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Data om niet te vergeten:

Donderdag 25 november 2010
raadsvergadering 19.30 uur in gemeentehuis
 
Maandag 29 november 2010
Inloopspreekuur van fractie en wethouder, 19.30 - 20.00 uur in Linksaf
 
Maandag 29 november 2010
Schaduwfractievergadering, 20.00 uur in Linksaf
 
Donderdag 2 december 
raadsvergadering 19.30 uur in gemeentehuis
 
Donderdag 16 december 
raadsvergadering 19.30 uur in gemeentehuis
 

 

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 27 december 2010
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Mooie Uitdaging

Zo noemen we dat tegenwoordig: Een 
mooie uitdaging! 
En dat is het ook, want Jan Haverkate op-
volgen is niet niks. Ik ben blij dat ik Jan kan 
opvolgen als voorzitter van de PvdA afde-
ling Zwartewaterland. Eigenlijk ben ik ge-
woon trots dat ik dat mag doen.

Jan gaat gelukkig gewoon door als bestuurs-
lid en ik kan dus gewoon gebruik maken van 
al zijn kennis en ervaring. Ik zal dat zeker niet 
nalaten. Een mooie uitdaging! Jan heeft zes 
jaar als “interim”voorzitter de afdeling ge-
leid. Het was maar tijdelijk en zoals dat gaat, 
vliegt de tijd. Ik vind Jan een inspirerende en 
een motiverende man. Hij kan geweldig een 
discussie laten uitwaaieren en toch weer bij 
elkaar krijgen. Ik zal vast op een andere ma-
nier de vergaderingen voorzitten en invulling 
geven aan het voorzitterschap van onze afde-
ling. Dat mag en moet ook, als het me lukt 
om u betrokken te houden dan ben ik op de 
goede weg.

Onlangs hebben we als afdeling besloten om 
een andere vergaderstructuur aan te gaan 
houden. We willen naast de maandelijkse 
schaduwfractievergadering en de twee le-

denvergaderingen per jaar ook thema avon-
den organiseren waar we sprekers uitnodi-
gen en gezamenlijk in discussie kunnen gaan 
over onderwerpen die U en ons allemaal be-
zig houden. Dit kan van alles zijn: actuele poli-
tieke onderwerpen op landelijk niveau of tij-
dens verkiezingen. Maar ook onderwerpen 
als: “Hoe houd ik mijn/ onze buurt leefbaar?” 
of “Hoe werkt de WMO in Zwartewaterland? 
Hoe dichter de onderwerpen bij u staan hoe 
beter ze zijn. Lever ons als bestuur uw ideeën 
aan en wij proberen er iets moois van maken. 
Een mooie uitdaging!”

Ik ben benieuwd hoe de nabije toekomst er 
in Zwartewater uit zal zien. Iedereen en dus 
ook onze gemeente heeft en zal minder te 
besteden hebben in de toekomst. Waar we 
allemaal wel op investeren en niet op bezui-
nigen zal snel genoeg blijken, als het maar 
niet ten koste gaat van mensen die het niet 
kunnen missen en van zaken die er toevallig 
wel toe doen zoals jongerenwerk, (breedte) 
sport en cultuur. ”Iedereen telt mee!” Een 
mooie uitdaging!

Martin Holtermann-Hodge



Datum: 8 november 2010.
Plaats:  Linksaf
Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig: 13 leden

Opening
De voorzitter, Jan Haverkate, opent de verga-
dering. Hij heet iedereen van harte welkom.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

Ingekomen stukken
Geen

Mededelingen
Janet Hoentje deelt mee dat er een nieuwe 
burgemeester, de heer Bilder, is voorgedra-
gen voor benoeming.
Uit de voorselectie van de CVK sprong er 1 
kandidaat uit.De vertrouwenscommissie was 
unaniem.in haar oordeel. De heer Bilder is 7 
jaar wethouder geweest in Ermelo en 3 jaar 
kamerlid voor het CDA. Daarvoor was hij 
bouwondernemer.
Jan deelt mee dat Maartje Esselink en Rein-
der Boomker weer lid zijn geworden van de 
PvdA.

Verslag van de vorige vergadering
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Afscheid bestuursleden
Jan memoreert dat Teun Mars jarenlang de 
penningmeester is geweest van de afdeling. 
Hij heeft die taak op een onberispelijke ma-
nier gedaan. De intrede van het digitale boek-
houdprogramma kon hem echter niet beko-
ren, gewend als hij was aan zijn “sigarenkist-
je”.
John Ghiraw was (en is) een kritisch lid, 
raadslid en bestuurder. Dergelijke mensen 
hebben we nodig in de PvdA.Ook zijn jaren-
lange redacteurschap van “Het Vuistje”dient 
met ere te worden vermeld.
Ter onderstreping van de waardering over-
handig Jan aan beide heren een tas met in-
houd.

Overdracht voorzitterschap
Jan stelt vast dat hij nu lang genoeg waarne-
mend voorzitter is geweest. Zes jaar geleden 
werd hem toegezegd dat men zou rondkij-
ken voor een nieuwe voorzitter. Dat is dan nu 
gelukt . Hij is blij voor de afdeling dat Martin 
Holtermann de voorzittershamer wil overne-
men.
Martin zegt dat de afdeling aan Jan grote 
dank is verschuldigd. Zijn grote, inspireren-
de, inzet is voor hem een voorbeeld. Hij over-
handigd Jan onder applaus een fles wijn.

Vaststelling werkplan en begroting
Ria Grootoonk geeft een toelichting.
Henk Trinks is het er niet mee eens dat al de 
reserves van Linksaf naar de post “campag-
nes”worden overgeboekt. Voor het (grote) 
onderhoud van Linksaf is echt geld nodig..De 
begroting wordt aangepast in die zin dat het 
geld van Linksaf wordt geboekt op de post re-
servefond Linksaf.. Voor het overige wordt 
de begroting en het werkplan vastgesteld.

Vooruitblik fractie
Janet stelt dat de fractie zich zal inzetten op 
het realiseren van een gratis brengservice 
van grof afval. Hieraan zitten echter nog veel 
haken en ogen die nader onderzocht moeten 
worden.
Een 2e punt is de renovatie van wandelpaden 
in Genemuiden. Een motie van de Pvda hier-
over is met algemene stemmen aangeno-
men.
De fractie ziet als een bezuinigingsmogelijk-
heid om minder rapoorten en evaluaties te la-
ten maken..

Vooruitblik wethouder
Lucas Boshove stelt dat de grootste opgave 
wordt het hoofd te bieden aan de komende 
bezuinigingen. Hij ziet het als zijn taak zoveel 
mogelijk overeind te houden. Hij denkt daar-
bij aan de WMO, het jeugd- en jongeren-
werk, dat langzaam beter gaat, de biblio-
theek en de zwembaden.

VERSLAG LEDENVERGADERING PVDA



Er zijn ook nog nieuwe plannen: het cen-
trumplan Zwartsluis, het centrumplan Gene-
muiden en het winkelplan in Hasselt.

Rondvraag
Evert Eenkhoorn wijst op de bodemvervui-
ling op het perceel Eikenlaan 5.
Lucas zegt dat deze vervuiling valt onder het 
bevoegd gezag van de provincie. Het is nog 
niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Op het 
perceel staat een loods van iemand uit IJssel-
muiden, bestemd voor opslag . Er mogen 
geen andere activiteiten plaatsvinden. Hier-
op wordt gehandhaafd door de gemeente.

Henk Trinks wil graag dat de paal met schijn-
werpers achter Linksaf wordt weggehaald. 
Lucas zal dit bevorderen.

Jan Haverkate deelt mee dat hij met Evert 
naar Job Cohen in Zwolle is geweest. Daar 
werd aangedrongen op samenwerking met 
de andere linkse partijen. Er werd wat afhou-
dend op gereageerd. Hij las in de krant dat de 
PvdA in gesprek is met Groen Links. Wellicht 
heeft de vraag in Zwolle toch geholpen.

Sluiting
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de 
vergadering.

De agendapunten van de eerstvolgende 
raadsvergaderingen (2 en 16 december) zijn 
bij het opmaken van dit Vuistje nog niet be-
kend. Per mail zullen de bespreekpunten van 

Schaduwfractievergadering 
maandag 29 november 2010

de schaduwfractie bekend worden gemaakt. 
Indien u de stukken vooraf, per mail, wilt ont-
vangen, kunt u dit aan Jannet Hoentjen-
Velding kenbaar maken. 
 

Inloopspreekuur Pvda fractie en wethouder
maandag 29 november 2010 van 19.30 tot 20.00 uur



Soms heb je van die avonden dat je na een le-
zing met meer vragen dan antwoorden naar 
huis gaat. Nu zijn er meer goede vragen dan 
goede antwoorden, dus dat hoeft geen pro-
bleem te zijn. Sterker nog, verwarrende mo-
menten zijn leermomenten. De SCAB had op 
14 oktober niemand minder dan de histori-
cus Maarten van Rossem naar Hasselt ge-
haald voor een lezing over “de politieke actu-
aliteit”. Ruim twee en een half uur duurde 
zijn fantastische voordracht, die het midden 
hield tussen een hoorcollege, een cabaret-
voorstelling en een pleidooi voor relativisme. 
De zaal van de bibliotheek van Hasselt zat 
bomvol en binnen de kortste keren was de 
centrale stelling van Maarten van Rossem: 
we hebben te maken met Gekke Geert en die 
gedoogt een kabinet wat niet deugt. Gede-
tailleerd en met cijfers onderbouwd, veegde 
Maarten van Rossem de vloer aan met Rutte 
en consorten en vooral met Gekke Geert.
Hieronder wat mooie citaten van Maarten 
van Rossum:

Het is vreemd dat er zo veel onbehagen is, ter-
wijl er alle reden is om tevreden te zijn. Ze 
hebben zich op stang laten jagen door Pim 
Fortuyn's verkiezingsretoriek over de puinho-
pen van paars. Wat een populistische overd-
rijving! Het ene moment is Nederland met 
zijn poldermodel nog het lichtend voorbeeld 
in de wereld, het volgende moment deugt er 
niets meer aan het land. Het idee dat de inte-
gratie is mislukt, de opwinding over het ter-
roristische gevaar, het is allemaal volkomen 
onzinnig.“

Sint Maarten in Hasselt

“Mensen, pak problemen wel aan, maar laat 
je niet gek maken en wees blij, dat we het in 
Nederland zo goed hebben. Kijk eens twee-
honderd jaar terug? Toen kwamen we net uit 
de middeleeuwen. Kennelijk hebben we het 
nodig overal verschrikkelijke bedreigingen te 
zien. Zo zie ik de Nederlandse economie niet 
instorten door de opkomst van China. De 
groei daar is een stimulans, al worden er nu 
geen spaarlampen meer gemaakt in Terneu-
zen.”

“Ik geloof dat dertig jaar geleden nog 90% 
van de mannen rookte. Nu zie ik mensen bui-
ten in de motregen nerveus aan hun sigaretje 
trekken. Een opmerkelijke historische ont-
wikkeling. Over het rookverbod in de horeca. 
Onzinnig vind ik dat. Zolang het personeel en 
de klanten er geen moeite mee hebben, 
vraag ik mij af waar de overheid zich mee be-
moeit. Het is van een enorme betutteling.”

“Het migratievraagstuk wordt in zijn optiek 
onterecht gekoppeld aan het Islamitisch ter-
rorisme. Worden die islamieten in Nederland 
gezamenlijk aangestuurd of zo? Krijgen ze 
op een gegeven moment van hoger hand 
een teken het kromzwaard uit de kast te ha-
len, aan te scherpen om vervolgens ons allen 
de strot door te snijden? Een zeer onwaar-
schijnlijk scenario.”

"De dingen van het dagelijks leven. Kinderen, 
werk. Het uitkomen van de krokus is belang-
rijker dan de vraag of de aarde over een mil-
jard jaar zo zal opwarmen dat we verzengen. 

Rode rozen?
Zie www.zwartewaterland.pvda.nl

Kijk en mail de oplossing naar: 
pvda.zwartewaterland@gmail.com

Rode rozen?
Zie www.zwartewaterland.pvda.nl

Kijk en mail de oplossing naar: 
pvda.zwartewaterland@gmail.com



Dan zíjn we er namelijk niet meer. Terwijl de 
krokus dit jaar rijkelijk laat is. Het is de koud-
ste maart sinds Sint Juttemis. We kunnen 
nog wel wat opwarming gebruiken.”

“Met de Nederlandse samenleving is niets 
mis. We behoren nog steeds tot de rijkste lan-
den van de wereld en voorlopig zal dat ook 
wel zo blijven. Er zijn wel problemen –  aan-
pak onderwijs, concentratie van immigran-
ten in de grote steden – maar alles wordt 
door de competitieve strijd tussen de ver-
schillende – met name tv - media zo uitver-
groot en opgerekt, dat we van de ene hype in 
de andere terecht komen.”

Van Rossem's belangstelling voor astrono-
mie helpt hem goed bij het relativeren van on-
ze huidige problemen, de telescoop relati-
veert de televisie en het is goed dat iemand 
dat de wereld voorhoudt. Jaren geleden 
werkte in een tijd op een school in Raalte en 
fietste ik 's morgens vroeg van Zwolle naar 
Raalte. Net voorbij Whythmen stond er toen-
tertijd een groot bord in de weilanden met 
de intrigeneurende vraag “Waar zult u zijn in 
de eeuwigheid?”, dan fietste ik nog een beet-
je harder door, om op tijd op mijn werk te 
zijn.

Jan Haverkate.

Gelezen Vuistjes

Wat heeft u gedaan met uw Vuistje? Bij het oude papier, want dat spaart weer 
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 hopen 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 oude papier te doen, of weer verder door te 
geven……

Jan Haverkate.



Belevenissen van een wethouder

Donderdag 4 november maakte de vertrou-
wenscommissie van de gemeenteraad be-
kend dat ze een kandidaat hebben voor de 
burgemeestersvacature en nog diezelfde 
avond besloot de gemeenteraad unaniem 
die kandidaat voor te dragen bij de Commis-
saris der Koningin. Droomden sommigen mis-
schien nog wel van een vrouwelijke burge-
meester, stop maar, het wordt weer een man 
van CDA huize. Nog betrekkelijk jong, zesen-
veertig, en vrijgezel. Een beetje de lokale 
Mark Rutte zeg maar. De Stentor googelde 
wat informatie bijeen en wist ons al te mel-
den dat hij het niet zo op homoseksualiteit 
begrepen zou hebben en dat zijn moeder zijn 
overhemden nog zou strijken. Niet dat je nou 
zegt erg integere journalistiek. Ook geen fijn 
welkom voor een burgemeester die nog niet 
eens benoemd is. Laten we ons er niet door 
van de wijs laten brengen. Zodra hij onze bur-
gemeester is zullen we snel genoeg weten 
wat hij vindt en zegt en doet. Daar zullen we 
hem op beoordelen en ook op aanspreken, 
mocht daar aanleiding toe zijn. Tot die tijd 
zullen we het moeten doen met het oordeel 
van de vertrouwenscommissie. En die von-
den hem de beste. Unaniem. 

Dinsdag 10 november was het de Dag van de 
Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg 
Zwartewaterland wilde op deze dag iets ex-
tra's doen voor onze mantelzorgers. Samen 
met de collega's in Kampen had het Steun-
punt een uitje georganiseerd. Met de bus 
naar Kampen, waar de dames en heren (veel 
dames en enkele heren) in het restaurant van 
verpleegcentrum Myosotis werden ontvang-
en met een drankje. Daarna kon genoten 
worden van een stamppottenbuffet en na 
het eten ging de tocht verder naar de Stads-
gehoorzaal, waar een passend theaterstuk 

werd opgevoerd. En ik…, ik mocht het buffet 
openen. Samen met mijn Kamper collega Lidi 
Kievit. De zaal zat goed vol en dat was indru-
kwekkend. Zeker als je bedenkt dat wij 
slechts een klein deel van alle mantelzorgers 
kennen. Als werkelijk alle mantelzorgers van 
Kampen en Zwartewaterland er geweest zou-
den zijn, dan had Myosotis nu waarschijnlijk 
herbouwd moeten worden. 'Gelukkig' waren 
de meeste er niet. 'Gelukkig' tussen aanha-
lingstekens, want het is wel bijzonder dat wij 
een groep hulpverleners, meestal tegen wil 
en dank, graag willen kennen en ondersteu-
nen, maar dat verreweg het grootste deel 
zijn of haar noodzakelijke werk in stilte en 
veelal anoniem voor de buitenwereld ver-
richt. Enfin, een groot aantal waren er wel en 
de verhalen die ik hoorde gaan zonder uit-
zondering over narigheid. Meestal een part-
ner, een ouder of een kind met een ernstige 
aandoening. Achter elk van deze helden gaat 
een verdrietig verhaal schuil. Goed om dat 
ook eens mee te maken. Zeker als je bedenkt 
dat het aantal mensen dat zorg nodig heeft 
gestaag toeneemt en dat het aantal professi-
onele zorgverleners niet meegroeit en waar-
schijnlijk op termijn eerder  gestaag afneemt 
dan toeneemt. Het aantal mantelzorgers zal 
dus noodgedwongen nog verder toenemen. 
We schatten nu al dat ongeveer één op de vijf 
mensen op de een of andere manier mantel-
zorger is. Kan dat nog verder toenemen?, 
vraag je jezelf dan af. Ik denk het wel. Alleen, 
zolang een groot deel van de mantelzorgers 
buiten beeld blijft zullen we het niet precies 
te weten komen. Het doet niets aan de waar-
de van hun werk af. Helden zijn het, die man-
telzorgers.

Lucas Boshove









BELANGRIJKE ADRESSEN

www.zwartewaterland.pvda.nl

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. Jannet Hoentjen-Velding, 

De Moerasorchidee 8, 8064 HN Zwartsluis 038-3867788

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

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

Provinciale Staten

038-

Lid Tiem van Dalfsen, Zwanebloem 17, 8281 LE Genemuiden 038-3855314

Linksaf

Afdelingsgebouw Linksaf, Prinsenstraat, Hasselt 038-4773161

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

Vuistje redactie

John Ghiraw en 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

Gedeputeerde Carry Abbenhues, Graaf Lodewijklaan 17, 8064 AV Zwartsluis 4441972 


