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Data om niet te vergeten:

Maandag 18 mei: 
Schaduwfractievergadering, 19:30 uur, gemeentehuis
(graag vooraf aanmelden bij fractie) 

Donderdag 21 mei: 
Raadsvergadering, 19:30 uur

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

Donderdag 4 juni: 
Raadsvergadering, 17:00 uur

Maandag 15 juni: 
Schaduwfractievergadering, 19:30 uur, gemeentehuis
(graag vooraf aanmelden bij fractie) 

Donderdag 18 juni: 
Raadsvergadering, 17:00 uur

Maandag 29 juni: 
Schaduwfractievergadering, 19:30 uur, gemeentehuis
(graag vooraf aanmelden bij fractie) 

Donderdag 2 juli: 
Raadsvergadering, 19:30 uur

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

ZONDAG 21 JUNI 2015
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Links, rechts….

Het is alweer bijna een jaar geleden dat 
ik, niet geheel vrijwillig, de voorzittersha-
mer van de afdeling Zwartewaterland in 
handen gedrukt kreeg. En juist vanmid-
dag ben ik voor het eerst in de hoedanig-
heid van voorzitter, op gesprek geweest 
bij onze burgemeester. Op zijn verzoek, 
overigens. Prettig gesprek, daar niet van, 
maar het was een beetje vreemd om daar 
weer eens te zijn, in die vleugel met de 
burgemeesters- en wethouderkamers. 
Nog maar een goed jaar geleden kwam ik 
er geregeld; we hielden er, op de kamer 
van Lucas, onze schaduwfractiebijeen-
komsten. Dat is, na de verkiezingen van 
2014, nogal anders… We hebben daar 
niets meer te zoeken, veroordeeld als we 
zijn tot de oppositie.

Valt het alleen mij op, of lijkt het zo dat, 
na een periode in de politiek waarbij de 
verschillen tussen politieke partijen leken 
te vervagen, er nu weer een kentering aan 
de gang is? Als het gaat om onderwerpen 
als de bonuscultuur in het bankwezen ( 
vertel eens, welke topbankier is de laatste 
jaren, vanwege zijn karige bezoldiging, 
bij ABN/AMRO, ING of RABO vertrokken 
en juichend binnengehaald door een bui-
tenlandse bank?) maar ook vooral over 
wat zich momenteel afspeelt rond de 
bed/bad/brood-regeling voor uitgeproce-
deerde asielzoekers, kan ik me niet aan 
de indruk onttrekken dat het tijd wordt 
om kleur te bekennen. Tegenstellingen 
verscherpen zich; het wordt duidelijk dat 
er straks weer wat valt te kiezen. En nu 
het economisch weer wat beter gaat, 
dringt de vraag zich op, hoe we om zul-
len gaan met de bescheiden economische 
groei. Wie mag daar wel van profiteren 
en wie heeft gewoon vette pech? Het zal 
duidelijk zijn dat de PvdA landelijk in een 
lastig parket zit, in een coalitie met de 
VVD en met prognoses die bepaald niet 

aanmoedigen voortijdig uit dit kabinet te 
stappen.

Dat is een dilemma, waar we als lokale 
afdeling niet voor staan. Vroegtijdige 
gemeenteraadsverkiezingen zijn een 
fenomeen waarin ons staatsrecht niet 
voorziet; we zullen echt tot 2018 moe-
ten wachten. En dan nog… zullen we als 
PvdA, ondanks een fractie waar ik trots 
op ben, in staat zijn die derde zetel te 
heroveren? En wat dan nog? De zittende 
coalitie kan een stootje velen. En het valt 
niet te verwachten dat de SGP of de CU 
zomaar ver in zetels terug zullen vallen. 

Wat daar tegenover gesteld zou moe-
ten worden is een sterk vooruitstrevend, 
noem het ‘links’ blok. In Zwartewater-
land sympathiseren velen met partijen 
als Groen Links, de SP of D66, partijen 
waarmee wij ons verbonden voelen of op 
zijn minst in menig opzicht verbonden 
zouden moeten voelen. Partijen waarvan 
de aanhang niet per definitie bij gemeen-
teraadsverkiezingen op de PvdA stemt; 
als dat wel het geval was, waren we onze 
derde en misschien zelfs onze vierde zetel 
niet kwijt geraakt. Er ligt een uitdaging 
om de komende jaren dat vooruitstreven-
de deel van de bevolking van Zwartewa-
terland samen te binden. Dat mag, maar 
hoeft wat mij betreft niet perse, onder de 
vlag van de PvdA. Maar het zou voor de 
verhoudingen in Zwartewaterland goed 
zijn, wanneer het gemeentebestuur, dat 
nu nadrukkelijk uit het lood hangt, weer 
in evenwicht zou komen. Een progres-
sieve beweging in Zwartewaterland zou 
zo groot moeten kunnen worden, dat bij 
volgende verkiezingen men gewoon niet 
meer om ons heen kan.

Inmiddels zijn de eerste voorzichtige con-
tacten gelegd; Groen Links is enthousiast, 



de SP nog wat afwachtend. Maar er is 
nog voldoende tijd om de geesten rijp te 
maken voor een ‘links alternatief’

Daar, in die vleugel van het gemeente-
huis, waar nu de democratisch gekozen 
heren van CDA, CU en SGP zetelen, daar 

zou toch, in 2018, ook plek moeten zijn 
voor een wethouder met het hart op de 
goede, linkse, plaats! Ik ken wel een vrou-
welijk Groen Links lid, die dat uitstekend 
zou kunnen.

Harrie Rietman



Uit de fractie

Het was even wennen vorig jaar vlak na de 
verkiezingen. Voor het eerst sinds het be-
staan van deze gemeente in de oppositie. 
Wat doe je wel en wat doe je niet. Welke 
onderwerpen pakken we op en welke la-
ten we liggen. Nu, een jaar later, kunnen 
we zeggen dat we onze draai wel gevon-
den hebben. In een bepaald opzicht is het 
zelfs leuk. Daar waar we anders rekening 
moesten houden met coalitiepartners en 
onderlinge afspraken kunnen we nu ge-
woon rechtuit zeggen wat we vinden. En 
met de standpunten die deze coalitie in 
neemt en de wijze waarop de wethouders 
hun werk doen, valt er voldoende op te 
merken.

Zo was er de kwestie van de veerpont Ge-
nemuiden. Positief nieuws is dat de lang 
lopende kwestie met Connexion einde-
lijk is afgerond. Helaas moest er wel een 
behoorlijk bedrag voor betaald worden, 
maar de risico’s van een rechtzaak wa-
ren te groot om hier niet mee in te stem-
men. Wat opmerkelijk was, was dat de 
ondertekening van de overeenkomst met 
de betrokken partijen keer op keer werd 
uitgesteld. Dit ondanks dat de wethouder 
al weken hiervoor in feeststemming zich 
uitvoerig op de borst had geslagen over 
zijn geweldige akkoord. Doordat het op 
de allerlaatste dag alsnog goed kwam, 
ontsnapte de wethouder aan een motie 
van afkeuring. Belangrijkste is natuurlijk 
dat de nieuwe exploitant inmiddels met 
een fris geverfd veer rondvaart. Maar het 
gebrek aan communicatieve vaardigheden 
van de wethouder kwam hierbij weer eens 
naar voren.

De kwaliteit van de wethouders baart ons 
trouwens toch bijzonder veel zorgen. In 
een gemeente met grote financiële zor-
gen en een belangrijke maatschappelijke 

agenda hebben we sterke leiders nodig 
en deze wethouders tonen zich eerder 
een blok aan ons been. Keer op keer blijkt 
dat ze vergeten te communiceren, een ge-
brek aan kennis ten toon spreiden en door 
anderen gered moeten worden. Voor dit 
probleem hebben we zowel in de raad als 
ook in overleg met de burgemeester aan-
dacht gevraagd.

Waar we ons inhoudelijk de afgelopen 
maand mee bezig hebben gehouden leest 
u ook verderop in dit Vuistje nog wel. We 
hebben extra vragen gesteld over schuld-
hulpverlening. Dit n.a.v. een bezorgde 
inwoner die bij de schaduwfractie op 
bezoek kwam en de kwartaalrapporta-
ges waaruit bleek dat er forse wachtlijs-
ten zijn voor hulp bij deze problematiek. 
Wat ons betreft een slechte zaak omdat 
schuldenproblematiek allesoverheersend 
kan zijn. Zo veel mogelijk preventief bezig 
zijn, voorkomen dat mensen financieel in 
de problemen komen is hierbij ons motto.

Ook hebben wij vragen gesteld over de 
extra financiering van jeugdhonk 3:16 en 
hebben we de actie van de zwembaden 
voor behoud van deze baden voor de in-
woners van Zwartewaterland gesteund. 
Dit laatste zelfs met een duik in het zwem-
bad!

Tot slot willen wij ons in zetten voor men-
sen die vragen hebben en/of in de proble-
men komen door alle wijzigingen in de 
zorg. Hierbij is ons ombudsteam natuur-
lijk de vooruitgeschoven post. Maar ook 
via de fractie komen de nodige vragen 
binnen. De individuele vragen leiden we 
zoveel mogelijk door naar de goede plek 
en de algemene punten uit deze vragen 
nemen we mee naar de gemeenteraad om 
hiervoor aandacht te vragen.



Op dit moment zijn we bezig met de voor-
bereidingen voor de algemene beschou-
wingen in juni en de evaluaties van tran-
sities en het jeugd- en jongerenwerk die 
na de zomervakantie zullen plaats vinden. 
Ook richten we ons op de verdere invulling 
van de participatiewet. En dan met name 

Ombudsteam

PvdA Zwartewaterland biedt ouderen on-
dersteuning aan bij de nieuwe regeling voor 
huishoudelijke hulp. De gemeente gaat zo-
genoemde ‘keukentafelgesprekken’ voeren 
voordat de nieuwe situatie op 1 juli ingaat. 
“Als die gesprekken onduidelijkheid opleve-
ren of mensen drempelvrees hebben om bij 
de gemeente aan te kloppen, kunnen ze bij 
ons terecht”, zeggen Klaas Eenkhoorn en 
Bert Rorije.

Ongeveer 350 Zwartewaterlanders zijn aan-
gewezen op huishoudelijke hulp. Zij ont-
vingen onlangs een brief van de gemeente. 
Daarin staat hoe de huishoudelijke vanaf 
1 juli is geregeld. Mensen moeten die in 
principe zelf betalen, met de bijstand en de 
Huishoudelijke Hulp Toelage als vangnet. 
“Wij merken dat die veranderingen veel on-
rust en onzekerheid opleveren. Logisch, om-
dat juist ouderen moeite hebben met ver-
anderingen. Ze piekeren over de praktische 
én financiële en gevolgen. Wie begeleiding 
nodig heeft, willen wij helpen”, zegt Eenk-
hoorn.

Samen met Frans Koffrie vormen Rorije en 
Eenkhoorn het ombudsteam van de PvdA. 
Ze benadrukken dat het Wmo-loket van de 
gemeente in eerste instantie het aanspreek-
punt is. “Maar sommige mensen vinden het 
lastig om daarmee in gesprek te gaan of ze 
weten niet goed de weg. Wij willen ze daar-
bij begeleiden. Ook als ze na de keukenta-
felgesprekken met de gemeente veel vragen 
zitten, kunnen ze bij ons terecht”, legt Rorije 
uit. Op die manier hoopt de PvdA ook te er-
varen hoe de veranderingen in de praktijk 
uitpakken.
Eenkhoorn en Rorije benadrukken dat de 
ondersteuning niet betekent dat de PvdA 
bezorgd is over de aanpak van de gemeen-
te. “Maar mensen zoeken duidelijkheid en 
antwoorden op hun vragen. En laten we 
wel zijn: het is al bijna 1 juli. Wij willen ou-
deren helpen die zelf de weg niet weten te 
vinden. Ze staan er niet alleen voor.”

Behoefte aan hulp? Bel dan met Klaas 
Eenkhoorn (06-5432 8373) of Bert Rorije 
(06-3483 0581)

op de wijze waarop het beschut werk e.d. 
in de nieuwe setting het best kan worden 
vorm gegeven. Meepraten kan altijd, kom 
langs bij de schaduwfractie of bel of mail 
ons.

Astrid Dijkstra



Daar heb ik toch recht op…? 
(Over het gebruik maken van regelingen)

Mijn tante heeft een scootmobiel, of liever, 
ze had een scootmobiel.. Na een kleine her-
senbloeding, die wel gevolgen heeft gehad 
voor haar motoriek, voelde ze zich niet meer 
veilig en heeft ze haar scootmobiel, die ook 
lelijk in de weg stond, weggedaan. Eigenlijk 
heb ik haar maar zelden op die scootmo-
biel gezien; ik kom haar vrij geregeld tegen, 
schuifelend achter een rollator, maar rijdend 
op zo’n gemotoriseerd gevaarte, nou nee, 
niet dat ik het me kan heugen.

Waarom had ze dat ding eigenlijk? Waar-
schijnlijk leek het ooit een goed idee om zo’n 
geval aan te vragen. De Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning bood de mogelijk-
heid, de gemeente Zwartewaterland voerde 
openlijk een ruimhartig beleid als het ging 
om vervoersvoorzieningen en dus stond er 
binnen de kortste keren een mooie blauwe, 
glimmende scootmobiel op de gang van het 
aanleuncomplex waar ze woont. Niet dat ze 
nou de enige was, bepaald niet. Je zou, als 
je eens een keer op bezoek kwam, welhaast 
struikelen over de links en rechts gepar-
keerde scootmobielen, in de meest vreemde 
kleuren en uitvoeringen. 

Mijn tante had daarnaast recht op een ver-
voersvoorziening in geld; daarmee kon ze 
met de regiotaxi of desnoods met de ge-
wone taxi op bezoek bij familie, vrienden, of 
eens een keer naar Kampen of Zwolle, voor 
een bezoek aan het ziekenhuis of gewoon 
om er eens even uit te zijn. Heel veel heeft 
ze er niet gebruik van gemaakt; als ze eens 
naar de dokter moet, gaat er altijd iemand 
mee en die beschikt vaak wel over vervoer.
Mijn tante is buitengewoon slechthorend; 
dat betekent dat ze zelfs met de meest ge-
avanceerde, en dus de duurste, gehoorap-
paraten nog maar heel beperkt hoort. Het 
betekent ook dat ze om de paar jaar voor 

een forse investering staat, waarvoor van 
haar een flinke eigen bijdrage wordt ver-
wacht.

Mijn tante is tenslotte gewoon oud, slecht 
ter been en snel achter adem; ook nog eens 
een lichte vorm van diabetes die haar kwelt. 
Ja, de ouderdom komt met gebreken… Ze 
heeft huishoudelijke hulp, een paar uur per 
week. Dat vindt ze genoeg, want ze heeft 
ook een onverzettelijke instelling en wat ze 
zelf nog kan doen, wil ze ook zelf doen…
Nu heeft ze onlangs een brief gekregen van 
de gemeente, over die huishoudelijke hulp. 
Het lijkt erop dat die hulp teruggeschroefd 
gaat worden in uren en/ of dat ze die hulp 
zelf moet gaan bekostigen. Twintig euro per 
uur, dat is voor drie uurtjes toch zestig euro 
per week en dat maakt dan weer tweehon-
derdenvijftig hele euro’s per maand… Als je 
er dertienhonderd te besteden hebt, waar-
van de eerste zevenhonderd al op gaan aan 
huisvesting, krijg je een behoorlijke draai 
om je oren.

Ik ga hier niet beweren dat mijn tante dit 
niet zou kunnen of niet hoeft te betalen; ik 
zie alleen iets geks. Er zijn/ waren regelin-
gen, waar ze nauwelijks behoefte aan had, 
maar wel gebruik van maakte, omdat ze 
daar nu eenmaal recht op had. En er zijn re-
gelingen die voor haar van buitengewoon 
belang zijn, die sterk onder druk staan. De 
participatiesamenleving gaat er terecht van 
uit dat eerst gekeken wordt naar wat je zelf 
of je sociale netwerk kan en dat pas daar-
na een beroep gedaan kan worden op de 
gemeenschap. Deze omslag in het denken 
juich ik toe. Maar tegelijkertijd denk ik dat 
we doorslaan… onder de druk van de bezui-
nigingen dreigen we de groep die bepaalde 
voorzieningen werkelijk nodig heeft, in een 
onmogelijke positie te manoeuvreren. Ik 



weet eigenlijk wel zeker dat er nog steeds 
regelingen zijn, waarvan mensen gebruik 
maken, omdat ze er recht op hebben en 
niet omdat ze het werkelijk nodig hebben. 
Meest duidelijke voorbeeld is waarschijnlijk 
de kinderbijslag. Prachtige steun in de rug 
van jonge ouders met een klein inkomen, 
maar is deze voorziening ook echt nodig 
voor twee yuppen (bestaat dit woord nog?) 
die, nadat ze beiden, goeddeels op kos-
ten van de gemeenschap, een studie heb-
ben afgerond, zich een goedbetaalde baan 
hebben verworven in, laten we zeggen de 
financiële sector, en nu een loft bewonen 
in de grachtengordel, wanneer dit fictieve 
tweetal in hun mid-dertiger jaren besluit 
een ‘kind te nemen’? Lijkt mij toch eerlijk 
gezegd niet. Of je moet het al roerend eens 

zijn met Nina (toen nog) Brink, die ooit ver-
zuchtte “rijk zijn is duur…”.

Ik ben er zeker van dat we, als we echt de 
omslag maken naar de participatiesamenle-
ving (en daar ook vooral geen overspannen 
verwachtingen van hebben), als we met el-
kaar kijken naar wat werkelijk nodig is, en 
niet naar ‘waar we recht op hebben’, als we 
voorzieningen, en wat mij betreft ruimhar-
tig, ten goede laten komen aan wie het wer-
kelijk nodig heeft, tot de ontdekking zullen 
komen dat het nog betaalbaar is ook….

Overigens…. Ik heb een schat van een tan-
te/.

Harrie Rietman



PvdA Tweede Kamerlid te gast 
bij SGP Zwartewaterland

Vrijdag 24 april was Keklik Yücel, PvdA 
Tweedekamerlid te gast bij de SGP in Gene-
muiden. Het thema was tolerantie. Dat juist 
zij werd uitgenodigd, was omdat Keklik Yü-
cel een motie door de Tweede kamer heeft 
kunnen loodsen waarmee de Minister van 
Emancipatie opgedragen wordt voorlich-
ting met betrekking tot gelijkheid op scho-
len te kunnen blijven financieren. 
Gelijkheid is voor de PvdA één van de pij-
lers van onze samenleving: gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, maar ook gelijkheid 
tussen hetero’s en LHBT’ers*. Iedereen moet 
in vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen le-
ven, ongeacht afkomst, geslacht of geaard-
heid.
Iedereen moet in ons land de vrijheid kun-
nen voelen zichzelf te zijn en de vrijheid 
hebben om lief te hebben. Daarom hecht de 
PvdA ook erg veel waarde aan voorlichting 
op scholen. De PvdA vindt het zeer veront-

rustend dat LHBT jongeren vaker spijbelen, 
verslaafd zijn en andere sociale en psychi-
sche problemen ervaren dan hun leeftijds-
genoten. Dit is iets wat de PvdA niet kan 
accepteren. We moeten harder werken aan 
de acceptatie van LHBT jongeren en zorgen 
dat school ook voor hen een veilige omge-
ving is. Het is daarom belangrijk dat scholen 
werken met bewezen methodes.

Een pluim voor de SGP Zwartewaterland om 
het gesprek aan te gaan, maar tegelijkertijd 
was het voor mij tenenkrommend het mee 
te maken. Want over gods woord woord en 
gedachtengoed is geen discussie mogelijk. 
Daarom een zeer dikke pluim voor Kekliks 
respectvolle bijdrage.  

Yvonne Ariesen

*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender.



Sinterklaas bestaat ……

“Sinterklaas bestaat en daar zit hij”, wijzend 
op de toenmalige minister-president Den 
Uyl.

Een gevleugelde uitspraak van Hans Wiegel 
ten tijde van het kabinet Den Uyl, die in zijn 
ogen teveel geld uitgaf. Deze uitspraak is 
ook van toepassing op het huidige college 
in onze gemeente. Dit slaat niet alleen op de 
vrijgevigheid aan mensen en instellingen uit 
eigen achterban. Het slaat ook op de schijn-
heiligheid waarmee dat gebeurt. Christelijke 
partijen/mensen hebben blijkbaar een ruim 
geweten en nemen het niet zo nauw met 
hun principes als ze in het bestuur zitten. 
Je moet het lef maar hebben. Men zoekt de 
grenzen op om de bedragen waar het om 
gaat binnen de perken te houden, zodat het 
via het college kan worden besloten en niet 
via de raad. 

Het college heeft een bevoegdheid tot € 
25.000,00. We bezuinigen fors op het al-
gemene jeugd- en jongerenwerk en tegelijk 
geven we € 1.000,00 aan het Open Her-
vormd Jeugdwerk en nog eens € 5.000,00 
aan de jongeren van 3:16, die in de kelder 
van het oude stadhuis in Genemuiden zit-
ten, omdat ze de huur niet kunnen betalen. 
In de Overtoom is ruimte beschikbaar tegen 
een aanzienlijk lager bedrag. Toch verkapte 
subsidie aan het Olde Stadhuus, dat inmid-
dels zo goed als een SGP bastion aan het 
worden is, gezien de mensen die er aan 
het roer zitten. Tevens kunnen nu blijkbaar 
alle verenigingen, die de huur van hun ac-
commodatie niet kunnen betalen subsidie 
krijgen. Of moet je alleen een christelijke 
signatuur hebben? Verder zijn er diverse 
buurtinitiatieven gaande, die de nodige 

aandacht vragen hoe daarmee om te gaan. 

Buurtinitiatieven zijn toe te juichen en daar 
moeten we wat mij betreft mee doorgaan. 
Maar tot op heden heb ik aan de financi-
ele kant mijn vraagtekens. We hebben bijna 
geen budget en dus worden de initiatieven 
betaald uit allerhande potjes. Met name de 
pot groen en wegen blijkt in trek te zijn. 

Gaat dat niet ten koste van het algemene 
wegen- en groenonderhoud ? Ook heeft het 
huidige college geen idee wat alles kost. Of 
men denkt het is makkelijk geven van ander-
mans geld. Geld is blijkbaar niet ten verder-
ve, maar toch zoet. We moeten oppassen 
dat het geen graaicultuur wordt, want dan 
schieten we ons doel voorbij. Zo betalen we 
€ 15.000,00 voor een maaimachine aan de 
Kamperzeedijk, terwijl er voor € 6.000,00 
een prima nieuwe machine aan te schaffen 
is, hebben we gecheckt. We betalen mee 
aan een speelterrein aan de Pastinaak/Karwij 
in Genemuiden, maar bekostigen dit voor 
een groot deel uit de pot Jeugdhulp, dat 
onder de gezondheidzorg valt. Ze proberen 
van alles naar eigen goeddunken, maar heb-
ben geen echte visie hoe dit aan te pakken. 

Geen beleid is ook beleid, maar het kosten 
klauwen met geld, want je hebt geen con-
trole over je middelen. Aan het eind van 
het liedje kom je er pas achter, dan is het 
meestal te laat. Wij zullen naar de toekomst 
toe zoveel mogelijk misstanden aan de kaak 
proberen te stellen, zodat de bevolking kan 
lezen, dat er maar wat wordt aangerom-
meld en gesjoemeld in het huidige college.   

Klaas Eenkhoorn



PvdA-Zwartewaterland fractievoorzitter 
Astrid Dijkstra en haar fractiegenoot Klaas 
Eenkhoorn duiken vandaag letter het wa-
ter in om de actie van de zwembaden in 
de gemeente Zwartewaterland te onder-
steunen. De zwembaden willen hiermee 
voorkomen dat de gemeente 200.000 euro 
gaat bezuinigen waardoor er een zwembad 
zou moeten sluiten.’Wij ondersteunen de 
actie van harte want zwemmen en bewe-
gen is belangrijk, de zwembaden zijn een 
belangrijke voorziening in onze gemeente. 
Er wordt op een laagdrempelige manier een 
mogelijkheid om te bewegen geboden voor 
iedereen,’aldus Astrid Dijkstra.

Ze vindt het onwenselijk dat in een water-
rijke omgeving als we die hebben in Zwar-
tewaterland een zwembad dicht gaat. ‘De 
Stichting Zwembaden Zwartewaterland 
heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als 
een professionele organisatie die tegen zo 
laag mogelijke kosten zo goed mogelijk de 
baden exploiteert. Wij geloven er als PvdA 
in dat het beter is om in gezamenlijk over-
leg tot afspraken te komen die haalbaar zijn 
en niet met een dergelijke bezuiniging te 
komen.’ Dit voorkomt volgens de PvdA-ers 
maatschappelijke onrust en leidt tot betere 
resultaten. En daar willen wij wel voor in het 
water duiken!’

PvdA’ers duiken het water in 
voor zwembaden



Oude Nadorst, als vanouds

“Als je de werels wil verbeteren, ga dan 
eerst drie keer om je eigen huis” deze mooie 
spreuk las ik ooit ergens en dat is een goed 
advies. De Buurtopruimdag van de wijk 
Oude Nadorst te Hasselt (Marke, Ambt en 
Kerspel) op zaterdag 11 april was een dave-
rend succes. Het weer was goed en de sfeer 
was prima en veel handen werden geschud. 
Naast het feit dat de wijk er na deze dag 
netter uitziet en veiliger is, hebben heel wat 
mensen elkaar (wat beter) leren kennen. Be-
langrijk, want de wijk dat zijn wij, sámen!

De actie begon om 10:00 uur bij het speel-
tuintje aan het Kerspel. Wethouder Dick 
Visserman heette alle aanwezigen hartelijk 
welkom en hielp zelf ook nog een tijdje ac-
tief mee. De buurtbewoners lieten zien dat 
ze zelf hun leefomgeving mooi schoon wil-
len en kunnen houden. De ROVA faciliteerde 
dit door de gratis Mooi Schoon-actiebus en 
aanhangwagen boordevol opruimmateri-
aal te leveren.Tevens werd alle zwerfvuil en 
snoeimateriaal kosteloos afgevoerd.

Zo op het oog lijkt de Oude Nadorst een 
keurige nette wijk, maar al met al moest er 
nog heel wat werk verzet worden. Er is heel 
wat zwerfvuil geraapt, er is gesnoeid, ge-
veegd en opgeruimd en het resultaat mag 
gezien worden. Maar liefst 30 buurtbewo-
ners, jong en oud, kwamen hun hulp aan-
bieden tijdens deze actie. De Buurtopruim-
dag werd om 13:00 uur afgesloten met een 
gezellige nazit. De gemeente Zwartewater-
land leende kosteloos hun soepkoppen uit, 
de PvdA afdeling Zwartewaterland leende 
kosteloos tafels en stoelen van Linksaf uit 
en Scouting De Veste leende kosteloos be-
kers en thermoskannen voor de catering. 
Bedankt allemaal voor jullie spontane hulp 
en medewerking.

We hopen halfjaarlijks zo’n Buurtopruim-
dag te kunnen houden, zo houden we alles 

mooi schoon in de Oude Nadorst. Na afloop 
werder er 30 KM stickers worden uitge-
deeld. Het is de bedoeling dat de mensen 
deze sticker op hun kliko’s plakken zodat 
iedere automobilist herhaaldelijk er aan her-
innerd wordt dat de Oude Nadorst een 30 
KM-zone is (zoals trouwens bijna heel Has-
selt). Zo, en nu eens mijn eigen schuur flink 
opruimen, want dat blijft maar liggen met 
al die drukte.

Wil je meer weten en/of zelf ook een op-
ruimactie starten in je wijk? Neem dan con-
tact op met Petra Streng, projectleidster 
bij de ROVA van het project Mooi Schoon ( 
pstreng@rova.nl ).

Jan Haverkate



Nederland? …. een raar land!

Het is vandaag koningsdag. Al 202 keer eerder hebben we te maken gehad met dit 
fenomeen. In 1813 haalde een driemanschap onder leiding van Van Hoogendorp de 
zoon van de laatste Nederlandse stadhouder terug uit Engeland en boden hem de 
spreekwoordelijke koningskroon aan. Hoeveel Nederlanders zouden op dat moment 
in het besef geleefd hebben dat Nederland ineens een koninkrijk was geworden? Hoe-
veel Nederlanders zouden medeverantwoordelijk zijn geweest voor die ingrijpende 
beslissing? Waarschijnlijk is er geen enkele peiling onder de bevolking aan deze ingrij-
pende beslissing vooraf gegaan. Het moet gezegd, enkele jaren daarvoor, van 1806 
tot en met 1810 was Nederland ook een monarchie. Lodewijk Napoleon, de favoriete 
broer van keizer Napoleon Bonaparte werd toen door diezelfde keizer in Parijs tot 
koning van de Nederlanden gekroond. Ook toen hebben op dat moment weinig Ne-
derlanders geweten dat hun land een monarchie was geworden. Misschien waren de 
uitstekende ervaringen in Nederland met deze Franse koning, wellicht zelfs de meest 
gewaardeerde koning tot nu toe, er de hoofdoorzaak van dat een uitgeweken oran-
jetelg terug werd gehaald om tot koning te worden gekroond. Een raar volkje toen, 
die Nederlanders.

Dat “rare” is eigenlijk wel gebleven. Ik zal de 
neiging onderdrukken om al te veel woor-
den te spenderen aan het anarchistisch aan-
doende “bed/bad/brood-gevecht” van onze 
vrienden van de VVD. Via dit medium heb ik 
vaker betoogd dat die VVD uiteindelijk voor-
al een afsplitsing is van onze PvdA; het blij-
ven je “kinderen”. En laten we vooral blijven 
benadrukken in deze dat we als “familie” in 
dat Haagse kippenhok wel de meerderheid 
hebben. Maar een te grote mond van de 
kinderen is in geen enkele familie accepta-
bel.

Wat mij ook bevreemdt in Nederland is, dat 
het uiteindelijk de rechterlijke macht moet 
zijn die de verantwoordelijkheid voor de 
Groningse aardbevingen en de daardoor 
ontstane schade toewijst aan de Staat der 
Nederlanden. We mogen er hopelijk toch 
vanuit gaan wanneer deze vraag aan 1000 
Nederlanders zou worden gesteld dat 1000 
Nederlanders dat antwoord zouden hebben 
gegeven. Waarom gaat de rijksoverheid zo 
met dit probleem om dat de rechter het dan 
maar moet zeggen?

En waarom schreeuwt de VVD in het kabi-
net moord en brand wanneer de gaswin-
ning in Groningen misschien wel moet wor-
den gehalveerd of zelfs terug moet naar één 
derde? Waarom houden ze bij de gemid-
delde Nederlander weg dat je in die situatie 
tenminste nog twee of wellicht zelfs drie 
keer zolang met je gasvoorraden kunt doen 
met de daarbij behorende inkomsten?! Zou 
de VVD-geleding binnen het kabinet geen 
enkele notie hebben inzake het antwoord 
op de vraag waarom Shell voor 64 miljard 
euro zich zo versterkt heeft in met name het 
vloeibaar aardgas? Welke toekomstvisie zou 
daar eigenlijk aan ten grondslag liggen? En 
hoe lucratief zullen dan niet die aardgas-
voorraden zijn?

Tot slot, natuurlijk is het goed dat de kaar-
ten voor Groningen opnieuw geschud zijn 
en dat de resultaten zo duidelijk liggen. Wel 
vraag ik mij in toenemende mate af wat 
er destijds in de rijksoverheid en de recht-
spraak is gevaren toen argeloze burgers 
plotsklaps werden geconfronteerd met de 
nare gevolgen van q-koorts. Waarom stond 



de overheid destijds toe dat je schapen en 
geiten mocht fokken zonder inentingen te-
gen deze, voor de mens vernietigende dier-
ziekte? Waarom stelden de overheid en de 
betreffende boeren de bevolking moedwil-
lig bloot aan deze gevaren? Is dat het zo-
veelste voorbeeld van het “blinde primaat” 
voor de agrarische sector in Nederland? En 
waarom worden de slachtoffers noch door 
de rijksoverheid, noch door de agrarische 
sector die hiervoor verantwoordelijk is, 
schadeloos gesteld, ondanks hele ferme uit-
spraken van de nationale ombudsman. Uit-
eindelijk blijkt het hier over enkele tientallen 

dodelijke slachtoffers te gaan en om enkele 
duizenden personen die nooit meer zullen 
kunnen werken als gevolg van een, door q-
koorts geruïneerde  gezondheid.

Hoeveel gewonden zijn er geregistreerd bij 
al die aardbevingen in Groningen? En hoe-
veel doden zijn er eigenlijk al gevallen? 

Het blijft een raar landje, dat Nederland.

Genemuiden, 27 april 2015

Tiem van Dalfsen
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