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een andere partij wil een erfpachtconstructie, weer 
een andere wilde het gedeelte dat door de vliegclub 
wordt verbruikt aan hen verkopen en de rest vol 
leggen met zonnepanelen.

Wij hopen dat de gemeente en de vliegclub er voor 
1 mei uit zijn.

De Lelylijn

Op maandag 2 december vond er in de Lawei een 
symposium plaats over de Lelylijn. Er waren ca 300 
bezoekers op afgekomen.
Dit werd georganiseerd door VNO-NCW (werkgevers-
organisatie) en de Noordelijke dagbladen. Diverse 
“pommeranten” verschenen te tonele. 
Onze burgemeester werd als eerste geïnterviewd. Hij 
hield een gloedvol betoog.
De provinciebesturen van Friesland, Groningen en 
Drenthe waren aanwezig.

Avina Fokkens, gedeputeerde van Fryslân, gaf in 
een prachtige speech heel goed aan waarom het zo 
belangrijk is dat de lijn er nu moet komen.
De Randstad is vol en slibt steeds verder dicht. De A7 
raakt inmiddels ook verstopt.
Er kan een enorme tijdwinst worden geboekt door het 
nieuwe traject. Daardoor wordt het goed mogelijk om 
in het Noorden te wonen en in de Randstad te werken 
en andersom natuurlijk ook.

Nu is het Noorden verbonden met het railnet via 
Zwolle. Als daar iets gebeurt dan is het hele Noorden 
per trein onbereikbaar. Ook is het een optie de lijn 
later door te trekken naar Duitsland, wat gezien het te 
verminderen vliegverkeer een goede zaak zou zijn.
Wat tegenwoordig ook heel belangrijk is dat de trein 
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Toekomst vliegveld Drachten

Smallingerlands Belang is van mening dat het vlieg-
veld moet blijven bestaan als vliegveld.
Wij willen dat de gemeente eigenaar blijft.
Bij verkoop zal het vliegveld relatief weinig geld 
opbrengen.

Echter, wanneer in een verre toekomst, om welke 
redenen dan ook, de bestemming zou worden gewij-
zigd, dan is de waarde naar de huidige maatstaven 
rond de 20 miljoen.
Daar moet dan niet een ondernemer mee aan de haal 
gaan, maar dat geld moet in de gemeentekas vloeien.
Wij vinden dat alle gebruikers van het vliegveld 
moeten kunnen doorgaan met wat ze doen.

Maar van gemeentewege moet er per saldo geen geld 
meer worden ingestoken.
Het amendement van de ELP kunnen we steunen wat 
de beslispunten betreft.
De toekomst visioenen met betrekking tot de mogelijk-
heden voor de exploitatie vinden wij nu nog niet aan 
de orde want ze horen niet tot de beslispunten.

Dit was onze bijdrage aan het debat over 
het vliegveld.

De uitkomst is dat de gemeente eigenaar blijft en 
met de Vliegclub Fryslân moet komen tot afspraken 
om het vlieg-gerelateerde gedeelte van het veld te 
beheren.
Dit moet voor 1 mei 2020 rond zijn, anders wordt het 
vliegveld gesloten.

Er werden door de verschillende partijen allerlei 
voorstellen aan gedragen, die het niet hebben 
gehaald. Zo wilde een partij het vliegveld verkopen, 
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een symposium plaats over de Lelylijn. Er 
waren ca 300 bezoekers op afgekomen. 
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dagbladen. Diverse “pommeranten” 
verschenen te tonele.  
Onze burgemeester werd als eerste 
geïnterviewd. Hij hield een gloedvol betoog. 
De provinciebesturen van Friesland, 
Groningen en Drenthe waren aanwezig. 
Avina Fokkens, gedeputeerde van Fryslân, 
gaf in een prachtige speech heel goed aan 
waarom het zo belangrijk is dat de lijn er nu 
moet komen. 
De Randstad is vol en slibt steeds verder 
dicht. De A7 raakt inmiddels ook verstopt. 
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beter is voor het milieu dan al die auto’s die er bij 
komen.
Groningen en vooral Drenthe zijn iets minder enthou-
siast. Drenthe ziet niet veel voordeel en gaat meer 
voor verbetering van het traject Zwolle-Assen.
In Den Haag worden ze ook positiever. Kamerbreed is 
besloten tot het instellen van  een onderzoek.

Ook de burgemeester van Amsterdam is een groot 
voorstander van de aanleg.

Door de heer Hettinga van Arriva werd er op gewezen 
dat het instellen van een onderzoek vaak leidt tot uit-
stel en soms van afstel. Het is van het grootste belang 
dat het Noorden de eenheid bewaart.

Smallingerlands Belang is altijd een warm pleitbezor-
ger geweest van eerst de Zuiderzeelijn en nu van de 
Lelylijn.

Het zou er nu wel eens van kunnen komen. Maar voor 
er een trein rijdt zijn we 15 tot 20 jaar verder.

Begroting 2020-2023 commentaar 
Smallingerlands Belang Meine Hofman

Daar zitten we dan. Nog steeds met de gebakken 
peren van vorige colleges die een puinhoop hebben 
gemaakt van Drachtstervaart en Lawei en zodoende 
de reserves hebben uitgehold. 

Tevens is de gemeente na 4 jaar en 7,5 miljoen ver-
anderbudget nog niet in staat om de enorme verliezen 
in het sociaal domein te dempen. Hierin speelt ook de 
budgetkorting van het rijk een kwalijke rol.

De algemene reserve daalt van 45 miljoen begin dit 
jaar naar 13 miljoen ultimo 2023.
De ontwikkeling van de algemene reserve per ultimo 
de jaren 2022-2023 is zodanig slecht, dat er  aan het 
eind van de jaren 2021 en 2022 een negatief vrij 

besteedbaar bedrag overblijft en aan het eind van 
2023 een heel mager plusje van 3 ton.

We zien de langlopende schulden toenemen van be-
gin dit jaar 103 miljoen naar ultimo 2023 182 miljoen! 
Dat gaat richting verdubbeling in slechts 5 jaar tijd!

De solvabiliteit belandt op een schamele 11%, terwijl 
het alarm al afgaat bij 20%. 
Het college wijdt hier sussende woorden aan, maar 
het blijft een gevaarlijke ontwikkeling!
Helaas moeten wij constateren dat de artikel 12 status 
steeds dichterbij komt.

En na al dit slechte nieuws wil het college nog zo’n 
3 miljoen aan bezuinigingen voor zich uit schuiven. 
Smallingerlands Belang staat voor een solide begro-
ting. Wij vinden deze begro-ting niet solide. En keuren 
hem dan ook af.

Smallingerlands Belang is overtuigd van de noodzaak 
tot bezuinigingen en heeft zijn bijdrage geleverd door 
als enige een sluitende tegenbegroting via de PPN in 
te dienen.

Er wordt zwaar bezuinigd op het sociaal Domein en 
dat is ook nodig. Maar wij vinden de hoogte van de 
bedragen die tegelijkertijd worden uitgegeven aan de 
organisatie en het gebouw in deze situatie onaan-
vaardbaar. Ook wij zijn overtuigd dat er verbeteringen 
moeten worden doorgevoerd, echter wel voor een 
redelijk bedrag.

Wij zijn blij dat een aantal kleine, onzinnige bezuini-
gingen on hold is gezet. Ze dragen nauwelijks iets bij 
en zijn hier en daar zelfs contra-productief. Voorbeel-
den: schoolzwemmen, fonteinen, hanging baskets, 
koffie personeel.

Het verhogen van het tarief van het veerpontje is een 
regelrechte misser: De gemeente doet er van alles 
aan om het toerisme te bevorderen, denk aan het 
miljoenenproject Oudega aan het water. Met de 
tariefsverhoging wordt hier afbreuk aan gedaan. 
En de Grietman wordt op slag de duurste!

Smallingerlands Belang had gemakkelijk een middag 
kunnen vullen met van alles wat naar boven komt bij 
het lezen van deze begroting. Het is een treurig ver-
haal, waar wij onze naam niet aan willen verbinden,
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Daarom ben ik op onderzoek gegaan. Tot mijn 
verrassing staat er bijna elke dag in de dagbladen wel 
iets over hout tot op Europees Regeringsniveau met 
als uitschieter de beleidsvoornemens van Euro 
commissaris Timmermans…….1 miljard nieuwe 
bomen-aanplant op Europees niveau. De argumenten 
liegen er niet om: Bomen zuiveren de lucht, nemen 
CO2 op, produceren O2, dempen geluid, groen maakt 
de mens rustig en bomen leveren uiteindelijk hout. 
Daarover zo meteen meer.

Terug naar onze gemeente. Navraag leert dat bomen 
die gerooid worden op gemeentelijk terrein d.w.z. 
openbaar groen één op één worden vervangen door 
nieuwe aanplant. Ook is onze gemeente actief met 
het aanleggen van het Vrijheidspark in het kader van 
herdenking 75 jaar na de 2e wereldoorlog. Samen 
met Smelne`s Erfskip zal dit park, groot ca. 1 ha. in 
Vrijburg, ongeveer tegenover Bert, worden 
gerealiseerd en bijzonder is dat in het park meerdere 
inheemse boomsoorten (Friese bijv. wilgen) zullen 
worden geplant. Een pluim voor de medewerkers van 
onze gemeente.

Hoe zit het met handhaving van (illegaal) bomenkap. 
Een vraag daarover gesteld bij de betrokken ambte-
naar van de gemeente maakte het bij mij niet gemak-
kelijker.. ..Handhaving blijkt afhankelijk te zijn van de 
bebouwde omgeving en niet bebouwde. Het ene deel 
ligt bij de gemeente en het andere bij de provincie-
FUMO. Ik herinner mij van enige jaren geleden toen ik 
als raadslid mijn zorgen uitsprak over de gigantische 
bomenkap van elzensingels bij ons aan de Hegewei. 

Daarvoor was geen vergunning aangevraagd of 
afgegeven; het gebied was eigendom van de 
gemeente (nu Peinder Mieden). Wat bleek: er was 
zonder vergunning gekapt en de wethouder ver-
klaarde dat achteraf toch nog een vergunning is 
verstrekt!!!!! Vandaag de dag gaat het anders. 

Eigenaren krijgen bericht dat Singels, die tussen de 
20 en 25 jaar “staan” gekapt mogen worden behou-
dens zgn. overblijvers. Over het natuurbeleid en hand-
having mag deze ambtenaar - die bij mij overkwam 
als een echte bij onze Noardelike Fryske Wâlden 
betrokken natuurman – een inleiding houden.
 
Hout stoken. 
Al jarenlang wordt de aandacht 
gevestigd op het stoken van hout in open haarden. 
Onlangs heeft het RIVM een STOOKALERT 
afgegeven om geen hout te stoken bij ongunstige 
weersomstandigheden zoals mist en weinig wind. 
Houtrook blijft dan hangen, het is heel erg ongezond 
omdat het fijnstof, roet, koolmonoxide, PAK`s, enz. 
bevat. Houtrook is minstens zo ongezond als 
uitlaatgassen van het verkeer en vooral voor 
mensen met ademhalingsproblemen erg gevaarlijk.

Ik vermeld dit omdat ik enige dagen geleden door een 
dorpsgenoot werd aangesproken over dit onderwerp. 
Wat kan de gemeente er aan doen om houtstoken te 
beperken. Wij kunnen niet meer met de ramen open 
slapen vanwege de kwalijke rook van “open” haard-
vuur in onze omgeving, aldus de dorpsgenoot. 

Helaas heb ik moeten antwoorden dat er (nog) geen 
regelgeving voor het verbieden van stoken in open 
haarden of houtkachels is en hij zich het beste bij de 
gemeente kon mel-den en uiteraard aangegeven dat 
ik het met de fractie zal bespreken.

Sociaal Domein, daar loopt het niet zo fijn.
Johanna Mast

Bezuinigingen in de jeugdzorg is een groot drama. Nu 
heeft de minister voornemens om het weer terug naar 
de regering te halen. Aangezien de “gemeentes het 
niet kunnen.”

Fraai is dat, eerst over de “schutting” gooien met min-
der geld en van los het maar op. En nu zeggen van: 
de gemeentes kunnen het niet. Persoonlijk vind ik dit 
wel erg kort door de bocht, maar heeft de minister een 
punt…….
Vele zorgaanbieders zagen hierin een kans en 
schoten als paddenstoelen uit de grond. Helaas ook 
zorgaanbieders die er een potje van maakten en geld 
verkeerd besteden of dubbel ontvangen. Dan druk ik 
me nog netjes uit. Waardoor enkele zorgaanbieders 
die hun hart en ziel instaken om bepaalde doelgroe-
pen te ondersteunen worden gekort of niet worden 
erkend als zorgaanbieder.

Als je naar die punten kijkt heeft dan de minister gelijk 
of hebben zij de deuren open gegooid door te weinig 
geld ter beschikking te stellen en zij hun zaakjes niet 
op order hadden. Zodat de gemeentes hierdoor met 
hun handen in het haar kwamen zitten. We kunnen 
daar vele theorieën en discussies op los laten maar 
daar helpen we de schrijnende gevallen niet mee.

Het hele zorgstelsel ligt op zijn kop. Lange wachtrijen, 
geen juiste zorg of te weinig. De mensen in de zorg 
werken krijgen het steeds zwaarder door de werk-
druk, protocollen en regeltjes die het werken er niet 
leuker op maken. Ik zelf zit ook in de zorg en vind 
het werk dankbaar en geeft voldoening maar erger 
me soms aan dat de tijd die je aan je cliënt hoort te 
geven steeds meer onder druk komt te staan. Of hoor 
dat een gezin zich steeds moet verantwoorden voor 
de “deskundigen” en financieel in problemen raakt en 
jaren moet strijden om hun recht te halen. Terwijl je 
graag die tijd had willen besteden aan je kind/gezin 
omdat de levensverwachting niet lang zal zijn en moet 
toezien dat je gezin uit elkaar valt.



Of  Teveel “deskundigen” op één gezin maar toch nog 
geen éénduidige aanpak omdat men niet op één lijn 
zit of niet met elkaar communiceren. Is Carins… de 
oplossing??

Ook al is de zorgvraag duidelijk en het indicatie/zorg-
plan is afgegeven dan nog moeten de mensen aan 
de “keukentafel” zitten om weer hun zorgvraag/hulp 
of verlenging aan te vragen terwijl het ziektebeeld 
duidelijk is en de “patiënt” achteruit gaat. Die prog-
nose is vastgesteld door verschillende deskundigen 
een duidelijk toekomstbeeld is geschetst en alleen 
verslechterd. Dan nog moeten verantwoorden 
aan iemand van het wijkteam die ook weer deskundi-
gen moet vragen of de indicaties/zorgplan horen bij de 
zorgvraag. Daarover gaan soms weken tot maanden 
voorbij. Ongelooflijk. 

Smallingerlands Belang vindt deze ontwikkelingen 
zorgwekkend en heeft dan ook grote moeite met de 
bezuinigingen.

Maar ook de lopende zaken zoals het vooraf betalen 
en nu blijkt dat verschillende gemeentes geld terug 
moeten ontvangen in verband van niet geleverde zorg 
etc.

Natuurlijk zijn we ons ook terdege bewust dat er 
bezuinigd moet worden om onze gemeente weer 
gezond te krijgen. We waren ook als enige die een 
sluitende begroting hadden voor de komende 
periode. Bezuinigingen doen altijd pijn maar ik denk 
dat we met zijn allen en met gezonde verstand soms 
ook andere beslissingen kunnen maken-nemen. En 
niet steeds een te grote broek aan willen trekken.

Kijk naar je eigen gemeente en naar je inwoners in 
plaats van steeds naar buiten toe en hoe kan ik me 
profileren. Als je dat wel wilt doen, doe het dan op de 
juiste manier. 

Smallingerland is op vele vlakken uniek maar verliest 
haar gezicht door verkeerde beslissingen.
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