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De laatste raadsvergadering van 
dit jaar was best nog een ener-
verende.  
Aan de orde was het vliegveld 
van Drachten. 
Het voorstel van het college, 
verdedigd door de ELP wethou-
der Robert Bakker, was om het 
vliegveld te verkopen, terwijl 
zijn eigen partij de ELP, met een 
amendement kwam om het 
vliegveld niet te verkopen. 
Wat was er aan de hand?  
 
Een tijd geleden had de raad het 
college de opdracht gegeven om 
het vliegveld in gedeeltes te 
verkopen. Maar dit bleek niet 
mogelijk, er waren geen partijen 
die in deze constructie wilden 
stappen. Mogelijk was het wel 
een optie om het hele vliegveld 
aan één marktpartij te verko-
pen. Alleen tegen welke prijs? 
Zoals het nu leek ver onder de 
marktprijs. 
 
Waar alle partijen het over eens 
waren, dat het vliegveld behou-
den moest worden. Maar op 
welke wijze? 
Veel partijen waren er niet ge-
rust op dat het vliegveld bij ver-
koop werkelijk rendabel te ex-
ploiteren zou zijn. En dat de 
verkoper de grond (meer dan 25 
hectare) dan alsnog zou verko-
pen tegen een prijs die waar-
schijnlijk veel hoger zou liggen 

dan de prijs die de gemeente 
ervoor had gekregen. Over 
speculatie gesproken. 
 
Opvallend was dat vooral het 
CDA zich sterk maakte voor 
het voorstel van het college. 
Zelfs een ondernemersvrien-
delijke partij als de ELP vond 
de verkoop van het vliegveld 
op dit moment niet gewenst.  
Zo kwam het dat de raad het 
voorstel met een grote meer-
derheid verwierp en het amen-
dement tot behoud van het 
vliegveld werd aangenomen. 
Of hiermee de toekomst van 
vliegveld is gered, dat gaan we 
de komende maanden zien. 
 
Daarna werd de Actieagenda 
Economie behandeld. Hierin 
werd het economisch beleid 
voor de komende jaren ge-
schetst. Dat zal een hele uitda-
ging worden in een tijd van 
vergrijzing en krimp.  
Was in voorgaande jaren uit-
breiding van werkgelegenheid 
een belangrijk doel, voor de 
komende jaren zal het behoud 
en omzetten naar duurzame 
kwaliteit van arbeid belangrijk 
worden.  
 
In het eerste deel werd de hui-
dige situatie beschreven, in 
het tweede deel werd aan de 
hand van een aantal speerpun-

ten aangegeven op welke wijze 
dit bereikt kan worden. 
Daarbij valt te denken aan: 
- Aantrekkelijke vestigingslocaties 
behouden en zo mogelijk aan-
trekken; 
- Een aantrekkelijk en goed func-
tionerend centrum draagt bij aan 
de uitstraling van Drachten; 
- Inzetten op een prettig woon-, 
en leefklimaat voor hoogopgelei-
den. Veel hoogopgeleiden wonen 
op dit moment nog buiten de re-
gio; 
- Het bevorderen van de gastvrij-
heidseconomie: het versterken 
van toeristische en culturele acti-
viteiten; 
- Een krachtige promotie van 
Smallingerland als prettige vesti-
gingslocatie voor high tech-, zorg 
en havengerelateerde bedrijven. 
Al met al een ambitieus plan dat 
de komende jaren vorm moet 
gaan krijgen. Hierover waren bij-
na alle partijen het eens. 
 
Daarmee was het Raadsseizoen 
2019 afgelopen.  
Een bewogen jaar, ook vanaf de 
tribune. Ik ben benieuwd wat het 
nieuwe jaar gaat brengen. Al zal 
ik dat niet meer “vanaf de tribu-
ne” volgen, maar mag ik als frac-
tievertegenwoordiger mijn steen-
tje bijdragen aan de politiek van 
Smallingerland.  
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BEDANKT! 

PvdA kan hij bijdragen aan de 
oplossing van een probleem.  
 
Het Ombudsteam denkt met u 
mee, zoekt uit en verwijst door 
naar de juiste persoon. Als het 
nodig is wordt de PvdA Ge-
meenteraadsfractie of de Twee-
de Kamerfractie ingeschakeld. 

Het Ombudsteam is te bereiken 
op  06-21430011 of 
via balgobindh@chello.nl 

Voelt u zich onbegrepen, on-
rechtvaardig behandeld of loopt 
u vast in een wirwar van regel-
tjes? Heeft u hulp of een steun 
in de rug nodig? Of het nu gaat 
over de overheid, het nutsbedrijf 
of de woningbouwvereniging, u 
kunt altijd een beroep doen op 
het PvdA ombudsteam Smallin-
gerland! 
 
Of u PvdA-lid bent of niet, het 
Ombudsteam probeert een ant-
woord te vinden. Met toegang 
tot kennis over wet- en regelge-
ving en het netwerk binnen de 

HET OMBUDSTEAM 

Nieuwsbrieven en Roaskes wor-
den iedere keer rondgebracht 
door een groep vrijwilligers bin-
nen de afdeling.  
 
Omdat ze zich met weer en wind 
inzetten, worden zij dit jaar ex-
tra in het zonnetje gezet. 
 

Alle bezorgers en medewerkers 
ontvangen daarom een attentie 
als dank. Deze wordt zoveel 
mogelijk persoonlijk afgegeven, 
maar mocht dat niet lukken dan 
langs deze weg: 
 
Iedereen hartelijk bedankt voor 
jullie inzet! 
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JAAP MUNNIKSMA VOORGEDRAGEN ALS FRACTIEVERTEGENWOORDIGER 

Alle fracties in de raad mogen 
zich tijdens de Rondetafelbijeen-
komsten laten vertegenwoordi-
gen door een fractievertegen-
woordiger. Deze kan namens de 
fractie vragen stellen aan de 
deelnemers aan de ronde tafel. 
De fractievertegenwoordiger 
wordt officieel beëdigd en krijgt 
toegang tot alle bescheiden. 

Namens de fractie is Jaap Mun-
niksma voorgedragen. 
 
Zijn voordracht kan in de raad 
van 7 januari bekrachtigd wor-
den. 
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