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In de afgelopen week is er veel gebeurd in 
politiek Zwartewaterland. Ik ben bang dat 
ik in herhaling zou vallen als ik nog eens 
zou vertellen wat er volgens mij precies is 
gebeurd. Vandaar een andere insteek. Op 
een boekenmarkt kocht ik ooit een leer-
zaam boek over de teksten in de raadzalen 
van de verschillende gemeentes in Neder-
land. Het is een wat gedateerd boek (u 
vindt gemeentenamen terug die al lang 
zijn verdwenen bij gemeentelijke herinde-
lingen), maar dat maakt de mooie spreu-
ken niet minder leerzaam. Wijsheid door-
staat de tijd. Hierbij een mooie greep uit 
de spreuken die onze Nederlandse vroede 
vaderen werden voorgehouden in de 
raadszalen, een mooie mix om eens goed 
over na te denken. Een spiegel is daarnaast 
een handig hulpmiddel. Wellicht kunnen 
we ze allemaal ophangen in de raadzaal 
van Zwartewaterland, ter leeringh ende 
vermaeck voor onze (eigen-)wijze vroede 
vaderen en hun achterban op de publieke 
tribune.

Audit alteram partem (Latijn). Hoor ook de 
andere partij. (stadhuis van Vianen)
Niets luistert nauwer dan het woord, dat 

Vroede vaderen bijeen

samen klinkt wat samen hoort. (stadhuis 
van Den Dungen)
Hoort ieders mening, doch bewaar uw oor-
deel. (Shakespeare uit Midzomersnacht-
droom, uit het stadhuis van Diever)
Potior pax mille triumphis (Latijn). Liever 
vrede dan duizend overwinningen. (stad-
huis van Maastricht)
Wie regeert zal dienen, wie dient regeert. 
(gemeentehuis van Den Ham)
Wie altijd goed aan anderen doet, doet 
daardoor ook zichzelve goed. (gemeente-
huis van Montfoort)
Het is beter gezwegen, als hinder door 
praat gekregen. (gemeentehuis van Veen-
dam)

Tot zover de spreuken uit diverse raadza-
len. Succes en sterkte voor de spiegel. Vol-
gens mij staat het nergens in Nederland in 
een raadzaal, maar ik sluit graag af met 
mijn favoriete citaat van Shakespeare, dat 
luidt: “The rest is silence”. Hierover zei Si-
mon Carmiggelt ooit: “Het slaat wel ner-
gens op, maar het is zo'n mooi einde.” En 
zo is het.

Jan Haverkate

Extra Ledenvergadering in Linksaf

De zomerperiode is normaal gesproken ook voor de politiek een rustig moment. De 
ontwikkelingen zoals in dit Vuistje beschreven vragen om veel werk achter de scher-
men. We willen graag voordat het politieke seizoen weer begint de ontwikkelingen 
met de leden bespreken. En eventuele oplossingen aan u voorleggen. 

Hou ondertussen de website www.zwartewaterland.pvda.nl en de mailbox in de ga-
ten. En kom meepraten op dinsdag 3 september, 20.00 uur Linksaf. 



Ik zit te luisteren naar Zwartewater FM, 
waar politiek vertegenwoordigers terug-
blikken op het wegsturen van collega wet-
houder Wolbert Meijer. Het is schokkend 
om te horen hoe John Smits van de VVD zit 
te liegen over zijn eerder ingenomen 
standpunt inzake steun voor Jongerenve-
reniging Keet de Kolk. Ook Roel Huls 
neemt het niet al te nauw met de waar-
heid. Tja, het blijft mensenwerk. Maar niet 
alle mensenwerk is even fatsoenlijk. En dat 
is nu precies waar het mij om gaat, Je mag 
van ieder onderwerp vinden wat je wil, of 
het nu om Keet de Kolk gaat of om het 
even welk onderwerp dan ook. Wat je niet 
kunt maken is iets beloven en het vervol-
gens zonder enige reden niet doen. 

Waar gaat het hier nou precies om?
In dit geval was het niet zomaar beloven, 
nee, er is een raadsbesluit genomen met 
vijf van de zes fracties voor. De jongeren 
moesten nog wel aan een aantal voor-
waarden voldoen. Er moest een bouwver-
gunning verleend kunnen worden, de fi-
nanciën moesten op orde en inzichtelijk ge-
maakt worden, bouwen moest met leer-
lingen van de Opleidings Vereniging Gene-
muiden (OVG) en tenslotte moesten er af-
spraken gemaakt worden over de activitei-
ten en in het bijzonder het alcoholgebruik. 
Nu zijn we een jaar verder en aan alle voor-
waarden is voldaan. De bouwvergunning 
is verleend (kosten een kleine � 10.000,=), 
de financiën zijn met hulp van een accoun-
tant op orde gebracht en inzichtelijk ge-
maakt. Samen met de OVG is een aanbes-
teding gedaan en de afspraken staan op 
papier. En wat doen SGP en VVD? Ze draai-
en 180º en stemmen tegen. Zonder ook 
maar één nieuw argument. De werkelijk re-
den (teruggefloten?) durven ze niet te ver-
tellen. Zo kun je niet met (groepen) bur-
gers omgaan. Dat is niet fatsoenlijk en niet 
verantwoord. Zo'n besluit kan en wil ik niet 

uitvoeren en dan is er maar één ding moge-
lijk en dat is aftreden. Als de raad op 6 juni 
compleet zou zijn geweest zou dit al ge-
beurd zijn, maar omdat er een tegenstem-
mer afwezig was staakten de stemmen (9-
9), waardoor er in de vergadering van 27 
juni opnieuw gestemd zou moeten wor-
den. 

Wat had er in de tussentijd kunnen ge-
beuren en wat ging er mis?
Omdat de fractie van de Partij van de 
Arbeid aangaf haar wethouder te zullen 
steunen en zich terug te trekken uit de coa-
litie als het bovengeschetste scenario zich 
zou voltrekken leek het goed te onderzoe-
ken of er een werkbaar compromis moge-
lijk was om een coalitiecrisis te voorko-
men. Coalitiegenoot ChristenUnie had wel-
iswaar als enige fractie een jaar terug het 
voorstel niet gesteund, maar haar wet-
houder in het college wel, dus een poging 
om tot een compromis te komen dat de co-
alitie bijeen zou houden zou ook de CU wel-
kom moeten zijn. Vanaf het begin was het 
moeilijk onderhandelen met de CU. Veel 
ruimte wilden ze niet geven. Uren en uren 
zijn er vergaderd. Tot twee keer aan toe 
leek er overeenstemming te zijn. Tot twee 
keer aan toe kwam de CU er op terug. De 
tweede keer slechts enkele uren voor de 
raadsvergadering. Als gezegd, politiek is 
mensenwerk, en dan breekt er soms iets 
bij mensen. Met een horrorscenario als ge-
volg. De CU uit de coalitie en de CU wet-
houder naar huis. 

En Jongerenvereniging Keet de Kolk? 
Die weten intussen nog steeds niet waar 
ze aan toe zijn, al zijn de tekenen niet gun-
stig. Er moet wel een klein wondertje ge-
beuren wil het voorstel nog aangenomen 
worden. En mijn grenzen en principes zijn 
niet gewijzigd, dus dan zal ik alsnog ve-
trekken. Ik hoor zojuist op de radio dat de 

Politiek is mensenwerk. 



SGP graag de plaats van de CU zal inne-
men. Als ze hun standpunt inzake Keet de 
Kolk handhaven zal dat niet gaan met mij 
er bij. 

De radio-uitzending loopt op zijn eind. 
Onze Astrid doet het uitstekend en, ook be-
langrijk, beheerst. Henk Buit, die namens 
het CDA aan tafel zit doet ook zijn best zo 

goed mogelijk bij de inhoud te blijven en 
zelfs nog te zoeken naar oplossingen. De 
andere drie heren staan elkaar vooral ver-
baal naar het leven, geven blijk van een 
wel heel selectief geheugen. Veel liefde 
voor de CU valt bij geen enkele partij te be-
speuren. Tja, het blijft mensenwerk.

Lucas Boshove

De gemeente Genemuiden kampte in de 
laatste jaren voor de herindeling met een 
wildgroei aan illegale jongerenketen. Met 
name op het bedrijventerrein verschenen 
meerdere zeecontainers. Toenmalig wet-
houder Wolter Eenkhoorn en toenmalig 
burgemeester Jan Rietkerk gingen met de 
jongeren om tafel en bedachten een con-
structie die zou leiden tot wat later tot 
Keet de Kolk zou leiden. Het college in Ge-
nemuiden werd in die dagen gevormd 
door SGP, RPF (nu CU) en PvdA. Dit college 
stelde voor de jongeren een gebouw ter 
beschikking te stellen dat onder bepaalde 
voorwaarden voor hun activiteiten ge-
bruikt zou kunnen worden. Ze moesten 
zich organiseren in een vereniging, ze 
moesten afspraken maken over beheer, ac-
tiviteiten en toezicht. En de illegale keten 
moesten weg. De gemeenteraad steunde 
het voorstel unaniem. Jongerenvereniging 
Keet de Kolk was een feit. Gratis en voor 

De geschiedenis van Keet de Kolk

niets in een gebouw van de gemeente. 
Inmiddels zijn we dertien jaar en een ge-
meentelijke herindeling verder en kunnen 
we terugblikkend vaststellen dat het toen-
malige besluit goed heeft gewerkt. Het 
heeft in alle opzichten aan de verwach-
tingen voldaan. De jongeren hebben des-
tijds met een knipoog naar de geschiede-
nis de naam Keet de Kolk gekozen en dat 
wekt bij velen de suggestie dat we hier te 
maken hebben met de zoveelste illegale 
zuipkeet. Dat is niet het geval, het is een 
jongerenvereniging met enkele honder-
den leden. Ze hebben een bestuur dat be-
reid is tot het maken van afspraken en 
daarop aanspreekbaar is. Afgezien van het 
gebruik van het gebouw krijgen ze geen 
subsidie. Ze werken mee aan evenemen-
ten, Ze vissen voor goede doelen. Een suc-
cesverhaal zou je kunnen zeggen………

Lucas Boshove

Ook actief op Twitter? 
Volg dan PvdAZwartewaterland op Twitter 

en retweet eens een Tweet



Vier hele dagen na de raadsvergadering 
waarin collega Wolbert Meijer door de 
raad werd heengezonden heb ik zoveel le-
zingen gehoord van mijn aandeel in deze 
hele affaire en vooral waarom, dat ik haast 
aan mezelf begin te twijfelen. Zouden al 
die stuurlui aan de wal mij dan toch beter 
kennen dan ik mezelf ken? 

Daarom de feiten nog maar een keer op 
een rijtje:
· Jongerenvereniging Keet de Kolk is ge-

huisvest in een gebouw dat eigendom is 
van de gemeente. Het gebouw is dring-
end aan vervanging toe.

· In mei 2012 nam de raad het besluit 
nieuwbouw van het gebouw financieel 
te ondersteunen. Maximaal � 54.000,= 
mits de vereniging aan een aantal voor-
waarden kon voldoen. De CU stemde 
om procedurele redenen tegen, alle an-
dere fracties stemden voor.

· Op 6 juni 2013 komt een aangepast 
voorstel in de raad, binnen de begren-
zing van de afgesproken � 54.000,= en 
verder wordt aan alle voorwaarden vol-
daan. Een meerderheid van de raad is te-
gen. Alleen omdat een CU raadslid afwe-
zig was werd het voorstel niet meteen 
verworpen.

· Ik heb niet van te voren gedreigd met af-
treden als ik mijn zin niet zou krijgen, 
sterker nog, als de raad op 6 juni com-
pleet zou zijn geweest was ik die avond 
afgetreden.

· Waarom? Omdat ik het onbehoorlijk en 
onverantwoord vind een groep burgers 
(of het nou jongeren zijn of anderen) 
zich een jaar lang te laten inspannen 
met de belofte van steun en, als ze dan 
alles gedaan hebben wat gevraagd is, 
die steun in te trekken. Voor zo'n besluit 
wil ik niet verantwoordelijk zijn, en dan 
heb je als wethouder maar één moge-
lijkheid, en dat is aftreden. 

· Dat het zover niet kwam en dat er daar-
na allerlei pogingen gedaan konden wor-
den het tij te keren kwam enkel door het 
feit dat de raad op 6 juni niet compleet 
was en er daardoor een vergadering la-
ter opnieuw gestemd zou moeten wor-
den. Zodoende kon ook de indruk ont-
staan dat ik van te voren gedreigd heb 
met aftreden. Wat niet klopt, mijn 
standpunt hieromtrent werd pas na 6 ju-
ni bekend en is tot op de dag van van-
daag niet gewijzigd.

· Het is dus absoluut niet zo dat ik iets be-
loofd zou hebben dat ik niet waar kan 
maken, nee, de gemeenteraad heeft iets 
beloofd dat het bij nader inzien niet 
waar wil maken.

Wat hierboven geschreven staat zijn alle-
maal feiten, die simpel te controleren zijn 
aan de hand van de notulen van de betref-
fende vergaderingen. Je kunt zelfs de hele 
vergaderingen via de gemeentelijke web-
site nog eens helemaal naluisteren. 

Het had gemakkelijk anders kunnen lopen 
als de raad in 2012 meteen het standpunt 
had ingenomen dat het nu heeft ingeno-
men. Ik zou dan tegen de jongeren gezegd 
hebben dat er geen draagvlak was en dan 
hadden ze iets anders moeten bedenken.
Wat er tussen 6 en 27 juni is gebeurd 
speelt zich voornamelijk tussen de fracties 
van de coalitiepartijen af. Ik heb me daar 
bewust niet mee bemoeid, alleen aang-
egeven dat ik tot elk werkbaar compromis 
bereid ben. Het is niet gelukt, met de in-
middels bekende gevolgen. En laat één 
ding duidelijk zijn, de Partij van de Arbeid 
met 3 van de 19 zetels kan geen wethou-
der wegsturen. Daar zijn meer partijen 
voor nodig.

Tot slot nog een persoonlijke noot, ik ben 
nooit uit geweest op een bestuurscrisis, 

Waarom, waarom, waarom….



laat staan op het ten val brengen van een 
collega. Ik betreur de gang van zaken ten 
zeerste, maar daar staat tegenover dat ik 
me ook niet als een klein kind laat wegzet-
ten dat niet tegen zijn verlies kan en geen 

eigen standpunten en principes mag heb-
ben. Jammer dat het zo heeft moeten 
gaan en jammer dat niet iedereen begrip 
voor elkaars standpunt kan opbrengen.

Lucas Boshove

Evert is al meer dan zestig jaar lid van de 
PvdA, maar heeft door een fout in de lan-
delijke administratie nog nooit een speldje 
mogen ontvangen. Deze fout is veroor-
zaakt door de overstap van een analoog 
naar digitaal systeem op 1 januari 1970. 
Bij deze overstap is van alle personen waar-
van de informatie onvolledig was, bepaald 
dat hun lidmaatschap per 1 januari 1970 is 
ingegaan. Volgens deze telling zou Evert 
nog maar 43 jaar lid zijn. En dat kan na-
tuurlijk niet kloppen. Want Evert is zodra 
hij ging werken lid van de PvdA geworden, 
en dat was al op zijn 15de! Evert is dus al 
zestig jaar lid. En omdat hiervoor geen 

speldjes zijn, kreeg hij onlangs door de 
waarnemend voorzitter Jan Haverkate een 
gouden speldje voor het 50-jarig lidmaat-
schap. Naast het langste lid, is Evert ook 
één van de meest actieve leden, zo niet het 
meest actieve lid van de afdeling Zwarte-
waterland. In Hasselt en omstreken is hij 
een ware bekendheid. Allerlei misstanden 
worden door hem aangekaart en hij zorgt 
ervoor dat de fractie, de wethouder en het 
bestuur scherp en alert blijven. Het lintje is 
daarom meer dan verdiend. Evert, gefelici-
teerd!

Het bestuur

Een speldje voor Evert Eenkhoorn.



Op donderdag 27 juni jongstleden hebben 
vijf fracties van de gemeenteraad van 
Zwartewaterland unaniem, uitgezonderd 
Christen Unie, een motie aangenomen 
waarin het vertrouwen in de fractie van de 
CU en hieruit volgend in haar wethouder 
dhr. W. Meijer is opgezegd.

Deze motie werd ingediend door de frac-
tie van de Partij van de Arbeid en onder-
steund door de fractie van het CDA. Beide 
fracties achtten het na een lange periode 
van incidenten en moeizame samenwer-
king niet langer mogelijk om met de frac-
tie van de CU in vertrouwen de resterende 
bestuursperiode af te maken. Dit mede ge-
zien het feit dat de CU eerder op de avond 
zelf aan had gegeven geen vertrouwen te 
hebben in een correcte uitvoering door 
het College van een voorliggend amende-
ment.

Vanuit de oppositie is geconstateerd dat 
reeds meerdere keren een beroep werd ge-
daan om voorstellen door te laten gaan 
met behulp van de oppositie. Daarom is de 
conclusie vanuit de oppositie dat er gedu-

rende de afgelopen periode regelmatig 
enige vorm van ontevredenheid ten op-
zichte van coalitiepartijen onderling zelfs 
zichtbaar aanwezig was. Om de stabiliteit 
van het bestuur van Zwartewaterland te 
kunnen blijven garanderen is dit mede de 
overweging geweest om deze motie van-
uit de oppositie te onderschrijven. In het 
contact tussen coalitiepartijen bleek heel 
nadrukkelijk één partij, zijnde de CU, een 
dusdanige rol te spelen, dat het onder-
linge vertrouwen ontbrak.

Alle vijf partijen betreuren de huidige situ-
atie en pogen zo snel mogelijk met een 
goede oplossing voor de gemeente Zwar-
tewaterland te komen, waarbij een stabiel 
bestuur het uitgangspunt is.

Namens de fracties van:
SGP, A. Speksnijder
CDA, M. Bosma
PvdA, A. Dijkstra
Gemeentebelangen, F.Visscher
VVD, J. Smits

(met dank aan Breman.net)

Verklaring vertrouwenskwestie 
gemeenteraad Zwartewaterland

Vanwege het zomerreces van de gemeen-
teraad  neemt ook het Vuistje even pauze. 
Het eerstvolgend verschijnt weer rond … 
september.

We maken van deze gelegenheid gebruik 
de bezorgers in Hasselt, Genemuiden en 
Zwartsluis te bedanken voor hun werk. 
Ook al is het per keer maar een uurtje, het 
moet wel gedaan worden. Veel dank hier-

voor. 

In Zwartsluis hebben we met ingang van 
het volgend Vuistje een nieuwe bezorger 
nodig: Rob Spijkerman heeft aangegeven 
dit graag aan een ander over te dragen. 
Wie o wie neemt dit over? 

Graag even een  mailtje hierover naar de 
redactie, lucas.boshove@gmail.com

Verspreiders Vuistje



Volgend kalenderjaar, 2014, wordt een 
jaar waarin we heel wat te vieren en te ge-
denken hebben. Zo zal openbare basis-
school Genne en naar ik aanneem ook de 
gemeente Zwartewaterland uitgebreid vie-
ren dat het dan 250 jaar geleden is dat de 
school is opgericht en dat tot op heden 
nog niemand die school heeft klein gekre-
gen, zelfs Zwartewaterland zelf niet. De ju-
bileumwijn wordt al verspreid (verkocht) 
onder de vele fans van de school en ook 
wij hebben ons inmiddels al uitbundig kun-
nen laven aan zowel de rode als de witte 
Madregale uit Italië. Voortreffelijke wijn in 
een voortreffelijke prijs/kwaliteit verhou-
ding die volgend jaar, het jubileumjaar al-
leen maar beter zal zijn geworden.

Afgelopen vrijdag 28 juni 2013, mijn ge-
boortedag, stonden we in aangenaam ge-
zelschap stil bij het feit dat het die dag 99 
jaar geleden was dat de Bosnische Serviër 
Gavrilo Princip de Oostenrijks-Hongaarse 
troonopvolger Frans Ferdinand met een 
pistoolschot om het leven bracht nadat de 
daarvoor geplande bomaanslag was mis-
lukt. Gavrilo Princip was de gelegenheids-
beul die, komend vanuit een broodjesbar 
in Sarajevo oog in oog kwam te staan met 
Frans Ferdinand nadat deze het program-
ma na de bomaanslag had laten omgooi-
en en nadat bovendien zijn chauffeur de 
verkeerde afslag had genomen. Dit was de 
start van de meest bloedige oorlog die Eu-
ropa geteisterd heeft.
Op 28 juni 1914 zal dit dus precies 100 jaar 
geleden zijn.

Vrijdag 28 juni 2013 stonden we in dat-
zelfde aangename gezelschap ook stil bij 
het feit dat het al één dag geleden was dat 
de CU en haar wethouder in Zwartewater-
land bestuurlijk geëxecuteerd werd waar-
bij in figuurlijke zin de trekker zeer effec-

tief werd overgehaald door alle andere 
raadsfracties, ditmaal onder bezielende 
aanvoering van onze eigen Astrid Dijkstra. 
En het opmerkelijke was, zoals Vondel 
eens dichtte: “De aarde werd daardoor 
niet uit haar baan gedreven!”

Dinsdag 7 oktober 2014 zullen de nabe-
staanden van mijn vader op gepaste wijze 
niet alleen stilstaan bij het feit dat het dan 
precies 100 jaar geleden is dat hij geboren 
werd maar ook dat op diezelfde dag in de 
eerste wereldoorlog Antwerpen gevallen 
is. Bij zijn leven meende mijn vader dat feit 
voor altijd aan zijn geboortedag te moeten 
verbinden. De herdenking zal zich ong-
etwijfeld in zijn stijl voltrekken, in een ge-
renommeerd restaurant onder het genot 
van een copieuze maaltijd.

Degene die mijn vader gekend hebben zul-
len zich herinneren dat hij een verhalen-
verteller was; een verwoed lezer was hij 
niet. Toch putte hij rijkelijk uit datgene dat 
hij wel gelezen had, en dat loog er toch 
niet om. Opgroeiend in een Gereformeer-
de Gemeente gezin bezocht hij de, toen 
nog acht klassen van de Openbare Lagere 
School in Genemuiden; de Gereformeerde 
Gemeente slaagde pas in 1929 in het stich-
ten van een school. Dat leidde ertoe dat hij 
Merijntje Gijzen van de hand van de socia-
listische schrijver A.M. de Jong las. En als 
wij als kind bij hem kwamen met een ogen-
schijnlijk levensgevaarlijke bloedende 
schaafplek op de knie dan vertelde hij ons 
het verhaal dat Merijntje Gijzen dat ook is 
overkomen terwijl hij met zijn goede 
vriend, de stroper “Kruik” op pad was. En 
de Kruik heeft hem toen opgepakt en in 
zijn armen thuis gebracht. Maar de jong-
eheer Gijzen was er absoluut niet gerust 
op en vroeg heel bedeesd in zijn Brabants 
dialect: “Kruik, go'k now ook doot?” En vol 

Tijl Uilenspiegel en de Christen Unie



geruststellend genot citeerde mijn vader 
dan het antwoord van de Kruik: “bi'j be-
doondert….!”

Als ik mijn vader nou zou kunnen vertellen 
wat zich nu in de gemeenteraad van Zwar-
tewaterland afspeelt rond Keet de Kolk:
- dat het in de oude gemeente Genemui-

den het vooral SGP en RPF (nu CU) waren 
die met recht en rede een vurig pleidooi 
hielden voor een voorziening als Keet de 
Kolk, om jongeren de gelegenheid te ge-
ven om op hun eigen wijze tot wasdom 
te komen en dat je daarvoor dan als ge-
meente een plek en een gebouwtje ter 
beschikking stelt;

- dat dit dappere besluit van toen nu 13 
jaar later een succesvol besluit blijkt te 
zijn geweest voor al die jongeren die in 
meer (SGP) of mindere (CU) mate in de 
reformatorische grondverf staan;

- dat de CU tot voor drie jaar altijd de des-
betreffende portefeuille heeft beheerd 
en deze portefeuille nu beheerd wordt 
door de PvdA-wethouder Lucas Bosho-
ve;

- dat de CU nu geen uitwerking en uitvoe-
ring wenst te geven aan de raadsop-
dracht van vorig jaar om � 55.000,00 te 
bestemmen voor Keet de Kolk;

- dat uiteindelijk een moeizaam bereikt 
compromis met de CU te elfder ure per 
sms alsnog wordt afgewezen;

- dat de PvdA en haar andere coalitiepart-
ner CDA dit niet gepikt hebben, leidend 
tot het opzeggen van het vertrouwen in 
coalitiegenoot CU en haar wethouder;

- dat tot verbazing van alle relatieve bui-
tenstaanders alle oppositiepartijen (Ge-
meentebelangen, VVD en SGP) waarvan 
VVD en SGP het inhoudelijk eens waren 
met de CU ook het vertrouwen in de CU 
en haar wethouder hebben opgezegd;

- dat de oppositiepartijen dus niet in het 
college en/of de coalitie het vertrouwen 
opzeggen, maar alleen in de CU en haar 
wethouder!!

Geconfronteerd met dit verhaal zou mijn 
vader ongetwijfeld zich bedienen van de 
middeleeuwse figuur Tijl Uilenspiegel, een 
deugniet uit de Duits-Nederlandse folklore 
die iedereen een spiegel voorhield en voor 
de gek hield met zijn streken. Richard 
Strauss heeft van deze sage een prachtig 
symfonisch gedicht gecomponeerd. In toe-
nemende mate krijgt Tijl Uilenspiegel door 
dat hij er niet populairder op wordt. Op 
het eind van zijn leven breekt het inzicht 
door: “Iedereen heeft een hekel aan mij, 
maar ik heb het er zelf naar gemaakt”.

Een beginselpartij als de Christen Unie zou 
de vraag moeten willen beantwoorden 
waarom alle collega's in Zwartewaterland 
blijkbaar een hekel aan haar hebben; en al 
die collega's zouden bereid moeten zijn de 
Christen Unie te “ondersteunen” bij de 
zoektocht naar het antwoord op die 
vraag, te beginnen met een raadsdebat 
hierover!

Genemuiden, 1 juli 2013 

Tiem van Dalfsen



Op zaterdag 22 juni heeft de PvdA afde-
ling Zwartewaterland de wijk Nieuwesluis 
in Zwartsluis bezocht om bewoners te vra-
gen hoe zij het wonen in deze wijk erva-
ren. Het bezoeken van wijken en de pro-
blematiek van de wijken door middel van 
enquetes in kaart brengen is een aanpak 
die door de landelijke PvdA is opgezet en 
die in veel gemeenten reeds gebruikt 
wordt. In de gemeente Steenwijkerland 
hebben wij met de afdeling Steenwijker-
land meegedaan aan een buurtbezoek. Zij 
hebben op hun beurt ons geholpen bij dit 
wijkbezoek. 

De Nieuwesluis is de eerste wijk in Zwarte-
waterland die we hebben bezocht en de 
bedoeling is dat we dit vaker gaan doen. 
De resultaten van de wijkbezoeken zullen 
per wijk worden geanalyseerd en vervol-
gens worden vergeleken met de resultaten 
van de andere wijken.  

Tijdens het wijkbezoek hebben we drie vra-
gen gesteld over de wijk; wat zijn de posi-
tieve punten in de wijk, wat zijn de nega-
tieve punten in de wijk en waar moet de 
politiek mee aan de slag. Daarnaast heb-
ben we een vraag gesteld over waar men 
vooral niet op moet bezuinigen binnen de 
landelijke bezuinigingen. 

Na een analyse van de ingevulde enquete-
formulieren komt een beeld naar voren 
dat men het in doorsnee erg fijn vindt om 
in de Nieuwesluis te wonen. De rustige om-
geving en de sociale samenhang worden 
als meest positief ervaren en bijna de helft 
van de bewoners kon geen negatieve pun-
ten noemen. De negatieve punten die ge-
noemd werden zijn sterk verdeeld wat 
aangeeft dat er niet sprake is van één of 
twee grote problemen in de wijk. 

Wat het meest wordt genoemd als proble-
men zijn de kleine hoeveelheid parkeer-

plaatsen, het gebrekkige groenonder-
houd, de verkeersveiligheid en het wink-
elaanbod. Dit laatste komt ook het sterkst 
terug bij de vraag waar politiek in de buurt 
mee aan de slag moet. Het gebrek aan 
winkels in Zwartsluis wordt door veel men-
sen als een probleem ervaren, waarbij ook 
met een schuin oog wordt gekeken naar 
Genemuiden, waar wel een Hema en Aldi 
komen terwijl in Zwartsluis de aanvraag 
voor een nieuwe Aldi is afgewezen. Het 
groenonderhoud en de slechte bestrating 
worden ook als problemen ervaren waar 
de gemeente iets aan moet doen. Voor-
beeld hiervan is het onderhoud van het 
gras achter de huizen aan de Praam en de 
Schuttevaerlaan wat deels door de ge-
meente en deels door Rijkswaterstaat 
wordt onderhouden. Dit gebeurt opzich 
goed, alleen is niet op elkaar afgestemd 
waardoor regelmatig tegen veel te hoog 
gras wordt aangekeken. Daarnaast is een 
klacht gekomen van verschillende bewo-
ners aan de Tjalk die stellen dat hun tuin na 
zware regen onder water staat omdat er 
geen afwateringskolken in de steeg achter 
de huizen zijn aangebracht. 

Ondanks dat het merendeel van de men-
sen de wijk als zeer sociaal hebben om-
schreven gaven een paar mensen ook aan 
dat de sociale cohesie, de samenhang in 
de buurt, achteruit gaat door het feit dat 
sommige koopwoningen worden gebruikt 
voor kamerverhuuradressen. De mensen 
die in deze huizen worden gestopt hebben 
niks met de wijk en komen hier alleen om 
te werken. Dit zorgt voor een zekere mate 
van verloedering dat de sociale samen-
hang in de wijk bedreigd. 

Op de vraag waar de landelijke politiek 
niet op moet bezuinigen is de buurt eens-
gezind; bezuinig niet op de zorg! Bijna ie-
dereen noemde de zorg, soms in de meest 
brede zin van het woord, soms specifiek bij-

Wijkbezoek in de Nieuwesluis.



voorbeeld de psychische zorg, als een punt 
waar echt niet op bezuinigd moet worden. 
Het onderwijs neemt daarbij een sterke 
tweede plek in want het werd vaak samen 
met de zorg genoemd. 

Wij hebben het buurtbezoek als zeer posi-
tief en inspirerend ervaren. We kijken er 
naar uit om ook andere wijken in de ge-
meente te bezoeken om zo meer inzicht te 
krijgen wat er op wijkniveau gebeurd. De 

hulp van Steenwijkerland was erg wel-
kom. Mede dankzij hun inbreng hebben 
we met veertien mensen de wijk kunnen 
bezoeken. Voor het volgende wijkbezoek 
wordt een oproep geplaatst in het Vuistje 
en op de website. Hoe meer deelnemers, 
hoe meer adressen bezocht kunnen wor-
den en hoe effectiever het bezoek. Alle 
hulp bij is daarom welkom. 

Jos van Dalfsen



Onvoorstelbaar wat je als wethouder tus-
sen twee Vuistjes allemaal kan meemaken. 
De inkt van het vorige Vuistje was nog niet 
droog of ik moest met de raad in gesprek 
over het winkelplan 't Hoenbroeck in Has-
selt. Conclusie: na jaren ploeteren gaat de-
finitief de stekker er uit. Het gaat niet door. 
Over en sluiten. Of dat ook betekent dat al-
les blijft zoals het nu is weet ik niet, maar 
voor nu is het uithuilen en opnieuw begin-
nen voor sommige middenstanders. 

Een avond later werden we welkom gehe-
ten in Genemuiden. Door een volle zaal 
SGP-ers…. De SGP had een thema avond 
georganiseerd met hun eigen Tweede Ka-
merlid Elbert Dijkgraaf en die had voor de 
gezelligheid ons Kamerlid Henk Neijboer 
meegenomen. Leuk wel, al was het wel 
confronterend voor ons te moeten consta-
teren dat de SGP moeiteloos een zaal vol 
mensen weet te trekken, waar dat voor 
ons toch wel een probleem is. Enfin, met 
drie PvdA'ers en een CDA'er hebben we 
voor de politieke afwisseling gezorgd.

Weer een dag later werd het nieuwe mu-
ziekcentrum in Zwartsluis geopend. Wat 
ooit Museum Schoonewelle was is nu het 
MCV en hopelijk gaan gebouw en gebrui-
ker een mooie en lange toekomst tege-
moet. 

Met het personeel van de gemeente ging-
en we een dagje naar Terschelling, altijd 
mooi, en een week later brachten de Han-
zedagen mij naar het Duitse Herford. Her-
ford is niet al te ver weg en zodoende 
heeft ook de raad de gelegenheid aange-
grepen het als bestemming voor het jaar-
lijkse raadsuitje te kiezen. Dat leidde op vrij-
dag tot een gezellige bestuurlijke drukte. 
Er waren trouwens meer Nederlandse ge-
meenteraden in Herford, dus het gehalte 
Nederlandse bekenden was sowieso 
hoog. 

Weer een week later waren we opnieuw 
met een aantal raadsleden in Genemui-
den. Dit keer voor een Tour de Horeca. De 
gezamenlijk horeca van Zwartewaterland 
had een programma georganiseerd dat 
ons er van moest overtuigen dat de ver-
koop van alcohol toch echt alleen op ve-
rantwoorde wijze kan plaatsvinden door 
hen. Je zou kunnen zeggen dat zij het mo-
nopoly op alcohol schenken claimen. Het 
was wel leuk en het verliep allemaal in een 
gemoedelijke sfeer. Maar of het nu ineens 
gedaan moet zijn met De Linde, sportkan-
tines, kerkelijke gebouwen, jongerencen-
tra….. Ik ben niet zover in elk geval. In te-
gendeel zou ik bijna zeggen. De horeca 
heeft in mijn ogen meer baat bij de para-
commercie dan ze zelf beseffen. 

Meteen daarna hebben we nog een kort 
weekje vakantie genoten. Fietsen in Fries-
land en Groningen. Met veel regen. We 
hadden met gemak voor de consumenten-
bond een regenpakkentest kunnen uitvoe-
ren. 

Goed en wel weer thuis en opgedroogd 
mocht ik aanschuiven voor een live radio-
uitzending op locatie van Zwartewater 
FM. In De Linde in Hasselt hadden ze be-
dacht, een beetje naar voorbeeld van 'Spij-
kers met Koppen', een programma te ma-
ken met een bijzondere gast. Die bijzonder 
gast zou PvdA staatssecretaris Jetta Klijn-
sma zijn. En ik mocht ook meepraten, net 
als Sluziger huisarts Jos de Maat en Annet 
Westerdijk van WEZO. Het zaaltje van De 
Linde was vol, alleen…. Jetta was er niet. 
Ze was met spoed naar de tweede kamer 
geroepen en had al haar afspraken voor 
die dag moeten afzeggen. Er was een 
waardige vervanger, maar ja, Jetta was na-
tuurlijk wel de kers op de taart geweest. 
Desondanks een leuke avond en in het na-
jaar gaan ze het opnieuw proberen met Jet-
ta. Ze staat immers bij ons in het krijt. 

Belevenissen van een wethouder  



Sinds een maand is de geheel nieuwe web-
site van de PvdA Zwartewaterland in de 
lucht. Net op tijd om in deze hectische da-
gen het digitale publiek te kunnen bedie-
nen. In het Vuistje worden jullie op de 
hoogte gehouden van nieuwe ontwikke-
lingen, de agenda en opinies, maar na het 
drukken van dit Vuistje zijn er misschien al 
weer nieuwe ontwikkelingen. De website 

is dan dé manier om over de juiste infor-
matie te beschikken. Kijk daarom eens op 
zwartewaterland.pvda.nl. Gebruikers van 
Twitter krijgen een signaal zodra een 
nieuw bericht is geplaatst.  Een extra re-
den om via Twitter PvdA Zwartewaterland 
te volgen. 

Het bestuur

Vernieuwde PvdA-website

zwartewaterland.pvda.nl

De laatste belevenis die ik hier meld is de 
raadsvergadering van 27 juni. Een drama-
tisch verlopen avond met voor de zoveel-
ste keer een hooghartige en arrogante 
ChristenUnie fractie die geen enkele aan-
leiding zag een crisis te voorkomen. Met 
een dramatische afloop. Een motie van 
wantrouwen tegen de CU en haar wethou-
der werd door 14 van de 18 aanwezige 
raadsleden gesteund. Onze fractievoorzit-

ter Astrid vervulde een heldenrol en dat 
deed ze met verve. Wat mij betreft was zij 
de held van de avond. We zijn er nog niet 
klaar mee, maar voorlopig gaan we met de 
brokken het zomerreces in. 

Ik hoop wel dat de periode tot het volgen-
de Vuistje iets rustiger zal verlopen. 

Lucas Boshove
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