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uit kan stappen. Dat dit op deze manier veel geld kost 
en niet altijd dat oplevert en in de molen blijft  hangen, 
wat niet wenselijk is en uiteindelijk met een kater aan 
de kant komt te staan. Soms kan een gesprek of een 
luisterend oor al voldoende zijn. Want laten we eerlijk 
zijn. De hulpvrager moet het vaak zelf doen. Ze heb-
ben soms een ruggensteun nodig of een uitgestoken 
hand. En soms met een simpele vraag: wat kan ik 
voor je doen. Maar ondanks de goede inzet waar we 
niet op tegen kunnen zijn, vragen we ons toch af: wat 
wordt er nu al gedaan en wat gaat er meer gebeuren?

Ombudsfunctie, Johanna

Tijdens de ronde tafel is er informatie naar voren 
gekomen over het stuk dat blijkbaar verschillende 
opvattingen of verwachtingen heeft m.b.t. de functie 
van de ombudsfunctie. En ons ook een beetje heeft 
doen verrassen over de informatie die ons tijdens de 
ronde tafel is meegedeeld. En hadden graag een extra 
ronde tafel gehad mede doordat de ombudsvrouw uit 
Groningen niet mee heeft kunnen doen en haar visie 
over het geheel kunnen delen. Ze heeft gelukkig ons 
genoeg informatie toegestuurd waarmee we verder 
kunnen. MOS liet ook weten dat ze het hebben 
geïnterpreteerd als meer gericht op de hulpvraag en 
naar de juiste weg te zoeken/vinden. Daar hoeft naar 
onze mening geen ombudsfunctie voor opgesteld te 
worden want dat kan nu toch ook al en onze voorkeur 
gaat ook niet uit om dit onder MOS weg te zetten.

Het functieprofiel Nationale ombudsman/vrouw is naar 
onze mening duidelijk. Omdat we landelijk zijn aange-
sloten wil dit niet zeggen naar onze mening voldoende 
te zijn. Dat is voor onze inwoners niet laagdrempelig. 
Een ombudsman/vrouw die het gehele proces met 
hun mee gaat en evt. samen de juridisch wegen kan 
vinden. Daar zit volgens ons de juiste benadering.
Een ombudsfunctie moet onafhankelijk zijn en liefst 
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De koers naar 
sociale gemeente, Johanna

Wij als Smallingerlands Belang zijn blij dat er een 
koers naar een sociale gemeente wordt in gezet en 
niet meer van wordt afgeweken. Want Smallingerlands 
Belang vindt een sociale gemeente belangrijk; dan 
heb je een doel wat je wil bereiken. Maar wanneer je 
een koers gaat varen moet je wel kader hebben om 
dat doel te halen. Tijdens de ronde tafel hebben 
verschillende partijen hun input gegeven waarop ze 
zich tot deze koers naar een sociale gemeente hebben 
gebaseerd. Er zijn door 1000 inwoners, 75 specialisten, 
Carins, Mos en de gemeente gegevens opgehaald en 
verwerkt tot deze koers. 

Er is veel werk en onderzoek gedaan en dat is fijn om 
te horen. Maar dan vragen wij ons af hoe wordt dit 
dan verwerkt, welke inzichten of conclusies zijn hieruit 
gehaald om dit eindconcept op te stellen. Ook gezien 
de reacties die zijn ontvangen en gegevens tijdens de 
ronde tafel. Is er voorbij gegaan aan wat de inwoners 
hebben gezegd of is er gekeken wanneer er iemand 
komt met een hulpvraag en die moet worden behan-
deld. Welke vragen zijn er gesteld en welk startpunt 
is er gekozen. Deze informatie kan een belangrijk 
onderdeel zijn om de koers te bepalen. 

De redenen van deze opmerkingen zijn dat er toch 
een doelgroep is vergeten. Ook delen het VN panel 
Gehandicapten en enkele insprekers niet in deze 
uitkomst. Wat mw. I. Weernink van MOS aangaf 
triggerde ons wel en volgens ons is dat ook een 
goede koers: vooraf kijken - welke hulpvraag en wat 
kan en wil de hulpvrager zelf. Soms wordt er direct 
gekeken welke “specialist” moet er ingezet worden om 
deze hulpvrager te helpen om niet in de bureaucratische 
molen terecht te komen, met het gevolg dat bij deze 
hulpvrager een koers wordt ingezet en er niet meer 



buiten het gemeentehuis. De inwoners moeten het 
gevoel en vertrouwen hebben dat iemand onafhankelijk 
staat wanneer men bijv. een klacht heeft m.b.t. de 
bejegening vanuit het gemeentehuis. 

En onze voorkeur zou er naar uitgaan dat de omschrijving 
van de ombuds-functionaris in de bijlage aangepast 
wordt en het woord gemeentelijke eruit te halen. 
We zien graag dat de ombudsfunctie spoedig komt en 
zouden graag vandaag als een hamerstuk zien. 

Wanneer de wethouder dit ook erkent en de toezeg-
ging kan doen dat dit gedeelte aangepast wordt en op 
een later tijdstip evalueren en evt. indien nodig aan te 
passen. En dit als een soort werk- of start document 
ziet kunnen we verder.

De Peinder Mieden, Fred

Vanaf het begin in 2008 ben ik bij de ontwikkeling  
betrokken, weliswaar op de zijlijn maar ook als “buurman.”  
De eerste opzet had mijn volle instemming om een 
soort bufferzone te creëren tussen het oprukkende 
Drachten en mijn dorp. Innovatief en duurzaam 
was het credo. Behoud van de huidige verkaveling, 
historische paden en singels. Hieronder valt ook het 
opwaarderen van historische paden tot ontsluiting- of 
wandelroutes; ze blijven onverhard. Het is de ambitie 
om alle singels qua onderhoud en kwaliteit weer op 
niveau te krijgen, en om in het recente verleden verlo-
ren gegane singels weer aan te leggen. 

Een kudde wild levende runderen, mogelijk aangevuld 
met paarden, die het hele jaar rond hier graast, zorgt 
ervoor dat het gebied open blijft en niet “verruigt” en 
“verbost.” De dichtheid van de grazers blijft zo laag 
dat de houtsingels weinig risico lopen op vraatschade. 
Mocht lokaal toch vraatschade dreigen dan is een 
(tijdelijk) raster voldoende om dit op te lossen, aldus 
de letterlijke tekst van de gemeente.

In 2011 kreeg het project een boost door het principe 
Nieuwe Marke: Ontwikkelingssubsidies kwamen los. 
Het was een landelijk uniek project, wonen en leven 
in de natuur. Ondanks heftige discussies in de bijeen-
komsten van Dorpsbelang, het leek wel vooral tegen-
standers van het plan tegen één voorstander, ging het 
plan door.

Het werd ons perfect verkocht. In het natuurgebied 
van 90 ha zouden 45 woningen mogen worden ge-
realiseerd. De opbrengst van de verkoop van de 45 
kavels was de financiering van het project. En met 
het door de raad aangenomen bestemmingsplan in 
2017 – onze fractie was voor, ik heb mij onthouden 
van de stemming -  konden kandidaat-kopers eindelijk 
de financiering bij de banken realiseren in plaats van 
constructies als de Groninger Variant.

En toen ging het los. Door elke dag in het plangebied te 
wandelen met hond Toska heb ik de ontwikkeling van 
dichtbij kunnen volgen. Groot was mijn verbazing dat het 
natuur inclusieve karakter teniet werd gedaan door het 
aanbrengen van prikkeldraad, maar geen protesten. 

Daarmee was de afscheiding nog niet voldoende, er 
werd ook nog schrikdraad toegevoegd: de grazers 
moesten worden gestuurd en gekeerd; maar ook de 
reeën; echter, meerdere jonge reeën vonden in het 
prikkeldraad de dood.

Zoals eerder vermeld de wegen zouden onverhard 
blijven, natuur. In zulke wegen/paden komen “natuur-
lijke” oneffenheden, kuilen en zomers kan het gaan 
stuiven. Vooral als gemotoriseerd verkeer met snel-
heden van 50 km per uur er over rijdt (zelf opgemerkt) 
en dat in een 30 km zone. 

 Colofon: 

 Redactie: 
 Fred de Groot en Yvonne Feenstra, 

 email: secr.smallingerlandsbelang@gmail.com

 Samenstelling Bestuur: 

 Voorzitter: Fred de Groot
 Algemeen secretaris: Yvonne Feenstra



Dat kon zo niet langer, er moeten ten gerieve van de 
bewoners betonpaden worden aangelegd, tot bijna 
aan hun woning. Wat blijft er zo over van het uitgangs-
punt, natuur-inclusieve?

Hoe dan ook. Het zal de bewoners de pret niet drukken, 
het woongenot wordt alleen maar beter, het kost hen 
niets, hun woning stijgt in waarde en de gemeente 
betaalt, maar het is hun welgegund.

Tot slot financiën.
Er kwam mij ter ore dat er onlangs een vervelende 
discussie is ontstaan tussen een bewoner van het 
eerste uur en een raadslid over de financiering van 
deze betonpaden. Aangezien financiën in mijn porte-
feuille zat, trok dit mijn aandacht.

Feiten meegedeeld door het college: Er was nog een 
overschot/reserve van € 800.000,- en daaruit kon de 
aanleg van de paden t.w. € 400.000,- royaal worden 
bekostigd. Ik heb deze aanleg op de voet gevolgd, 
volgens mij rijzen inmiddels de kosten de pan uit en ik 
kom tot de conclusie dat deze dichter bij € 1 miljoen 
liggen dan de opgave van het college.....en de aanne-
mer is nog lang niet klaar (3 juni). 

Is die reserve groot genoeg?
Er zijn nog enige onverklaarde financiële aspecten.
Er zijn kavels door de gemeente overgedragen aan 
aanwonenden t.w. bij  Kletten 6, Hegewei 3, Hegewei 
11, 13, en 15  inschatting meer dan 4 ha, waar is de 
opbrengst naar toe gegaan? In mijn beleving hoort dit 
niet bij de Peinder Mieden, maar bij de gemeente. 
Wie het weet, ik houd mij aanbevolen.

Houtrook  Fred

Houtrook is ongezond. Houtkachels dragen voor bijna 
25% bij aan het aandeel fijnstof in de lucht. Bij ongun-
stige weers-omstandigheden, bij weinig wind blijft de 
rook langer hangen. En als de luchtkwaliteit al slecht 
is, bijvoorbeeld bij smog door fijn stof, verergert rook 
de situatie.

Regelmatig worden wij benaderd of er iets gedaan 
kan worden aan het stoken van hout in open haarden 
of houtkachels. Veel mensen hebben er veel last van. 
De rook is voor iedereen ongezond, maar mensen 
met luchtwegaandoeningen, COPD, astma, of een 
andere longziekte, hart- en vaatziekten, ouderen en 
kinderen behoren tot de gevoeligste groepen. 

Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door 
houtrook. Kennis Age (naam is gefingeerd) heeft mij 
regelmatig aangesproken over de stookoverlast bij 
hem thuis. Zijn vrouw heeft luchtweg-problemen, zij 
moeten ’s nachts voor de frisse lucht in de slaapkamer 
de ramen open hebben; door stoken in hun omgeving 
met de wind “verkeerd” moeten de ramen dicht.

Gesprekken met de “stokers” helpt niet, klagen bij 
de gemeente evenmin, ja de wijkagent komt langs, 
maar er gebeurt niets. Het kan ook (nog) niet, het is 
treurig maar er is geen regelgeving voor. Er lijkt een 
kentering te komen, het begin is er met eisen die 
gesteld worden aan houtkachels,  landelijk roept het 
RIVM mensen op om geen hout te stoken, zij geven al 
stookalerts af. 

Ook de politiek lijkt te bewegen, Smallingerlands 
Belang blijft zich inzetten om regelgeving te krijgen en 
stookoverlast te beperken.
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  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.


