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Nagekomen bericht: Komt zojuist een brief binnen van 
een mevrouw die het zicht heeft op het Thalen-park. 
Blijkt dat de situatie daar nog veel schreeuwender 
is dan eerder door mij aangehaald. Dan vraag ik mij 
werkelijk af waar wij staan in Drachten, hoe er wordt 
gehandhaafd?

Uit de raad door Meine Hofman

Dinsdag 18 augustus kregen we een presentatie van 
de analyse van de zwembadlocaties. Dit heeft weer 
het nodige gekost. Als mogelijke locaties werden 
genoemd: Sportlaan, Tussendiepen en Noorderhoge-
weg. Op vrijdag 21 augustus volgde een informatieve 
fietstocht langs deze locaties.
Dinsdag 25 augustus was de eerste reguliere raads-
vergadering na het reces.
Hierin kwamen in de ronde tafel enkele minder be-
langrijk punten aan de orde.
Tijdens het debat kwam een motie van CDA, D66, 
Smallingerlands Belang, ELP, PvdA en VVD aan de 
orde. Hierin werd het college opgeroepen het onder-
zoeksrapport Zorggroep Aventura aan te vullen met 
de resultaten van de onderzoeksvragen. Bij Aventura 
kloppen sommige zaken nog steeds niet.
Tijdens het besluit werd deze motie aangenomen.
Op dinsdag 1 en donderdag 3 september hebben we 
het gehad over het Sociaal Domein met een evalu-
atietraject van de Centrumregeling, die wordt uitge-
voerd door de gemeente Leeuwarden. Er valt nog 
veel te leren en te verbeteren.
De 8e september waren er 2 Ronde tafels. In de 
Raadzaal werd gesproken over de locaties voor het 
zwembad, waarbij druk reclame werd gemaakt door 
de diverse belanghebbenden.
In de Trouwzaal draaide het om de aankoop van 
grond aan de Tussendiepen.
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Van de Voorzitter, Fred de Groot

Wat beleven wij aparte tijden of zitten wij in een 
verandering naar een andere maatschappij? Een 
maatschappij waarin we moeten wennen aan andere 
gedragsregels. Is Corona (het Covid-19 virus) de 
oorzaak van een wereldwijde ontreddering of zijn het 
de gevolgen van de één-ouder gezinnen door de vele 
echtscheidingen of de beide werkende ouders?

Feit is dat vele jongeren losgeslagen lijken. Jeugd-
bendes met jongeren van 14 tot 17 jaar bestaande uit 
jongens en meiden houden gevechten in het centrum 
en sommige wijken, veel ouderen durven ’s avonds 
niet meer de straat op, alles wat los en vast zit wordt 
vernield. De overheid heeft stoere taal maar lijkt geen 
grip op de situatie te kunnen krijgen, politie en Boa’s 
lopen achter de feiten aan.
De politiek schreeuwt om actie.

En daar zijn wij, treffen ’s morgens vroeg in het 
centrum een berg vernielingen aan: een bewoonster 
die zich bont en blauw ergert. Wat kunnen wij doen, 
behalve een goed luisterend oor? Alleen toezeggen 
het met betrokken veiligheidsambtenaren door te 
nemen en raadsbreed vragen om actie. Burgers het 
gevoel geven op ons -de politiek- te vertrouwen en dat 
op ons kan worden gerekend dat er actie komt.
Dit is niet zomaar een verhaaltje, het is vandaag in 
Drachten de realiteit. In de raad een goed debat, van 
de burgemeester begrip en methodes van aanpak.

Bijeenkomsten live. 
Het lijkt dat een 2e golf Corona over ons heen komt. 
Blijven vergaderen met 1,5 meter afstand in besloten 
ruimte houdt een groot risico in. Vooral de oudere 
risicogroepen lopen gevaar. Ik denk dat wij heel 
voorzichtig moeten zijn. Alleen hoognodig persoonlijk 
contact en anders overleg via zoom of app.



Volgens het college een strategische aankoop, maar 
vooral bedoeld om daar het zwembad te bouwen.
In het debat was een door GL gepresenteerde motie 
van de gemeente Zoetermeer aan de orde.
Zoetermeer heeft deze motie naar alle gemeenten in 
Nederland verzonden.
Zoals bekend zitten de meeste gemeenten in zwaar 
weer. In de motie wordt via de VNG aan het Rijk ge-
vraagd om meer geld.
Tijdens het besluit werd deze motie breed gesteund, 
ook door Smallingerlands Belang.
Dinsdag 15 september hadden we een bijeenkomst 
inzake de verbetering van de cultuur binnen de raad. 
Het stelde niet veel voor.
Op donderdag 17 september hebben we afscheid 
genomen van de wethouders uit het vorige college, te 
weten Bakker, Hoekstra, Sijperda en De Ruiter.
22 september, de grote dag voor het zwembad! Eerst 
een Ronde tafel over de woonvisie 2020-2025.
En dan het Debat, waarin de locatiekeuze voor het 
zwembad het belangrijkst was.
Ook de aankoop van grond aan de Tussendiepen was 
een belangrijk agendapunt.
In de weken voorafgaand aan het Debat is er veel 
gelobbyd, met als resultaat een meerderheid voor de 
Noorderhogeweg.
Echter, ’s middags vóór het Debat, gaf de VVD aan 
zich terug te trekken en te gaan voor de Tussendie-
pen. Weg meerderheid!
Tijdens het Debat kwam de volgende uitslag: Sport-
laan 15 stemmen, Tussendiepen 2 en Noorderhoge-
weg 14.
Hierop volgde een schorsing. Tijdens de schorsing 
gingen de 2 stemmen van de VVD naar de Sportlaan, 
die zo een meerderheid had. Toch meende ook het 
CDA ook voor de Sportlaan te gaan. Nu waren er 21 
stemmen voor de Sportlaan en 10 voor de Noorderho-
geweg. (Wij en ELP). De aankoop van de grond werd 
met een grote meerder-heid afgestemd. Ook Smal-
lingerlands Belang was uiteraard tegen. In feite heb ik 
hiermee het besluit ook al weergegeven.

Een tijd van bezinning, terugblik of evaluatie van wat 
er allemaal voorbij is gekomen. Wethouders, raads-
leden die komen en gaan. Vertrouwen in elkaar is bij 
sommige partijen ver te zoeken. Dat is geen goed sig-
naal naar buiten toe. En dat is jammer want dat blijft 
vaker hangen bij onze inwoners dan de inspanningen 
die worden gedaan.

Corona heeft ook een grote rol gespeeld afgelopen 
maanden. En wordt weer spannend de komende tijd. 
Het noorden blijft in vergelijkbaar in het Noord- en 
Zuid Holland redelijk stabiel en hopelijk blijft het ook 
zo. Daar moeten we samen goed aan werken. Anders 
komen de gemeentes en ondernemers nog meer in 
zwaar weer. 

De financiële positie waar onze gemeente voor staat 
is zorgelijk, ook de bezuinigingen. Vooral het Sociaal 
Domein raakt ons het meest. In onze gemeente 
hebben we veel inwoners die afhankelijk zijn van 
ondersteuning in welke vorm dan ook. De achterstand 
door de wachttijden en inkrimpen van ondersteuning, 
organisaties die hun werk niet kunnen uitvoeren. We 
kunnen een reeks van oorzaken opnoemen, maar 
daar nemen we liever externe bureaus voor in de arm 
om het uit te zoeken wat de oorzaak kan zijn of waar 
kunnen we op bezuinigen. Want blijkbaar hebben we 
de kennis en de kunde niet in huis of durven we geen 
beslissingen zelf te nemen. 

Carins is en blijft een aandachtspunt. Adventura: 
negatieve publiciteit over de uitkomst van het rapport 
dat naar onze mening nog teveel open vragen heeft 
of nog meer vragen op levert. Smallingerlands Belang 
heeft hier ook meerdere vragen over gesteld en som-
mige antwoorden vol verbazing gelezen. In afwachting 
en naar aanleiding van de Motie hopen we in oktober 
op meer antwoorden en houden we dit nauwlettend in 
de gaten. We willen Smallingerland op de kaart zetten 
en er is veel geld ingestoken om een goede uitstraling 
te creëren, zoals de “ingangs-wegen” van Drachten 
en nu moet de onderhoud terug gedraaid worden. 
Als je dit vergelijkt met de zorg dan is de keus niet zo 
moeilijk, maar deze terug draaiingen zijn druppels op 
een gloeide plaat. Misschien brengt ons de kerntaken 
van de gemeente discussie meer inzicht.

Ik denk dat er vast nog meer onderwerpen zijn die 
een ieder zal aanspreken en zijn of haar mening over 
heeft of raakt. Daar is Smallingerlands Belang zich ter 
dege van bewust; wij staan open voor uw mening. 

In verband met de Corona hebben we geen spreek-
uur op de laatste donderdag van de maand. Maar dat 
neemt niet weg dat we via Facebook of mail ons altijd 
kunt bereiken. Maar ook jij kunt hierin wat betekenen 
en informeren in je wijk of bij je vrienden of kennissen. 
Die informatie kan ons ook meer inzicht geven wat er 
allemaal gebeurt in Smallingerland.

Terugblik: een enerverend jaar waarin veel is gebeurd 
en hopelijk wordt in de komende tijd het vertrouwen in 
de raad hersteld. 

Johanna Mast
Raadslid Smallingerlands Belang
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