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Data om niet te vergeten:

Zondag 1 mei 2011 
Viering 65 jaar PvdA in Zwolle 
(zie voor tijden en aanmelding in dit Vuistje)
 
Maandag 9 mei 2011
Inloopsspreekuur van 19.30 - 20.00 uur in Linksaf
 
Maandag 9 mei 2011
Schaduwfractievergadering 20.00 uur
 
Donderdag 12 mei 2011
Raadsvergadering (eerste) 19.30 uur in gemeentehuis
 
Donderdag 26 mei 2011
Raadsvergadering (tweede) 19.30 uur in gemeentehuis
  

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 30 MEI 2011
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Op zaterdag 23 April 2011 overleed Max van 
der Stoel. In mijn bedrage van deze maand 
wil ik hier aandacht aan besteden omdat van 
der Stoel in mijn ogen als politicus boven alle 
partijen stond en uitging van een visie over 
rechtvaardigheid en onderdrukking waar 
links of rechts niet meer gelde.
Voor elke politicus is het de kunst praktisch te 
zijn zonder zijn idealen te verliezen. De zater-
dag overleden ex-minister van Buitenlandse 
Zaken Max van der Stoel was daar een mees-
ter in. Hij wordt herinnerd als een bekwaam 
en realistisch bestuurder, en vooral als een 
principieel strijder voor de mensenrechten.
Reeds als student gaf Van der Stoel blijk van 
een onafhankelijke geest. Hij was zowel lid 
van het Leidse studentencorps Minerva als 
van de socialistische studentenbeweging Po-
liteia. Openheid zou hij zijn leven lang be-
houden. In de jaren zestig bracht die hou-
ding hem in conflict met Nieuw Links binnen 
zijn eigen partij, een destijds machtige stro-
ming waarvan sommige exponenten meen-
den dat de DDR het 'betere' Duitsland verte-
genwoordigde. Van der Stoel, gevormd door 
de Duitse bezetting, weigerde echter onder-
scheid te maken tussen linkse en rechtse dic-
taturen
Van der Stoel was onder meer minister in het 
kabinet-Den Uyl (1973-1977). Na zijn car-
rière in de landelijke politiek stelden de VN 
hem in 1991 tijdens de Golfoorlog aan als 
speciaal rapporteur voor de mensenrechten 

in Irak.
Ook werd hij in dat jaar ook voor het leven be-
noemd tot minister van Staat. In 1992 werd 
hij de eerste Hoge Commissaris voor de Min-
derheden van de Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa (OVSE).

In het buitenland kreeg de PvdA'er veel waar-
dering voor zijn inzet voor mensenrechten, 
vooral in Griekenland.
Als Tweede Kamerlid schreef hij voor de Raad 
van Europa een vernietigend rapport over 
het Griekse kolonelsregime (1967-1974), dat 
er toe bijdroeg dat Griekenland eind 1969 uit 
de Raad verdween.
Na de val van het kolonelsregime werd in 
Athene een straat naar hem genoemd.
In het communistische Tsjechoslowakije 
kwam hij op voor dissidenten van Charta 77. 
In 1988 protesteerde Van der Stoel in Praag 
tegen de zoveelste arrestatie van de toenma-
lige dissident Vaclav Havel.

Hij protesteerde even hard tegen de Griekse 
kolonels als tegen de arrestatie van Vaclav Ha-
vel door de Tsjecho-slowaakse communisten. 
Wel bleef hij altijd diplomaat: niet de getui-
genis, maar het effect stond voorop.
Max van der Stoel laat een gedachtengoed 
na dat niets aan kracht verloren heeft. 

Martin Holtermann

Max van der Stoel was doordrongen 
van het besef dat van onderdrukking 
niets goeds kan komen.

Spreekuur fractie en wethouder
Iedere maand in Linksaf, voorafgaand aan de schaduwfractie. 

Zie voor datum de voorzijde van het Vuistje



Datum   : 14 maart 2011.
Plaats : Linksaf
Aanvang : 20.30 uur

Aanwezig: 
Leden: Jochum Eenkhoorn, Ger Noord-
huis, Harry Rietman, Henk Trinks, Evert 
Eenkhoorn. 
Fractie: Janet Hoentje, Astrid Dijkstra, 
Klaas Eenkhoorn. Bestuur: Jan Haverkate 
Ria Grootoonk, Henk van Schaik. 
Wethouder: Lucas Boshove.

1. Opening
Wegens de vakantie van de voorzitter, Mar-
tin Holtermann, zit Jan Haverkate de ver-
gadering voor.

2. Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken
Evert Eenkhoorn deelt mee dat Klaas Boers 
in het ziekenhuis verblijft.

3. Financieel verslag
Ria geeft een toelichting. De kascontrole-
commissie, bestaande uit Gerda van 
Schaik en Bernard Marcus, heeft de boe-
ken in orde bevonden. Het verslag wordt 
goedgekeurd .

4. Verslag van het bestuur
In het bestuur zijn een paar wijzigingen. 
Martin heeft het voorzitterschap van Jan 
overgenomen en Henk doet het secretari-
aat.
Jan memoreert dat veel werk is gaan zitten 
in de twee verkiezingscampagnes.
In het afgelopen seizoen hebben we twee 
thema-avonden georganiseerd, een over 
de jeugdproblematiek met het TweedeKa-
merlid Lia Bouwmeester en een over de ou-
deren met het Tweede Kamerlid Agnes 
Wolbers.
Zoals bekend is de vergaderstructuur ge-
wijzigd. In de zomer van dit jaar zal een en 
ander worden geëvalueerd.

Het ledenbestand is nog steeds aan het 
“vergrijzen”. Het ledental bedraagt thans 
84.
Er zijn geen op- of aanmerkingen

5. Verslag van de fractie
Janet stelt dat de omschakeling van 4 naar 
3 raadsleden moeilijk is geweest. De porte-
feuilles moesten worden herschikt. Astrid 
is nu de contactpersoon voor Hasselt Klaas 
voor Genemuiden en Janet voor Zwart-
sluis.
De belangrijkste onderwerpen waren: het 
opstellen van het coalitieprogramma, de 
burgemeester benoeming en de Algeme-
ne beschouwing Een motie over het grof 
vuil is helaas verworpen. De opmerkingen 
over de WMO zijn opgenomen in de be-
leidsnota terzake
Het is een druk jaar geweest.

6. Verslag wethouder
Lucas heeft een heel andere portefeuille 
gekregen. Hij is nu portefeuillehouder van 
“de zachte sector”. De bezuinigingen 
hangen nog steeds als een donkere wolk 
boven de gemeente. De Raad is akkoord 
gegaan met de bezuinigingen in de WMO, 
maar of het voldoende is blijft de vraag. In 
zijn portefeulle is van alles aan de hand. Hij 
noemt de Wezo, de mogelijke overheve-
ling van de jeugdzorg naar de gemeente, 
de problemen met het jongerenwerk in 
met name Hasselt

VERSLAG JAARVERGADERING PVDA



7. Huldiging jubilarissen
Volgens een recent overzicht blijkt dat er 
weer 3 jubilarissen zijn. Martin zal de 
speldjes uitreiken.

8. Rondvraag
Astrid plaatst vraagtekens bij de actuali-
teit van de website van de PvdA. Tevens wil 
zij hulp van het bestuur bij de profilering 
van de fractie. In het eerstvolgende be-
stuur/fractie overleg zal dit punt worden 
geagendeerd. 
Harry meldt dat Martin van der Haar in kor-
te tijd zwaar is gedementeerd.
Evert vraagt aandacht voor de hoek Eiken-
laan/ Gashuisstraat. De fractie kan hem 
meedelen dat de bouw zal starten zodra er 
kopers zijn.
Jochum vraagt naar het veer in Genemui-
den. Lucas deelt mee dat na  1 april ook op 
zondag weer wordt gevaren.
Niets meer aan de orde sluit Jan de verga-
dering.

Burgemeester Eddy Bilder op onze PvdA fiets 
op werkbezoek met PvdA fractievoorzitter 
Astrid Dijkstra: een goed voorbeeld voor de 
ambtenaren van Zwartewaterland om vaker 
de fiets te gebruiken. Tevens een mooie aan-
zet van de Week van de duurzaamheid én als 
illustratie van de eerste gemeentelijke Duur-
zaamheidsnota zoals onlangs door de raad 
aangenomen. 

Uw mening teltHebt u goede ideeën, grote ergernissen of wilt u uw verhaal kwijt? Kom naar het fractiespreekuur of bel met de fractie, wethouder of bestuur. Zie voor de tele-foonnummers en mailadressen de ach-terzijde van dit Vuistje. 



De laatste tijd is er weer enige reuring in de 
raad. Genemuiden stond dit keer op de 
agenda en wel het Centrumplan en de be-
stemming voor het oude Gemeentehuis. 
Bij het oude Gemeentehuis heb wij al een 
aantal keren het voortouw genomen om 
het proces te bespoedigen met steeds de 
SGP aan onze zijde. Wij zijn altijd van me-
ning geweest om het oude Gemeentehuis 
los te koppel van het centrumplan, omdat 
het oude Gemeentehuis een vast gegeven 
is, als je het niet wilt afbreken en voor het 
centrumplan nog een visie moet worden 
ontwikkeld.  Tevens kan bij een juiste in-
vulling van het oude Gemeentehuis, waar-
bij naast een maatschappelijke invulling er 
ook mogelijkheden voor commerciële doe-
leinden zijn  en daardoor een voor alle par-
tijen financieel haalbaar resultaat kan ople-
veren. Verder merkten wij enige frustratie 
bij het Burgercomité, dat het niet serieus 
genomen werd. Wij staan positief tegen-
over burgerinitiatieven en dan moet je 
groepen burgers ook in de gelegenheid 
stellen om daar invulling aan te geven. Ui-
teindelijk hebben wij de coalitie kunnen 
overtuigen  en samen met de SGP een mo-
tie ingediend om het proces vlot te trek-
ken. Wij hopen er het beste van en zien 
dan ook de ontwikkelingen met belang-
stelling tegemoet.
Het Centrumplan had meer voeten in de 
aarde en de raadsvergadering verliep op 
dit punt dan ook chaotisch. Bijna alle par-
tijen verloren de hoofdlijnen uit het oog en 
gingen op detailniveau op dit onderwerp 
in. Sommigen wilden zelfs zover gaan, dat 
zij wel gingen beslissen welke winkel waar 
kwam. Angst en emotie hadden de over-
hand en dat zijn nou juiste de slechtste 

raadgevers. Het voorstel van het college 
om de Genemuider Allee op de kop van de 
Puttenstraat te ontwikkelen en daarbij de 
mogelijkheid te bieden om er twee super-
markten te laten bouwen was olie op het 
vuur voor alle partijen, behalve de PvdA. 
Op dit punt staan wij redelijk geïsoleerd, 
omdat wij dit als enige partijen een realis-
tisch en betaalbar scenario vinden. Tevens 
zijn wij van mening, dat dit een mogelijk-
heid biedt om een derde supermarkt (Aldi) 
toe te laten.  De andere partijen zijn van 
mening dat de supermarkt(en) zich maar 
aan de Klaas Fuitestraat moeten gaan ves-
tigen. Hoe zij dit denken te realiseren blijft 
een open vraag. Niemand heeft daar mo-
menteel posities ingenomen en dat houdt 
in dat er eerst vrijstaande woningen ge-
kocht moeten worden om ze vervolgens af 
te breken en er daarna winkels te vestigen.  
Als deze woningen al te koop zijn, dan nog 
lijkt ons dit een wel erg kostbare manier 
om daar winkels/supermarkten te ontwik-
kelen. Hoe hoog zal de investering cq de 
huurprijs wel niet worden? Volgens ons 
geen realistisch scenario. Verder blijkt dat 
de locatie Rinos , inclusief twee woningen,  
te koop staat op de hoek van Oosterbrug-
straat en het zuidelijke gedeelte van de 
Klaas Fuitestraat.  Ook dit zal een veel duur-
dere oplossing zijn dan de Genemuider 
Allee en het is dus maar de vraag of super-
markten zich hier willen/kunnen vestigen. 
Tevens bestaat er een groot risico van plan-
schade, hetgeen ook een prijsverhogend 
en dus huurverhogend effect heeft. We zul-
len zien waar het schip strandt, maar het 
zal nog enige tijd vergen.  Wordt vervolgd.

Klaas Eenkhoorn

ROADSPROAT,



Onze akkers in de regio worden tegenwoor-
dig veelvuldig ingezaaid met snijmaïs, wat in 
het natuurlijk proces niet altijd wenselijk is. 
We moeten echter ook begrip tonen voor de 
bedrijfsvoering in de landbouw van dit mo-
ment.
Wat zou het mooi zijn als we een aantal stro-
ken, aan het einde van een perceel, in kon-
den zaaien met wilde flora, veelkleurige ak-
kerbloemen die een grote bijdrage kunnen 
leveren aan onze eigen geluksbeleving, door 
veelzijdige flora en fauna.
Ook kan het een goede manier zijn verkeers-
remmende maatregelen te bevorderen. Bij 
bloemenpracht zal men ongetwijfeld een la-

gere snelheid aanmeten om hiervan opti-
maal te kunnen genieten.
Voor de landbouwers staat daar compensa-
tie tegenover in de vorm van kostprijs. Welke 
landbouwer in het gebied Zwartewaterland, 
Zwolle en Staphorst heeft zin hier op in te 
gaan? Voor telefonische informatie: Wolter 
van Hasselt te Hasselt, telefoon: 038-
4772167 (op werkdagen te bereiken tussen 
10.00 uur en 12.00 uur).
Voor meer informatie, kijk op de website:    

Wolter van Hasselt

www.natuurlijkduurzaam.nu

Snijmaïs een natuurlijk product.

De PvdA bestaat dit jaar 65 jaar en viert dit 
op 1 mei in de Nieuwe Buitensociëteit in 
Zwolle. Naast Job Cohen en Liliane Plou-
men worden ook Wim Kok en Wouter Bos 
verwacht. Tussen 13.00 en 17.00 uur wor-
den films vertoond, muziek gespeeld en in-
terviews gehouden. Er wordt terug geke-
ken en vooruitgeblikt.
Aanmelden kan via de PvdA website of 
door te bellen met nummer 0900-9553.

Job Cohen, Wim Kok en Wouter Bos 
naar Zwolle

http://www.natuurlijkduurzaam.nu


De film ”Des hommes et des dieux” wordt 
gratis vertoond op dinsdag 7 juni 2011 om 
20.00 uur in de molen De Zwaluw te Hasselt. 
Gratis kaarten zijn op te halen bij de Werel-
dwinkel te Hasselt (Keppelstraat 3). 
Over de film. De film raakt een open zenuw in 
de samenleving: het terrorisme in naam van 
de islam. De film “Des hommes et des dieux” 
vertelt de waargebeurde geschiedenis van 
acht broeders, die lid zijn van de orde van Cis-
terciënzers en leven in het Atlasgebergte in 
Algerije. Regeringstroepen en rebellen staan 
elkaar midden jaren negentig naar het leven 
en sluiten de monniken steeds verder in. Ze 
krijgen herhaalde waarschuwingen te ver-
trekken. Maar voor de monniken is dat een 
dilemma; ze hebben een gelofte afgelegd 
toen ze het klooster betrokken, en ze willen 
de plaatselijke bevolking die geen uitwijkmo-

gelijkheid heeft, niet in de steek te laten. Als 
ze besluiten te blijven, doen ze dat dan voor-
al wegens hun religieuze roeping, of op hu-
manitaire gronden, uit solidariteit met de 
dorpelingen? 'Un succès miraculeux' kopten 
Franse kranten, geheel in de sfeer van de 
film. In een tijd die in het teken staat van het 
snelle geld, de grote waffel en de onvermij-
delijke blingbling, groeit de behoefte aan te-
genwicht: aan films waarin stilte, aandacht 
en rust centraal staan, zo verklaarde filosoof 
Luc Ferry op de Franse televisie. 
Deze gratis vertoning is een samenwerkings-
verband van de SCAB en stichting Duurzaam 
Hasselt, in het kader van de “Week van de 
duurzaamheid”.

Jan Haverkate
 

De film ”Des hommes et des dieux”
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  Stichting Duurzaam Hasselt organiseert 
in 2011 de eerste editie van een thema-
week rondom duurzaamheid. Naar een 
idee van Wolter van Hasselt is een werk-
groep al ruim een jaar bezig met de voor-
bereidingen. De themaweek “Natuurlijk 
Duurzaam” zal plaatsvinden van zaterdag 
4 juni t&m zaterdag 11 juni 2011 met daar-
in heel diverse activiteiten om de mensen 
bewust te maken van de noodzaak van 
duurzaamheid. De themaweek wordt ge-
organiseerd in de gemeentes Zwolle, Stap-
horst en Zwartewaterland. Het doel van de-
ze themaweek is om voorbeelden van 
duurzaamheid te laten zien, die het pu-
bliek makkelijk kan  toepassen in het dage-
lijks leven. 
Een greep uit de vele thema's die aan de or-
de komen in de themaweek Natuurlijk 
Duurzaam: wereldmaaltijden, volkstuin-
verenigingen, biologische land- en tuin-
bouw, fiets- en wandelroutes, biogasbus 

van de ROVA, een solar-auto op zonne-
energie (van de Technische Universiteiten 
Delft), duurzaam wonen, ecodorpen, 
kringloopwinkels, afvalscheiding door Ro-
va, kanoën, aandacht voor duurzaamheid 
in de kerkdiensten, open dag rioolwater-
zuiveringsinstallatie Genemuiden, Fair Tra-
de in de wereldwinkels, rentmeesterschap 
als opdracht, modeshows door kringloop-
winkels, de film “Des hommes et des 
Dieux, lezingen door fotograaf Paul van 
Gaalen, de dag voor duurzaam onderne-
men, autoloze zondag, weidevogelbe-
heer, de dag van het duurzame vervoer, 
transition towns, het multiculturele  Full 
Colour Festival Hasselt 2011, MBO-
congres over duurzaamheid, open huis bij 
veel duurzame organisaties en nog talloze 
andere boeiende activiteiten. Wat is nu 
wanneer en waar te beleven? Zie daarvoor 
de website:   www.natuurlijkduur-
zaam.nu

Jan Haverkate.

De themaweek “Natuurlijk Duurzaam”

Schaduwfractie

De schaduwfractie bespreekt met belang-
stellende leden de eerstvolgende raads-
vergaderingen (14 en 28 april). Bespreek-
punten zullen per mail aan PvdA leden be-

kend worden gemaakt. Dit gebeurt per 
mail. Indien u de stukken vooraf wilt ont-
vangen, kunt u dit aan Astrid Dijksta door-
geven.



Wereldmaaltijd op 
Full Colour Festival Hasselt 2011

Het is een onverdraaglijke gedachte dat er 
nog steeds ruim 800 miljoen mensen chro-
nisch ondervoed zijn. Dagelijks sterven er 
vele duizenden kinderen en volwassenen 
door honger en gebrek, terwijl er op de we-
reld ruim voldoende voedsel wordt gepro-
duceerd om iedere wereldbewoner elke 
dag voldoende te voeden. Honger in de 
wereld is geen gevolg van gebrek aan 
voedsel, maar een gevolg van ongelijke 
verdeling. Om dit duidelijk te maken 
wordt er op zaterdag 4 juni in Hasselt tij-
dens het Full Colour Festival een heerlijk 
Wereldmaaltijd geserveerd. Een Wereld-
maaltijd is een voedzame warme maaltijd, 
zoals die er uit zou zien als we alle voedsel 
op aarde eerlijk zouden delen. De Wereld-
maaltijd kunt u geserveerd krijgen tussen 
16.30 – 17.30 uur in het Van Stolkspark te 
Hasselt. De (Bengaalse) maaltijd wordt ver-

zorgd door het Bangladeshi Thuisrestau-
rant “Shapla”. De maaltijd kost voor vol-
wassenen € 8,00 p.p. en voor kinderen € 
6,00 p.p.. De opbrengst van deze maaltijd 
gaat, zoals alle winst die door het restau-
rant gemaakt wordt, naar een familielid 
van de eigenaars van Shapla. Zij willen 
hem zo in de gelegenheid stellen om een 
studie te volgen in Bangladesh, zodat hij 
én anderen een beter toekomstperspectief 
kunnen krijgen. Er kunnen maximaal 100 
mensen aanschuiven bij de Wereldmaal-
tijd, daarom is het nodig om  voor 31 mei 
een kaartje bij de Wereldwinkel Hasselt 
(Keppelstraat 3) te kopen, want vol = vol. 
De organisatoren hopen van harte u te kun-
nen begroeten!

Jan Haverkate

Gelezen Vuistjes

Wat doet u met uw Vuistje? Bij het oud papier, want dat spaart bomen? Heel 
goed! Maar ook een Vuistje kan een 'second life”hebben, door het door te 
geven aan iemand die het misschien wel interesseert, maar (nog) geen PvdA-lid 
is. Kent u zo'n geïnteresseerde in uw omgeving. Zo ja, wat let u om het gelezen 
Vuistje door te geven? 
Hiermee horen we onze lezerskring te vergroten en wellicht ons ledenbestand 
op den duur wat uit te breiden. Vraag wel aan die kennis bij het overhandigen, 
om het Vuistje na lezing bij het oud papier te doen, of weer door te 
geven……………….
Jan Haverkate





BELANGRIJKE ADRESSEN
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Afdelingsbestuur

Voorzitter 

Secretaris Henk van Schaik,  Schrotenweg 1, 8061 PV Hasselt. 038-4771653

E-mailadres secretariaat:                        zwartewaterland.pvda@gmail.com

Penningm. Ria Grootoonk, Gennerdijk 3, 8061 PR Hasselt 038-4771256

Leden Jos van Dalfsen, Pr. Marijkestraat 5, 8281 ZJ Genemuiden 06-1330 8712 

Jan Haverkate, Het Kerspel 25, 8061 BH Hasselt 038-4774366

College van B&W

Wethouder Lucas Boshove, Gennerdijk 3, 8061 PR Hasselt; 038-4771256

Gemeenteraadsfractie

Fractievz. Astrid Dijkstra, Brouwersgracht 8, 8061 GM Hasselt 038-4775515

  a.dijkstra@hotmail.com

Raadslid Klaas Eenkhoorn, Hasselterdijk 10, 8061 RG Hasselt 038-4773794

Jannet Hoentjen-Velding, 

De Moerasorchidee 8, 8064 HN Zwartsluis 038-3867788

Linksaf

Afdelingsgebouw Linksaf, Prinsenstraat, Hasselt 038-4773161

Coördinator Henk Trinks, Streukelerstraat 42, 8061 ZE Hasselt 038-4773165

Vuistje redactie

 Lucas Boshove             zwartewaterland.pvda@gmail.com

Opmaak redactie, Platel Grafimedia - www.platel.nl

Postbank rekeningnummer van de Afdeling:  301543

Martin Holtermann, Sikkel 90 , 8061 MC Hasselt 06-14542115


