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 20 maart verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip 
 



Daar stinken we mooi in. 
 
In de jaren negentig begon het: De markt 
moest meer armslag krijgen, de overheid 
moest zich terugtrekken. Dan zou het econo-
misch beter gaan. De PvdA deed er ook aan 
mee, of op zijn minst steunde dit beleid. Meer 
liberaal, minder sociaal? 
 
Eén van de constructies die we toen bedachten 
was de zogeheten Publiek Private Samenwer-
king (PPS). Vooral bij grote bouwwerken en 
aanleg wegen etc. ingezet als wondermiddel. 
Ook in de gemeente Smallingerland kwam het 
voorbeeld van een PPS, het uitgraven van de 
Drachtstervaart. 
 
De private partij, de Wind Groep, mocht gron-
den verkopen langs de Drachtstervaart voor 
woningbouw en als tegenprestatie de vaart tot 
aan het centrum uitgraven. En niet onbelangrijk 
een stortplaats van oud huisvuil werd gesa-
neerd.  
Voor het saneren van de vuilnisbelt kreeg de 
gemeente veel subsidies (publiek geld dus). 
Aan het laatste stuk, zeg maar vanaf de Zuider-
hogeweg tot aan het centrum, was overigens 
weinig te verdienen, het kostte alleen maar 
geld. 
 
Het project Drachtstervaart is een succes. Er 
ligt een mooie woonwijk aan het water waar 
veel mensen met plezier wonen. En de vaart is 
terug in het centrum en heeft het centrum van 
Drachten een boost gegeven.  
 
En toch zit ik met een vreemd gevoel. Toen de 
private partij destijds het geld had verdiend 
met de woonwijk en er kosten moesten worden 
gemaakt, namelijk het verder uitgraven naar 
het centrum bleek de private partij niet meer in 
staat zijn verplichtingen te voldoen.  
Ik zat toen, in 2012, in de raad en we werden 
geconfronteerd met een dilemma. De gemeente 
moest het geld alvast voorschieten om de vaart 
af te maken naar het centrum. Het alternatief 
was dat de vaart zou eindigen bij de Zuiderho-
geweg.  
 
Kon je toen als raadslid dat besluit nemen? Mis-
schien wel stoer, maar een enorme deceptie 
dat Drachten jarenlang het lachertje van be-

VAN DE VOORZITTER      - Bert van der Meulen    
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stuurlijk Nederland zou maken. En er wa-
ren garanties ingebouwd dat het geld echt 
wel zou worden terugbetaald. Het bedrijf 
zat tijdelijk in de problemen. Een beetje 
‘tegenWind’ zullen we maar zeggen. 
 
Het is nu 2019, ik ben al enige tijd geen 
raadslid meer, maar volg de politiek, ook 
de plaatselijke met belangstelling. En dan 
lees ik in de Leeuwarder Courant: 
‘Smallingerland het schip in met 
Drachtstervaart’. Wat blijkt, de private 
partij, de Wind groep kan nog steeds niet 
aan de verplichtingen voldoen. Er wordt 
een schikking getroffen, €150.000,- ont-
vangt de gemeente, van de vordering van 
10 miljoen…   
 
Dus toch denk je dan als oud raadslid: 
“Daar zijn we mooi ingestonken. De ver-
diensten gaan naar de private partij en de 
kosten naar de publieke partij. Is dat de 
Publiek Private Samenwerking?” 
 
Foto onder: De vaart zoals die er nu 
bij ligt 
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EVEN VOORSTELLEN:      - Cor Trompetter 
vanaf 1984 lid van de PvdA en ben in West-

tellingwerf voor het eerst ook actief gewor-

den. In 1998 ben ik tot lijststrekker gekozen 

een heb acht jaar als fractievoorzitter in de 

raad gezeten. Daarnaast werkte ik eerst in  

Utrecht aan de universiteit als sociaal eco-

nomisch historicus, daarna aan de VU en 

tenslotte in Leeuwarden bij de Fryske 

Akademy. Daar kwam in 2006 een einde 

aan, toen ik wethouder werd in Weststel-

lingwerf, de eerste van in totaal drie perio-

den. 

 

In al mijn politiek bestuurlijke werk ben ik 

uitgegaan van een paar simpele uitgang-

punten: 1. gelijke kansen voor iedereen, on-

geacht afkomst of wat dan ook; 2. een leef-

bare samenleving is een rechtvaardige sa-

menleving, waarin geld en macht op een 

eerlijke manier (her)verdeeld worden en ge-

spreid zijn; 3. je doet het niet voor jezelf, 

maar voor anderen en 4. geld dat er niet is 

kun je ook niet uitgeven.  

Ik spiegel me op mijn manier aan mensen 

als Wibaut en Schaeffer, die zich volop inge-

zet hebben voor de idealen van de sociaal-

democratie en in het bijzonder voor een 

goede leef- en woonomgeving voor ieder-

een. Ik hoop dat ik daar in Smallingerland 

de komende jaren, vooral vanuit de porte-

feuille wonen, maar ook als lid van het col-

lege, aan kan bijdragen. 

Het kan raar lopen in het leven. En zeker in 

de politiek. Wie een jaar geleden zou hebben 

voorspeld dat ik wethouder voor de PvdA in 

Smallingerland zou worden, had ik voor gek 

verklaard. Alle reden om jullie nader met mij 

kennis te laten maken. 

 

Voor de meeste PvdA leden in Smallingerland 

ben ik waarschijnlijk een relatief onbekende. 

Ik ben geboren (1956) en opgegroeid in 

Noordwolde-Zuid. Mijn vader was klein aan-

nemer, nu zouden we het een ZZP’er noe-

men. PvdA lid, maar een poster hing bij ons 

niet voor het raam: het zou klanten kunnen 

kosten. Mavo in Noordwolde, Havo en VWO in 

Steenwijk, een kind van de Mammoetwet 

dus.   

 

De eerste studie, scheikunde, liep op een fi-

asco uit. Daarna een tweede kans, filosofie 

en geschiedenis in Groningen, ging stukken 

beter. Ik heb steeds het geluk gehad kleine 

baantjes op de universiteit te krijgen, zodat 

ik mijn studie voor het grootste deel zelf heb 

kunnen betalen. Uit die tijd dateert ook mijn 

eerste ontmoeting met Smallingerland. Mijn 

toenmalige vriendin en huidige vrouw Anita 

Blankvoort werkte op de Lucasschool in 

Drachten en de weekends gingen we er vaak 

uit, in ’t Jaske en de Schouw. 

 

De jaren 80 waren niet het makkelijkst om 

als afgestudeerde aan de bak te komen. 

Daarom ben ik toen min of meer op bonne-

fooi gaan solliciteren op promotieplaatsen op 

Amerikaanse universiteiten. Uiteindelijk kreeg 

ik een plaats en ook werk in Kansas, in het 

absolute midden van de VS.  

Begin jaren 90 zijn we teruggekomen in Ne-

derland en omdat mijn vrouw daar werk 

kreeg, gaan wonen in Wolvega, in de ver-

trouwde gemeente Weststellingwerf. Ik was 

Belangrijke data 
 

11 maart - Algemene ledenvergadering in wijkcentrum de Utwyk 
12 maart - Gemeenteraadsvergadering 
16 maart - Verkiezingskraam in het centrum 
20 maart - Verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskio 
26 maart - Gemeenteraadsvergadering 
9 april     - Gemeenteraadsvergadering 
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UPDATE GEMEENTELIJK WONINGBOUWPROGRAMMA - Dinie Mulder 

Fractie niet tevreden 

 

In de raadsvergadering van 22 januari 

stond bij de Ronde Tafel de ‘Update van het 

Gemeentelijke Woningbouwprogramma’ op 

de agenda. De PvdA heeft erg veel kritiek 

op het stuk zoals het er nu ligt. 

Waarom is niet gewacht op de herijking van 

de ‘Visie Sociaal Wonen’ voor dit stuk aan 

de raad werd voorgelegd? 

In de update staan nu geen plannen voor 

de sociale verhuur en de uitgangspunten 

bieden daar ook geen ruimte voor. Het lijkt 

er op alsof een update voor woningbouw in 

onze gemeente alleen belangrijk is voor de 

koopsector. 

 

Wat ons ook heel erg verbaasde was dat er 

in het stuk niets staat over woonwagens 

terwijl we daar kort geleden unaniem een 

motie over hebben aangenomen in de raad.  

In ons verkiezingsprogramma staat dat aan 

de vraag naar woningen in de dorpen tege-

moet gekomen moet worden. Over het stimu-

leren van woningbouw in de dorpen hebben 

we onlangs ook een motie aangenomen. In 

deze update vinden wij daar te weinig van te-

rug. 

En waarom staat er dat er in onze gemeente 

nergens behoefte is aan Tiny Houses? Hoe 

kunnen we dat zeker weten zonder recente 

informatie van de woningcorporaties? 

Er is geen geplande nieuwbouw in de goedko-

pe huursector met huren tot € 507,- meege-

nomen. Waarop is die keuze gebaseerd? 

De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van 

een comfortabele en betaalbare woning. Ook 

de mensen die aangewezen zijn op sociale 

verhuur. Reden waarom wij vonden dat dit 

stuk niet rijp was voor besluitvorming. De 

meerderheid van de raadsleden was het met 

ons eens en dus komt het opnieuw in de Ron-

de Tafel.  

 

COLUMN: VANAF DE TRIBUNE     - Jaap Munniksma     

Tegenwoordig is er een grote groep politici die 
aangeeft dat er meer naar de burgers moet wor-
den geluisterd. Politici die er prat op gaan dat ze 
naar de burgers luisteren, is dat niet een vorm van 
pleasen, om de hete brei lopen, of de verantwoor-
delijkheid ontlopen, vroeg ik mij af. 
Naar elkaar luisteren is natuurlijk prima, maar po-
litici zijn er niet om te luisteren, maar om afwegin-
gen te maken op grond van door hen ingewonnen 
informatie. En daarbij moeten ze soms met de bil-
len bloot… 
  
Voor dit onderwerp waren 30 minuten uitgetrok-
ken, maar de discussie in de raad duurde meer 
dan een uur. Dit verbaasde diverse aanwezigen die 
met mij op de tribune zaten. Ze hadden niet ge-
dacht dat “hun” punt zoveel aandacht zou krijgen. 
Ze hadden verwacht sneller thuis te zijn. En op de 
vraag: “Wat als de raad besluit dat er toch auto’s 
in het park mogen parkeren?”, antwoordde ie-
mand: “Nou dan hebben we er alles aan gedaan en 
dan is het jammer.” In het antwoord klonk een ze-
kere berusting, terwijl de raadsleden nog met el-
kaar steggelden. 
  
Uiteindelijk werd de motie aangenomen, waarbij 
PvdA, D’66 en CU voor de heldere weg kozen “om 
geen valse verwachtingen te wekken”. Of zoals de 
wethouder tijdens het debat zelf zei: Ik ben niet 
tegen de motie. Ik geloof dat ik hem al heb uitge-
voerd.” 

“Wanneer is het genoeg?“, dat vroeg ik mij af 
tijdens de raadsvergadering van 26 februari j.l.  
Aan de orde was het voorstel om al dan niet een 
aantal parkeerplaatsen te realiseren in het Van 
Haersmapark.  
De eigenaar van de State wil daar een aantal 
parkeerplaatsen realiseren, terwijl omwonenden 
daar andere ideeën over hebben.  
  
Maar in feite ging de discussie in de raad niet 
over het aantal te realiseren plekken, maar over 
de vraag: “Wanneer is er genoeg met betrokke-
nen over een onderwerp gesproken?” 
  
In de aanloop naar deze vergadering zijn er di-
verse overlegmomenten geweest met de be-
langhebbenden, bewoners hebben hun stand-
punt kunnen toelichten tijdens De Ronde Tafel, 
ze zijn de fracties bij langs geweest en nu was 
het woord aan de raad. Hiervoor was grote pu-
blieke belangstelling. 
Het was op voorhand duidelijk dat er een belan-
genafweging gemaakt moest worden.  
  
Qua aantal waren de omwonenden fors in de 
meerderheid en zij hadden meerdere malen dui-
delijk gemaakt dat zij geen voorstander waren. 
Tijdens de vergadering werd een motie inge-
diend, waarin het college werd opgeroepen om 
opnieuw met de belanghebbenden om tafel te 
gaan om tot een oplossing te komen.  
Dit riep bij mij de vraag op: Wanneer hebben 
politici genoeg geluisterd?  
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AMBITIES PVDA FRYSLÂN 

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten en it Wetterskip.  
Hieronder de ambities van de PvdA voor 
de komende jaren.  
De concrete maatregelen die daarbij horen 
zijn te vinden op de site  
https://friesland.pvda.nl/themas.  
Daar is ook het complete verkiezingspro-
gramma te vinden. 
 
Mienskip 
Adem eens diep in en kijk om je heen. 
Wat een ruimte hebben we hier! Waarom 
zou de overheid zich dan ook bemoeien 
met wijken en dorpen die zelf hun toe-
komst willen organiseren? Wij gaan net als 
jij voor ruimte, zodat Friezen zelf aan de 
slag kunnen en mogen met openbare in-
richting, duurzaamheid en voorzieningen. 
Je krijgt vertrouwen van een provincie die 
je helpt bij plannen waar de mienskip be-
ter van wordt. 
 
Betelbare soarch 
We wonen in een zogenoemde ‘blue zone’. 
Een regio waar we heel gezond en geluk-
kig oud kúnnen worden, vanwege de 
ruimte, schone lucht, gezonde levensstijl 
en mienskip die we hier hebben. Maar dan 
moet de zorg wel goed geregeld zijn en de 
Friezen actief en gezond zijn. 
 
Wurk 
Je talent inzetten. Erkenning krijgen. Geld 
verdienen voor een zeker bestaan. De 
economie draait goed. Maar nog niet voor 
alle Friezen. Dat moet anders. De arbeids-
markt vergrijst en we hebben iedereen 
nodig in de toekomst. Werkzoekenden, 
eigenlijk-veel-meer-willers, zij-instromers, 
talenten die graag aan de slag willen in de 
nieuwe economie… Iedereen heeft recht 
op perspectief en mee kunnen doen. Ook 
mensen die hun baan verliezen in de na-
bije toekomst door digitalisering en auto-
matisering. 
 
Sterke ekonomy 
Het MKB levert de meeste banen op en heeft 
de grootste impact op onze mienskip. Onder-
nemers met lef, doorzettingsvermogen en een 
visie op een houdbare economie. Zij verdienen 
toegankelijke en eerlijke subsidietrajecten en 
praktische steun bij nieuwe plannen. 

 

 

 

Duorsem wenjen 

Huurders met een smalle beurs willen het lief-
ste in de grotere kernen met voorzieningen wo-
nen. Dit heeft gevolgen voor de bevolkingssa-
menstelling in de dorpen. Het Fries Sociaal 
Planbureau voorziet daarbij dat door de vergrij-
zing binnen één á twee decennia er een groot 
aantal woningen op de koopmarkt beschikbaar 
komt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de 
leefbaarheid in de dorpen en met name de klei-
nere kernen. De gemeenten hebben de verant-
woordelijkheid voor het volkshuisvestelijke be-
leid binnen hun eigen gemeente, maar de hier-
boven geschetste ontwikkelingen zijn gemeen-
tegrens overstijgend. Daarom ligt er absoluut 
een taak voor de provincie. 
 
Lânskip 
We hebben in Fryslân geweldige vergezichten 
en betrokken boeren en bewoners die gaan 
voor natuur. We zadelen onze kinderen toch 
niet op met een milieu-erfenis en kernafval? 
We zijn zuinig op ons landschap. Wat is er al, 
wat kunnen we hergebruiken en pas daarna 
wat gaan we neerzetten? In alle plannen van 
de provincie is dat voor ons het belangrijkst. 
We blijven daarbij áltijd strijden voor betaal-
baarheid en gelijkheid. 
 
Skjin wetter en enerzjy 
Hele warme dagen en woeste hoosbuien wisse-
len elkaar steeds vaker af. Deze weersextre-
men vragen om een brede aanpak, als we dro-
ge voeten willen houden én beschikking over 
voldoende water. Dat kunnen we alleen samen. 
We gaan ervoor dat Fryslân de doelen van het 
klimaatakkoord Parijs versneld haalt. Dit omdat 
we niet alleen het beste, maar ook het groen-
ste en gezondste lân fan d’ierde willen zijn. 
 
Toerisme 
We zetten optimaal in op deze economische 
peiler. Met gemeenten willen we zorgen dat 
unieke plekken (in wording) beter op de kaart 
worden gezet. We zetten in op locatietoerisme 
met Sense of Place, Gastvrij Fryslân en een 
flinke doorontwikkeling van het toerisme langs 
en op het IJsselmeer. 
 

 
OP 11 MAART KOMT EDOU HAMSTRA OP 

ONZE ALV. 
 

ZIJ STAAT NR 3 OP DE LIJST VAN  
DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

https://friesland.pvda.nl/themas
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Kultuer en beweging 
Fryslân kent een rijk cultureel leven. Dat 
zie je onder andere door het grote aantal 
toneelclubs (Fryske Krites) en de iepen-
loftspullen die veel bezoekers trekken en 
zorgen voor verbinding in de mienskip. 
Maar ook een grote verscheidenheid aan 
festivals en andere culturele en sporteve-
nementen. Dat werd in 2018 nóg groter. 
Hoe zien de Frieze zomers er uit zonder 
Skûtsjesilen, kaatsen of fierljeppen? Als we 
luidop zeggen dat Fryslân zo’n sportieve, 
gezonde en sociale provincie is, hebben we 
echt nog meer te doen op het gebied van 
sport en gezond bewegen. 
 
Ferfier 
De verkeersinfrastructuur voor auto’s is 
voor de komende jaren klaar. Geen nieuw 
asfalt meer. We zetten de komende perio-
de vol in op veiligheid en duurzaam ver-
voer, met pilots en ruimte voor experimen-
ten. Want of je nu 12, 42 of 82 bent… je-
hebt een bestemming. School, stage, naar 
een goede vriendin. Zeker zijn van je reis 
en daarmee je toekomst en sociale leven is 
enorm belangrijk. 

Sosjaal en takomstproof 
In wat voor Fryslân willen we leven? Wie willen 
we met elkaar zijn? Wat voor landschap en cul-
tuur laten we na aan onze kinderen? Vragen 
van groot belang waar de provincie en het 
Wetterskip mee verantwoordelijk voor zijn. In 
de voorbereiding op LF2018 hebben we geleerd 
door de bril van de Global Goals naar Fryslân 
te kijken. Veel bedrijven, scholen en andere 
organisaties zijn dat ook gaan doen. Voor de 
PvdA betekent dat in het dagelijkse doen en 
laten… 
 
Geen ego, maar eco 
Fryslân moet betaalbaar, sociaal, bereikbaar, 
aantrekkelijk, creatief, groen en innovatief blij-
ven. Dat vraagt daadkracht, lef en openheid. 
Nieuwe manieren van democratie en financie-
ring. Durven te dromen, anders te zijn en te 
doen. Geen ego, maar eco. Niet exclusief voor 
mensen in een bepaald kringetje, maar inclu-
sief iedereen. Geen oogkleppen en vaste do-
meinen, maar een overstijgende visie en en-
thousiast leiderschap.  
Daar mag je ons op afrekenen in 2023. 

MET DE FRACTIE ER OP UIT    - Jan Johannes Veldkamp 

Een bijzondere ontmoeting 
 
Als fractie vinden we het belangrijk om te 
weten wat er allemaal speelt in onze ge-
meente. Daarom gaan we gaan regelmatig 
op bezoek bij bedrijven en maatschappelij-
ke organisaties, zodat we kunnen horen en 
zien hoe er gewerkt wordt en om daarvan 
te leren.  
Afgelopen periode waren we bij het sociaal 
pension aan de Stationsweg in Drachten. 
 
Het begint goed. De ontvangst is aller-
vriendelijkst. We maken eerst kennis met 
een aantal medewerkers en nadat ieder-
een voorzien is van een kopje koffie krij-
gen we informatie over de verschillende 
activiteiten van Zienn. Vervolgens wordt 
nader ingegaan op de rol van het sociaal 

pension en de achtergrond van de bewoners.  
We leren dat het sociaal pension inmiddels 
zo’n zeven jaar bestaat en dat er 24 woonplek-
ken zijn. Iedere bewoner heeft een eigen ka-
mer met toilet, douche en faciliteiten om te 
koken.  
 
De achtergrond van de bewoners is natuurlijk 
verschillend, maar in alle gevallen betreft het 
mensen die op dit moment door omstandighe-
den niet in staat zijn zelfstandig te wonen. In 
veel gevallen is er sprake van een verslavings-
problematiek. Dit wordt ook benoemd als een 
toenemende problematiek. Begeleiding is 
vooral gericht op regelmaat en een zo volledig 
mogelijke deelname aan de samenleving. Zo-
veel mogelijk is er het streven naar een terug-
keer naar zelfstandig wonen. 
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Dan wordt er op de deur geklopt. Enigszins 
aarzelend komt er een magere man met 
een door het leven getekend gezicht de 
ruimte binnen. Al struikelend en mompe-
lend zoekt hij een plek aan het hoofd van 
de tafel. Als hij zich eenmaal geïnstalleerd 
heeft begint hij te praten: “Ja beste men-
sen, ik ben dus Jurjen en hier op mijn 
arm”, hij toont ons een tatoeage op één 
van zijn onderarmen, “zien jullie een tatoe-
age waar SP staat… Dat staat niet voor so-
ciaal pension en al helemaal niet voor soci-
alistische partij, want jullie zijn van de 
PvdA, want dat is mijn partij en mijn moe-
der heeft mij geleerd dat dat goed is. Nee, 
dat staat voor Sex Pistols.”  
 
Daarmee is het ijs gebroken. Jurjen vertelt 
ons dat hij inmiddels zo’n 2 jaar samen met 
zijn kat in het sociaal pension woont, dat hij 
vrijwilligerswerk doet en dat hij erg goed 
geholpen wordt.  
Ook vertelt hij heel open over zijn versla-
vingsproblematiek en wat er in zijn leven 
fout gegaan is. Langzamerhand ontstaat 
een beeld van een hele gevoelige man die 
op 16-jarige leeftijd na het overlijden van 
zijn moeder het anker in zijn leven kwijt is 
geraakt. In zijn geval leidde dit tot een 
vlucht in verdovende middelen.  
 
Langzamerhand wordt duidelijk dat Jurjen 
zijn best doet om nog zoveel mogelijk van 
zijn leven te maken, maar dit echt niet al-
leen kan. Jurjen maakt ook duidelijk dat hij 
erg blij is met de begeleiding in het sociaal 
pension. Wat vooral ook duidelijk wordt, is 
dat Jurjen nog altijd verdriet heeft van het 
overlijden van zijn moeder en dat hij heel 
veel troost ervaart van zijn kat.  
Als het tijd wordt om verder te gaan met 
andere zaken neemt Jurjen hartelijk af-
scheid en krijgen we het aanbod om als we 
klaar zijn nog naar zijn kamer te komen om 
deze te bekijken. 
 
We gaan eerst verder waar we gebleven 
waren en krijgen nu meer te horen over de 
dagelijkse gang van zaken en wat je zoal 
meemaakt bij het werken in deze omge-
ving.  
 

We begrijpen inmiddels dat er zeer veel ge-
duld en passie nodig is om dit werk te doen. 
Soms is er sprake van één stapje vooruit en 
dan weer drie achteruit. Wat vooral opvalt is 
de trots op mensen die in hele kleine stapjes 
langzamerhand vooruitgang boeken.  
Helaas is ons niet veel tijd gegund, want er 
wordt weer op de deur geklopt. Het is Jurjen 
die ons graag zijn kamer wil laten zien. Omdat 
we hier ook wel nieuwsgierig naar zijn beslui-
ten we met hem mee te gaan. Als hij de deur 
open doet vallen we zowat om van verbazing. 
Ongelofelijk veel spullen in een super nette 
kamer. Een kamer niet groter dan 12 m2. We 
maken ook kennis met Jacky, de kat van Jur-
jen. Om eerlijk te zijn ziet deze er een stuk 
welvarender uit.  
 
Nadat we de kamer weer hebben verlaten, 
krijgen we nog een rondleiding door het ge-
bouw en sluiten we gezamenlijk af in de ont-
moetingsruimte. Als we weer buiten staan 
praten we nog heel even na. Het belang van 
een dergelijke voorziening wordt maar weer 
eens benadrukt.  

Foto boven: het Sociaal Pension aan de 
Stationsweg 
 
Waar we vooral van onder de indruk zijn, is de 
enorme betrokkenheid van de mensen die dit 
werk doen. Het is ook mooi om te zien hoe de 
mensen die hier wonen dat waarderen.  
Het was een bijzondere ontmoeting met bij-
zondere mensen. 

OP 16 MAART STAAN WE MET EEN KRAAM IN HET CENTRUM. 

KOM EVEN LANGS.  DAT IS ONZE LIJSTTREKKER MARIJKE ROSKAM OOK VAN PLAN. 

HOUD ONZE SITE IN DE GATEN VOOR DE LAATSTE INFORMATIE! 
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UITNODIGING ALV PVDA SMALLINGERLAND – d.d. 11 maart 2019 

Op maandag 11 maart houdt de PvdA Smallingerland zijn jaarlijkse voorjaarsvergadering. 
Naast de huishoudelijke onderwerpen zal deze bijeenkomst in het teken staan van de Pro-
vinciale Staten en Wetterskip verkiezingen. 
 
Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 
 
1 Opening 
2 Mededelingen en ingekomen stukken 
3 Toelichting fractie over aantrekken wethouder Cor Trompetter en kennismaking 
4 Diverse jaarverslagen: 
-Jaarverslag 2018 bestuur. 
-Financieel jaarverslag 2018 
-Verslag Kascommissie. 
-Jaarverslag 2018 fractie. 
-Jaarverslag ombudsteam 
5 Eventuele bestuursverkiezing. 
6 Rondvraag 
 
Pauze 
 
De verkiezingen van de Provinciale Staten en Wetterskip. 
Wat staat er op het spel? 
Speciale gast:  Edou Hamstra nr 3 op de lijst  
 
Tijd: 19.30 uur (Zaal open vanaf 19.00 uur) 
Plaats: Wijkcentrum de Utwyk, Oud Ambacht 116, 9207 ZZ Drachten. 
 
De stukken voor deze vergadering staan vanaf 6 maart op onze site: 
www.pvdasmallingerland.nl. 
 

OPROEP 
 
Op dit moment bestaat het bestuur uit vier personen. 
Cees Kuipers en Jaap Munniksma zijn aftredend en herkiesbaar. 
 
We zijn nog op zoek naar een 5e lid die het bestuur wil versterken. 
Hiervoor kunt u zich melden bij de voorzitter Bert v.d. Meulen (o6-52145863) of  
bij de secretaris Jaap Munniksma (0512-530029).  
Aanmelden kan tot maandag 11 maart, 19.30 uur. 
 

 

LEESTIP 
 
Onlangs presenteerde onze oud-burgemeester Bert Middel,  
zijn boek “Die meneer is van ons…”. Hierin vertelt hij over zijn  
politieke loopbaan als Eerste– en Tweede Kamerlid,  
burgemeester en dijkgraaf.  
 
Daarbij geeft hij ook een inkijkje in de Smallingerlandse  
gemeentepoltiek, gedurende de jaren dat hij hier actief was. 
 
In zijn beschrijving neemt Bert Middel geen blad voor de mond. 
Ironie, relativering en (zelf-)kritiek zijn termen die gebruikt  
worden bij de recenties van dit boek. 
Voor de liefhebbber van politiek dus... 
 

http://www.pvdasmallingerland.nl

