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Data om niet te vergeten:

Zaterdag 16 maart 
NLDoet, Wilgenknotten met Staatsbosbeheer, 
verzamelen bij de molen in Hasselt om 9 uur

Donderdag 28 maart 
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Dinsdag 2 april
Ledenvergadering in Linksaf, 20.00 uur

Donderdag 11 april
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Donderdag 25 april 
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Donderdag 16 mei  
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Vrijdag 17 mei
Debatavond met de SGP, 19.30 uur

Donderdag 25 april 
Gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur

Maandag 27 mei, 20.00 uur
Afdelingsvergadering, Linksaf.

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 13 MEI 2013
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





De SNS Reaal-bank is onlangs bijna omge-
vallen als gevolg van onverantwoord bank-
ieren door asociale en egoïstische graaiers 
uit de bancaire sector. De Nederlandse 
Staat, in de persoon van PvdA-minister Je-
roen Dijsselbloem, heeft met 3,7 miljard 
Euro publiek geld (zeg maar uw en mijn be-
lastinggeld) een zo goed als failliete com-
merciële bank overgenomen en een nieu-
we directeur voor SNS Reaal gezocht die 
de bank vanaf de overname mag gaan lei-
den. Minister Dijsselbloem heeft deze nieu-
we directeur,  Gerhard Van Olphen, een sa-
laris van  € 550.000,00 per jaar gegeven. 
Toen hij daarover in de Tweede Kamer 
werd aangesproken in het debat, noemde 
Dijsselbloem dit salaris zelf ook wel erg 
hoog, maar ook “verdedigbaar”. Dat we in 
Nederland ook nog zoiets hebben als de 
“Balkenede-norm” vond Dijsselbloem hier 
niet aan de orde, want Dijsselbloem zei: 
”Dames en heren, dit is niet de publieke 
sector.” 

De doorstart van SNS Reaal zou een per-
fect moment zijn geweest om een daad te 
stellen, een daad van verzet tegen een 
bankcultuur van graaien, exorbitante zelf-
verrijking en gouden handdrukken, kort-
om bloosloos bonaneren en incasseren 
zonder excuseren. PvdA-minister Dijssel-
bloem had niet de moed om dit keerpunt 
te maken en daarmee een statement te ma-
ken naar iedereen die voor zijn toekomst 
vreest in deze onzekere tijden. Niks keer-
punt '13 , maar  een jaarsalaris van  € 
550.000,00 voor een bankdirecteur (= bij-
na drie keer de Balkenendenorm!) vond 
Dijsselbloem zeer verdedigbaar. Een ge-
miste kans, want wie betaalt die bepaalt, 
een schoolvoorbeeld van slappe knieën en 
gebrek aan ruggengraat. Enkele dagen na 
het debat in de Tweede Kamer gaf Dijssel-
bloem een interview aan de Telegraaf (op 
11 februari) met daarin een stevige bood-

Verdedigbaar

schap. Dijsselbloem zei het volgende: ,,De 
beloningen bij de banken zijn behoorlijk 
ruim, ook voor de gewone bankmedewer-
kers. Ik vind dat er alle reden is voor een ver-
sobering van de cao's in de bankensector 
en het moet nu echt gebeuren. De samen-
leving wil een duidelijk gebaar zien. Ik zal 
daar dus ook druk op zetten.” Tegen dit 
soort praat zonder daad verzet ik mij. Rem-
co Campert verwoordde het zo mooi in het 
gedicht “Verzet begint niet met grote 
woorden”

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden 
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt 

zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud 

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt
 
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt 
 in een stem 

jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet 
en dan die vraag aan een ander stellen 

Door weldenkende vrienden en bekenden 
word ik de laatste tijd regelmatig aang-
esproken op het landelijke PvdA-beleid. 
Waarom is de PvdA onlangs akkoord ge-
gaan met grote bezuinigingen op ontwik-
kelingssamenwerking? Hoe sociaal is het 
akkoord van de PvdA met de verkorting 
van de WW?  Waarom zijn  illegalen per de-
finitie strafbaar?  En wat te denken van de 
gemeentes die steeds meer taken erbij krij-
gen met ontoereikende budgetten? Te-



rechte vragen van betrokken mensen met 
het hart aan de linkerkant. Steeds vaker ko-
men we samen tot de conclusie dat dit 
machteloos zwalkende links-rechts-
kabinet plaats moet maken voor een stevig 
meerderheidskabinet, uiteraard links van 
het midden. Een bom onder dit kabinet 
vind ik inmiddels zeer verdedigbaar.

Jan Haverkate

Agenda ledenvergadering PvdA om 20.00 uur op 2 april 2013
Plaats: Linksaf te Hasselt.

Agenda:
1)  Opening van de vergadering en vaststellen van de agenda
2)  Jubilarissen
3)  Financieel verslag van de afdeling* en benoeming kascommissie voor het jaar 2013
4)  Bestuursperikelen (voorzittersvacature)
5)  Verslag van de gemeenteraadsfractie over 2012
6)  Verslag van de wethouder over 2012
7)  Verslag van het bestuur over 2012, zie elders in dit Vuistje
8)  Draaiboek voor de verkiezingen gemeenteraad 2014 *
9)  Benoemen groslijstcommissie
10) Rondvraag en sluiting eerste deel van de vergadering
    PAUZE
11) Presentatie concept-verkiezingsprogramma 2014*
12) Toespraak door Tweedekamerlid Keklic Yücil over de cijfers van het CPB 

*Betreffende stukken worden digitaal, of op verzoek, per post, verstuurd. 

Agenda ledenvergadering

Ook actief op Twitter? 
Volg dan PvdAZwartewaterland op Twitter 

en retweet eens een Tweet



Dit soort community van mensen die sa-
men ergens de schouders onder zetten 
zijn in mijn ogen de nieuwe manieren (en 
al zo lang geleden bedacht) om allerlei acti-
viteiten in stand te houden en te organise-
ren. Maar deze groepen moeten wel ge-
ïnspireerd en ondersteund worden en 
daar zou wat mij betreft de bibliotheek 
een rol in kunnen spelen: faciliteren en in-
spireren.

Netwerken van enthousiaste mensen (am-
bassadeurs) om je heen organiseren die ie-
der met hun eigen expertise zaken willen 
oppakken. Dat kan van alles zijn: film-
clubs, leesclubs, dichterscafe's, lezingen 
op breed terrein, cursussen. Kortom niets 
nieuws onder de zon zou je zeggen. Want 
dat gebeurt nu al door de drie genoemde 
organisaties.

Maar dat kan misschien nog tot grotere 
bloei komen en uitgebreid worden om het 
culturele klimaat te verbeteren door ook 
samen te werken met andere organisaties 
in de gemeente, historische vereniging, 
taalkringen, SPHH enz.

En een goed cultureel klimaat is goed voor 
de economie, dat is intussen door allerlei 
rapporten wel bewezen. Dus de krappe 
middelen inzetten op de genoemde terrei-
nen lijkt mij een goede oplossing.. maar 
dat was misschien ook wel te verwach-
ten??

Hoe het dan wel moet met die bezuini-
gingen? Minder subsidie voor sportvelden 
misschien? Of is dat een open deur?? Wie 
durft?

De vraag aan Corrie Folkersma: Wat 
vind jij als “Rode Vrouw “ wat de PvdA 
Zwartewaterland als standpunt moet 
hebben ten aanzien van de bezuiniging-
en op het gebied van kunst en cultuur. 
Hoe kunnen we met weinig geld op een 
slimme manier het culturele leven in on-
ze gemeente stimuleren.

Best een ere titel Rode Vrouw, maar zo voel 
ik het minder dan twintig jaar geleden, 
toen gingen we nog op de barricaden, nu 
is er weinig actie meer…... 

Maar ik ben nog wel steeds bevlogen en 
enthousiast als het gaat om kunst en cul-
tuur aan de man te brengen. En dat vergt 
steeds meer energie in deze voor de kun-
sten barre tijden. Natuurlijk is het te begrij-
pen dat er kritisch gekeken wordt naar de 
schaarse middelen van de gemeente en 
hoe die zo efficiënt mogelijk kunnen wor-
den ingezet. Maar die insteek kan naar 
mijn idee niet de enige zijn. Ook als ge-
meente heb je een taak in het verspreiden 
van het cultuur goed in brede zin. En dat 
gaat van lezen tot cultureel erfgoed, mu-
ziek, film en alles waar mensen “ rijker” 
van worden.

In de gemeente Zwartewaterland is er op 
dat terrein eigenlijk maar 1 professionele 
instelling die dat brede cultuurgoed kan 
verspreiden aan de hele gemeenschap, en 
dat zijn de bibliotheken. Dus is een slimme 
manier in mijn ogen daar in ieder geval 
niet op te bezuinigen, maar ze wellicht 
juist de rol van brede cultuurspreider na-
drukkelijker te laten spelen.

Dat kan zeker niet met alleen maar profes-
sionals. Maar er zijn al vrijwilligers organi-
saties die hier erg actief in zijn. SCAB, SAKZ 
en SCEG zijn daar voorbeelden van.

Ik geef de pen door aan…..



Op 2 april bezoekt het Tweede Kamerlid Ke-
klik Yucel de afdelingsvergadering van 
Zwartewaterland. Na een korte periode als 
vervanger in 2010, is zij sinds 20 septem-
ber 2012 opnieuw Tweede Kamerlid. Ze is 
aangesteld als eerste woordvoerder eman-
cipatie. Verder omvat haar portefeuille ar-
beid en zorg en sociale zaken (internatio-
naal).

Keklik Yücel is van Turkse afkomst. Zij volg-
de opleidingen aan het LEAO en MEAO 
(richting Bedrijfsadministratie), waarna ze 
werkzaam was bij een uitgeverij. In 2000 
studeerde zij af aan het HBO (richting Per-
soneel en Arbeid). Zij trad daarna in dienst 
van de gemeente Deventer, waar zij tot 
2010 een aantal functies bekleedde, laat-
stelijk die van teammanager Kennis en Ver-
kenning. Zij studeerde bestuurskunde aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar 
zij in 2004 afstudeerde.

Tweede Kamerlid

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



Het bestuur van de PvdA afdeling Zwarte-
waterland is in het verslagjaar ongewij-
zigd gebleven. Het bestuur bestaat uit de 
volgende personen:

Jan Haverkate, waarnemend voorzitter
Henk van Schaik, secretaris
Ria Grootoonk, penningmeester
Jos van Dalfsen, lid.

Er kan worden vastgesteld dat het bestuur 
nog steeds onderbemenst is.en ook qua  
samenstelling ongelijk verdeeld is over de 
kernen. Deze onderbemensing heeft uiter-
aard gevolgen voor de slagkracht van het 
bestuur.

In het voorjaar van 2012 heeft het bestuur 
veel energie gestoken in een bezoek van 
de PvdA Tweede Kamerfractie.Er was een 
voorbeeldig programma voorbereid, maar 

de onverwachte kabinetscrisis gooide roet 
in het eten, het bezoek ging niet door.

Bezoekers van Links Af  kunnen vaststellen 
dat het interieur in kwalitatief opzicht aan-
zienlijk is verbeterd. Het proces is nog niet 
helemaal afgerond. Verdere stappen zul-
len in 2013 worden gezet. Jos van Dalfsen 
heeft de website van de PvdA Zwartewa-
terland weer bij de tijd gebracht.

Een deel van het PvdA archief is vanuit 
Links Af overgebracht naar de secretaris. 
Hij zal proberen het kaf van het koren te 
scheiden. Daarna zal het kernarchief wor-
den ondergebracht bij het Historisch Cen-
trum Overijssel (HCO) te Zwolle.
Tenslotte dient te worden gemeld dat er ju-
bileum-speldjes zijn uitgereikt aan de le-
den Jochem Eenkhoorn (50jaar!), Piet Fol-
kertsma- en Luc Moorman (25 jaar)

Verslag van het Bestuur



SGP organiseert, in samenwerking met 
PvdA, een politiek debat. 17 Mei in het 
teken van politiek en economie

Op vrijdag 17 mei organiseert de kiesvere-
niging van de SGP in Genemuiden een poli-
tieke avond waarop de economische toe-
stand van ons land centraal zal staan. Deze 
avond, waarbij van de zijde van de SGP 
hun kamerlid Elbert Dijkgraaf aanwezig 
zal zijn, wint in hoge mate aan aantrek-
kingskracht nu daar ook onze PvdA-
volksvertegenwoordiger Henk Nijboer zal 
zijn om met Elbert de degens te kruisen. 
De lokale invulling wordt verzorgd door 
Henk van Dieren, die vanuit zijn functie als 
directeur van een internationaal opere-
rend vervoersbedrijf, zijn licht zal laten 
schijnen op de bedreigingen en kansen die 

opgesloten liggen in de huidige economi-
sche omstandigheden.
Hoewel het gaat om een door de SGP ge-
ïnitieerde bijeenkomst, die daarvan ook in 
haar opzet zeker de kenmerken zal verto-
nen, kan iedere belangstellende dit debat 
bijwonen. Vooral voor leden en sympathi-
santen van de PvdA een uitgelezen gele-
genheid om met een tweetal gerenom-
meerde kamerleden in gesprek te gaan 
over het economisch tij waarin we verke-
ren.

De avond begint om 19.30 uur en zal, naar 
het zich laat aanzien, om ongeveer 21.45 
worden afgesloten. In een volgend Vuistje 
volgt informatie over exacte inhoud van 
het programma en de locatie waar het de-
bat zal plaatsvinden.

Politiek debat met SGP

Spreekuur 
Ombudsteam

‘Het ombudsteam geeft graag advies 
aan wie ook maar een vraag of een 

probleem heeft. U kunt bellen of mailen 
met Henk van Schaik voor het maken 

van een afspraak.' 
Het ombudsteam Zwartewaterland 

bestaat uit Henk van Schaik, 
Frans Koffrie en Klaas Eenkhoorn. 

Alle drie beschikken zij over een uit-
gebreid netwerk, dat benut kan worden 

bij de oplossing van problemen.



Subsidies worden er al sinds jaar en dag 
verstrekt om bedrijven, instelling, vereni-
gingen en soms ook particulieren finan-
cieel  te ondersteunen, waarmee het een-
voudiger is om zaken te realiseren en/of 
ter ondersteuning van het maatschappe-
lijke nut. Uiteraard werden er voorwaar-
den aan gesteld, maar er werden geen fi-
nanciële offers gevraagd. Zo werd er in 
een grijs verleden subsidie verstrekt bij het 
bouwen van een huis (Premie A of B), waar-
mee starters op de woningmarkt een 
steun in de rug kregen en er een deel van 
de bouwkosten voor rekening van het Rijk 
kwam. Inmiddels is dit overgenomen door 
startersleningen, als er geld in de pot zit, 
maar de steun in de rug is aanmerkelijk klei-
ner. Ook verenigingen en instellingen krij-
gen nog steeds subsidie. 

Maar ook hier wordt de subsidiekraan 
steeds meer dichtgedraaid. Hierdoor 
dreigt subsidie zo langzaam aan uit ons da-
gelijks leven te verdwijnen. Steeds meer 
moet men een beroep doen de lokale be-
volking en het bedrijfsleven om financiële 
ondersteuning. Deze symptomen komen 
bijna altijd bovendrijven in tijden van fi-
nanciële krapte. Iedereen staat dan met de 
rug tegen de muur, want als er crisis is dan 
is dat bij bijna iedereen het geval. De over-
heid, bedrijven en consumenten moeten 
dan de hand op de knip houden. En zo 
dreigt er binnen een aantal jaren veel cul-
tuur, dat in mijn beleving nog steeds het ce-
ment van de samenleving is, te verdwij-
nen. En dat zou jammer zijn, want zoals zo 
vaak gezegd, wat weg is komt niet weer te-
rug. Laten we er voor knokken om dit pro-
ces tegen te gaan. Want na regen komt 
zonneschijn, al zal de zon misschien ook in 
de toekomst minder briljant gaan schij-
nen. Maar toch.
Er zijn ook andere vormen van subsidie 
voor bijv. gemeentes. Hierbij kan de ge-

meente een subsidieaanvraag indienen 
voor een project. Eén van de voorwaarden 
is dat de gemeente er hetzelfde bedrag 
naast zet. Het subsidiebedrag staat vast, 
maar de financiële consequenties voor de 
gemeente zijn niet te overzien. Vooral als 
de regie te wensen overlaat. In Zwartewa-
terland hebben we hier ook ervaring mee 
opgedaan. Zo hebben we het Waterfront 
en als de raad ermee instemt binnenkort 
ook de Industriehaven in Genemuiden met 
een industriegebied. Subsidies zijn in bei-
de gevallen toegekend, maar het is nog 
maar de vraag of het voor de gemeente 
een financiële verlichting is. Zo zou het ei-
genlijk wel moeten zijn. 

Ik ben bang dat het molenstenen worden 
om de nek van de gemeente. Subsidies zijn 
ook aan tijd gebonden en als men de tijd 
niet in de gaten houdt dan dreigt er een 
strop en dat heeft met regie te maken. Re-
gelmatig zijn we geconfronteerd met het 
feit, dat er in de haast een beslissing geno-
men moest worden, omdat anders de ter-
mijn van de subsidie niet werd gehaald. De 
subsidie wordt dan leidend in plaats van 
het project waarom het in feite gaat. 
Achteraf moet je dan maar afwachten of 
aan de voorwaarden kan worden voldaan 
en of de middelen toereikend zijn. Ik heb 
nog niet meegemaakt dat we er zonder 
kleerscheuren vanaf zijn gekomen. De be-
langrijkste oorzaak zit 'm in het feit dat we 
de regie uit handen geven aan externe advi-
seurs. Verder houdt men de financiële ba-
rometer en het tijdspad niet in de gaten. 
We worden zo aan het toeval overgeleverd 
en dat is een slechte zaak. In dit soort ge-
vallen denk ik wel eens: Subsidie is de 
grootste concurrent voor een gezond fi-
nancieel beleid en een last voor de bevol-
king, die ervoor moet bloeden.

Klaas Eenkhoorn

Subsidies een lust of een last ?



“Deze crisis bevestigt dat de wereld op 
zijn kop staat, de voeten omhoog en 
het hoofd naar beneden. Wat bestraft 
moet worden, wordt beloond en omge-
keerd. Speculeren wordt beloond en 
werken wordt gestraft. Vandaag zien 
wij de ontmaskering van dat systeem, 
een systeem dat gebaseerd is op het pri-
vatiseren van de winsten en het sociali-
seren van de verliezen”.

“Onze nederlaag was altijd inbegrepen 
in de overwinning van de anderen; onze 
rijkdom is altijd de oorzaak geweest van 
onze armoede, doordat onze rijkdom 
de voorspoed van anderen tot voedsel 
diende. In de koloniale en neokoloniale 
alchemie verandert het goud in oud ij-
zer, en het voedsel in vergif”.

Twee citaten van de Uruguyaanse schrijver 
en journalist Eduardo Galeano; het twee-
de citaat is ontleend aan zijn boek “De 
aderlating van een continent” over vijf eeu-
wen economische exploitatie van Latijns 
Amerika, in 1976 in Nederland uitge-
bracht door Van Gennep in de serie “Kritie-
se Bibliotheek”. 

“In dit boek wordt het verhaal verteld van 
vijf eeuwen roof. In een reeks aangrijpen-
de beelden reconstrueert Galeano de ge-
schiedenis van het Latijns-Amerikaanse 
continent, de ontdekking en exploitatie 
van haar grondstoffen en landbouwpro-
ducten en de kortstondige opkomst van 
steden en streken. Maar de opbrengsten 
gingen naar elders en wat resteerde was 
een gedecimeerde bevolking, een uitge-
putte grond en de overwoekerde ruïnes 
van verlaten paleizen en nederzettingen. 
Het meer rationele karakter dat de roof-
bouw tegenwoordig heeft aangenomen, 
kan niet verhullen dat Latijns-Amerika nog 
steeds massaal wordt uitgebuit en dat het 

dit continent niet wordt toegestaan zich 
aan zijn lot te ontworstelen”, aldus de zeer 
grove samenvatting van het boek van zo'n 
veertig jaar terug.

Chávez is dood. En dat is de reden dat ik 
het boek maar weer eens ter hand heb ge-
nomen. Dit boek gaf Chávez aan Obama 
toen deze de eerste keer president van de 
Verenigde Staten werd. En dat is veelzeg-
gend. Nog maar een paar jaar daarvoor, in 
2002, hadden de Amerikanen medewer-
king verleend aan een militaire coup in Ve-
nezuela om daarmee Chávez aan de kant 
te zetten. Die staatsgreep heeft nog geen 
twee dagen geduurd; massaal stond de be-
volking van Venezuela op om zich achter 
Chávez op te stellen.

Om Chávez een beetje te kunnen begrij-
pen, helpt dit boek.
Om Chávez een beetje te kunnen waarde-
ren, helpt dit boek zeker.
Om Chávez een beetje recht te doen: met 
de komst van Obama is de Amerikaanse 
buitenlandpolitiek iets minder “neo-
kolonialistisch” geworden en wordt er 
meer ingezet op “verheffing” van iedere 
Amerikaan bijvoorbeeld in de vorm van ge-
zondheidszorg voor iedereen.

Sinds het verschijnen van dit boek is er veel 
in beweging gezet in Latijns-Amerika; 
Chávez heeft daar een bewonderenswaar-
dig groot aandeel in gehad. Er is geen con-
tinent ter wereld waar de socialistische en 
sociaal-democratische krachten zoveel in-
vloed hebben als in Midden en Zuid Ameri-
ka. Landen als Bolivia met Evo Morales, 
Ecuador met Rafael Correa en het Venezu-
ela van wijlen Hugo Chávez zitten in de so-
cialistische hoek, in Nederland vergelijk-
baar met de SP van Emiel Roemer. Grote 
landen als Argentinië van de Kirchners en 
Brazilië van Lula en dan nou Dilma Rous-

VIVA CHÁVEZ



seff zijn meer vergelijkbaar met de sociaal 
democraten van onze PvdA. Feit is dat het 
continent vooral door Chávez veel meer sa-
menhangt. De droom van Simon Bolivar 
van 200 jaar terug is toch wat dichterbij ge-
komen: de Verenigde Staten van Latijns 
Amerika. De tomeloze inzet van Chávez 
hiervoor, gesteund op de Amerikaanse olie-
dollars die rijkelijk naar Venezuela vloeien 
zijn hieraan vooral debet.

Diezelfde Amerikaanse oliedollars hebben 
er voor gezorgd dat Chávez de bevolking 
van Venezuela heeft weten te verheffen; 
de toekomst zal leren of dit zal beklijven 
zonder Chávez.

Het leegroven van Latijns Amerika door de 
Spanjaarden heeft mede geleid tot stich-
ting van het huidige Nederland; de beno-
digde middelen voor het voeren van de vrij-
heidsoorlog tegen Spanje werden voor 
een deel bijeen gebracht door de Latijns 
Amerikaanse kostbaarheden te kapen van 
die Spanjaarden door mannen als Piet 
Hein.

Tot slot, er valt nog een wereld te winnen.

Toen onze kinderen op hun wereldreis in 
2009 de grens van Midden Amerika naar 
Zuid Amerika (van Panama naar Colombia) 
wensten over te steken werden ze tot hun 
verbazing uitvoerig ondervraagd. De slot-
vraag luidde: “Bent u voornemens om het 
Venezuela van Hugo Chávez te bezoe-
ken?” Toen ze naar eerlijkheid daarop ant-
woordden dat het reisschema daarin niet 
voorzag ging de grens ineens wagenwijd 
open onder de uitnodigende woorden: “In 
dat geval bent u van harte welkom!!”

Edoch, wat al die keurig geklede en keurig 
sprekende wereldleiders ook aan narig-
heid over Chávez de wereld in hebben ge-
holpen: hij die tegen de heersende wereld-
mores in zijn land probeert de winsten te 
socialiseren en de verliezen te privatiseren 
in plaats van andersom, is mij oneindig 
veel dierbaarder dan al die anderen.

En daarom: “VIVA HUGO RAFAEL CHÁVEZ 
FRIAS!!”

Genemuiden, 11 maart 2013

Tiem van Dalfsen

We bezorgen Vuistjes aan huis én digitaal. 
Indien u (om milieuredenen) het Vuistje al-
leen nog digitaal wilt, laat u ons dit door 
middel van een berichtje aan zwartewa-
terland.pvda@gmail.com even weten. 
Dan besparen we daar weer een takje 
mee.

De PvdA gaat digitaal



Op woensdagmiddag 20 februari was er 
weer het gratis PvdA-Spetterfeest, geor-
ganiseerd door de afdeling Zwartewater-
land van de Partij van de Arbeid. Maar 
liefst 338 mensen kwamen die middag 
naar het zwembad “Bestevaer” in Gene-
muiden, om te genieten van uitdagende 
waterspelletjes, die het zwembadperso-
neel in het water had gelegd. 

De grote waterglijbaan was bij de stoere 
jongeren erg in trek. Onder het toeziend 
oog van het zwembadpersoneel verliep 
het PvdA-Spetterfeest vlekkeloos en geno-

ten de bezoekers van enkele uren sport en 
spel in het water.

Na het veterstrikdiploma, is het zwemdi-
ploma meestal de volgende mijlpaal voor 
een jong kind. In ons waterrijke Zwartewa-
terland weet iedereen dat goed kunnen 
zwemmen een must is. Daarom wil de Par-
tij van de Arbeid afdeling Zwartewater-
land met het PvdA-Spetterfeest jong en 
oud spelenderwijs volop in beweging hou-
den in het water en bovendien houdt 
zwemmen iedereen ook nog eens fit en 
vrolijk.

PvdA-Spetterfeest, fit door vrolijk vertier

De grote waterglijbaan was op het PvdA-Spetterfeest bij de stoere jongeren erg in trek.



Heden ten dage spreken we over de toe-
komstvisie 2013 – 2025. Een mooie gele-
genheid voor ieder die dat wil te dromen 
over hoe onze gemeente er uit zou moe-
ten zien in 2025. Een partijlogo erboven 
en je hebt meteen een verkiezingspro-
gramma opperde een van de raadsleden 
tijdens de onlangs gehouden informatie-
ronde. 

Maar is het wel zo simpel? Daar wordt ver-
schillend over gedacht. 2025 zal het van-
zelf wel worden, dus die toekomst is er 
wel. Maar hoe die er uit zal zien is in deze 
tijden van crisis buitengewoon ongewis. 
Het kabinet Rutte 2, onder aanvoering van 
onze eigen minister van Binnenlandse Za-
ken Ronald Plasterk, laat er geen enkel mis-
verstand over bestaan, wat hen betreft be-
staat de gemeente Zwartewaterland in 
2025 niet meer als zelfstandige gemeente. 
Alle gemeenten moeten naar een schaal 
van meer dan 100.000 inwoners. Fase 1 is 
vergaand samenwerken en fase 2 is herin-
delen. En fase 1 moet al dit jaar bereikt 
zijn. Zover zijn wij nog lang niet in IJssel-
land. Zwartewaterland pioniert een beetje 
met Dalfsen en Staphorst (nog steeds 
geen 100.000 inwoners) en de verst gaan-
de samenwerking kennen Hardenberg en 
Ommen, die een ambtelijke fusie hebben 
doorgevoerd, maar samen ook nog steeds 
de 100.000 inwoners niet halen. 

Op een enkele uitzondering na vond ieder-
een in het jaar 2000 dat de toen voorgeno-

men herindeling beter achterwege kon blij-
ven en het feit dat we nu, ruim 12 jaar la-
ter, niet de juiste schaal blijken te hebben, 
lijkt de tegenstanders van toen gelijk te ge-
ven. Lijkt, want ook als het niet gebeurd 
zou zijn, hadden we nu Plasterk achter de 
broek gehad…. Het heeft geen zin hier 
lang bij stil te staan, maar ik denk wel dat 
een gemeente met de op handen zijnde 
overdracht van een groot aantal taken van 
rijk en provincie naar gemeenten, nog be-
ter klein kan zijn dan halfwas, zoals Zwar-
tewaterland. Hoe het ook zij, de grote de-
centralisaties (jeugdzorg, AWBZ zorg en ar-
beidsparticipatie) komen naar de gemeen-
ten toe en wij zullen ons daar als Zwarte-
waterland zo goed en zo kwaad als het 
gaat op moeten voorbereiden. En daarbij 
zullen we zoveel mogelijk gebruik moeten 
maken van de kennis en ondersteuning 
van andere gemeenten, met name van 
Zwolle. Waar het uiteindelijk toe zal leiden 
zien we daarna wel weer. 

Tegelijkertijd hebben we te maken met 
enorme bezuinigingen, deels van rijkswe-
ge opgelegd en deels veroorzaakt door de 
stagnerende woningmarkt. We hoeven el-
kaar niets wijs te maken. De toekomst is al-
lang begonnen en om overeind te blijven 
zullen we moeten saneren. Het is een illu-
sie dat we met veel minder geld alle voor-
zieningen in stand kunnen houden en ook 
nog eens betere zorg kunnen bieden. Men-
sen zullen meer op zichzelf en op hun di-
recte omgeving aangewezen raken. Die 

Belevenissen van een wethouder  

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 
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vooruitzichten worden verpakt in cadeau-
papier met namen als 'kanteling' en 'eigen 
kracht', maar hou er maar rekening mee 
dat het voorzieningenniveau flink ver-
schraald zal moeten worden. Is dat erg? 
Ja, en ook jammer en  moeilijk en het zal 
vervelend worden ook, maar ik denk wel 
dat het onvermijdelijk is. 

Alle landelijke politici hebben de mond vol 
over de absoluut noodzakelijke pijnlijke 
maatregelen, maar zodra de gevolgen dui-
delijk zijn vinden de meesten, met name 
diegenen die niet in de regeringscoalitie 
zitten, doorgaans dat dit nou net de ver-
keerde maatregelen zijn. Maar helaas, in 

die zin bestaan er geen goede maatrege-
len. We zullen er doorheen moeten en ho-
pelijk kunnen we dan in 2025 zeggen dat 
we het in Nederland en dus ook in Zwarte-
waterland nog steeds goed getroffen heb-
ben, ondanks het feit dat we een stapje te-
rug hebben moeten doen. 

Ik roep u allen op hierover mee te denken 
en mee te praten, zodat we als PvdA met 
een afgewogen verkiezingsprogramma 
aan de komende gemeenteraadsverkie-
zing mee kunnen doen. En daarom hoop u 
allen te zien op 2 april a.s. in Links Af. 

Lucas Boshove
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