen met alle
politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad van
Smallingerland, een actie gestart.

De actie is erop gericht een duidelijk signaal bij minister Eric
Wiebes van Economische Zaken
en Klimaat af te geven dat wij,
en met ons verreweg de meeste
inwoners van Smallingerland
tegen nieuwe gaswinning in onze gemeente zijn.

Als sprekers hebben wij uitgenodigd:
-Annemarie Heite, boegbeeld
van “Bevend Groningen” en
“Vrouw in de Media - 2017”;
Liesbeth van Tongeren, Tweede
Kamerlid voor GroenLinks en
oud-directeur van Greenpeace.

Vanaf 18 mei staat de petitie
online om deze boodschap te
ondertekenen.

Plaats: gemeentehuis Smallingerland, Gauke Boelensstraat 1
te Drachten
Aanvang: 19:30 uur

Ter ondersteuning houden wij
op maandag 18 juni een informatiebijeenkomst om uitleg te
geven over het waarom van deze actie en over de noodzaak
van fossiele brandstof over te
gaan naar duurzame energiebronnen.

Graag tot dan!
Namens de gezamenlijke partijen,
Oebele Veenstra, voorzitter
Trees Flapper, secretaris

UITNODIGING EXTRA LEDENVERGADERING 11 JUNI
Hierbij nodigt het bestuur van de
afdeling Smallingerland u uit
voor de extra ledenvergadering
op 11 juni a.s.
De besprekingen over de vorming van een nieuwe coalitie
van ELP, PvdA, VVD, GroenLinks
en FNP verlopen op dit moment
voorspoedig.
Het is de verwachting dat er op
11 juni een coalitieakkoord ligt.
De leden van onze afdeling moeten hiermee instemmen.
Op deze avond zal onze fractieleider Roel Haverkort uitleg geven over de totstandkoming van
het akkoord in inhoudelijk ingaan op het bereikte resultaat.
Uiteindelijk zal aan de ledenvergadering gevraagd worden of zij
hiermee instemmen.

De agenda voor deze avond ziet
er als volgt uit:
1 Opening, mededelingen
2 Verslag vorige vergadering
d.d. 28 maart 2018
3 Het coaltieakkoord
-proces er naar toe
-inhoud van het akkoord
-vraag om in te stemmen met
het akkoord
4 W.v.t.t.k.
5 Rondvraag
6 Sluiting
Plaats: Brede School de Drait
Aanvang: 19.30 uur (deur open
vanaf 19.00 uur)
Heeft u problemen met vervoer
neem dan contact op met Cees
Kuipers: 0512-372384 of
06-46430680

BELANGRIJKE DATA
11 juni - Ledenvergadering - fractie vraagt instemming voor het coalitieakkoord
12 juni - Extra Raadsvergadering - installatie nieuw college van B&W (als alle betrokken
partijen hiermee hebben ingestemd)
18 juni - Informatieavond tegen gasboringen - in het Gemeentehuis

