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Data om niet te vergeten:

Donderdag 19 juni: 
Raadsvergadering 19:30 uur

Donderdag 3 juli: 
Raadsvergadering 19:30 uur

ZOMERVAKANTIE

Maandag 8 september: 
Schaduwfractievergadering, 19:30 uur 
Gemeentehuis (graag vooraf aanmelden bij fractie)

Donderdag 11 september: 
Raadsvergadering 19:30 uur

Donderdag 25 september: 
Raadsvergadering 19:30 uur

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 1 SEPTEMBER 2014
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Ietwat onwennig kruip ik achter mijn PC. 
Er moet een voorwoord komen en het is 
een goed gebruik dat dat geschreven 
wordt door de voorzitter en nu het de le-
denvergadering heeft behaagd mij tot 
voorzitter te benoemen, rust deze taak nu 
op mijn schouders.
Verwacht van mij geen bloemlezing uit de 
moderne Nederlandse poëzie, zoals mijn 
meer dan gewaardeerde voorganger, Jan 
Haverkate, die bij tijd en wijle placht te ver-
zorgen. Hoewel ik daar zeer van genoten 
heb, zullen mijn bijdragen als regel minder 
prozaïsch zijn. Het is uiteindelijk maar voor 
even, zo hebben we afgesproken. Een jaar, 
hooguit twee, en dan moet het voorzitter-
schap zijn overgedragen aan een lid van 
de bevlogen nieuwe garde, die ons be-
stuur recent is komen versterken. Ik ben 
dus slechts voorzitter ad interim… 
Van verschillende kanten is mij al bemoe-
digend toegevoegd  dat weinig dingen zo 
permanent zijn als een tijdelijk voorzitter-
schap. Dat zullen we nog wel eens zien!!! 
Vooralsnog tel ik mijn dagen in voorwoor-
den; maximaal twintig en, na deze eerste 
proeve, dus nog negentien te gaan, dat 
schiet al mooi op.
Voor onze partij is ook een nieuwe periode 
in gegaan. Met een kleinere fractie moe-
ten Astrid en Klaas inhoud gaan geven aan 
hun nieuwe rol; het kritisch volgen van 
het, in deze samenstelling door ons niet ge-
wenste college. En er valt genoeg te vol-

gen… de eerste uitglijder vormde het be-
sluit om toch ruim middelen uit te trekken 
voor Marketing Oost. Dat was tegen het ze-
re been van een flinke groep actieve vrij-
willigers in Hasselt. Daarna volgde een 'mis-
stap' van wethouder Speksnijder, die 
meent dat er alle reden is om een subsidie 
voor het oecumenisch jeugdwerk in Gene-
muiden in overweging te willen nemen.  
Tussendoor werden we opgeschrikt door 
de Stichting Zwembaden Zwartewater-
land, die een poging ondernam een deel 
van hun kosten af te wentelen op de ge-
meente, een poging die terecht door het 
college is gepareerd. En heel recent ont-
vingen we bericht van Jong Zwartewater-
land, dat ze niet bereid zijn om op de con-
dities die het college voor ogen heeft, het 
(ambulant) jongerenwerk in Zwartewater-
land voor hun verantwoording te nemen.
Om het voorzichtig te zeggen: er zijn wel 
eens colleges onder een gunstiger ge-
sternte aangetreden, maar je hoeft je ei-
gen ellende ook niet met zoveel enthousi-
asme te vergroten...

Natuurlijk is dit gesakker van een nog 
maar net aangetreden voorzitter van een 
teleurgestelde, tot de oppositie veroor-
deelde partij. Maar ik voorspel nu al. Met 
dit college is dat maar een kwestie van tijd. 
We zijn een oppositiepartij ad interim….

Harrie Rietman

Ad interim….

Ook actief op Facebook? 

Like dan PvdAZwartewaterland



Jong Zwartewaterland, de organisatie die 
in Zwartewaterland het jongerenwerk 
vorm geeft, stopt ermee. Aanleiding daar-
toe is een nieuwe forse bezuiniging, aang-
ekondigd door wethouder Speksnijder. 
Het bestuur van Jong Zwartewaterland 
ziet op die basis geen mogelijkheid inhoud 
te geven aan de haar opgedragen taken. 
Wij als PvdA-fractie vinden dit, uiteraard, 
een zeer ongewenste situatie. 

Door het besluit van Jong Zwartewater-
land zullen allen nog de werkzaamheden 
van dit jaar worden afgemaakt, daarna is 
er geen open preventief jongerenwerk 
meer. Lopende contracten, waaronder 
huurcontracten van gemeentelijke accom-
modaties, worden ook opgezegd. Daar-
mee komt het jongerenwerk, juist op een 
moment dat de gemeente verantwoorde-
lijkheid gaat dragen voor het brede terrein 
van de jeugdzorg (per 1 januari 2015) in 
een enorme impasse te verkeren. 
De Partij van de Arbeid maakt zich ernstig 
zorgen over deze ongewenste situatie en 
heeft, in een motie, vreemd aan de orde 
van de dag, gevraagd dit onderwerp toe te 
voegen aan de agenda van de raadsverga-
dering van donderdag 5 juni. In de motie 
wordt wethouder Speksnijder opgeroe-
pen om op zo kort mogelijke termijn met 
de Stichting Jong Zwartewaterland in ge-
sprek te gaan of een doorstart op de huidi-
ge (inclusief reeds verwerkte bezuini-

gingsopgave van � 100.000) voorwaarden 
alsnog bespreekbaar is. Dit in ieder geval 
voor het jaar 2015.

Tot onze grote blijdschap zegde wethou-
der Speksnijder in de raadsvergadering vol-
mondig toe om in gesprek te gaan onder 
de in de motie genoemde voorwaarden. 
Die blijdschap duurde maar kort, aang-
ezien de wethouder in een radio-interview 
op zaterdag zijn woorden terugnam en be-
weerde dat hij dat alleen zou doen indien 
de motie werd aangenomen.

Het is niet de eerste aanvaring die het on-
langs aangetreden college heeft met een 
maatschappelijke organisatie. Eerder al ga-
ven vrijwilligers van het Toeristisch Infor-
matie Punt al aan er de brui aan te geven, 
uit onvrede met het door het nieuwe colle-
ge voorgestane beleid. Burgemeester Bil-
der heeft destijds aangegeven met deze 
vrijwilligers in gesprek te willen om de toe-
ristische dienstverlening in Hasselt in 
stand te houden. Het lijkt erop dat hij zich 
de moeite van  een dergelijke bemidde-
lingspoging in dit geval kan besparen. Het 
bestuur van Jong Zwartewaterland heeft 
aangegeven dat hum besluit onomkeer-
baar is. De PvdA-fractie hoopt er natuurlijk 
op dat de wethouder alsnog zijn eerdere 
toezegging zal uitvoeren en zal daar tij-
dens de komende raadsvergadering aan-
dacht voor vragen. Wordt vervolgd!

De fractie

Jong Zwartewaterland stopt ermee…. 

Geen basis voor continuering Jongerenwerk



Pascal Arnold met Rosalinde op 6 juni 2014

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

MAANDAG 1 SEPTEMBER 2014
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)



De PvdA-fractie van Zwartewaterland 
heeft burgemeester Bilder opgeroepen 
om de bezwaarbrief te ondertekenen 
waarin wordt opgeroepen om kinderen 
die onder toezicht van de gemeente toch 
te laten vallen onder het Kinderpardon. Bij 
de uitvoering van het kinderpardon wordt 
strikt de hand gehouden aan de regel dat 
alleen kinderen in aanmerking komen die 
in ieder geval onder toezicht van de Rijks-
overheid vielen. Kinderen die wel bij de ge-
meente bekend waren en niet bij het Rijk, 
maar verder wel aan alle voorwaarden vol-
doen krijgen nu geen pardon.

De PvdA hoopt dat wanneer een grote 
groep burgemeesters bezwaar aantekent 
tegen deze te strikte uitvoering van het 
pardon, er alsnog de mogelijkheid komt 
voor deze kinderen, die vaak al bijna hun 
hele leven in Nederland wonen, om hier te 
blijven. 

'We willen dat er een krachtig signaal uit-
gaat naar de landelijke politiek dat dit niet 
kan. Dit roept weerstand op in de publieke 
opinie, maar daarnaast is het een beetje 
vreemd dat de gemeentelijke overheid 
blijkbaar niet meer als volwaardige over-
heid word beschouwd. Dat kan toch niet 
waar zijn?' aldus Astrid Dijkstra. 'Onze frac-
tie hoopt op in ieder geval een krachtig sig-
naal uit Zwartewaterland. Er moet een 
eind komen aan deze absurde situatie!’

De hele gemeenteraad was het gelukkig 
eens met de oproep van de PvdA-fractie en 
riep de burgemeester op de petitie te on-
dertekenen. Bilder reageerde positief: "Ik 
weet wat mij te doen staat", liet hij weten 
voordat hij op 16 mei de petitie onderte-
kende.

In de ledenvergadering is dit onderwerp 
besproken en is bovenstaand persbericht 
uitgegaan.

Krachtig signaal nodig voor Kinderpardon

PvdA Zwartewaterland vraagt 
burgemeester petitie te tekenen



Het is al weer even geleden, maar toch nog 
een korte 'terugblik' op drie periodes wet-
houderschap namens de Partij van de 
Arbeid in Zwartewaterland. Namens jullie 
dus. Over de wil en het gelijk van de kiezer 
heb ik elders in dit Vuistje al een stukje ge-
schreven, dus daar hoef ik het hier niet 
over te hebben, het is niet anders. Wat ik 
niet genoeg kan doen is jullie allen be-
danken. Voor de steun, voor het vertrou-
wen, voor de raadgevingen, voor de 
mooie woorden, kortom voor de dertien 
jaar, drie maanden en zestien dagen (zo 
stond het echt in mijn ontslagbrief) dat ik 
jullie wethouder heb mogen zijn. Hartver-
warmend was het afscheidsfeestje in Mo-
len De Zwaluw, dat de afdeling Zwartewa-
terland als verrassing voor mij had georga-
niseerd. Zoveel eer, je zou er verlegen van 
worden. Ook bij het officiële afscheid veel 
moois en mooie woorden. Dank, dank, 
dank. En tot slot wil ik ook nog heel graag 
kwijt hoe dankbaar ik ben voor alle steun 
en medeleven tijdens de momenten dat 
mijn gezondheid het af liet weten. Nooit 
hebben jullie mij laten vallen. Zonder die 
steun zou ik het niet gered hebben. Kor-

tom, ondanks de huidige teleurstellende 
politieke realiteit, die ook mij met ge-
mengde gevoelens vervult, en ondanks de 
spannende behandeling die ik momenteel 
weer onderga, overheerst bij toch heel het 
gevoel: “Die dertien jaar, drie maanden en 
zestien dagen nemen ze me nooit meer af. 
Nooit!”. Partij van de Arbeid, afdeling 
Zwartewaterland, duizend maal bedankt 
en wat mij betreft eeuwige trouw!

Lucas Boshove

NB. Wat mijn behandeling betreft: aan-
sluitend aan mijn afscheid moest ik me 
meteen melden in het VU medisch cen-
trum in Amsterdam, waar ze me in een klei-
ne drie weken tijd grondig gesloopt heb-
ben. Inmiddels ben ik weer een maandje 
thuis en geleidelijk begin ik de benen er 
weer onder te krijgen. Of de behandeling 
ook het gewenste resultaat zal hebben 
laat zich nog niet met zekerheid voorspel-
len, maar we houden de moed er in. En ik 
laat via onze onvolprezen Vuist nog wel af 
en toe iets van me horen.

Afscheid



In maart kregen wij een boekje cadeau ter 
gelegenheid van de week van Passend 
Onderwijs, “Omdenken is stom”.
Uitspraken van kinderen maken ons dui-
delijk waarom we anders les moeten ge-
ven. Het is een mooi cadeau en van de logi-
ca en onbevangenheid van kinderen kun-
nen we natuurlijk allemaal leren. 

Maar hoe zit het nu met Passend Onder-
wijs?
De realiteit op dit moment is groepen die 
groter worden, meer papierwerk en het 
leerlingenaantal krimpt.  Met passend on-
derwijs wil men dit verbeteren. Minder pa-
pierwerk, beter opgeleide leerkrachten, je 
kunt nu je Masters halen in het Primair 
Onderwijs, studeren tijdens werktijd en 
een jonge pas afgestudeerde leerkracht 
voor de klas.

Met passend onderwijs komt de zorg-
plicht voor scholen. Ouders kunnen vanaf 
1 augustus 2014 zelf een school naar keu-
ze uitzoeken en de school heeft de plicht 
om een passende onderwijsplek te bieden. 
Vier punten die het wat duidelijker maken:
- Scholen in de regio werken samen om al-

le leerlingen de beste onderwijsplek te 
bieden.

- Scholen kijken naar wat een leerling wel 
kan, het liefst in het reguliere onderwijs.

- Het Speciaal Onderwijs blijft gewoon be-
staan voor leerlingen die het echt nodig 
hebben.

- Geen bezuinigingen  op extra ondersteu-
ning aan leerlingen.

Helaas zijn er ook bezuinigingen waar 
scholen én zwembaden last van hebben. 
Bijvoorbeeld geen subsidie van de ge-
meente meer voor schoolzwemmen. Hier 
is natuurlijk niemand blij mee. Gelukkig 
hebben het zwembad en de scholen in 
Zwartsluis een plan ontwikkeld waardoor 
het schoolzwemmen in Zwartsluis behou-
den blijft. 

Het omdenken is begonnen!

Is je potlood doormidden gebroken?
Da's toch mooi.
Heb je er twee.

Yvonne Ariesen
Schaduwfractie/Secretaris 
PvdA Zwartewaterland

Passend Onderwijs - Omdenken is stom



Je hoort het vaak en er is geen speld tussen 
te krijgen. Al zijn er natuurlijk ook voor-
beelden te over van kiezersmeerderheden 
die al betrekkelijk snel spijt krijgen van hun 
keuze. Denk maar eens aan het huidige ka-
binet. Wat ook interessant is, is de vraag of 
de kiezer wel altijd krijgt waarom hij ge-
vraagd heeft. Neem nu de laatste verkie-
zing voor een nieuwe gemeenteraad in 
Zwartewaterland. De kiezer wilde de 
ChristenUnie en de SGP aan het roer, daar 
kan geen twijfel over bestaan. Met zijn 
tweeën meer dan de helft van de zetels. 
Inderdaad, geen speld tussen te krijgen. 
En dat de kiezer van de Partij van de Arbeid 
af wilde was ook duidelijk. De peilingen ga-
ven het al aan, de schamele twee zetels in 
de gemeenteraad bevestigden het en bij 
de laatste verkiezing voor het Europees Par-
lement werd het zout nog dieper in onze 
wonden gewreven. Tja, wat moet je er van 
zeggen? Ootmoedig het hoofd buigen en 
vooral blijven staan voor onze standpun-
ten, onze idealen. En als de kiezer daar 
geen boodschap aan heeft? Dan mogen 
ze dat laten weten door middel van hun 
stem. We leven per slot van rekening in 
een democratie. Goed, in Zwartewater-
land wilde de kiezer CU en SGP aan het 
roer, maar wilde de kiezer ook het CDA 
mee op de bagagedrager? Dat laat zich 
zeer betwijfelen. Het CDA heeft ooit op 
heel wat meer steun van de kiezer kunnen 
rekenen, maar die tijd ligt ruim achter ons 
en heden ten dage hoort ook het CDA tot 
de verliezende minderheid. Door toch toe 

te treden tot de coalitie doen ze in ieder ge-
val nog een beetje mee, maar wel bij de 
gratie van…. Voor de beide 'grote' partijen 
is het wel buitengewoon handig, want het 
tegengeluid in de raad is hiermee tot een 
minimum gereduceerd. Of de kiezer daar 
nou op zat te wachten? We willen (ik zeg 
we, want de kiezer zijn we natuurlijk ook 
gewoon zelf) een daadkrachtig bestuur en 
we willen ook graag een krachtig kritisch 
tegengeluid, daar waar dat nodig mocht 
zijn. En dat gaat zeker nog wel gebeuren. 
Maar helaas, de tegenkracht is voor een be-
langrijk deel buiten werking gesteld, de co-
alitie hoeft van niemand iets te vrezen. Of 
het zou al van zichzelf moeten zijn. Laten 
we daar maar op hopen….

Lucas Boshove

NB. Dit stukje is niet bedoeld als pleidooi 
aan het adres van het CDA om alsnog uit 
de coalitie te stappen, beslist niet. Als wij 
in dezelfde positie zouden zijn geweest, 
hadden we misschien wel het zelfde ge-
daan. Het stukje is meer bedoeld om te il-
lustreren dat het nog niet zo makkelijk is 
de overwegingen van de kiezer te door-
gronden. Een oud-collega wethouder en 
partijgenoot elders uit de lande, die na 
een succesvol en door vriend en vijand be-
jubeld wethouderschap bij de laatste ver-
kiezing op een na alle raadszetels, en dus 
ook zijn baan, verloor, verwoordde het als 
volgt: “Ik ben voorlopig wel even klaar 
met de kiezer!”.

Ook actief op Twitter? 
Volg dan PvdAZwartewaterland op Twitter 

en retweet eens een Tweet

De kiezer heeft altijd gelijk!







BELANGRIJKE ADRESSEN

Afdelingsbestuur

Voorzitter  Harrie Rietman, Achterweg 32, 8281 AT Genemuiden  06-2854 5172

Secretaris  Yvonne Ariesen, de Moerasorchidee 6, 8064 HN Zwartsluis  06-1052 5730

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

Leden  Pascal Arnold, Pr. Willem Alexanderstr. 32, 8281 CR Genem.  06-4301 8896

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

   Greet Generaal, Groot Lageland 45, 8064 AM Zwartsluis  06-1310 0573

  Bert Rorije, Haersterstraat 3, 8061 ZJ Hasselt   06-1302 9832

Gemeenteraadsfractie

Fractievz.  Astrid Dijkstra, Brouwersgracht 8, 8061 GM Hasselt  06-4233 5924

Raadsleden Klaas Eenkhoorn, Hasselterdijk 10, 8061 RG Hasselt  06-5432 8373

  

Ombudsteam PvdA:        ombudsteampvdazwartewaterland@gmail.com

  Henk van Schaik  038 - 477 1653

  Frans Koffrie   038 - 477 3200

  Klaas Eenkhoorn  038 - 477 3794

 

Linksaf

Afdelingsgebouw Linksaf, Prinsenstraat, 8061 ZC  Hasselt 

Coördinator Bert Kwakkel      b.kwakkel@hetnet.nl

  Prinsenstraat 49,8061 ZB Hasselt 038-3856090 / 06-28837754
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