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van kernafval, enz.enz. Als Nederland dan toch met 
kernreactoren aan de slag wil, dan moeten we het 
volgens de geleerden hebben van geavanceerde, grote 
centrales – duizend tot zestienhonderd megawatt –  
van een type dat zich heeft bewezen in andere 
Europese landen.

Daartegenover staat een heel andere mening, 
nl. uitgaan van

KLEINERE  CENTRALES zgn. SMR’s 

Het is zaak de ontwikkelingen te volgen die gaande 
zijn voor de realisatie van deze kleinere centrales. 
Dit is een trend die zich duidelijk aftekent. Op de 
World Nuclear Exhibition – ’s werelds grootste vak-
beurs voor de nucleaire sector – eind vorig jaar in 
Parijs was er één onderwerp waar iedereen het voort-
durend over had: small modular reactors (SMR’s).

Dit zijn kernreactoren met een vermogen van tien tot 
driehonderd megawatt, drie tot honderd keer zo klein 
als een conventionele centrale van duizend megawatt. 
Zij nemen natuurlijk veel minder openbare ruimte 
in beslag, zullen minder weerstand bij de bevolking 
oproepen, sneller vergunningen krijgen, enz. De 
onderdelen kunnen prefab worden vervaardigd en 
vervolgens verscheept en ter plaatse geïnstalleerd; 
realisatie in betrekkelijk korte tijd.

Door deze fabrieksmatige aanpak zullen bedrijven 
veel vaker een kernreactor bouwen en treedt er 
een leereffect op, waardoor de kwaliteit omhoog-
gaat en de kosten omlaag; vergelijk de zonnepane-
lenindustrie.

Small modular reactors zijn al een hype, maar bieden 
ze op korte termijn een oplossing voor de energie-
transitie? Of kan Nederland beter een grote kernre-
actor bouwen van een type dat zich heeft bewezen in 
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Energietransitie met Kernenergie 
optie voor Smallingerland? 

Fred de Groot, wnd voorzitter

In ons verkiezingsprogramma hebben wij met geen 
woord gerept over de ontwikkeling laat staan het  
toepassen van kernenergie. Logisch, veel kernenergie  
produceert Nederland niet en er is bij ons weinig 
vertrouwen in de veiligheid van kerncentrales. En 
in Nederland hebben wij slechts 1 kerncentrale van 
formaat, in Borssele/Zeeland; dat is maar een kleine 
jongen vergeleken met reactoren in andere landen. Is 
er in ons land wel voldoende besef en kennis over de 
ontwikkelingen in de bouw van kernenergiecentrales? 
Waarschijnlijk niet en daardoor is er een grote weer-
stand van de bevolking tegen kernenergie.

Deze regering heeft dit onderkend en wil daarin  
verandering brengen. En tegen de tijdgeest in, eind 
vorig jaar althans toen Rusland nog niet Oekraïne was  
binnengevallen, schreven de coalitiepartijen in het  
regeerakkoord om, naast het langer openhouden van 
Borssele, ‘de benodigde stappen [te] zetten voor de 
bouw van twee nieuwe kerncentrales. Door de nu ont-
stane energiecrisis door de oorlog in Oekraïne en het 
manipuleren van Rusland met olie- en gasleveringen 
komt energieproductie door kernenergie in het zoek-
licht, ja brandpunt te staan.

Het lijkt er dan ook op dat deze regering werk wil 
maken in de aanpak van productie van elektriciteit 
door kernenergie.. Is dat haalbaar, nieuwe kerncen-
trales in ons land? Is de weerstand van bevolking- en 
milieuorganisaties te overwinnen? Zou het slechts een 
kwestie zijn van een bestelling plaatsen en latenbouwen? 
Of zijn er nog meer apen en beren op de weg? 

Natuurlijk die zijn er legio als ruimtelijke ontwikkeling, 
omgevingsvergunning, milieu, inspraak, verwijdering 



andere Europese landen? De toekomst zal het leren, 
maar zelfs in Smallingerland zou een SMR goed 
inpasbaar zijn, bijv. op industrieterrein De Haven op 
de plek waar nu nog ALDI zit; en dan zou Smallinger-
land ruimschoots de bijdrage aan de energietransitie 
leveren….

Allereerst wil ik mij 
graag voorstellen

Mijn naam is Ruben Boonstra: bij mijn beëdiging was 
ik 16 jaar oud en sindsdien ben ik de jongste fractie-
vertegenwoordiger van Nederland.

In mijn vrije tijd heb ik hobby’s 
zoals lezen, (luisteren naar) 
klassieke muziek en sinds een 
poos bezig zijn met de 
gemeentepolitiek. Wat mij drijft is 
de drang naar een betere toekomst 
voor Smallingerland. Dit wil ik 
samen met u bereiken.

“La politique est l’art de mentir a propos”

“Politiek is de kunst van het liegen” zei Voltaire. Laten 
wij eerlijk blijven, ik heb daar het volste vertrouwen in.
Zo heb ik u leren kennen!

We hebben een nieuw college. 
Eindelijk. Meine Hofman, fractievoorzitter

De formatie in Smallingerland heeft langer geduurd 
dan in de meeste gemeenten in Friesland. Voor ons als 
Smallingerlands Belang is de formatie teleurstellend 
verlopen. Wij zijn gedurende de vorige periode, een 
stabiele fractie gebleken.

Wij hadden gehoopt, nu we weer drie zetels hebben 
behaald, verder te kunnen komen in de collegeonder-
handelingen. 

De CU en het CDA waren aan de leiding met 10 zetels 
terwijl er 16 nodig zijn voor een meerderheid. De VVD 
stapte al snel in, voor hen was een OZB-verhoging 
bespreekbaar. Voor ons ligt dat gevoelig: één van onze 
speerpunten is nl. gemeentelijke lasten bevriezen. Nu 
waren er nog 3 zetels nodig. Gekozen is voor de FNP 
met 1 zetel en GL met 2 zetels. Die partijen zouden 
stabieler zijn dan Smallingerlands Belang. Qua zeteltal 
zij ze zeer stabiel, jarenlang 1 respectievelijk 2 zetels. 

Het gaat in een democratie om zeteltallen. Vandaar 
dat wij vinden dat de FNP en GL niet in het Smallinger-
lands college thuis horen. We krijgen een onevenwich-
tig verdeeld college met de CU en het CDA, zij vormen 
een meerderheid binnen het college. Wij vragen ons 

af of het CDA wel zo’n stabiele partij is met een totaal 
onervaren fractievoorzitter. Dat er geen lokale partij ver-
tegenwoordigd is in het college is bijzonder jammer.

Uiteraard zullen wij constructief meewerken de komen-
de 4 jaar. Dat zien wij als onze plicht naar onze kiezers. 
Wij willen het beste voor Smallingerland!

We hebben de 
JAARSTUKKEN OVER 2021. 

Meine Hofman, fractievoorzitter

We hebben een keurig rekeningresultaat van 
€ 16.388.000. Hiervan gaat na resultaatbestemming 
€12.368.000 naar de algemene reserve. Verder is de 
jaarrekening geschiedschrijving, het is geen stuurin-
strument. Tot zover de mooie berichten. Dan komen 
nu de minder mooie en zelfs ernstige.

De cijfertjes kloppen, maar de accountant verleent 
geen goedkeurende verklaring omtrent de rechtma-
tigheid. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het niet juist 
omgaan met Europese aanbestedingen. Dit was te 
voorzien, ook in 2020 was dit een probleem en het 
kon niet zo snel op de rit worden gezet. 

De diverse problemen leverden een enorm hoge 
accountantsnota op. Het meerwerk bedraagt in eerste 
instantie ca. € 130.000. Daarmee komt de totale nota 
nog hoger uit dan in 2020.Er wordt nog onderhandeld 
over de betaling van dit bedrag.

Verder is er een zeer lange lijst met punten (bevindin-
gen genoemd) die nog opgepakt zal moeten worden. 
De processen zijn nog lang niet op orde. De verwach-
ting is dat dit nog enige jaren zal gaan duren. 
Er is/wordt inmiddels geïnvesteerd in de deskundigheid 
van het personeel.

Wij zullen de vinger aan de pols houden.
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Noorderbuurt,  Fred de Groot

Deze foto’s zijn niet genomen op een doordeweekse 
dag of op een “gewone” zondag. Nee, u wilt het niet 
geloven, maar op een koopzondag ’s middags om 
ca. half vier.

Ik heb te doen met de winkeliers die open zijn. 
Ik vraag mij dan ook af: hoe lang zal de koopzondag 
in zijn huidige vorm nog blijven bestaan?

Maar er is hoop voor de toekomst. 

Althans dat valt af te leiden vanuit het ambtelijk 
apparaat van onze gemeente.
 
Er wordt – alweer - gewerkt aan een nieuwe winkelvisie 
en ontwikkeling van ons winkelcentrum. Daartoe wordt 
er weer een kapitaal uitgegeven aan het zoveelste 
bureau.

Terugblik van afgelopen periode.   
Johanna Mast-Nikkels, raadslid

De verkiezingen zijn geweest; alle poppetjes zijn 
bekend en voor sommigen nieuw en voor anderen een 
nieuwe uitdaging. We zijn het er allemaal over eens dat 
we niet weer zo’n periode als de vorige willen. Nieuwe 
start en meer samenwerken. Maar hebben we dat niet 
eerder gehoord: “over uw eigen grenzen heen kijken.”

De laatste tijd heb ik verschillende ambtenaren ge-
sproken over enkele onderwerpen of over de sfeer 
in het huis, de samenwerking en hoe zouden zij het 
graag zien. Dan horen en krijg je veel informatie die 
mij dan weer triggeren en ik daar meer van wil weten. 
Veel onderwerpen die zorg en aandacht nodig heb-
ben. Over welk onderwerp maar ook, er is veel over te 
vertellen.

Voorbeeld Maaibeleid:
We zijn met een groep raadsleden door de Drait 
gefietst en gekeken naar verschillende manieren van 
maaien. Met de aandacht voor natuur, praktisch en 
natuurlijk de financiën. Binnenkort wordt dit weer in de 
raad opgenomen en besproken. 

Onderweg kwamen we inwoners uit de wijk tegen 
en uitend hun ongenoegen. Ze gaven aan dat ze al 
op verschillende manieren bij de gemeente hebben 
aangeklopt maar geen antwoord. Alleen we nemen 
het mee.

Omdat de raadsleden uit verschillende wijken komen 
hadden we enigszins een idee. Maar in enkele wijken 
is blijkbaar toch een ander beleid of idee van maaien. 
Naar mijn idee zou je daar best wel anders mee om 
kunnen gaan. In wijken is dit een grote ergernis van 
inwoners. Maar ook soms onbegrijpelijk waarom 
daar wel en waarom niet bij ons. Hierop wordt weinig 
gereageerd en niet naar tevredenheid beantwoord. 
Er blijken veel klachten hierover richting de gemeente 
te gaan. We zijn benieuwd hoe hiermee wordt omge-
gaan. We zijn ook benieuwd met de uitkomst en welke 
richting zij gaan nemen. 

Laaggeletterdheid.
Bij informeren bij scholen, bibliotheek en binnen onze 
gemeente scoort Smallingerland hoog met betrekking 
laaggeletterdheid. En daar maak ik me wel zorgen 
over. Er wordt veel aandacht aan besteed, maar gaan-
deweg kom ik er toch achter dat bij vele instanties nog 
niet helemaal duidelijk is hoe hiermee om te gaan. En 
dat maakt dat ik me daar meer zorgen over maak. 

Paar maand terug in de escape caravaan van de 
bibliotheek konden we letterlijk ervaren hoe iemand 
die de teksten niet begrijpen zich voelen. Hierdoor 
isoleer je steeds meer mensen in onze maatschappij. 
Wat voor velen onder ons gewoon is, is beslist voor 
hen niet gewoon. En dat moet steeds meer bewust 
gemaakt worden voor iedereen om ons heen. 

Ook de digitale wereld wordt steeds meer toegepast, 
maar er zijn nog velen onder ons die niet thuis zijn 
in die digitale  wereld. Ook hen isoleer je in onze 
maatschappij. En dat steeds meer mensen afstand, 
armoede binnen onze maatschappij ervaren. Hoe 
kunnen we hier meer aandacht voor vragen. Wat heb-



ben we nodig om dit bij iedereen onder de aandacht 
te brengen. Nog een mooie uitdaging voor ons de 
komende periode.

Aangenaam, ik ben Dennis Bekius

Op 18 februari 1980 ben ik 
geboren in Drachten en ben 
opgegroeid in de wijk de Trisken. 
In de weekenden was ik regelmatig 
bij mijn vader in de vogeltjesbuurt.

Al van jongs af aan zat het 
hulpverlenen mij in het bloed. 
Op mijn 6e werd ik lid van reddingsbrigade Drachten 
en tot op de dag van vandaag ben ik hier actief, met 
name in de waterhulpverlening op de lokale wateren. 
Daarnaast ben ik in de zomer strandwacht op Texel.
Watersport gaat als een rode draad door mijn leven, 
want naast de hulpverlening zeil ik regelmatig op 
Skûtsjes en heb mijn eigen zeilboot, verder ben ik gek 
op kitesurfen, golfsurfen, e-foilen en wingfoilen. 

Qua opleiding heb ik diverse keuzes gemaakt. 
Ik heb elektrotechniek gestudeerd en ben daarna de 
zorg ingegaan. Op mijn 19e werd ik aangenomen op 
een voormalige stageplek in Southport (Noord En-
geland). Ik besloot er te gaan wonen en ben daar 3 
jaar gebleven. Toch miste ik Smallingerland en heb 
uiteindelijk de stap terug genomen. In die tijd had ik 
binnen no time een heerlijk huisje aan de Rien met 
fantastische buren. Inmiddels woon ik in de Drait op 
de Moezel.

Sinds 2002 ben ik werkzaam als begeleider in de 
gehandicaptenzorg. Een doelgroep die me na aan het 
hart ligt, net zoals alle mensen die ongekozen afhan-
kelijk zijn of zijn geworden van de samenleving.

Ik ben niet alleen gebleven, want na wat omzwervin-
gen ontmoette ik in 2013 Ylse Huizinga uit Friesche-
palen. We hebben twee levendige jongeheren van 
5 en 7 jaar oud. Friesland is de plek waar wij onze 
kinderen groot willen brengen, omdat wij ons ook echt 
Fries voelen en veel waarde hechten aan de noorde-
lijke nuchterheid.

In 2019 zijn Ylse en ik onze onderneming Fun4rent 
gestart. Ooit begonnen met het verhuren van onze 
knaloranje t3 camper, maar inmiddels verhuren we 
een breed assortiment van fun en recreatie artikelen. 
Je kunt altijd de site eens bekijken.

Dan nu de politiek…vanuit Veiligheidsregio Fryslân 
werden in het verleden keuzes gemaakt, waarbij er 
voorbij werd gegaan aan de waarde van vrijwilligers, 

hun kennis en het materiaal van de Friese reddings-
brigades op het gebied van waterhulpverlening. We 
dreigden in Drachten onze boot te verliezen. Om deze 
reden heb ik als provinciaal vertegenwoordiger van de 
Friese reddingsbrigades de politiek opgezocht in de 
hoop een stukje bewustwording te creëren.

Vertrouwen in de politiek is voor mij sinds 2002 alleen 
maar afgenomen en ik ergerde mij aan het gebrek van 
realiteitszin en het onvermogen om politieke besluiten 
begrijpelijk te maken.

Er werd in mijn ogen onvoldoende geluisterd naar de 
eigen inwoners. Dit is ook de reden dat ik lid ben 
geworden van “Smallingerlands Belang.” Vooral het 
stuk waarin “uw mening telt,” vind ik waardevol. 

Ik ben geen fan van luchtkastelen, maar meer van de 
basis op orde.

Het is een hele eer en verantwoordelijkheid om namens 
de kiezers van Smallingerlands Belang als raadslid uw 
geluid naar voren te kunnen brengen.
Ik flankeer Meine en Johanna als raadslid en ben 
dankbaar voor de inzet van onze fractievertegenwoor-
digers, bestuur en leden. Het voelt voor mij als een 
prettig team waarin we in vertrouwen meningen kunnen 
wegen om tot gezamenlijke standpunten te komen.

Mochten er vragen zijn of zijn er zaken die u aan de 
kaak wil stellen dan kunt u mij altijd benaderen: want 
úw mening telt!

Met energie ga ik de komende raadsperiode tegemoet!

Namens Fractie en Bestuur 
wensen wij U een hele mooie 
onbezorgde zomer!


