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Lees ik in de Drachtster dat Drachten een Openbaar 
toilet krijgt aan het Moleneind. Mijn eerste reactie was: 
Dat is snel heeft de gemeente zo rap op mijn artikel 
ingehaakt en een oplossing gevonden? 

Na enig speurwerk bleek dat het toilet al lang 
geleden was gepland en bedoeld is voor de zeldzame 
watersporter die onze hoofdplaats met een bezoekje 
vereert. Niet dus voor de recreatieve shopper in ons 
winkelcentrum. En dan te bedenken dat die zeldzame 
boottoerist tegenwoordig een verplicht toilet met vuil-
watertank aan boord heeft.

Te hopen is dat de wakkere ambtenaren ten gemeen-
tehuize met richtingbordjes de route gaan aangeven  
hoe bezoekers het openbare toilet kunnen bereiken. 

Nog beter zou zijn ergens op het Raadhuisplein of 
in de parkeergarage “iets” te creëren in ieder geval 
tijdelijk tijdens deze pandemie.
Zie inzet, foto hoe dat in De Koog op Texel is 
gerealiseerd.

Fred. 
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Ingezonden:
Qua gastvrijheid zou het Drachten sieren als er enkele 
openbare toiletten in de hoofdplaats van Smallingerland 
zouden zijn. Misschien kunnen ze eens een kijkje 
nemen in Roermond. Daar zijn ze wel en staan ze ook 
heel duidelijk aangegeven. Maar ja, die dingen kosten 
geld en ze moeten worden schoongehouden. En, 
zoals bekend, kan men in Smallingerland niet rekenen 
en niet met geld omgaan. 

Met vriendelijke groet, Bert 

Wildplassen vervolg.

Terwijl ik zit te overdenken hoe wij in onze partij 
verder moeten en ik niet direct een pasklaar antwoord 
heb, ben ik mij ook bewust dat lezen een beetje ont-
spanning geeft in de plaats van mijn anders geliefde 
buitenhuise activiteiten: sporten, shanty, fluiten, 
Cambuur, politiek, enz. Daarvoor in de plaats stap ik 
tegenwoordig s ’morgens met surrogaat  OLGA (aan-
rader) van omroep Max.

Zucht, alle persoonlijke contacten staan op een laag 
pitje; vergaderingen fysiek dan, zijn voor mij als 
risicovol persoon uit den boze. Bezoeken afleggen is 
er niet bij. Bestuurlijk doen wij alles per telefoon, 
internet of anderszins online. Gelukkig krijg ik binnen-
kort het vaccin (als u dit leest is dat al gebeurd).

Nu geniet ik van de dagelijkse belevenissen uit het 
boek van Hendrik Groen met keiharde waarheden 
o.a. hoe zijn directrice opereert in zijn tehuis. En dan 
denk ik aan een gezegde dat de overheid niet goed 
is voor iedereen, maar dat dit niet wil zeggen dat ze 
alles goed doen. NIET DUS. Zie ingezonden artikel 
van Bert.

Kom ik daarom terug op mijn inleiding in onze vorige 
Nieuwsbrief over wildplassen. 



Uit de raad

5 januari
Debat en besluit hadden dezelfde onderwerpen.
Het belangrijkste punt was de verordening beslis-
termijn schuldhulpverlening.
Per 1 januari 2021 is er en wet van kracht geworden 
waarin dit geregeld moet zijn.
In onze gemeente is die termijn bepaald op 8 weken. 
Met algemene stemmen 
aanvaard. Verder nog twee bestemmings-plannen.

19 januari
Debat: Uitvoeringsovereenkomst Carins. Eindelijk, 
maar toch. Meer dan een jaar te laat en een complex 
stuk. Hier zal in de loop van de tijd nog de nodige 
discussie over ontstaan.
Dan de evaluatie sociaal domein. Een veel te zacht 
verhaal dat te weinig kansen voor substantiële 
verbeteringen biedt.
Ook de speelnota Speels Genoeg werd besproken.
Aan de orde was het onderhoud aan alle mogelijke 
speeltoestellen in de gemeente.

Tot slot een motie van Smallingerlands Belang 
en ELP.
Een groepje ambtenaren en de directeur van het 
sportbedrijf zagen in het budget ruimte voor 2 extra 
banen. In de lijst van eisen was het aantal banen 
bepaald op 10. Dit betekent dat het budget te ruim 
was. Hier gingen wij tegenin. Zonder succes, de rest 
van de raad volgde de kromme argumentatie van de 
wethouder.

We dienden ook nog een motie in om het zwembad 
turn-key aan te besteden.
Dit om nóg een Lawei-achtig debacle te voorkomen. 
De dwaaste argumenten werden gewisseld. Als niet 
een fractielid van de VVD en van het CDA hadden 
tegengestemd dan hadden we 15 stemmen gehad, 1 
te weinig. Wij hebben geen vertrouwen in een goede 
afloop. Hiermee is ook het besluit behandeld.

2 februari
In het debat werd de aanwijzing grote projecten 
behandeld. Dit is een vervolg op de leidraad grote 
projecten. Volgens mij een papieren tijger. Wij nemen 
een afwachtende houding aan. 

In verband met mogelijke rellen heeft de burgemeester 
een noodverordening ingesteld die nog door de raad 
bekrachtigd moest worden.
D66 diende een motie in om voortaan bij wijzigingen 
in verordeningen etc. een lijstje toe te voegen met de 
verschillen.
Al deze onderwerpen haalden een meerderheid. 
Hiermee is ook het besluit behandeld.

16 februari
Van ons een vraag in het vragenuur.
In het debat werd uitgebreid aandacht besteed aan 
de klachten van de omwonenden van het uit te 
breiden Van der Valk hotel. Dit bouwwerk wordt 
30 meter hoog. De buren vrezen aantasting van hun 
woongenot. De raad stemde vóór deze uitbreiding. 
Wij ook.
Verder nog enkele bestemmingsplannen aan de orde. 
Er lag een verzoek om de bestemming van het 
Commisjehûs te Nijega te wijzigen in een woonbe-
stemming. Dit werd met algemene stemmen 
aangenomen. Mooi voor Nijega.
De implementatie van de Omgevingswet kwam ook 
aan de orde.
Daarvoor werd een krediet van € 424.000 gevraagd. 
Wij van Smallingerlands Belang zijn van mening dat 
dit uit de begroting moest komen en niet uit de (bijna 
lege) algemene reserve. De raad gaf het krediet. Wij 
stemden tegen, evenals VVD en ELP.
De kaderbrief 2022-2025 van de VeiligheidsRegio 
Fryslân werd behandeld.
Het gaat ons weer meer geld kosten. Ook wij stemden 
in met de zienswijze van het college.
De rechtspositie van vrijwilligers bij de brandweer was 
niet goed geregeld. Daartoe wordt een werkgevers-
vereniging samenwerkende veiligheidsregio’s 
opgericht. Ook hier stemden wij in met de zienswijze 
van het college.
Doordat vacatures zijn ontstaan moesten er nieuwe 
leden worden benoemd voor de voorbereidings-
commissie en de rekenkamercommissie. Voor deze 
laatste heeft Johanna Mast zich kandidaat gesteld. 
Een schriftelijke stemming volgt nog.
Het Rijk gaat de gelden uit het gemeentefonds 
herijken. Dit leidt voor de noordelijke gemeenten tot 
grote verliezen. Voor Smallingerland ca €52 per inwo-
ner. Dat is voor onze gemeente een verlies van bijna 
3 miljoen Euro!
De wethouders van het Noorden trekken gezamenlijk 
op tegen deze maatregel.
Een daartoe strekkende motie van de FNP hebben 
wij, hoewel overbodig, gesteund.
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Heerenveen en Drachten gaan
“Stevig samenwerken.“   (Fred)

Toen ik deze kop in de L.C. zag werd ik getriggerd om 
de verdere tekst te lezen, normaliter lees ik dat niet. 
De reden voor deze uitzondering is dat wij al 
decennialang samenwerken met de 4 grootste 
gemeenten (inclusief Heerenveen) in onze provincie, 
de zgn. F4 en in mijn periode als wethouder en 
daarna werd er op gehamerd dat wij gezamenlijk 
acquisitie moesten voeren bij de werving van nieuwe 
bedrijven en elkaar niet moesten beconcurreren, 
samen zouden wij de Friese economie zo beter 
kunnen opbouwen. Wij hadden zelfs een gezamenlijk 
representatief kantoor aan de Beetsterwei in 
Beetsterzwaag dat permanent bemensd was om 
gasten en geïnteresseerden te kunnen ontvangen. 
Zoals zo vaak was het succes minimaal, raakte de 
“schwung” eruit en verhuisde het geheel naar het 
provinciehuis in Leeuwarden. Zo nu en dan komt 
er een oprisping.

Maar deze kop in de krant was voor de andere leden 
van de F4 aanleiding onmiddellijk aan de bel te 
trekken hoe deze samenwerking moest worden 
opgevat, breuk in de F4? Onze burgemeester heeft 
gereageerd met dat het een regulier overleg en 
kennismaking betrof tussen de colleges van de beide 
gemeenten. Voor mij was dit een zwaktebod, hoe kan 
een dergelijk artikel op de voorpagina en in de kop 
van de krant komen, een artikel dat alleen maar 
verwarring kan stichten. Het betreft wel een 
gezamenlijk interview van de burgemeester van 
Heerenveen…….en onze burgemeester.

Voor mij is dit verslag een slechte zaak. 
De bewoordingen van Heerenveens burgemeester 
konden erop door voor ons, maar die van onze 
eigen burgervader zijn onder de maat. Smallingerland 
wil immers met het Innovatie-cluster zich profileren 
als hoogwaardig centrum in technologische 
ontwikkelingen op internationaal niveau. 
Niets van dat alles maar hoe onnozel in mijn ogen
om een lerarenopleiding voor speciaal leraren 
onderwijs naar Drachten te willen halen, wat voegt 
dat toe aan onze gemeente, dat type opleidingen 
zijn geconcentreerd in Leeuwarden, Groningen en 
Zwolle tot op hbo-niveau. Nee, meer aandacht had 
kunnen worden gegeven aan de Hogere technische 
opleiding die op de Philips Campus samen met de 
RUG binnenkort van start gaat. 

Dat past in het promotie plaatje van een innovatieve 
technische centrumstad.

In de periode van burgemeester Middel werd de idee 
geopperd om van de F4 gemeenten ieder een 
herkenbare profilering neer te zetten: Leeuwarden 
Hoofdstad, Sneek Watersportstad, Heerenveen 
Sportstad en Drachten Cultuurstad. Wij zouden nu 
zeggen: Drachten Technisch Innovatie Stad, dat is 
onze toekomst, daar ligt onze toekomst en kansen.

Van de fractievoorzitter.
Meine Hofman email meinehofman@cs.com;

Momenteel worden we overspoeld met berichten en 
nieuws over de tweede kamer verkiezingen. 
We realiseren ons dat de verkiezingen voor de 
gemeenteraad ook al over een jaar op het programma 
staan. Werk aan de winkel dus. Het zal allemaal wat 
lastiger gaan dan in voorgaande campagnes, door de 
Corona crisis. Wij hebben al veel contactmomenten 
moeten missen. Ik denk hierbij aan de ledenvergade-
ring, de brede fractie-vergaderingen, de teamdag.
We gaan zo langzamerhand de draad weer oppakken 
met digitale vergaderingen.

Hierover wordt u t.z.t. nader geinformeerd.
We zijn op zoek naar mensen die zich bij ons willen 
aansluiten, die eventueel ook bereid om in de 
gemeenteraad plaats te nemen.
Voor een sterke campagne hebben we mensen nodig 
die willen helpen. Wij geven u graag de gelegenheid 
om kennis met ons te maken.

Wij, Johanna en ik doen het raadswerk met heel veel 
plezier. De kans om onze mooie gemeente vooruit 
te helpen door onze inzet en ons partijprogramma 
vinden wij geweldig. Natuurlijk kunnen wij niet alles 
realiseren wat we willen. Vaak moeten we compro-
missen sluiten. Maar ook daarin proberen we zoveel 
mogelijk binnen te halen. Een mooi voorbeeld van wat 
we bereikt hebben is een minimale OZB verhoging.
Het college zette in op bijna 10%, het is 2,8% 
geworden!

We hebben samen met andere partijen de begroting 
stevig kunnen wijzigen d.m.v. amendementen. 
Ook wilden we bezuinigingen op de organisatie, 
maar dit lukte niet.
Zoals u ziet hoeven we ons niet te vervelen.



  Oproep 

  

 Begrijpt u er in onze gemeente nog iets van?  

 Van:
 De overheidstekorten, problemen in de zorg, de Laweigelden, 
 moeilijke procedures bij bouwvergunningen, slechte communicatie
 er veel te weinig huurwoningen zijn, gerenoveerde huurhuizen een 
 veel te hoge huur hebben, zonnepanelen op landbouwgrond 

 - vindt u dat het in onze gemeente anders moet
 - dat het beter kan
 - wilt u daarin meedenken en mee(be)sturen

 Meldt u dan aan via email of telefoon bij:

 Meine Hofman:  06 53448017   email:   meinehofman@cs.com
 of
 Yvonne Feenstra:  06 23141289  email:  secr.smallingerlandsbelang@gmail.com

 Heeft u in  uw kennissenkring geïnteresseerden in de gemeente politiek? 
 Wij komen graag met ze in contact.

 
 Smallingerlands Belang staat voor: 
 

 

 

Onafhankelijke politiek, 
wij zijn geen meelopers en 
luisteren naar Uw mening.


