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Data om niet te vergeten:

Zaterdag 15 november:
Wijkbezoek Hasselt. Verzamelen om 10:00 uur in Linksaf

Maandag 17 november: 
Ledenvergadering PvdA: 
Vaststelling jaarplan en begroting PvdA 2015
Schaduwfractievergadering  
Plaats: centrale hal gemeentehuis, aanvang 19:30 uur

Donderdag 20 november: Raadsvergadering, 19:30 uur

Maandag 24 november
Zorgbijeenkomst, Linksaf, 20:00 uur

Maandag 1 december: 
Schaduwfractievergadering, 19:30 uur gemeentehuis
(graag vooraf aanmelden bij fractie)

Donderdag 4 december: Raadsvergadering, 19:30 uur

Donderdag 18 december: Raadsvergadering 19:30 uur

Maandag 12 januari: 
Schaduwfractievergadering, 19:30 uur gemeentehuis
(graag vooraf aanmelden bij fractie)

Donderdag 15 januari 2015: Raadsvergadering, 19:30 uur

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

ZONDAG 4 JANUARI 2015
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Herfst….

Gisteren is de wintertijd ingegaan. Ik kan 
dat merken wanneer ik ’s ochtends opsta. 
Vanmorgen had ik zelfs moeite om tot acht 
uur in bed te blijven liggen, het moet niet 
gekker worden. Buiten merk je eigenlijk nog 
maar weinig van de komende winter. Er zit 
nog veel blad aan de bomen en de tempe-
raturen liggen nog steevast (ruim) boven de 
tien graden. Wel zie je al een enkele keer 
een vlucht ganzen traag in V-vorm door het 
luchtruim ploegen. Traag, net of ze er nog 
geen zin in hebben…

In politiek opzicht is de winter echter al inge-
vallen. Dit is mijn derde voorwoord voor het 
Vuistje en het begint al behoorlijk trekken 
van een feuilleton te vertonen. Weer is het 
college er de achterliggende periode in ge-
slaagd zich te vervreemden van belangrijke 
delen van onze Zwartewaterlandse samen-
leving. Weer wordt, zonder onderliggende 
visie, het mes gezet in een aantal bijzonder 
gewaardeerde voorzieningen, waaraan een 
groot deel van onze bevolking en ook velen 
van ver buiten Zwartewaterland, met volle 
teugen van hebben genoten. Vier festivals, 
Full Colour, Doake, W.G. van Hulst-festival 
en Genemusiment worden financieel de nek 
om gedraaid. En dat gaat dan een bezuini-
ging opleveren van € 15.000,= of misschien 
nog minder want de organisaties mogen 
nog wel incidenteel een bijdrage aanvragen 
voor nieuwe activiteiten. Een klap in het ge-
zicht van al die vrijwilligers die zich elke keer 
weer het vuur uit de sloffen sjouwen om de 
bevolking weer een onvergetelijke dag te be-
zorgen. En dan het peuterspeelzaalwerk… 
zonder enige vorm van communicatie krijgt 
Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland 
te horen dat er wel (opnieuw) € 30.000,= 
op hun subsidie gekort kan gaan worden. 
Heeft dit college wel enig benul van de rol 
die deze voorziening speelt binnen de voor- 
en vroegschoolse educatie? En hebben ze 

wel enig besef van de feitelijke gemiddelde 
opleidingsniveaus in onze gemeente? Aan 
de ene kant de bibliotheek, die fors inzet op 
het terugdringen van laaggeletterdheid, een 
enorme bezuiniging opleggen en aan de an-
dere kant een gat schieten in het vroegtijdig 
constateren van leer- en ontwikkelingsach-
terstanden… Welke gedachte, anders dan 
het sluitend maken van de begroting, valt 
achter dit snoeiwerk te ontdekken? Zwarte-
waterland wordt gereed gemaakt voor de 
winter en het wordt een barre winter, als de 
voortekenen ons niet bedriegen. Als ik een 
gans was, kwam ik vast in de verleiding om 
die winter ook maar door te gaan brengen 
op een plaats met een milder klimaat. 

De achterliggende periode heeft onze ge-
meente steeds gewerkt met drie wethou-
ders. Als PvdA hebben we dat steeds verde-
digd, vanuit de wenselijkheid van een breed 
gedragen college, maar ook omdat we 
overtuigd waren van de meerwaarde van 
drie wethouders. Werk genoeg om onze ge-
meente op de kaart te zetten, om beleid te 
ontwikkelen enz… Op dit moment stel ik me 
serieus de vraag of de huidige situatie drie 
full-time wethouders rechtvaardigt. Het nu 
voorliggende beleid getuigt van zo weinig 
creativiteit dat moeilijk valt voor te stellen 
dat twee wethouders niet tot een vergelijk-
baar product in staat zouden zijn geweest. 
Een wethouder minder en de problemen 
van de festivals, het peuterspeelzaalwerk 
en (gedeeltelijk) het jongerenwerk of het 
bibliotheekwerk, zouden zo maar structu-
reel zijn opgelost. En breed samengesteld, 
laats staan breed gedragen, is dit college 
toch al niet, tenminste niet buiten de eigen 
achterban. Een beetje goedkoop is deze op-
lossing misschien wel en ze mogen van mij 
alle drie blijven zitten, als ze dan maar wel 
doen, waar ze voor zijn aangesteld. En dat 
is besturen en daadkracht en visie tonen… 



Want het valt echt niet te verteren dat er 
miljoenen gestopt worden in de uitbreiding 
van een industriehaven in Genemuiden, 
onder het mom van containervervoer, ter-
wijl de eigen industrie aangeeft daar nau-
welijks behoefte aan te hebben. En is die € 
350.000,= die verspijkerd gaan worden aan 
de bruggen en grachten van Hasselt nu echt 
dat, wat het meest noodzakelijk is, gelet op 
de economische omstandigheden? En had-
den we, wat wij hebben voorgesteld, nog 
onder wethouder Wiggers, dus al een hele 
tijd geleden, niet allang de stekker uit het 
megalomane ‘Waterfront- project’ moeten 

trekken, in plaats van nu weer tonnen ge-
meenschapsgeld te moeten afboeken op 
niet te verkopen industrieterrein? 

Het wordt winter en de herfststormen gie-
ren door de kieren van de gammele ge-
meentebegroting. Tegen zoveel kilheid valt 
nauwelijks op te stoken. Misschien zijn er in 
onze achterban nog enkele leden die in hun 
vrije tijd bereid zijn voor Astrid en Klaas een 
warme mus en das te breien. Ze voeren een 
eenzame strijd in een bar politiek klimaat.

Harrie Rietman



Zorgbijeenkomst

Zoals bekend vindt per 1 januari 2015 er 
vanuit de centrale overheid een zogenaam-
de ‘decentralisatie sociaal domein’ plaats. 
Kort gezegd komt het er op neer dat in het 
kader van (structurele) bezuinigingen over-
heidstaken op het gebied van de jeugdzorg, 
arbeidsparticipatie en langdurig zieken/
ouderen worden overgeheveld naar de ge-
meenten. Gemeenten krijgen op deze ge-
bieden dus meer taken en bevoegdheden.
Meer in detail (bron: Divosa):
• Overheveling van begeleiding, ondersteu-

ning en verzorging uit de Awbz per 2015 
over naar de Wmo. Vanaf 2014 vervalt 
bovendien de aanspraak op dagbesteding 
en wijzigt de aanspraak op persoonlijke 
verzorging.

• De uitvoering van de Participatiewet 
wordt vanaf 2015 (voor WWB, voormalig 
Wajong en Wsw) de verantwoordelijk-
heid van gemeenten. (Hoewel het Sociaal 
Akkoord van 11 april 2014 ook een rol 
voorziet voor werkgevers, werknemers en 
regionale structuren).

• Gemeenten worden per 2015 verant-
woordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat 
hier om de provinciale jeugdzorg, de 
jeugdbescherming en -reclassering, de 
jeugd-ggz en de zorg voor licht verstan-
delijk gehandicapte jeugd.

Ook voor de inwoners van Zwartewater-
land die vanaf 1 januari 2015 gebruik (blij-
ven) maken van onder meer de Awbz en/of 
jeugdzorg zal heeft deze transitie de nodige 
impact. Hetzelfde kan gezegd worden over 

de werkers in het sociale domein. Vanuit de 
gemeente is reeds enige communicatie over 
dit onderwerp geweest, maar dit heeft niet 
alle onduidelijkheden weg kunnen nemen 
bij de (direct) betrokkenen. Er blijven nog 
een hoop vragen over. Bijvoorbeeld. Wat 
zijn de financiële gevolgen voor mij? Welke 
mogelijkheden voor (het leveren van) zorg 
heb ik nog? Hoe denkt de gemeente de 
nieuwe regelgeving gestalte te geven zon-
der afbreuk te doen aan het (noodzakelijke) 
maatwerk?

De PvdA is van mening dat iedere belang-
hebbende recht heeft op duidelijkheid over 
wat de nadere ‘decentralisatie sociaal do-
mein’ voor hem/haar gaat betekenen. Daar-
om organiseert de PvdA-Zwartewaterland 
op 24 november 2014 in het Linksaf een zo-
genaamde ‘zorgavond’. Deze bijeenkomst is 
voor iedere geïnteresseerde vrij toegankelijk 
en begint om 20.00 uur. Tijdens deze avond 
zullen een aantal vertegenwoordigers van 
de diverse zorgaanbieders/-instellingen aan-
wezig zijn. 
Het gaat in ieder geval om de volgende 
sprekers:
• Dhr. G. Noppert (PVGZ): PGB 
• Dhr. G. Terwel (De Schans): zorg
Ieder van hen zal een korte toelichting op de 
komende decentralisatie geven; ieder vanuit 
zijn expertise, waarna er gelegenheid is tot 
het stellen van vragen. 

We hopen dat u allen te zien in het Linksaf 
de 24e om 20.00 uur!



Bij het afscheid van Jan Haverkate

Op de laatste ledenvergadering hebben we 
afscheid genomen van Jan Haverkate, die 
onze afdeling twaalf jaren lang als interim-
voorzitter heeft gediend. In een tijd waarin 
de leden van de verschillende bloedgroe-
pen waaruit de afdeling Zwartewaterland is 
ontstaan, nog duidelijk aan elkaar moesten 
wennen, nam Jan de taak van voorzitter op 
zich, om te merken dat in twaalf jaren nau-
welijks een kandidaat zich aandiende om de 
hamer van hem over te nemen. Zo worden 
a.i. al snel een paar dode letters.

Jan heeft zich, op zijn geheel eigen wijze, 
van zijn taak gekweten. Daarover zijn prach-
tige woorden gezegd en stoffelijke blijken 
van waardering zijn daarbij overhandigd. 
Vooral de persoonlijke aandacht van Jan 
voor die mensen in onze achterban die met 
tegenslag of ziekte of het wegvallen van 
dierbaren te maken kregen maakte van Jan 

een gerespecteerd en geliefd voorzitter. Van 
ons had hij nog niet weg gehoeven… 

Cultuur in de meest brede zin van het 
woord had zijn warme belangstelling. Drij-
vende kracht was hij, onder meer  achter 
het Full-colour festival, waar het college nu 
zo wreed een eind aan wil maken. Cultuur 
had voor Jan ook alles met taal te maken 
en daarom lardeerde hij zijn toespraken en 
bijdragen aan het Vuistje ook regelmatig 
met poëzie van eigen bodem, waarbij zijn 
voorliefde voor mensen als Jan Boerstoel en 
Willem Wilmink maar al te duidelijk was. Bij 
zijn afscheid paste dan ook een bewerking 
van een gedicht van de oer-Tukker Wilmink. 
Past ook bij Jan, die zijn wortels ook in het 
oostelijk deel van onze provincie heeft. Ook 
met deze schertsende woorden heeft het 
bestuur haar waardering voor Jan tot uit-
drukking willen brengen.



Vrij naar:
Kantoorboekhandel… Willem Wilmink Partijbestuur… Harrie Rietman

Dit kleine pand heb ik gehuurd Deze partij heb ik bestuurd
En de bewoners van de buurt En alle mensen uit de buurt
Zagen mij dertig jaar hier staan Zagen mij maandelijks weer gaan
En altijd met een stofjas aan Soms had ik zo’n rood jackje aan
En ja al heet ik officieel En ja al heet ik officieel
Een ondernemer, ’t is niet veel De voorzitter, het is niet veel
Waar ik me op beroepen kan Waar ik me op beroepen kan
Ik word er weinig beter van Ik word er weinig beter van

Soms noemen ze me wel een krent Vergaderingen zat ik voor
Want ik vraag zesenvijftig cent Waarbij ‘k nooit mijn geduld verloor
Voor een postzegel op hun brief Als Evert weer zes vragen had
Wie boos wordt over dat tarief Waarvan ik er prompt vier vergat
Loopt voor die ene cent maar door Ik kan die man maar slecht verstaan
Tot aan het echte postkantoor Ik kom hier namelijk niet vandaan
Een cent, dat is toch wel het minst Want ook al ben ik goed gebekt
Dat is toch echt geen woekerwinst Ik spreek belabberd dialect

Ja ik verkoop, maar niet zo vaak Men stemt op ons, maar niet zo vaak
Er zit geen loop in deze zaak Te weinig steun krijgt onze zaak
Maar al met al red ik het wel Vier zetels was een mooi begin
Ik ben tenslotte vrijgezel Daarna trad het verval snel in
En als je werkt van vroeg tot laat Canvassen maar, van vroeg tot laat
Weet je met geld maar weinig raad Dat brengt wat reuring in de straat
De mens die wikt en God beschikt De kiezer weegt, de kiezer wikt
Ik heb mijn woede ingeslikt Teleurstelling moet weggeslikt

‘k Heb ook nog wel klandizie van Wij hebben ook nog wel Links-af
De jongelui, die kopen dan Dat is bij tijden echt een straf
Zo’n hele oude ansichtkaart Verf bladdert af, het dak is lek
Waarvan ’k er duizend heb bewaard En nogal scheef hangt ook het hek
Ja dat was vroeger, jongeman Een grote zorg, ja jongeman
Daar heb je weinig notie van En daar gaf jij dus leiding an
Dat was van toen ik nog niet wist Terwijl je achteraf pas weet
Hoezeer een mens de boot soms mist Die jaren waren wel besteed



Verslag (verkort) ledenvergadering 
PvdA Zwartewaterland 20 oktober 2014

Beheer gebouw Linksaf: Bert Kwakkel 
geeft aan wegens ziekte te willen stoppen 
per 1 november 2014. De heer Wardi de 
Leeuw wil dit gaan overnemen.  

Zorgavond:  Op maandag 24 november 
van 20.00 is er een thema-avond over de 
Zorg. Zie elders in dit Vuistje. 

Afscheid van Jan Haverkate als voorzitter 
van de PvdA Zwartewaterland. Na jarenlang 
interim voorzitter  te zijn geweest, neemt 
Jan nu dan toch echt afscheid. Jan was een 
man van daden én passende gedichten. Om 
die reden bedankt Harrie hem met een tref-
fend en persoonlijk gedicht.  

Verkiezingen Provinciale Staten Verkie-
zingen 18 maart 2015. Een verkiezing die 
zekervoor de PvdA van belang is in verband 
met de samenstelling van de Eerste Kamer. 
Van onze afdeling hebben Pascal Arnold en 
Yvonne Ariesen zich kandidaat gesteld. Jan 
Haverkate en Martin Holtermann vormen 
het nieuwe plakteam voor de posters.

Wijkbezoek: we gaan weer op gesprek met 
de inwoners van onze gemeente: op 15 no-
vember in Hasselt
17 januari in Zwartsluis en op 14 maart in 
Genemuiden

Samenwerking met linkse stemmers. Is 
het mogelijk de landelijke D66, Groen Links 
en SP-stemmers plaatselijk aan de PvdA te 
binden? Het bestuur doet onderzoek. 

Natuurwerkdag: op initiatief van Pascal 
doet de PvdA weer mee. Zie elders in dit 
Vuistje 

Vanuit de fractie:

Onderzoek rekenkamer:  de fractie meldt 
dat op verzoek van Klaas onderzoek wordt 
gedaan door de rekenkamer naar de kosten 
van de uitbreiding van de industriehaven 
van Genemuiden. Er wordt minder werk 
gedaan, maar desondanks blijven de kosten 
gelijk. We zien uit naar de uitkomst van dit 
onderzoek.

De eerstvolgende raadsvergadering zal 
worden gesproken over de voorgestelde 
bezuinigingen op jeugd en jongerenwerk, 
zwembaden, peuterspeelzaalwerk, cultuur. 
Onzalige plannen, de fractie zal zich toch 
het uiterste inspannen de raad tot goede 
keuzes te laten komen.  

Minder of geen geld naar Waterfront, Mar-
keting Oost, IJsseldelta ten behoeve van de 
nu voorgestelde bezuinigen zou een betere 
keus zijn. 

Rondvraag: 
Henk Trinks:  Op 20 december verandert 
het e.a. in Teeuwland in Hasselt. Er is veel 
onduidelijkheid. Het gerucht gaat dat het 
biljart bijvoorbeeld de deur uit moet. Astrid: 
De werknemers komen in dienst van IJssel-
heem. Voorlopig nog een aandachtspunt. 
De toezeggingen aan de bewoners van de 
Ruitenstraat worden bij voortduring niet 
nagekomen. Het heeft de blijvende aan-
dacht van Klaas. 

Het volledige verslag is te bevragen via het 
secretariaat.  



Verschil maken – uit de fractie

De afgelopen jaren vroegen we ons van tijd 
tot tijd wel eens af hoe veel verschil het nu 
maakte dat wij als PvdA in de raad, en voor-
al ook in de coalitie, zaten. Hoe veel invloed 
hadden we als kleinste partner nu al met al? 

Inmiddels, na een half jaar als oppositie-
partij, weten we het antwoord. En dat ant-
woord valt niet mee. Tenminste, als je bekijkt 
wat er nu gebeurt in politiek Zwartewater-
land. Want dat is bedroevend. Daarover 
straks mee. Wél kunnen we constateren dat 
de jaren dat wij in de coalitie hebben geze-
ten er dus toe hebben gedaan. Dat wij door 
onze goede wethouder in combinatie met 
de raadsfractie een verschil hebben kunnen 
maken. Én Zwartewaterland een prettige 
woongemeente met een sociaal gezicht.

Hoe anders is dat nu. De inkt van de stem-
potloden was nog niet opgedroogd of onze 
eens zo trouwe coalitiepartners zetten het 
mes in wat wij aan preventie voor de jeugd 
hadden opgebouwd. De afgelopen jaren 
hebben we het met goed onderhandelen 
nog in stand kunnen houden. Nu ging ge-
lijk radicaal het mes er in. CU en SGP lijken 
gewoon hun kans te hebben afgewacht om 
het jeugd- en jongerenwerk af te breken. 
Wethouder Visserman lijkt het allemaal niet 
zo veel te kunnen schelen zo lang hij maar 
wethouder kan blijven.

Met dezelfde vaart als waarmee het neu-
trale jeugd- en jongerenwerk wordt afge-
broken, wordt het kerkelijk jongerenwerk in 
de watten gelegd. De openingsreceptie van 
jeugdhonk 3:16 werd door het voltallige 
college bezocht, verbouwingskosten wer-
den al eerder gecompenseerd en ook een 
drankvergunning voor dit “jeugdhonk” lijkt 
er nu zonder problemen te komen.

Dan de culturele evenementen. Die moeten 
het voortaan zelf maar redden. Of, zoals 
collega raadslid Veldman zei: ”het is geen 
kwestie van niet kunnen, de organisatoren 
van deze evenementen moeten het gewoon 
willen”. Geen fijne wijze om hardwerkende 
vrijwilligers die jaren hun nek hebben uit-
gestoken om deze evenementen te organi-
seren te bedanken. En als er nu een échte 
noodzaak was om hierop zo fors te korten… 
Er lag een financieel deugdelijk alternatief 
van ons (samen met VVD en Gemeentebe-
langen) om het voortbestaan van de vier 
speciale evenementen mogelijk te maken. 
Het CDA nam niet eens de moeite om dit 
alternatief te lezen. Ook de wethouder, die 
duidelijk geen idee had waar het precies 
over ging, had geen enkele moeite om met 
volstrekt onwerkbare algemeenheden te-
voorschijn te komen. Waar we nu maar op 
moeten hopen is dat deze zelfde wethouder 
zo geprikkeld is om ons ongelijk aan te to-
nen dat hij tóch serieus in gesprek gaat met 
de organisatoren van deze evenementen.

Dezelfde coalitiepartijen die moeiteloos een 
streep trokken door bijvoorbeeld Genemu-
sement, Full colour, Doake en het Van der 
Hulstfestival vonden een bezuiniging op het 
landelijke REFO500 onbespreekbaar…. 
De lijst wordt langer en langer. Bij de pre-
sentatie van de begroting werden we naast 
opnieuw een bezuiniging op het algemeen 
jeugd- en jongerenwerk ook verrast met een 
extra, extra bezuiniging op het peuterspeel-
zaalwerk. U leest het goed: extra extra. Men 
was vergeten om de peuterspeelzalen zelf 
hiervan op de hoogte te stellen. Men was 
trouwens ook vergeten om vooraf te beden-
ken dat een dergelijke extra bezuiniging wel 
eens consequenties zou kunnen hebben. 
Want, in dezelfde raad waarin de begroting 



met deze extra, extra bezuiniging zat, was 
ook een stuk over de jeugdzorg. En daarin 
werden peuterspeelzalen nu juist geprezen 
en gewaardeerd als dé belangrijke partner, 
samen met het onderwijs, om te voorkomen 
dat jongeren later in de zwaardere (en duur-
dere) jeugdzorg terecht komen.

Al te veel vertrouwen dat dit nog goed gaat 
komen, hebben we niet. Want, op het mo-
ment van schrijven, is de eerste ronde van 
de begrotingsbehandeling al achter de rug. 
En geen van de coalitiepartijen leek zich eni-
ge zorgen te maken over de toekomst van 
de peuterspeelzalen in Zwartewaterland.
Ook deze keer lijkt de coalitie weer niet erg 
geïnteresseerd om alternatieve plannen een 
kans te geven. Men probeert een karikatuur 
te maken van onze reacties “makkelijk roe-
pen vanuit de oppositie”, maar gaat niet in-
houdelijk op de gestelde kritiek in.

Stel je ook voor. Dan moet deze coalitie toe-
geven dat een belangrijke reden waarom er 
nu extra bezuinigd moet worden, is dat zij 
deze periode zijn begonnen met extra geld 
uit geven. Niet aan strikt noodzakelijke za-
ken die belangrijk zijn voor kwetsbare men-
sen of kinderen. Nee, voor mooie projectjes 
in het landschap en om een provinciale or-
ganisatie als Marketing Oost in de lucht te 
houden. Diezelfde coalitie zou dan moeten 
toegeven dat de plannen die zij nu hebben 
bedacht slechts schijnbezuiniging zijn. Die 
ze de komende jaren weer dubbel of meer 

terug zullen zien komen. Bezuinigen op de 
zwembaden klinkt haalbaar. Maar als je 
bedenkt dat hierdoor gedetacheerde per-
soneelsleden weer terug zullen keren naar 
het gemeentehuis alwaar het bezuinigde 
bedrag in de vorm van salarissen weer uit-
betaald moet worden, dan weet je dat het 
netto weinig gaat opleveren. Behalve duur-
dere – en mogelijk minder – zwembaden 
dan.

Bezuinigen op jeugd- en jongerenwerk en 
peuterspeelzalen wordt gepresenteerd als 
enige opties. Maar als je bedenkt dat hier-
door op termijn meer jongeren in de dure 
jeugdzorg terecht zullen komen, dan betaal 
je deze bezuiniging op korte termijn meer 
dan dubbel terug. 

Naar de provincie stappen en nieuwe af-
spraken maken over de door de provincie 
afgedwongen hoge bijdrages aan projec-
ten van de provincie. Dat lijkt ons een beter 
idee. Maar ja… daar lijkt deze coalitie niet 
toe te bewegen. Liever een vriend voor de 
provincie dan een goed bestuur voor de ei-
gen burgers.

Ondanks dit alles zullen wij ons blijven in-
zetten voor de inwoners van Zwartewater-
land. En speciaal voor die inwoners die het 
niet helemaal op eigen kracht kunnen red-
den. Met jullie steun blijven we hopelijk een 
verschil maken. Al is het deze periode als 
“luis in de pels” vanuit de oppositie.





Landelijke Natuurwerkdag 

Op 1 november 2014 was er weer een 
Natuurwerkdag, georganiseerd door 
Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel. 
Aangezien de PvdA ook het natuur- en land-
schapsbehoud hoog in het vaandel heeft 
staan, hebben Yvonne Ariesen, Ria Groot-
oonk en Pascal Arnold hebben namens de 
PvdA Zwartewaterland als echte ‘bosarbei-
ders’ hieraan deelgenomen. 

Dit jaar zijn de handen uit de mouwen ge-
stoken in de “Stadsgaten van Hasselt” waar 
langs de, enige jaren terug gegraven, pet-
gaten jonge boompjes zijn gegroeid. Deze 
moeten worden weggeknipt of wegge-
zaagd om de verruigde randen beter toe-
gankelijk te maken voor de inzet van een 
cyclomaaier.

Weliswaar vele zweetdruppels armer en de 
nodige spierpijn rijker, maar volgend jaar 
weer!



Oude Nadorst als vanouds

Als je voorzitter-af bent bij de PvdA komt 
er opeens weer wat tijd voor andere zaken, 
bijvoorbeeld het initiatief nemen met een 
paar buurtgenoten voor een opruimactie 
in je eigen woonwijk. “Iedereen wil toch 
een schone en mooie buurt? Waarom dat 
dan niet als wijk gezamenlijk realiseren?” 
Zomaar een opmerking op de opruimdag 
‘Mooi Schoon’ in de wijk Oude Nadorst in 
Hasselt. Op 4 oktober ging de buurt Oude 
Nadorst in Hasselt, gehuld in gele Rova-
vestjes en met een grijper in de hand, jacht 
op zwerfvuil en pakten ze wat achterstallig 
groenonderhoud aan. 

Dankzij een kleine subsidie van de gemeen-
te Zwartewaterland was er koffie en een 
broodje terwijl afvalverwerker Rova zorgde 
voor een bus vol vuilniszakken, bezems en 
prikkers. Veertig buren hielpen mee tijdens 
de opruimdag. ‘Niet meer dan vanzelfspre-
kend’, zeggen ze in koor. Zeker nu de ge-
meente Zwartewaterland steeds minder 
geld heeft voor groenonderhoud, laat staan 
voor het opruimen van zwerfafval, is het no-
dig dat een buurt samen aan de slag gaat. 
Wethouder Arie Speksnijder vond het een 
mooi initiatief en stak voor de gelegenheid 
op 4 oktober ook zelf even de handen uit 
de mouwen in Hasselt. “Sommigen zullen 
zeggen ‘waarom doe je dat, je betaalt toch 
belasting?’. Maar waarom zou je het niet 
doen? Het is nog gezellig ook.” Daar sluit 
Pauline Ooms zich bij aan: “Je kent iedereen 
van gezicht, maar nu praat je met elkaar. We 
zouden dit vaker moeten doen.” Dat den-
ken meer buren zo blijkt. Een bewoner aan 
de Marke: “Ik ergerde mij mateloos aan al 
het onkruid in het gemeentelijke groenperk, 

maar heb nog nooit de schoffel gepakt om 
het weg te halen. Door deze actie besef ik 
‘waarom zou ik het niet doen?’. Het is pre-
cies wat de initiatienemers met deze actie 
voor ogen hadden: “Je verantwoordelijk 
voelen voor je eigen buurt. Niet altijd maar 
denken dat de gemeente het moet doen.” 

We zijn van plan deze opruimactie in het 
voorjaar 2015 weer op te pakken. Hope-
lijk kunnen we halfjaarlijks zo’n Buurtop-
ruimdag houden, zo houden we alles mooi 
schoon. Binnenkort zullen er nog 30 KM 
stickers worden uitgedeeld. Het is de be-
doeling dat de mensen deze sticker op hun 
kliko’s plakken zodat iedere automobilist 
herhaaldelijk er aan herinnerd wordt dat 
de Oude Nadorst een 30 km-zone is (zoals 
trouwens bijna heel Hasselt).

Rova heeft voor dit soort buurtinitiatieven 
vier bussen met alle hulpmiddelen beschik-
baar. De afvalverwerker neemt aan het eind 
van de dag de zakken vol met troep mee. 
Niet helemaal de bedoeling van de ‘Mooi 
Schoon’-actie, maar onder het mom van ‘nu 
we toch bezig zijn’, snoeit de buurt in Has-
selt ook maar meteen de hoge heg rondom 
de speeltuin aan het Kerspel. “Fijn dat dat 
nu eindelijk eens gebeurt, het is toch pret-
tig om je kinderen te kunnen zien wanneer 
ze in de speeltuin spelen”, zegt een moeder. 
Wie ook een opruimdag wil organiseren, 
kan terecht bij Petra Streng, projectleidster 
bij de Rova van het project Mooi Schoon 
(pstreng@rova.nl)

Jan Haverkate.



Nieuws uit de natuur

“Heb je het al gehoord? Lucas is aangekomen”, klonk het vogelengezang,
overdag een zee van mensen en bij schemering evenzo een drukte van belang.
“Lucas is aangekomen”, gonsde het door de bomen,
zeker honderd vogels waren bij elkaar gekomen.
“Lucas is aangekomen”, floten ze er tezaam op los,
het bericht werd door de wind gedragen over Heidepol en ‘t weidse bos.
Rondom Lucas’ graf op het open veld,
hopsten konijntjes, ik heb er wel twintig geteld.
Even verderop aan de Eikenlaan,
zag ik vijf wilde zwijnen zwijgend kijkend staan.
Wel duizend rode bosmieren marcheerden, saluerend, aan Lucas’ graf voorbij.
En op het bankje zaten twaalf muisjes stijf naast elkaar, netjes op een rij.
Nieuwsgierig keek een hermelijn met zeven jongen,
naar het graf waarover werd gezongen.
In de schaduw bij de Beukenlaan, net in de rand van het bos,
stond statig te staren, een sluwe vos
En bijna op dezelfde stee,
stond zowaar een ree of twee.
Voor hen langs liep in gepaste pas,
met opgeheven kop, een goedgeklede das.
“Lucas is aangekomen”, 
klonk het nog eenmaal schriel,
alvorens de duisternis over het lover viel.
Een donker die al snel weer zou verdwijnen,
want een zilverlicht begon te schijnen.
Dichterbij dan ooit kwam toen de volle maan,
de maan die heel even, één minuut, 
bij Lucas’ graf stil bleef staan.

Van dichtbij waargenomen door: de bosuil 
9 september 2014
(Kees Boshove, broer van Lucas)

Via deze weg bedank ik alle PvdA leden 
hartelijk voor het getoond medeleven. 
We gaan zonder Lucas verder. 
   Ria Grootoonk
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