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Verkiezingsuitgave
Uw mening telt!

Van de voorzitter, Fred de Groot
In het licht van de afschuwelijke gebeurtenissen in
Oekraine verbleken de verkiezingen in onze gemeente. Maar toch vraag ik aandacht voor de slag om de
raadszetels in onze gemeente, die -nog- in volle gang
is. De lantaarnpaalborden vrolijken het straatbeeld op,
als je je er al niet aan ergert. De ene partij maakt het
nog bonter dan de ander om op te vallen; op kruispunten, zelfs op rotondes worden borden geplaatst.
Toezicht van de gemeente is er blijkbaar niet, laat
staan dat die borden worden verwijderd.

De komende vier jaar zet ik mij
graag in voor een eerlijk-,
sociaal- en degelijk financieel beleid.

van onze kant door tussenkomst van de wethouder
weggewuifd werd.
Dan vraag ik mij toch af wat deze afdeling nu met de
blokkade in de Drachtster Vaart vlak bij het centrum
gaat doen. De hele dag bleef een object van een partij
zonder vergunning in de vaart liggen. Er is gesommeerd om het object direct te verwijderen, waaraan
geen gevolg werd gegeven. Om vijf uur kwam de
gemeente met groot materieel en met behulp van de
brandweer (vrijwilligers) de geketende drijvers uit het
water hijsen. Ik telde tenminste 12 man die er mee
bezig waren. Wie gaat opdraaien voor de kosten
van menskracht en ingezet materieel en komt er een
boete? Zal de gemeente ongevraagd inzicht geven?
Terug naar de stembus op 14, 15 en 16 maart.
Hoe zal de kiezer oordelen over de belabberde
prestaties en negatief beeld vanuit ons gemeentehuis? Ik ben erg benieuwd of de huidige coalitie zal
worden afgestraft.

Voor een gemeente waar iedere
mening telt. Samenwerken aan
een Sociale gemeente.

Toen onze partij met de regelgeving in de hand
borden plaatste was de afdeling VTH (Vergunning,
Toezicht en Handhaving) er als de kippen bij om te
dreigen onze borden te verwijderen en een fikse
boete in het vooruitzicht te stellen; volgens hen waren
wij te vroeg met het plaatsen. De afdeling gaf een andere uitleg aan de regelgeving, die door hen zelf werd
verspreid bij alle partijen, maar naderhand na protest

Streven naar een begrijpelijk beleid
dat past bij de noordelijke
nuchterheid.

Motie vreemd aan de orde van de dag
inzake huisjesmelkerij
De gemeenteraad van Smallingerland, in vergadering
bijeen op 1 maart 2022,

constaterende dat:

● De gemeenteraad twee zeer verontrustende
brieven van inwoners van Opeinde heeft
ontvangen, waarin melding wordt gemaakt van
de kwalijke praktijken van een huisjesmelker
● Het woongenot van deze mensen op een
onacceptabele wijze geweld werd en
wordt aangedaan
● Dit werd / wordt veroorzaakt door een koper die
niet zelf het gekochte huis bewoont
● Dit probleem op meerder plaatsen zich voordoet
● In een motie van 28 mei 2019 dit probleem al
werd aangekaart door de SP.
● De motie werd verworpen met 12 stemmen vóór.
Het probleem nu meer acuut en actueler is door
de situatie op de woningmarkt.

overwegende dat:

De Jeugd….mijn Zorg, daar zet
ik me voor in.

● Het op een veilige manier wonen een eerste
levensbehoefte is
● Het een kerntaak van de gemeente is de
veiligheid van de inwoners in de ruimste zin
te leveren.
● Een manier om dat te bevorderen is om een
eigenaar zelf zijn huis te laten bewonen

roept het college op

● Om op korte termijn met een voorstel te komen
om een zelfbewoningsplicht in te stellen voor
woningen tot €300.000.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens Smallingerlands Belang,
Meine Hofman

Colofon:
Redactie:
Fred de Groot en Yvonne Feenstra,
email: secr.smallingerlandsbelang@gmail.com

De volgende 2 moties zijn in de laatste
raadsvergaderingen van deze termijn
door ons ingediend en unaniem
aangenomen:

Samenstelling Bestuur:
Voorzitter: Fred de Groot
Algemeen secretaris: Yvonne Feenstra

Motie vreemd aan de orde van de dag
inzake Schrappen kinderhartchirurgie
in het UMCG.
De gemeenteraad van Smallingerland, in vergadering
bijeen op 8 februari 2022,

constaterende dat:
•

•

Dat minister Kuipers complexe operaties bij
patiënten met een aangeboren hartafwijking
(AHA) voortaan alleen nog wil laten plaatsvinden
in het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC
in Utrecht.
Dit betekent dat het UMCG deze operaties niet
meer mag uitvoeren.

overwegende dat:
•
•

•

•
•

Het Noorden - en dus ook Smallingerland hierdoor weer op achterstand wordt gezet.
Expertise die in 75 jaar werd opgebouwd wordt
in één keer tenietgedaan, een zwaar verlies
voor het UMCG en de bevolking van
Noord Nederland.
Deze beslissing desastreuze gevolgen heeft
voor duizenden kinderen en volwassenen: deze
patiënten moeten levenslang naar Utrecht
reizen voor behandelingen en controles.
Dit een zware belasting is voor de patiënten en
hun familie.
Dit mensenlevens kan gaan kosten vanwege
acute situaties in combinatie de grote afstand.

Meer sociale huurwoningen,
tiny houses ook in de dorpen

•

Een petitie om dit besluit van de minister terug
te draaien al ruim meer dan 200.000 keer
is getekend.

roept het college op
•
•

Er bij minister Ernst Kuipers met grote urgentie
op aan te dringen dit besluit terug te draaien.
De raad een kopie van het verzoekschrift toe te
laten komen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens Smallingerlands Belang,
Meine Hofman

RUBEN

Op campagne in alle dorpen

