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Data om niet te vergeten:

Maandag 08 november 2010:
19.30 uur spreekuur van de fractie in Linksaf
20.00 ledenvergadering, met aansluitend vergadering schaduwfractie in 
Linksaf. Indien uw hiervoor de stukken vooraf wilt ontvangen kunt u contact 
opnemen met de fractievoorzitter, Jannet Hoentjen-Velding  
 
Donderdag 11 november 2010:
raadsvergadering, 19.30 uur in het gemeentehuis 
 
Donderdag 25 november:
raadsvergadering, 19.30 uur in het gemeentehuis
 
Maandag 29 november:
19.30 uur spreekuur van de fractie in Linksaf
20.00 uur schaduwfractievergadering in Linksaf. Indien uw hiervoor de stuk-
ken vooraf wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter, 
Jannet Hoentjen-Velding 
 

 

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 15 november 2010
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





De Agenda

Agenda voor de ledenvergadering van de PvdA Zwartewaterland op 

Maandag 8 november, om 20.00 uur in Linksaf te Hasselt.

1) Opening

2) Vaststellen agenda

3) Ingekomen stukken en mededelingen

4) Notulen vorige ledenvergadering

5) Afscheid van drie bestuursleden

6) Overdracht voorzitterschap

7) Vaststellen werkplan en begroting 2011 van de afdeling Zwartewaterland van de PvdA 

(wordt ter plekke uitgedeeld)

8) Vooruitblik van de fractie

9) Vooruitblik van de wethouder

10)Rondvraag

11)Sluiting

Aansluitend: 

Vergadering van schaduwfractie onder voorzitterschap van de fractievoorzitter Jannet Hoen-

tjen

Aanwezig: 
8 leden, 3 fractieleden, 3 bestuursleden.

De agenda:

1)Opening van de vergadering
Jan opent de vergadering en heet iedereen 
van harte welkom. In het bijzonder de heer 
en mevr. Roeland die als toehoorders aanwe-
zig zijn. Jan gaat in op de huidige politieke si-
tuatie landelijk.
Jan constateert dat de aftredende bestuurs-
leden helaas niet aanwezig zijn. Zij ontvang-
en hun dank op een ander moment.

2)Terugblik op de thema-avond met 
Agnes Wolbert
In het kader van de verkiezing is deze thema-
avond georganiseerd. Deze avond ging over 
ouderenbeleid. Het ging ook over bezuini-
gingen die soms ook voor de hand liggen en 
eigenlijk bij de eigen verantwoordelijkheid 
horen. Voor een beugel ga je in de toekomst 
naar de HUBO en niet, zoals nu, naar de over-
heid. Zorgverlof en veel andere zaken kwa-

men aan de orde. De opkomst was redelijk be-
perkt maar de inhoud was de moeite waard. 
Gaandeweg de discussie komen de proble-
men met de ouderen in de eigen gemeente 
ook aan de orde. De ongelijkheid in de verd-
eling van de uren die terecht of onterecht 
voor mensen worden vergoed. Vaak zit dit 
vast op de indicatiestelling. Herindicatie zou 
een goed instrument kunnen zijn.
Er wordt vervolgens nog gesproken hoe je bij-
eenkomsten kunt organiseren waar meer be-
langstelling voor is.

3)Ingekomen stukken en mededelingen
In verband met de komkommertijd zijn er 
geen ingekomen stukken. 

4)Verkiezing leden bestuur PvdA Zwarte-
waterland
- Aftredend en herkiesbaar: Jan Haverkate 

en Ria Grootoonk
- Aftredend en niet herkiesbaar: John Ghi-

raw, Teun Mars en Rob Spijkerman
- Kandidaten: Jos van Dalfsen en Henk van 

Schaik.

Verslag ledenvergadering 23 augustus 2010



Jos en Henk worden gekozen en Jan en Ria 
herkozen, allen bij acclamatie.

5)Wijziging vergaderstructuur.
Martin geeft een toelichting op de notitie  en 
na enige discussie wordt de nieuwe verga-
derstructuur vastgesteld en word afgespro-
ken dat er na 6 maanden zal worden ge-
ëvalueerd. Er zal een persbericht over dit on-
derwerp uitgaan. (actie bestuur).
Er wordt n.a.v. ook nog even gesproken over 
de nieuwe structuur van vergaderen binnen 
de gemeente. Met name de rondetafelge-
sprekken hebben mogelijk in zich dat er min-
der contact met organisaties is. Zelf initiatief 
nemen zal belangrijker worden.

6)Nieuws van de wethouder en/of fractie
Lucas vertelt dat de waarnemend burger-
meester Jaap van Dijk een hersenbloeding 
heeft gehad in Marseille. Hij is over gebracht 
naar UMCG (Groningen) en gaat langzaam 
vooruit. Hij zal niet weer terug komen in zijn 
tijdelijke functie. Donderdagavond zal er ge-
sproken worden met de raad en college. 
Inzet van de PvdA zal wezen om de benoe-
mingprocedure voor een nieuwe burger-
meester te versnellen en geen externe waar-
nemer meer te benoemen. Nog € 700.000 ex-
tra bezuinigen ligt in het verschiet. De kosten 
voor WMO en Wet werk en bijstand gaan 
ook nog omhoog. De financiële situatie van 
de gemeente wordt dus niet beter. We zullen 
blijven vasthouden aan de hulp voor de zwak-
kere medeburgers. Wat komt er nog over ons 
als er een rechts kabinet komt?  De gemeen-

te heeft op dit moment geen plannen ont-
wikkeld voor extra bezuinigingen.
Jannet geeft aan dat er vanuit de fractie nog 
weinig nieuws is. De onderwerpen voor de 
komende vergadering zijn nog niet bekend. 
Henk van Schaik en Ger Noordhuis zouden 
graag de stukken van de vergadering willen 
ontvangen.

7)Rondvraag
- Mevrouw Roeland geeft aan dat zij de ver-

gadering fijn vond om mee te maken. Dit 
zelfde geldt voor de heer Roeland.

- Ger vraagt hoe het komt dat de kosten 
voor leges in Zwartewaterland zo hoog 
zijn. 

- Astrid geeft aan dat de kosten van de leges 
kostendekkend zijn.

- Astrid oppert dat het goed zou zijn dat we 
gaan staan voor een paar aansprekende 
onderwerpen. De fractie zoekt een drietal 
onderwerpen. Zo concreet mogelijke voor-
stellen worden gezocht. Graag inbrengen 
op de volgende schaduwfractie. 

- De eerstvolgende vergadering onder lei-
ding van de fractie is op maandag 20 sep-
tember om 20.00 uur in Linksaf.

8)Sluiting van de vergadering
Jan sluit de vergadering om 21.45 uur en 
wenst iedereen wel thuis. Hij hoopt de vol-
gende vergadering weer iedereen tegen te 
komen.

Martin Holtermann
Hasselt, 23 augustus.
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Als het om taal- of spellingsfouten gaat, 
moet je van goede huize komen om niet afge-
stompt te geraken. Zelfs ondertitelingen die 
via de televisie tot ons komen bevatten, zij 
het sporadisch, soms knotsen van fouten. Ik 
heb me gelukkig afgeleerd om me daar 
nog al te druk over te maken, laat staan dat ik 
hierover nog in woede uitbarst. 

Edoch, enkele weken terug overkwam me 
het weer eens. Schilderachtig ontvangen 
door het onovertroffen Overijsselse Trendbu-
reau op één van de geweldige landgoederen 
ergens in Overijssel werden we vergast op 
een voordracht van een hooggeleerde dame, 
met ondersteuning via een powerpointpre-
sentatie. Deze dame bleek lid te zijn van de 
Raad voor het Landelijk gebied. Het onder-
werpwas iets van “de kracht en pracht van 
het landelijk gebied”.

Bij de eerste sheet was het direct mis: “Lan-
delijk gebied is wijdheid en ruimte”.

Nou is het zo dat wanneer je buiten het Ne-
dersaksische taalgebied aan 100 Nederlan-
ders vraagt hoe je “weidsheid” spelt dat er 
wellicht wel 90 zijn die dat met een “ij” zeg-
gen te doen. Als Nedersaksen maken we die 
fout iets minder snel omdat in ons dialect de 
“ij” vrijwel altijd wordt uitgesproken als “ie” 
of “i-j” en de ei verandert meestal niet van 
klank ten opzichte van het Nederlands.

Waarschijnlijk vindt u dit kinderachtig en 
muggenzifterig. Dat is ook zo en bovendien 
ben ik zelf ook niet zonder zonden. Toch heb 
ik de desbetreffende dame die, zoals gezegd 
lid is van de Raad voor het Landelijke Gebied 
na afloop omstandig uit de doeken gedaan 
dat ze haar presentatie aanzienlijk zou kun-
nen versterken door zich toch van de juiste 
spelling te bedienen en tevens duidelijk te 
maken wat de oorsprong van het woord 
“weidsheid” is.

DE ZONDVLOED ALS AGRARISCHE RAMP

Geen enkele andere taal kent naar mijn over-
tuiging een één op één vertaling van dit 
woord.

Weidsheid is geen afgeleide van het woord 
“wijd” met als tegenhanger “nauw en eng”.

Nederland was in de vroege middeleeuwen 
één groot houtland, hetgeen in die tijd ook 
wel werd aangeduid met “Holland”. 

Vanaf die tijd hebben agrarische activiteiten 
ertoe geleid dat bomen en struiken zijn ge-
kapt ten behoeve van de voedselvoorziening.

Toen ontdekte men gaandeweg dat er een 
landschap ontstond waar je permanent van 
je af  kon kijken, de vrijwel onbegrensde blik.

Weidsheid is dus afgeleid van het woord 
“weide” of “weiland” en de tegenhanger 
daarvan is “houtland” of liever gezegd “Hol-
land”; deze wetenschap zou toch gefunde-
nes Fressen moeten zijn voor een lid van de 
Raad voor het Landelijk Gebied!?

Het wordt je vreemd te moede als je moet 
constateren dat je eigen geboorteland niet 
meer is wat het was..

 Me bedienend van een titel van een dicht-
bundel van Gerrit Komrij kom ik tot de con-
clusie dat de agrarische sector Holland “on-
herstelbaar heeft verbeterd” in ……. Wei-
land. En dat was niet de enige “verbetering”. 

Vanaf ongeveer het jaar 800 vestigden zich 
boeren achter de duinen en verbouwden 
daar voedsel op het hoogveenpakket, dat 
toen meer dan vier meter boven de zeespie-
gel lag. In twee- tot driehonderd jaar tijd is 
door ontwatering door die boeren op grote 
schaal het hoogveenpakket dusdanig ing-
eklonken dat het ver beneden de zeespiegel 
kwam te liggen. Vanaf dat moment is Hol-
land de “Lage Landen” (Nederland) gaan he-
ten. Met enige regelmaat drong, vooral in de 
twaalfde eeuw het zeewater die lage landen 



binnen. En zo ontstonden de Waddenzee, de 
Zuiderzee, de Friese meren, de Schermer, de 
Purmer, de Beemster, enzovoort. Van die 
twaalfde eeuw is bekend dat er tijden waren 
dat men zelfs zeevis bij de stad Utrecht ving.

Ook in de éénentwintigste eeuw drukt de 
boerenstand een zwaar stempel op Neder-
land. Het aantal planten en dieren neemt 
sterk af. Ook de bodem blijft dalen; in de afge-
lopen 50 jaar is bijvoorbeeld de polder Mas-
tenbroek door verlaging van het grondwa-
terpeil iets van 25 centimeter gedaald. Over 
400 jaar zal dat een daling van twee meter be-
tekenen met daarbij nog de situatie dat de 
zeespiegel zal stijgen.

Natuurlijk wordt die rekening een keer ge-
presenteerd zoals ook een keer de rekening 
wordt gepresenteerd van het uiteindelijk in 
ons drinkwater terecht komen van die grote 
hoeveelheden antibioticum die in de var-
kens- en kippenmest zit.

Zo'n 65 miljoen jaar terug moesten de dino-
saurussen het loodje leggen en uiteindelijk 
leverde dat de laatste 100.000 jaar een le-
vend wezen op dat zich “mens” is gaan noe-
men.

“Na ons de zondvloed” is als toekomstper-
spectief nog niet eens zo'n onrealistische ge-
dachte; wellicht dat zich bij onze kindskinde-
ren de eerste aanzet tot zwemvliezen tussen 
de tenen en de vingers zichtbaar zullen wor-
den.

De lering die we uit het laatste millennium 
moeten trekken is dat een zogenaamde wa-
tersnoodramp in het verleden veelal een agra-
rische ramp blijkt te zijn geweest. 
Laten we vanaf nu dat dan ook zo noemen!

Genemuiden, 21 oktober 2010

Tiem van Dalfsen 

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.



PvdA Zwartewaterland
Algemene beschouwingen bij 
de meerjarenbegroting 2011 – 2014

Allereerst een aantal korte opmerkingen 
over de begroting en de aanbevelings-
brief:
De meerjarenbegroting: Het voorzieningen-
niveau moet met veel minder beschikbare 
middelen op peil gehouden worden en dat is 
een hele uitdaging. 
Er is in deze begroting geen ruimte opgeno-
men voor nieuw beleid, begrijpelijk gezien 
de bezuinigingen die op ons afkomen, maar 
jammer voor de ideeën die er waarschijnlijk 
leven bij de verschillende fracties. Wat de 
PvdA betreft een extra uitdaging om op zoek 
te gaan naar eventuele mogelijkheden. Dat 
viel overigens niet mee in een boekwerk van 
95 pagina's zonder vergelijking met het lo-
pende jaar.
Wij lezen  in de aanbevelingsbrief dat de in-
woners met een inkomen van 115% van de 
van toepassing zijnde bijstandsnorm waar 
mogelijk worden ontzien. Als waar mogelijk 
wordt weggelaten kan de PvdA zich  hier vol-
ledig in vinden.
Goed dat de verantwoordelijkheid genomen 
wordt en de vitaliteit van onze gemeente ge-
stimuleerd wordt, doordat er ingezet wordt 
op de centrumplannen en de ontwikkeling 
van de nieuwbouw van het Agnietencollege.
 We worden geconfronteerd  met forse be-
zuinigingsmaatregelen en hervormingen zul-
len onvermijdelijk zijn. Een beroep doen op 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van een ieder om naar vermogen een steen-
tje bij te dragen , is ook  wat de PvdA voor 
ogen heeft.

Dumpvuil:
We willen met z'n allen genieten van de 
prachtige omgeving van Zwartewaterland. 
Toch wordt er, tot ergernis van velen, nog 
steeds afval gedumpt op bepaalde plekken 
in Zwartewaterland. Wij vinden dat fatsoen  
iets is wat je moet doen. Je dumpt je grof vuil 
niet in de natuur maar brengt het weg naar 

de daarvoor bestemde inzamelplekken. We 
gaan uit van het goede van de mens en wil-
len positief gedrag belonen.
Daarom willen wij het volgende voorstellen: 
we bieden de inwoners van Zwartewateland 
een gratis brengservice voor grof vuil dicht 
bij huis en stellen ze in de gelegenheid  om 1 
x per maand grofvuil gratis te brengen bij 
Van Dijk Genemuiden. Het gaat hier om grof 
huishoudelijk afval, puin, groen, hout en as-
best en absoluut  NIET om huisvuil bestemd 
voor de grijze container. Wij hopen en reke-
nen er op dat een neveneffect van deze maat-
regel is, dat het zwerfvuil/dumpvuil afneemt.
Van Dijk Genemuiden is bereid om een pilot 
van een jaar te draaien tegen een vast afge-
sproken prijs, de afspraken met van Dijk la-
ten we organiseren door ROVA zodat er één 
partij verantwoordelijk blijft voor het beheer 
en de monitoring van huishoudelijke afval-
stromen.
We verzoeken het college €25000,- uit de af-
valreserve te onttrekken om deze pilot uit te 
voeren. 
Mocht deze pilot een succes blijken te zijn 
dan wordt dit wat ons betreft structureel ing-
evoerd. Bekostiging hiervan kan mogelijk 
deels plaatsvinden via besparing op het 
opruimen van zwerfvuil. Of dit daadwerkelijk 
het geval is , zal de pilot moeten uitwijzen.

Milieubewuste duurzaamheid
We hebben net als een aantal andere fracties 
het initiatief voorstel van de CU over verrom-
meling op laten schuiven naar de algemene 
beschouwingen omdat we zaten te broeden 
op een idee  dat tot een oplossing zou kun-
nen leiden voor dit probleem. Verrommeling 
los je volgens ons bij voorkeur niet op door 
handhaving, het kost veel geld en energie en 
bovendien zit je eerst met een ongewenste 
situatie. Wij zien meer in concrete plannen 
met bepaalde gebieden zoals het hooiber-
genterrein. We willen het college verzoeken 



de planontwikkeling voor het hooibergen-
terrein , door Stichting duurzaam Hasselt te 
stimuleren. Zij gaan voor behoud van de hooi-
bergen en willen het terrein ontwikkelen als 
centrum voor duurzaamheid en inspiratie. 
Het college spreekt in haar aanbiedingsbrief 
over het zelforganiserend vermogen van on-
ze lokale samenleving, dit initiatief is volgens 
de PvdA een sprekend voorbeeld hiervan.

Wandelpad om varkensgat en Greente-
dijk:
De toestand van het wandelpad rondom het 
varkensgat en de Greentedijk  is meerdere 
malen op de raadsspreekuren ter sprake ge-
bracht door de inwoners van Genemuiden 
en belangenbehartigers van de ouderen in 
Genemuiden. Helaas nog steeds zonder re-
sultaat. We vinden dat dit niet langer kan en 
willen nu actie zien.
We verzoeken het college om binnen 6 maan-
den een plan te presenteren voor de aanpak 
van deze wandelpaden. Binnen het plan 
IJsseldelta zijn diverse wensen kenbaar ge-
maakt om fiets- en wandelpaden uit te brei-
den. Misschien is het wenselijk om eerst de 
bestaande paden in goede staat te brengen? 

Organisatie ontwikkeling:
Ook de organisatie zal niet ontkomen aan de 
bezuinigingen. We denken dat we ook als 
raad hieraan een bijdrage kunnen leveren 
door de evaluaties op alle terreinen niet jaar-
lijks maar eens per 2 jaar te laten plaatsvin-
den. Het samenstellen van rapporten om on-
derwerpen te evalueren neemt veel tijd in be-
slag. Er is veelal weinig aandacht voor de rap-
porten terwijl ambtenaren er vaak veel werk 
en aandacht aan hebben besteed.

Een duurzame samenleving:
Wil iedereen kunnen blijven participeren en 
de zorg krijgen die ze nodig hebben dan moe-
ten we werken aan een cultuuromslag.  Hier-
bij gaan we uit van eigen verantwoordelijk-
heid en eigen kracht van burgers. Wij hebben 
vertrouwen in de gemeenschap van Zwarte-
waterland en haar inwoners. Zij,  wij kunnen 
zelf heel veel. We moeten de omslag maken 
van een groeiende claimcultuur naar verant-
woordelijkheid voor je eigen leven. Alleen zo 
kunnen we een duurzame samenleving be-

reiken en houden (voor beugels ga je naar de 
gamma niet naar de gemeente. Je koopt een 
driewieler, fiets, brommer, auto en dus ook 
een scootmobiel) Om een duurzame samen-
leving neer te zetten moeten we van indivi-
duele verstrekkingen naar collectieve pre-
ventieve voorzieningen. 
Met name de WMO uitgaven baren de PvdA 
zorgen. Vooral prestatieveld 6 kent een open 
eind financiering. Aanvragen die passen bin-
nen het verstrekkingsbeleid moeten worden 
toegekend, cq kunnen niet worden afgewe-
zen. Volgens de PvdA zouden de regeling-
en/verstrekkingen eens kritisch onder de 
loep genomen moeten worden om de kos-
ten in de hand te houden. We denken hierbij 
aan hergebruik van hulp- en vervoersmidde-
len, eigen bijdrage naar inkomen, collectief 
gebruik van vervoersmiddelen in woon/zorg-
centra, daadwerkelijk gebruik van vervoer-
smiddelen als de scootmobiel checken (hoe-
veel ongebruikt in de schuur?) en vervoers-
voorzieningen herzien door huidige voorzie-
ningen autokostenvergoeding en WMO ver-
voerskaart opnieuw te bekijken

Als wij ondanks de krappere budgetten de 
kwaliteit van de zorg willen waarborgen, heb-
ben we zorg om elkaar, door vrijwilligers no-
dig. We kunnen ons gelukkig prijzen dat er in 
onze gemeente al vele vrijwilligers actief zijn. 
Momenteel worden de jongeren in onze 
maatschappij  gestimuleerd tot vrijwilligers 
werk door het aanbieden van maatschappe-
lijke stages. We lezen in de programmabe-
groting dat er in onze gemeente wordt ge-
werkt  aan een  nieuw op te richten stichting 
waarin vrijwilligerswerk, mantelzorg en 
stichting welzijn ouderen intensief samen-
werken.
We willen het college de opdracht meegeven 
haast te maken met het oprichten van deze 
nieuwe stichting en veel aandacht te beste-
den aan het werven van vrijwilligers.

Tot slot willen wij als fractie onze zorg uit-
spreken over de ontwikkelingen die zich op 
landelijk niveau voordoen, maar waarvan 
ook in Zwartewaterland de gevolgen te mer-
ken zijn. Wij vinden het belangrijk dat ieder-
een in dit land en in deze gemeente op een 
respectvolle manier met elkaar omgaat. Vrij-



heid van meningsuiting en behoud van cul-
tuur en normen en waarden zijn een groot 
goed. Maar het uitsluiten van (groepen van ) 
mensen past hier niet bij, evenals het beledi-
gen van mensen en/of grof taalgebruik. Ook 
in onze gemeente heeft bij de laatste verkie-
zingen een aanzienlijk aantal kiezers op de 

partij gestemd die de tweedeling van onze 
maatschappij heeft afgedwongen. Wij roe-
pen daarom iedereen op respectvol met el-
kaar om te gaan. Laten wij samen “de boel bij 
elkaar houden”!

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



Belevenissen van een wethouder

15 september j.l. had ik het genoegen af te 
mogen reizen naar Den Haag voor een ont-
moeting met onze tweede kamer fractie. Ter-
wijl VVD, CDA en PVV de eigen en andermans 
gemoederen dagelijks tot nieuwe hoogte-
punten weten te brengen, beleeft de PvdA in 
Den Haag rustige tijden. Mooi moment dus 
om eens bij te praten met de lokale PvdA be-
stuurders. Nadat Job Cohen ons had 
toegesproken, gingen we in kleine groepjes 
uiteen met bij elk groepje twee of drie 
kamerleden. Mijn eerste groepje was met 
Mari¸t Hamer en Jeroen Dijsselbloem en mijn 
tweede groepje met Hans Spekman en 
Agnes Wolbert. Het was leuk, maar ook nut-
tig. De kamerleden hebben er alle belang bij 
om van wethouders en raadsleden te horen 
hoe het beleid van het nieuwe rechtse kabi-
net lokaal uitpakt. Misschien wel meer dan 
toen we zelf in de regering zaten. Hoe dan 
ook, we gaan ze zoveel mogelijk en zoveel als 
nodig helpen. Uiteraard werd de dag afge-
sloten met een hapje en een drankje en daar 
nog even nagepraat met Job Cohen. Aardige 
man wel. Had beslist minister-president moe-
ten worden. Ik hoop dat het er nog van komt. 
Waar het intussen wel van gekomen is dat is 
het kabinet Rutte. Jammer, jammer, dat het 
zover moest komen. Niet zozeer vanwege 
het rechtse regeerakkoord, daar ben ik ook 
niet gelukkig mee, als de meerderheid een 
rechtse regering wil, kan ik daar mee leven. 
We leven tenslotte in een democratie, maar 
dat we een populistisch/racistische partij no-
dig hebben om überhaupt een regering te 

kunnen vormen, is iets om ons voor te scha-
men. En dat geldt niet alleen voor CDA en 
VVD. Ook de linkse partijen, de PvdA voorop, 
moeten zich ook schamen dat ze geen moge-
lijkheid hebben kunnen openen om samen te 
werken met CDA en VVD. Maar de laatste 
twee partijen moeten zich het meeste scha-
men. Schamen dat ze zo ver zijn gegaan 
Geert Wilders de machtigste man van Neder-
land te laten worden. Liever dat, dan regeren 
met PvdA, SP, Groen Links of CU. Geert Wil-
ders voert vanuit zijn comfortabele positie 
zijn campagne meteen op. Ben benieuwd 
waar dat eindigt, maar ik hou wel mijn hart 
vast. 
In Zwartewaterland hebben we inmiddels de 
meerjarenbegroting vastgesteld. Het jaarlijk-
se politieke hoogtepunt…… Wij praten niet 
over achttien miljard bezuinigen en immigra-
tie, wij praten over al dan niet twee procent 
extra OZB, al dan niet gratis kunnen inleveren 
van grof vuil en of je de vuilcontainer voor ze-
ven uur of voor acht uur aan de weg 
mag/moet zetten. Tja, verschil moet er zijn. 
We zijn er in goede harmonie uitgekomen. 
Het zou kunnen lijken dat er nu een rustige 
periode aanbreekt, en in zeker zin is dat ook 
wel zo, maar niet voor iedereen, de fractie-
voorzitters bijvoorbeeld, zijn achter de scher-
men, in het diepste geheim, bezig een nieu-
we burgemeester te zoeken. U en ik merken 
daar niets van, maar neemt u maar van mij 
aan dat ze er druk mee bezig zijn. En ook hier 
wachten wij in spanning op de witte rook.  

Lucas Boshove
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