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 Uit de Fractie

De locatie aan de Sportlaan vinden wij minder geschikt 
wegens de verkeerssituatie daar. 
Ook de locatie is qua grootte aan de krappe kant. We 
zullen zien wat het gaat worden!
Wat momenteel ook een hot item is: de sloop van 
34 woningen van Accolade aan de Geelgorsstraat 
en de Schwartzenberglaan. Dit zijn woningen die 
gebouwd werden rond het jaar 1910. Deze woningen 
hebben grote tuinen en een mooie architectuur. Het 
zou dus zonde zijn dat dit zou verdwijnen. De meeste 
bewoners zijn ook tegen sloop. 
In de raad is een motie, mede ingediend door 
Smallingerlands Belang, om sloop te voorkomen 
aangenomen.
We blijven de bewoners steunen!

Inmiddels hebben we een nieuwe raadsgriffier per 
1 januari. De vorige, de heer F. v.d. Heide, is 
vertrokken naar Leeuwarden.

De sollicitatieprocedure voor een nieuwe 
kroonbenoemde burgemeester is in volle gang. Er is 
een vertrouwenscommissie ingesteld, bestaande uit 
alle fractievoorzitters.
De commissie is inmiddels een paar keer bij elkaar 
geweest en heeft een profiel voor de nieuwe 
burgemeester opgesteld. Hieraan is indirect mee-
gewerkt door de bewoners van onze gemeente d.m.v. 
het invullen van een enquête op papier of via internet.
Hierop kwam een redelijke respons.
De vertrouwenscommissie krijgt nog een training in het 
bevragen van de kandidaten die naar voren komen. 
We hopen eind februari, begin maart, onze nieuwe 
burgemeester te kunnen begroeten.
Van af deze plek wens ik iedereen alvast fijne 
feestdagen.

Meine Hofman Fractievoorzitter
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      oorwoord

Dit is mijn eerste voorwoord als fractievoorzitter en 
ik blik even terug én vooruit. In de vorige nieuwsbrief 
van voorjaar 2018 vertelde Fred nog over de trage en 
moeizame totstandkoming van nieuwe standplaatsen 
voor woonwagens. 
De wethouder zou nog voor de verkiezingen met een 
oplossing komen. 
We zijn nu bijna aan het eind van het jaar en er wordt 
nog steeds gesteggeld over dit onderwerp. Er is zelfs 
sprake van een mogelijke heropening van het kamp bij 
Drachtster Compagnie!

Het college heeft het besluit genomen om een 
Overheids BV op te richten. Hierin zouden de 
gebiedsteams moeten worden ondergebracht. 
Het college voerde een flink aantal argumenten aan 
om dit besluit te onderbouwen. Wij vonden de meeste 
hiervan niet valide en hebben dan ook tegen gestemd. 
Helaas stemde een meerderheid voor…. 
Er is een werkgroepje uit de raad gevormd om tot een 
zienswijze op de Overheids BV te komen. 
Hierin had ik ook zitting. Wij waren nogal bezorgd 
over het borgen van voldoende zeggenschap van de 
raad. Volgens de portefeuillehouder, Roel Haverkort, 
kon dit zonder meer in de statuten van de BV worden 
geregeld. Op die basis hebben wij de zienswijze 
ingediend en is hij door de raad aangenomen. 
Maar helaas, de notaris gaf naderhand aan dat dit 
niet mogelijk was.
Wij hebben daarna onze opdracht als werkgroepje 
teruggeven wegens onuitvoerbaarheid. Zo zie je maar 
weer: never a dull moment in de raad!

Momenteel is nog geen beslissing gevallen over de 
locatie van het nieuwe zwembad. Smallingerlands 
Belang kiest voor de locatie Noorderhogeweg, 
ongeveer waar de noodwinkel van Albert Heijn heeft 
gestaan. Deze plek is goed bereikbaar. 

Bron: uit video Omrop Fryslân
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       ven voorstellen

Jacob Duursma, Jappie zo noemen ze mij al bijna 
64 jaar. Inmiddels zijn we 41 jaar gehuwd en zijn wij 
gezegend met twee dochters van 37 en 35 jaar en 
mogen wij ons Pake en Beppe noemen van vier klein- 
kinderen. Wij wonen in Drachten in de wijk de Trisken, 
een mooie uitvalsbasis naar de natuur of het water.

Bij mijn derde werkgever Philips Drachten, waar ik 
bijna 38 jaar werkzaam ben, heb ik mij voornamelijk 
bezig gehouden met techniek, het aansturen van een 
team waarbij wij ons bezig hielden met onderhoud en 
in stand houden van productie middelen.
Op dit moment werk ik op een afdeling die zich met 
opleidingen van alle directe en indirecte productie 
medewerkers bezig houdt. Sinds 2005 ben ik OR 
lid voor het productiedeel, hierdoor heb ik mij bezig 
kunnen houden met veel voor mij nieuwe zaken van 
het bedrijf en heb ik ook kennis mogen nemen hoe 
zaken in het bedrijf lopen en zijn georganiseerd.  Dit 
werk maakt dat je zowel voor de achterban en het 
bedrijf bepaalde onderwerpen kunt sturen of richten. 
Werkgelegenheid ontwikkeling van medewerkers 
veiligheid en gezondheid zijn belangrijke items in het 
werk, bovendien is het hebben van werk ook voor 
onze regio van cruciaal belang.
Tijdens mijn OR periode ben ik lid van het CNV 
bedrijfsledengroep en later ook lid van de landelijke 
kadergroep geworden. In de huidige periode heb 
ik het geluk ook lid te mogen zijn de landelijke OR, 
COR genaamd zodat ik ook het gezicht van Drachten 
met alles wat daar bij hoort mee kan nemen naar dit 
niveau.

De achterban van mijn werkgever of de achterban 
van een politieke partij in dit geval de inwoners van 
Smallingerland is wat mij op het idee bracht te kijken of 
politiek iets voor mij zou kunnen zijn.
Gezien mijn ervaringen moet ik een bijdrage kunnen 
leveren was mijn idee, richting geven aan zaken die 
belangrijk zijn voor de inwoners van Smallingerland is 
daarbij mijn drijfveer.
Een lokale partij, niet links en niet rechts, die geen 
rekening hoeft te houden met landelijke kaders geeft 
maximale ruimte om per onderwerp stelling te nemen 
in harmonie met je partij programma, zo ben ik terecht 
gekomen bij Smallingerlands Belang. Dat is wat mij 
prima past.
Op dit moment ga ik mij richten op bestuurlijke taken 
mede door de vraag of ik voorzitter zou willen worden. 
Dit past nu ook het beste bij mijn profiel, politiek heb ik 
nog veel te leren, bovendien moet ik het combineren 
met mijn andere werk-zaamheden.

Jappie Duursma, voorzitter

Volg ons op facebook en kijkt u ook eens op onze 
website www.smallingerlandsbelang.nl

Beleidsplan 2019-2022 

Voor ligt het beleidsplan voor de komende 4 jaren met 
weer een positief sluitende begroting.
Dat doet ons allemaal goed, er zijn wel gemeenten die 
er slechter voor staan. Wij danken de afdeling voor de 
beantwoording van onze schriftelijke vragen.
Smallingerlands Belang vindt het wel heel apart dat 
het collegeprogramma nog niet volledig verwerkt is in 
de financiële opstellingen van dit beleidsplan. Welke 
konijnen komen er nog uit de hoge hoed?

Niet kwantificeerbare ontwikkelingen.

De kosten van het sociaal domein zijn en blijven een 
punt van aandacht.
De gemeente richt een Overheids BV op terwijl de 
kosten, zowel eenmalig als structureel, niet duidelijk 
zijn. Dit vindt Smallingerlands Belang onzorgvuldig.
Ook het niet reserveren voor een bijdrage van ca 
€ 250.000 aan de aanleg van de N381, op basis van 
oude afspraken, vinden wij niet zorgvuldig.
Ook de kostenontwikkeling van de automatisering 
baart ons zorgen, de bodem van de reserve is in zicht.

Programma’s

Verkeer, vervoer en waterstaat.

Er wordt al heel lang gewerkt aan een arkeerevaluatie. 
Smallingerlands Belang wacht hier met smart op. 
Wij zouden graag zien dat tijdens de koopzondagen 
vrij geparkeerd kan worden. Dit om onze 
concurrentiepositie te verstevigen.
Wij merken in onze gemeente weinig van de nog zo 
gewenste treinverbinding. Kan de portefeuillehouder 
iets zeggen over de ontwikkelingen van de laatste tijd?

Economie

Het verkochte aantal ha bedrijfsterrein zit nog niet echt 
in de lift.
Smallingerlands Belang wacht met spanning op de 
eerste resultaten van het in gang gezette nieuw beleid 
op het gebied van economie en werkgelegenheid.

Onderwijs

De clustering van scholen, Samen Kansrijk, roept 
weerstand op in de wijk. Men is vooral bezorgd over 
de verkeerssituatie die gaat ontstaan.
Een flinke stijging van het aantal verkeersbewegingen 
en het ontstaan van sluiproutes door de wijk. 
De communicatie met de gemeente wordt als 
onvoldoende ervaren. Deze geluiden horen wij helaas 
vaker. Pak dit op a.u.b.!
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Sport, Cultuur en Recreatie

Voor wat betreft de legacy van de Culturele Hoofdstad 
is Smallingerlands Belang van mening dat het hiervoor 
uitgetrokken geld vooral in Smallingerland besteed 
moet worden.

Sociaal Domein

De collectieve ziektekostenverzekering AV Friso voor 
de minima komt te vervallen. Dit betekent in negatieve 
zin nogal wat voor de doelgroep.
Hoe gaat de portefeuillehouder dit oplossen?

Volksgezondheid en Milieu

De inzamelfrequentie van het restafval gaat naar eens 
per 4 weken.
Dit vindt Smallingerlands Belang geen goede zaak. 
Vooral in de zomer
Kan dit leiden tot onhygiënische toestanden. 
Daarnaast zien wij een risico dat er meer gedumpt 
gaat worden. We zullen dit nauwlettend volgen.

Volkshuisvesting, R.O. en stedelijke vernieuwing

Wij steunen de actie tegen de sloop van 34 huizen van 
Accolade. Er is al te veel waardevols verloren gegaan 
in onze gemeente.
Smallingerlands Belang hoopt dat na zo ontzettend 
veel jaren van pappen en  nathouden er nu binnen 
korte tijd eindelijk een plek komt voor de betrokken 
woonwagenbewoners.

Daarnaast is er nog een andere groep die graag voor 
hen passende woonruimte wil. Dat zijn de mensen die 
op een schip of woonark zijn geboren en getogen. In 
onze waterrijke gemeente moet voor hen toch ook een 
plek zijn te vinden?

Wij zien graag dat voor de leefbaarheid voldoende 
nieuwbouw kan plaats vinden in de dorpen. Hier 
moeten creatieve oplossing zijn te vinden nu de 
corporaties zich terugtrekken.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

We zien dat door nieuwe overheidsvoorschriften er 
nogal wat verandert in het beheer en onderhoud van 
kapitaalgoederen. Dit heeft nogal wat consequenties, 
zowel financieel als organisatorisch. Smallingerlands 
Belang zal dit nauwlettend blijven volgen. 

Collegeprogramma: 
Is dit Smallingerlands dualisme?

Het voorblad van het Collegeprogramma 
Smallingerland 2018-2022 getiteld “Durf te doen” 
wekt bij mij de indruk dat we in deze periode veel 
daadkracht van dit college kunnen en mogen 
verwachten. 
Nieuwsgierig neem ik daarna kennis van de inhoud 
van het document dat bestaat uit elf pagina’s waarin 
omschreven staat “Wat te doen.“

Pagina 2 van het document begint met het voorwoord 
met als letterlijke begintekst:
Het gaat goed met Smallingerland; het gaat goed 
met Drachten; het gaat goed met de dorpen en het 
platteland.
Mijn eerste reactie is dan: waarom die lange tekst, 
als het goed met Smallingerland gaat is het toch 
vanzelfsprekend dat het met de dorpen en het 
platteland ook goed gaat, dus verspilling van inkt en 
papier.
Volgende keer wat aan durven te doen.

Pagina 3 getiteld inleiding, ook een pagina met 
schitterende intentieverklaringen zoals: De gemeente 
is er voor de inwoners, niet andersom. We kijken 
niet naar wat er niet kan, maar naar hoe het wel kan. 
We zijn een gemeente met lef! Geschillen lossen we 
op door in gesprek te gaan. We communiceren bij 
voorkeur als er nog iets te kiezen valt. 
En vooral die laatste intentieverklaring: “We 
communiceren bij voorkeur als er nog iets te kiezen 
valt,” stemde mij tot nadenken; het kan natuurlijk 
zo zijn dat dit college daarbij gesteund door de 
collegepartijen de daad bij het woord voert, iets wat 
m.i. in voorgaande periodes niet altijd het geval was.

Het huidige sinds 2002 bij wet ingevoerde lokale 
politieke systeem is toch gebaseerd op dualisme.
Dat wil zeggen: de taken van College van B&W 
(dagelijks bestuur van de gemeente) zijn besturend 
en uitvoerend aangaande de door de gemeenteraad 
vastgestelde kaders en het is dan ook een kerntaak 
van de gemeenteraad om in deze het College hierop 
te controleren.

Als we nu nog even de processtappen van opbouw 
aangaande het huidige college-programma op 
een rij zetten ziet dat er uit volgens mij als volgt: 
verkiezingen/coalitievorming/collegeprogramma 
en hup aan de slag.

De kardinale vraag in deze blijft natuurlijk hoe groot de 
invloed van de oppositie partijen in de totstandkoming 
van dit programma is geweest.
Misschien ben ik een beetje sceptisch, maar ik heb 
nog steeds de indruk dat deze in feite nihil is, de 
partijen vertegenwoordigt door wethouders in het 
huidige college hebben de krenten allang uit de pap 
gevist en hier overeenstemming over bereikt.
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En wat verder ter tafel komt. Bij dit laatste punt 
bedachten wij dat het een goede zaak zou zijn om een 
spreekuur te organiseren. Zo willen wij de contacten 
met de inwoners van Smallingerland verstevigen.
Dit spreekuur willen we in januari starten en het 
maandelijks terug laten komen.
Voor de locatie denken we aan café Het Raadhuis. 
Een toepasselijke naam!
We gaan voor een vaste dag en tijd in de maand met 
vrije inloop.
Uiteraard gaan we voor de nodige publiciteit zorgen. 
Suggesties zijn altijd welkom.

In Oudega komt een brandweerkazerne! 
Maar waar?

Colofon: Redactie: Fred de Groot en Yvonne Feenstra, 
email: a.y.feenstra@upcmail.nl.
Samenstelling Bestuur: 
Voorzitter: Jacob Duursma
Algemeen secretaris: Yvonne Feenstra
Penningmeester: Annelies Kramer

Zij zullen dan ook wanneer er onderwerpen op 
de politieke agenda staan waarover  onderling al 
afspraken zijn gemaakt elkaar altijd bij stemming 
blijven steunen en dus tot een meerderheid komen: 
Dualisme !?

Als argumentatie zal men altijd aanvoeren vermoed ik, 
dat dit het beste voor onze gemeente en zijn inwoners 
is en het ook op democratische wijze is ontstaan, de 
kiezer heeft n.l. gesproken.

Terugkomend op de intentieverklaring ”we 
communiceren bij voorkeur als er nog iets te kiezen 
valt“ ; hierover heb ik mijn twijfels.
Het kan natuurlijk zo zijn dat mijn beeld niet het uwe is, 
leest u dan maar het collegeprogramma zelf en denkt 
u het er uwe maar van.

Als partij hebben wij natuurlijk wel een 
inspanningsverplichting naar onze kiezer toe om er 
zorg voor te dragen dat de zaken welke wij hebben 
aangegeven in ons programma zoveel daar waar 
mogelijk  worden gerealiseerd.

Getekend:
Joop Sceptisch.

          mallingerlands Belang gaat spreekuur houden!

Wij als raadsleden en fractievertegenwoordiger komen 
eens per maand bij elkaar om de lopende zaken met 
elkaar te bespreken. We hebben het dan over de 
actuele politiek, de uitnodigingen voor presentaties die 
we hebben ontvangen enz.
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