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REDACTIONEEL

- Jaap Munniksma

In it Roaske veel aandacht voor gemeenteraadszaken. Niet alleen wat er de afgelopen tijd
heeft gespeeld, maar ook informatie over hoe een gemeenteraad functioneert. Daarvoor is
een nieuwe rubriek gestart “Hoe werkt een gemeenteraad?’, met daarin deze keer aandacht
voor het verschil tussen een motie en een amendement.
Het lijkt misschien nog ver weg, maar de volgende verkiezingen staan gepland voor maart
2022 …
Het bestuur en fractie willen nieuwe mensen enthousiast maken voor het werk van een gemeenteraadslid. Mocht u interesse hebben neem dan gerust contact op met één van de fractieleden of het bestuur. (Hun namen en adressen kunt op onze site vinden.)
Bij het maken van it Roaske werden ook de namen van de nieuwe wethouders bekend, die
samen het zakencollege gaan vormen. Op donderdag 2 juli zijn zij door de Raad benoemd.
Een nieuwe groep bestuurders die Smallingerland hopelijk in rustiger bestuurlijk vaarwater
gaan brengen. Onze fractie heeft aangegeven het nieuwe college met open vizier te ontvangen en te hopen op een vruchtbare samenwerking.
De komende weken staan voor veel mensen in het teken van vakantie. Mogelijk anders dan
andere jaren en zullen er meer mensen in Nederland blijven. Desondanks wenst de redactie
iedereen veel leesplezier met it Roaske en vooral een goede zomertijd!

VAN DE VOORZITTER
Het virus is er nog steeds
Corona dat voorheen eerst alleen als Mexicaans, overigens niet zo lekker, bier bekend
stond, beheerst sinds begin dit jaar ons leven.
Zeer ingrijpend. Bovengemiddelde sterftecijfers, overvolle IC’s in ziekenhuizen, eenzame
ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen,
geen les op school, maar thuis. We vergaderen
via beeldscherm (ja ook het bestuur van de afdeling) Geen horeca, theaterbezoek etc. Ik hoef
het allemaal niet te noemen; iedereen heeft ermee te maken. Gehad, want we keren langzamerhand weer terug naar het normale. Maar
het virus is er ook nog steeds, dus hoezo gehad…
En dan zijn er groepen mensen die het virus
ontkennen. Zelfstudiedeskundigen die het corona virus een ‘griepje’ noemen. En beweren dat
wetenschappelijk bewijs “ook een mening” is.
Ach je zou kunnen zeggen, goedgelovige types
die verder geen kwaad doen. Maar ze zitten op
de rechterkant van het politieke spectrum, beweren inmiddels dat ze de mening van het volk
vertegenwoordigen. En dan wordt het wat mij
betreft iets minder onschuldig. Het virus van
populisme gepaard met onvervalst rechts geluid
is niet weg…
En dan midden in de coronacrisis krijgt racisme
volop belangstelling. Ergens ver weg in de VS
wordt een zwarte man gedood door een politieagent. Niet de eerste keer. Maar nu worden de
protestacties groter en groter. En ook naar Europa en dus Nederland breidt het protest zich
uit. Tsjonge dat hadden we niet gedacht dat dit
ook leeft in ons oh zo keurige landje, maar
blijkt toch gewoon zo te zijn.

- Bert van der Meulen
Racisme en discriminatie bestaan, ook in
Nederland. En het virus, evenals het coronavirus is nog niet verdwenen. Zie bijvoorbeeld hoe een met zichzelf zeer tevreden
Johan Derksen zich vergaloppeert. En er
niets van leert. En ja inderdaad ook weer
breed gesteund wordt door een deel van
onze landgenoten. Het racismevirus is nog
niet weg…
En tijdens deze zeer uitzonderlijke tijden
ging de politiek ook gewoon door, ook op
lokaal niveau. We staan in Smallingerland
aan de vooravond van een zakencollege.
Wellicht als dit Roaske uitkomt weten we
wie de nieuwe wethouders zijn. Een geheel
nieuw college, ongebonden aan partijen.
Zeer ongebruikelijk en landelijk zeer ongewoon. Ik denk dat het misschien de enige
juiste keuze is gezien de omstandigheden
waarin het bestuur (College en raad) was
beland. Maar hoe zijn deze omstandigheden er eigenlijk gekomen? Werd Smallingerland zo slecht bestuurd? Of is er een
soort populisme bij een deel van de Raad
geslopen die bij voorbaat alles wantrouwt
wat het College voorstelt. En waarbij profilering van eigen partij en of persoon boven
algemeen belang gaat? De vraag stellen is
hem ook wel beantwoorden. Het zakencollege gaat van start. Maar de samenstelling
van de raad is niet gewijzigd. Een zakencollege verandert daar weinig aan...

Pagina 3

DE PERSPECTIEFNOTA 2020
Over het algemeen wordt in de laatste vergadering voor het zomerreces, met de treffende
naam Het Perspectief, een aanloopje genomen naar de begroting die in november
wordt besproken in de gemeenteraad.
De gemeenteraad probeert tijdens deze vergadering richting te geven voor deze begroting. Nu is het meest stabiele wel uit de begrotingen op dit ogenblik. Niet alleen in
Smallingerland, maar in alle gemeenten
wordt geworsteld met tekorten. Echt geen
fijn vooruitzicht. Om een sluitende begroting
aan de provincie aan te kunnen bieden is het
noodzakelijk om 5 miljoen te bezuinigen. Iedere afdeling is gevraagd besparingen aan te
leveren en dat hebben ze netjes gedaan. In
deze voorstellen zaten toch nog behoorlijk
wat bezuinigingen in het sociaal domein en
vooral het minimabeleid werd behoorlijk onder de loep gelegd. Na de bezuinigingen van
vorig jaar vonden wij dat onverteerbaar.
Hieronder kunt u onze eerste bijdrage aan dit
debat lezen. Hierin kondigen we een motie
aan om niet alleen te snoeien, maar ook om
naar de inkomstenkant te gaan kijken. Wij
hebben getracht om het heilige huisje van
een aantal partijen in onze raad bespreekbaar te maken. De Onroerend Zaak Belasting.
Laat de breedste schouders een deel van de
lasten dragen.
Mocht u de hele vergadering willen bekijken,
dan kan dat via de link: https://
smallingerland.raadsinformatie.nl/
vergadering/697358/Perspectiefnotavergadering%2030-06-2020
Nadat we goed hadden uitgelegd dat een
ozb-verhoging van 6% (dit is dus het verhogen van 1,374 promille met 6% naar 1,456
promille), een aantal partijen toch begonnen
na te denken. Bij een huis met een WOZ
waarde van 1 miljoen euro stijgt de OZB met
82,50 euro per jaar. Het is echt niet ondenkbaar dat een bijstandsmoeder dit bedrag
moet inleveren omdat het kindpakket wordt
versoberd.
Een bezitter van een huis met een waarde
van 250.000 euro betaalt 20,61 euro per jaar
meer.
Onze motie is ingediend en er is over gestemd. GroenLinks, de ChristenUnie, De SP,
de FNP en D66 hebben de motie mee ingediend, waarvoor onze grote dank. Helaas
heeft de motie het net niet gehaald omdat
ELP, CDA, VVD en SB tegen stemden. Echt
jammer, maar we komen terug…

- Anton Pieters

Voorzitter…
Een aantal weken terug kregen we de stukken om ons voor te bereiden op deze vergadering. Voor deze stukken wil ik onmiddellijk
even een compliment maken over de wijze
waarop ze werden aangeboden en hoe wij
er mee aan de slag konden. Echter…
Uit een brief van het college van 4 juni
bleek dat de herschikkingen niet 3 mln op
moesten leveren zoals ons was medegedeeld, maar 5 mln. Viel er hiervoor nog iets
kiezen, nu valt er niet zoveel meer te kiezen
voor ons als gemeenteraad.
Eén passage in deze brief triggerde ons. Ik
citeer; “vanuit dit perspectief vinden we het
onontkoombaar om ook maatregelen op te
nemen die onze inkomsten verhogen. Deze
maatregelen zijn zorgvuldig gekozen en met
zo min mogelijk effect voor onze inwoners”.
Einde citaat.
Wij zijn oprecht geroerd voorzitter. Wat fijn
dat het zo min mogelijk effect gaat hebben
voor onze inwoners. Laten we dit eens afzetten tegen de voorstellen die voor ons liggen en laten we het effect eens vertalen
naar koopkracht, welbevinden en meedoen.
We snoeien twee miljoen uit het sociaal domein. Wie hebben hier last van? Wiens
koopkracht, welbevinden en de mogelijkheid
om mee te doen wordt hiermee aangetast?
Aan de inkomstenkant wordt weliswaar de
begroting gespekt met een ozb-verhoging,
maar om het effect voor de inwoners op te
heffen besluiten we om de rioolheffing met
hetzelfde bedrag te verlagen? De midden en
hogere inkomens kunnen het zweet weer
van het voorhoofd vegen. Het klinkt zo
mooi, maar dit is niet meer dan een administratieve truc zonder gevolgen. OZB en rioolheffing zijn in dit geval communicerende
vaten. Nog steeds bloeden de zwakkeren in
onze samenleving.
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Vervolg Perspectiefnota
De Pvda dient een motie in om het college
uit te dagen zijn verantwoordelijkheid te
nemen en te laten zien dat solidariteit niet
een loze kreet is. De voorgestelde ozbverhoging is budgetneutraal. In 2021 de
OZB met nog 4 procent verhogen levert
560.000 extra op die niet gesneden hoeft
te worden binnen het sociaal domein. Voor
een huis met een WOZ waarde van €
250.000 euro is deze 6% verhoging een
bedrag van € 20,61 per jaar. Eigenaren
van een huis met een WOZ waarde van
een miljoen betalen € 82,50 euro meer.
We realiseren ons dat OZB een open zenuw
is en dat een verhoging daarvan door veel
‘mondige’ mensen wordt ervaren als een
wortelkanaalbehandeling. De zwakkeren in
onze samenleving piepen een keer en gaan
door met wat ze altijd deden. De losse
eindjes aan elkaar knopen…
Aanstaande donderdag gaan veel raadsleden en wethouders richting Den Haag om
het kabinet uit te leggen dat het water ons
ondertussen tussen lippen en neus staat.
Ik hoop dat wij als gemeente onze bijdrage
ook kunnen leveren. Ook al is het via een
boodschap op Social Media.
Dezelfde donderdag mogen wij onze nieuwe wethouders installeren en we hopen op
een vruchtbare samenwerking. Vanaf deze
positie willen we de nu zittende wethouders bedanken voor het feit dat ze het fort
hebben verdedigd in een uitdagende tijd.
Er is nog een behoorlijk ToDo lijstje dat afgewerkt kan worden. Eén van de grootste
uitdagingen op die lijst zal de opgave zijn
om Carins in positie te brengen. Carins lijkt
nu als frontoffice continu tegen barrières
aan te lopen. Zijn het niet de explosief gestegen aanvragen voor Huishoudelijke
hulp, dan zijn het wel de series klachten
over het WMO vervoer.

Laten we duidelijk zijn, we staan naast Carins.
We staan niet tegenover Carins. We zien dat
er hard wordt gewerkt. Wij willen graag dat
Carins in haar kracht komt te staan. Het is alleen wel zorgwekkend dat er steeds meer externen worden ingehuurd om achterstanden
weg te werken. Wij maken ons daar ernstig
zorgen over. Budgetten vloeien weg en komen
op plekken waar geen zorg nodig is. Ook moeten we ons afvragen hoe het komt dat we met
ons beleid er niet in slagen om de armoedeproblematiek aan te pakken. Waar is het preventiebeleid?
Nu we hier toch zijn voorzitter. Onze mantelzorgers. Wat moeten wij blij zijn met al die
mensen die zorg verlenen aan hun naasten.
Van jong tot oud. Helaas leeft bij ons het
beeld dat er wel erg los wordt omgesprongen
met mantelzorgers. Niet alleen uit verhalen,
maar ook uit eigen ervaring. We hebben tijdens verschillende gelegenheden aangegeven
dat respijtzorg voor ons een belangrijk onderwerp is. We hopen dat hier iets meer lijn in
komt en dat respijtzorg een eigen status krijgt
en er niet een beetje bijhangt zoals het lijkt te
zijn na de antwoorden op vragen van het CDA
tijdens de ronde tafel.
Vandaag schetsen we het beeld waarmee het
college aan de slag kan om een sluitende begroting aan ons te presenteren. In november
vergaderen wij over deze begroting. Van de
portefeuillehouder begrepen wij dat de meicirculaire al is meegenomen in het perspectief.
Het raadsvoorstel meldt echter dat dit niet zo
is. Misschien kan de wethouder dit nog even
toelichten.
Voor zover voorzitter. Dank u wel.

Uitslag motie PvdA om OZB verhoging te betrekken bij de herschikking ...
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HOE WERKT EEN GEMEENTERAAD?
Wat is het verschil tussen een motie
en een amendement?
In de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022) gaan
we in it Roaske regelmatig aandacht
schenken aan de wijze waarop een gemeenteraad functioneert. Vaak komen er
termen langs waarmee zelfs zittende raadsleden wel eens moeite hebben. In deze
eerste aflevering van de serie “Hoe werkt
een gemeenteraad?” gaat Anton Pieters in
op het verschil van een motie en amendement.
Een motie is een op zichzelf staand stuk
waarin iets wordt geconstateerd, iets
wordt overwogen en een opdracht wordt
neergelegd. Dat kan tijdens een debat
over een onderwerp, maar ook los van
wat er op de agenda’s staat. Deze laatste
heet dan een ‘motie vreemd aan de orde
van de dag’
Bijvoorbeeld: Stel er staat een stuk op de
agenda dat gaat over de zwemkwaliteit
van het buitenwater. In het stuk staat
niets over de temperatuur van het zwemwater. Een partij besluit om een motie in
te brengen met als constatering dat de
temperatuur van het zwemwater 18 graden is. In de overweging staat dat het fijner zwemt in water van 20 graden en de
motie geeft opdracht aan het college om
er voor te zorgen dat het water 20 graden
wordt.
Het college zal gaan pruttelen, omdat dit
een opdracht is waar het niets mee kan.
De meeste partijen zullen dat inzien en de
motie gaat het dan naar alle waarschijnlijkheid niet halen. De partijen zullen tegen stemmen.

BELANGRIJKE DATA
25 augustus:
1e Raadsvergadering na het zomerreces
8 september:
Raadsvergadering

- Anton Pieters
De opdracht aan het college kan ook zijn om ‘te
onderzoeken’ hoe het water op 20 graden kan
worden gebracht. De kans dat deze het haalt is
ook klein, maar het geeft een beetje een idee.
Het college steekt iedere dag een thermometer
in het water en concludeert dat het later in het
jaar de 20 graden haalt. Ze kunnen proberen
het water warmer te krijgen, maar dat lijkt een
onmogelijke opgave. De raad krijgt dan een
brief waarin wordt uitgelegd dat het niet is te
doen.
Wat hierboven staat kan ook als het stuk over
de zwemkwaliteit van het buitenwater niet op
de agenda staat. Dan is het een ‘motie vreemd
aan de orde van de dag’. Deze gaat meestal
door het leven als een ‘motie vreemd’. Overigens is een motie vreemd een prima middel
voor raadsleden om onderwerpen op de agenda
te krijgen.
Maar wat is dan een amendement en wat is het
verschil?
Stel dat in het stuk over de zwemkwaliteit van
het water al staat dat dat de ideale temperatuur van het water 19 graden is en een partij
vindt dat dat 20 graden moet zijn, dan kan deze partij een amendement indienen met het
verzoek ‘vervang 19 graden door 20 graden’.
Als het amendement met een meerderheid van
stemmen wordt aangenomen dan wordt de
temperatuur in het stuk aangepast en ligt het
vast.
Een motie is dus een op zichzelf staand iets en
een amendement vraagt om een wijziging op
een stuk dat aan de raad is aangeboden.
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PARTICIPATIE: Met borden de straat op?
Met borden de straat op voor een beter Smallingerland in 2030?
Mensen protesteerden de afgelopen weken
massaal tegen racisme. Bij racisme wordt
iemand om zijn uiterlijk (ras) gediscrimineerd. Met het deelnemen aan die protesten lieten zij weten discriminatie op basis
van ras niet (meer) te pikken.
Mooi dat die boodschap zó duidelijk overkwam. Maar voor mij is die aandacht voor
racisme niet voldoende. Dan bevoorrechten
we eigenlijk weer één beperkte groep. Discrimineren is namelijk iemand in vergelijking met iemand anders ongelijk behandelen. Dat kan bewust en onbewust op basis
van verschillende kenmerken zijn, zoals
bijvoorbeeld ras, afkomst, geaardheid, sekse, beperking of religie.
Waarom zouden we ons wel druk maken
over het bevoorrechten van iemand op basis van huidskleur, maar niet over het bevoorrechten op basis van sekse, leeftijd,
diploma, of positie in de samenleving? In
de kern gaat het om de waarde dat we iedereen bewust de kans geven om op een
bij hem of haar passende manier te mogen
meedoen in onze gemeenschap: als buren
in onze straat, als inwoners in onze wijk,
ons dorp, op onze school, in onze kinderopvang, bij onze sportvereniging en op onze arbeidsmarkt.
Als democratie is het ook belangrijk dat
burgers zelf vorm kunnen geven aan de
samenleving waarin zij leven. Dat lukt beter als mensen vanuit zichzelf gemotiveerd
zijn om mee te doen. Daarvoor moet aan
drie voorwaarden zijn voldaan:
1. We moeten het idee hebben dat ons levensverhaal ertoe doet; dat wij erbij horen
(autonomie).
2. Wij moeten ons in staat voelen om ons
eigen verhaal te vertellen en het verhaal
van de ander te begrijpen (competentie).
3. Wij moeten het gevoel hebben dat wij
door anderen ondersteund worden en actief bij beslissingen worden betrokken
(relatie).
Protesten zie ik als een schreeuw om aandacht en actie. Protesten suggereren wel
dat er zonder die protesten niets gebeurt.
Deels klopt dat. Protesten zetten een onderwerp stevig op de agenda, waardoor er
politieke druk op een onderwerp ontstaat.
Dat kan zinvol zijn, maar waar de aandacht
meer naar het onderwerp racisme gaat,
verslapt die aandacht misschien weer voor

- Bianca Bijlsma
andere groepen, of speciale situaties in ons leven, zoals zeker zijn van inkomen, een betaalbare woning, betaalbare passende zorg en
energie.
Het streven naar een betere wereld zien we
bovendien niet alleen terug in dit soort protestbewegingen. We lezen ze ook in de verdragen
voor de Rechten van de mens, in de idealen
van de PvdA.
Wereldwijd zien we dit streven terug in de 17
werelddoelen voor 2030 die de wereldleiders
uit de landen van de Verenigde Naties hebben
omarmd. Deze doelen kwamen aan de orde in
de ledenvergadering van het voorjaar 2019.
Die doelen heten voluit de Sustainable Development Goals, kortweg SDG’s.
Beleidsmakers en politici in alle landen in de
EU werken nu naar deze doelen toe, en rapporteren hun vooruitgang. Die doelen zijn bedoeld
om een einde te maken aan extreme armoede,
ongelijkheid en klimaatverandering. Het gaat
om zaken als zeker zijn van gezonde voeding,
zeker zijn van goed onderwijs, zeker zijn van
gelijke behandeling van mannen en vrouwen,
zeker zijn van gezondheidszorg, en zeker zijn
van fatsoenlijk werk.
Die doelen kunnen die wereldleiders uiteraard
niet in hun eentje bereiken. Daar hebben zij
hun inwoners bij nodig. Want uiteindelijk moeten die zich daarvoor gaan inzetten. Zijn we
het eens met die doelen? Willen we er moeite
voor doen om dit voor elkaar te krijgen?
Onze leden kozen vorig jaar voor het uitwerken
van het thema ‘participatie’. Onder deze paraplu kunnen veel onderwerpen vallen, zo was de
conclusie. Het protesteren met borden helpt,
gaf ik aan, maar is volgens mij niet genoeg. U
bent tegen, maar waar bent u vóór? We zullen
vanuit het thema participatie herkenbare en
concrete doelen voor het leven in Smallingerland in 2030 moeten (her)formuleren.
Doelen die onze bestuurders helpen bij het
maken van keuzes, en het beoordelen of we op
de goede weg zijn. Hoe ziet het goede leven in
Smallingerland er in 2030 volgens ons uit?
Welke plaatselijke ambities uit ons eerdere
‘zeker zijn van’ willen we behouden? Welke
ambities mogen of moeten nu zelfs veranderen? Op welke manieren willen wij dat inwoners in Smallingerland kunnen en willen meedoen? Om een voor ieder inspirerend, begrijpelijk en duidelijk verhaal te maken dat de beoogde sociaal democratische beweging in gang
zet zal uw inbreng en die van veel andere gemotiveerde burgers nodig zijn. Liefst ook van
zijn burgers die (nog) geen PvdA lid zijn. Dan
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Vervolg Participatie
kunnen we immers op meer steun voor dat
verhaal rekenen.
De massale betogingen tegen racisme en
het coronabeleid geven mij het gevoel dat
er op het gebied van het meedoen en het
vormgeven van onze sociaaldemocratische
samenleving nog veel winst te behalen is.
Ik zou mooi vinden als we wat vaker de
dromen van de burgers horen.

VERDER MET ZONNE-ENERGIE
Nederland heeft in 2016 de internationale
afspraken over het klimaat in Parijs ondertekend. Dit heeft er toe geleid dat in Nederland de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord
hebben gesloten. Hierin zijn afspraken
vastgelegd over elektriciteit, landbouw en
landgebruik, gebouwde omgeving, industrie
en mobiliteit. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Regionale Energie Strategie
(RES). Per regio (in ons geval Friesland)
wordt een strategie opgesteld die vooral
gericht is op het duurzaam opwekken van
energie met zon en wind. Van iedere gemeente wordt hierin een bijdrage verwacht.
Voorgaande is een verkorte weergave van
de inleiding bij het stuk “Verder met zonneenergie” dat 19 mei 2020 op de agenda van
de gemeenteraad stond. In dit beleidsstuk
is vastgelegd hoe we in Smallingerland omgaan met de aanleg van zonneparken. Nou
was dit niet de eerste keer dat we het erover hadden, immers vorig jaar was er een
ander stuk met de titel “Zonneplan”. Dit leverde toen met name in de Drachtster
Vaart veel onrust op.
Er werden hierin verschillende concrete locaties voor het aanleggen van zonneparken
benoemd, waaronder dus de geluidswal bij
deze wijk. De PvdA en met ons de hele gemeenteraad was erg kritisch op dit zonneplan. Waar we vooral veel moeite mee hadden was de wijze waarop inwoners van onze gemeente (niet) betrokken zouden worden bij het ontwikkelen van plannen. Tijdens het debat dat we toen voerden hebben we vooral ingezet op inwonersparticipatie vanaf het allereerste initiatief voor de
aanleg van een zonnepark. Door de starre
opstelling van de wethouder was er geen
andere optie dan het stuk naar de prullenmand verwijzen. Wel met van onze kant
het aanbod om in gesprek te gaan over
participatie.

Als we met elkaar een aantrekkelijk verhaal
zouden kunnen schrijven over hoe het leven in
Smallingerland er in 2030 uit zou moeten zien,
en welke keuzes in onze gemeente daarvoor
dan gemaakt zouden moeten worden. Ik zie
met belangstelling uit naar hoe het bestuur dit
onderwerp verder gaat uitwerken en zal daar
graag een bijdrage aan leveren. Ik hoop u
ook.

- Jan Johannes Veldkamp
Het is voor vrijwel iedereen wel duidelijk dat
het belangrijk is om in te zetten op duurzame
energie. Tegelijkertijd is het ook zo dat oplossingen met windmolens en zonneparken een
grote impact hebben op de omgeving. Het is
daarom belangrijk dat bij de aanleg van dergelijke parken gekozen wordt voor locaties
waarbij goede mogelijkheden zijn voor inpassing in het landschap en waarbij omwonenden
meegenomen worden bij planontwikkeling en
ook de mogelijkheid krijgen te participeren.

Gelukkig is er het afgelopen jaar wat dat betreft echt iets veranderd in de wijze waarop
hier door ambtenaren en het college naar
wordt gekeken en dat is terug te zien in het
stuk. Geen dichtgetimmerd plan maar meer
een richtlijn en een pakket van eisen waaraan
initiatiefnemers voor de aanleg van een zonnepark dienen te voldoen. We hebben dan
ook, ook al hadden we graag nog een enkele
aanscherping gezien richting bedrijven die initiatiefnemer zijn voor de aanleg van een zonnepark, van harte ingestemd met dit plan.
Het aannemen van dit plan betekent dat ieder
initiatief voor de aanleg van een zonnepark
moet gaan volgens de nu vastgelegde procedures. Hier valt dus ook de eventuele aanleg
van een zonnepark bij Opeinde onder. De
wethouder heeft tijdens de vergadering aangegeven dat er weliswaar een initiatief is voor
de aanleg van een zonnepark, maar dat dit
zich nog steeds in een oriënterende fase bevindt.
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TIPS VOOR EEN DAGJE ER OP UIT
Nu velen deze zomer in Nederland hun vakantie doorbrengen hebben we gezocht
naar dagtochtjes met een sociaal– democratisch tintje.
Hieronder een aantal suggesties voor uitstapjes in eigen land.
In Nij Beets staat het Damshûs. Een museum over de veengeschiedenis van onze
omgeving.

De geschiedenis van Domela Nieuwenhuis, éen van de grote socialistische
voormannen begin vorige eeuw, is in
het Museum van Heerenveen te bezichtigen.

In het openlucht museum De Spitkeet in Harkema, kunt u zien in wat voor omstandigheden de mensen tussen 1850 en 1950 daar
woonden en werkten.

Wie nog wat verder terug in de tijd wil kan
naar Gorredijk voor een bezoek aan het
Museum Opsterlân. Daar vind u o.a. een
stenen vuistbijl van meer dan 100.000 jaar
oud.

Wilt u liever dichterbij huis blijven dan is een Wilt u een dag wat verder weg en nog meer
bezoek aan de museumwoning Doesburg Rin- weten over De Stijl dan is een bezoek aan
semahuis in Drachten zeker de moeite waard. het Rietveld– Schröderhuis in Utrecht aan
te bevelen.
En omdat de
kaarten daarvoor bij het Museum Dr8888 te
verkrijgen zijn,
kunt u dit ook
meteen bezoeken.

LET OP : Voor het bezoeken van musea e.d. dient u wel van tevoren te reserveren. Kijk
dus eerst op de site van de organisatie naar de bezoektijden.

TENSLOTTE:
BESTUUR EN FRACTIE WENSEN IEDEREEN EEN
FIJNE EN GEZONDE ZOMER!

