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Data om niet te vergeten:

Donderdag 2 juli: 
Raadsvergadering. 19:30 uur

Maandag 7 september: 
Schaduwfractievergadering, 19:30 uur gemeentehuis
(graag vooraf aanmelden bij fractie) 

Donderdag 10 sepember: 
Raadsvergadering, 19:30 uur

Maandag 21 september: 
Schaduwfractievergadering, 19:30 uur gemeentehuis
(graag vooraf aanmelden bij fractie) 

Donderdag 24 september: 
Raadsvergadering, 19:30 uur

Zondag 27 september: 
Haersterveerconcert, 15:00 uur
(parkeren bij Agnietenplas)

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Pers…. Over herindeling en artikel 12 
(en over een half jaartje proberen)

Valt het jullie ook op dat de Stadskoerier 
steeds omvangrijker wordt? Jammer ge-
noeg betekent dat nog niet dat de kwali-
teit van het gebodene evenredig toeneemt, 
maar er staat wel steeds meer in. Ook de 
digitale media, die berichten over onze o zo 
boeiende gemeente, nemen in aantal toe. 
En zelfs de Stentor meende er goed aan te 
doen zichzelf opnieuw uit te vinden; ik weet 
nog niet of ik dat wel zo’n verbetering vind, 
maar laten we het een kans geven.

Ook inhoudelijk valt er over de pers van al-
les te zeggen. Onze partijgenoot en oud-
wethouder Tiem van Dalfsen heeft, desge-
vraagd, zijn opinie gegeven over 15 jaar 
herindeling. Die mening maakte de tongen 
los, ook in onze achterban. Sommigen zul-
len het geschrevene, waarbij ik er van uit 
ga, dat Tiem goed geciteerd is, als pijnlijk of 
overbodig, misschien zelfs contraproductief 
hebben ervaren, anderen hebben mogelijk 
met enige bijval het verhaal tot zich geno-
men. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid 
van drukpers en wat mij betreft ook vrijheid 
van meningsvorming…

Ook uit de pers bereikten mij enkele ge-
dachten van Roel Huls, het raadslid van de 
Christen Unie, die na een lange loopbaan in 
het bestuur van de gemeenten Zwartsluis 
en Zwartewaterland onlangs afscheid heeft 
genomen. Hij is aanmerkelijk positiever over 
Zwartewaterland, al baart de financiële po-
sitie waarin onze gemeente verkeert, hem 
wel zorgen. Maar daar heeft Roel wel een 
oplossing voor… De artikel 12 status en dan 
een flinke zak geld uit Den Haag los probe-
ren te krijgen. Je probeert dat gewoon een 
half jaartje en als het niet bevalt…. Ja, wat 
dan? 

Ik hoop eigenlijk dat Roel dat niet zo gezegd 
heeft of zo bedoeld heeft. Want Roel weet 

best dat het geld dat aan een artikel 12 ge-
meente wordt toegekend, door de andere 
gemeenten moet worden opgebracht; te-
ren op de zak van een ander, heet dat. En 
Roel weet ook heel goed dat, voordat er ook 
maar een euro extra naar Zwartewaterland 
vloeit, eerst de maximale belastingcapaci-
teit moet worden benut, dus omhoog met 
die Onroerend Zaak Belasting. En Roel weet 
ook, of zou dat als voorzitter van de Stich-
ting Zwembaden Zwartewaterland moeten 
weten, dat bij zo’n operatie overbodige 
voorzieningen weggesaneerd zullen wor-
den. Nou, dan hebben we niet lang meer 
drie zwembaden in onze gemeente. 

En dan de gedachte om dat eens een half 
jaartje te proberen…. Zo werkt dat niet; sa-
neren is een langdurig proces, dat pijn doet 
en verlammend werkt. ’t Zou overigens wel 
mooi zijn, als je dit soort zaken eerst eens 
een half jaartje kon proberen. Martin van 
Rijn zou denk ik, best eens een half jaartje 
hebben willen proefdraaien met de uitvoe-
ring van de PGB’s door de Sociale Verzeke-
rings Bank. En zou het geen goed idee zijn 
geweest om, voordat we de Fyra bestelden, 
eerst eens een half jaartje zo’n Italiaans de-
signtreintje uit te proberen? En als we toch 
bezig zijn, laten we Griekenland een half 
jaartje uit de eurozone zetten; kunnen we 
tegen de winter nog wel eens weer zien…

Nee, zo werkt dat niet. Eigenlijk wel jam-
mer. Je zou, zonder vervelende consequen-
ties toch best na ruim een jaar moeten kun-
nen concluderen dat dit college niet werkt? 
Hoe mooi zou het zijn om dan te kunnen 
zeggen: “We hebben het geprobeerd, niet 
gelukt, vette pech…. Nu maar een betere 
ploeg”. Maar we weten dat dat zo ook niet 
werkt. Dit college zit er voor vier jaar. Ster-
ker nog, dit college zit er, terwijl we juist een 
half jaartje zonder ChristenUnie er op had-



den zitten, en dat smaakte niet eens zo gek. 
Maar de politiek kent zo haar eigen regels, 
met meerderheden en verkiezingsuitslagen 
en zo… En dat vraagt om een heldere toe-
komstvisie en niet om ‘eens even een half 
jaartje uitproberen’.

Sommige mensen spraken me aan op het 
artikel waarin Tiem van Dalfsen werd ge-
citeerd, noemden dat zelfs schokkend. Ze 
zijn vrij zich een mening te vormen; ik voor 

mij ben veel meer geschokt door politici die 
dingen wel eens een ‘half jaartje uit willen 
proberen’.

Veel leesplezier met dit Vuistje; vorm u voor-
al een gefundeerde mening over alles wat 
wordt aangereikt. Er staat immers geschre-
ven: “Onderzoekt alle dingen en behoud het 
goede”.

Harrie Rietman

Haersterveerconcert

Op 2 september 2014 overleed Lucas Bosho-
ve. Een geliefd PvdA lid, voormalig raadslid 
en wethouder. In plaats van bloemstukken 
voor de overledene stelde de familie voor in 
plaats daarvan een bedrag te schenken aan 
de Vereniging van Voetveren. De veerman 
Jacob Versteegh en zijn vrouw Bets hadden 
hiervoor een prachtige veerpont in minia-
tuur gemaakt en er werd met gulle hand 
gegeven. In overleg met de penningmees-
ter van de stichting Voetveren mag het geld 
nu gebruikt worden voor een (herdenkings) 
concert bij het Haersterveer op zondagmid-
dag 27 september.

Het is een openbaar toegankelijk concert, 
op een prachtige locatie, dichtbij het voet-
veer van Haerst. Parkeren moet aan de over-

kant, de overtocht met het voetveer kost 60 
cent. 

Het programma bestaat uit twee delen; 
voor de pauze zal een zangeres luisterliedjes 
ten gehore brengen; liedjes die Lucas zelf 
graag zong. 
Zij wordt hierbij muzikaal begeleid door pi-
ano en contrabas. 
Na de pauze treedt de Bluegrassband  ‘Pine 
Needle Miners’ op, zij zullen o.a het lied If 
I needed you uit de film ‘The Broken Circle 
break down’ spelen.

Zie voor de laatste nieuws de website www.
riagrootoonk.nl/Haersterveerconcert 

Corrie Folkersma (mede-organisator)  



Zeggen wat je doet en doen wat je zegt
De bijdrage van de PvdA aan de gemeenteraadsvergadering van 18 juni j.l. 

Voorzitter, collega raadsleden, aanwezigen 
en luisteraars,

Vandaag is een belangrijke dag in het poli-
tieke jaar van onze gemeente. Volgens tradi-
tie zou het zelfs de belangrijkste dag van het 
jaar moeten zijn. Onderwerp van gesprek is 
immers de kadernota. Wij worden geacht 
hier onze beschouwingen op te geven. Wat 
vinden wij belangrijk voor het komende jaar 
en de komende jaren?

Vorig jaar is tijdens de beschouwingen - die 
toen nog over het coalitieakkoord gingen - 
volstrekt duidelijk geworden, dat deze co-
alitie niet bereid was om over de inhoud 
te praten. Waar men in de eerste termijn 
nog in algemeenheden reageerde op onze 
inhoudelijke vragen en punten werd in 
tweede termijn helemaal niet meer gespro-
ken door de coalitiepartijen. Ook in de loop 
van dit politieke jaar hebben wij weinig tot 
geen ruimte gevoeld bij dit college en deze 
coalitie om inhoudelijk de discussie aan te 
gaan. De standpunten liggen muurvast en 
wat wij ook zeggen (en eerlijk gezegd denk 
ik wel eens : “Of ze het er nu mee eens zijn 
of niet”), er wordt niet getornd aan dat wat 
men onderling heeft afgesproken. Maar 
goed, zo werkt democratie: de meerderheid 
bepaalt. Natuurlijk hadden wij gehoopt op 
wat meer ruimte voor de minderheid van 
de inwoners/kiezers in deze gemeente maar 
echt afdwingen kunnen we dit niet.

Een beetje begrijpelijk is dit politieke po-
wer-play ook wel. Met zo’n groot christelijk 
machtsblok en een slecht gevulde porte-
monnee is het ook wel heel verleidelijk om 
vooral met het wij bezig te zijn.

Ondanks deze ontmoedigende start van de 
nieuwe raadsperiode doen we ook bij deze 
beschouwingen pogingen om althans een 

minimale verschuiving van het voorliggend 
beleid te weeg te brengen. Dit vooral ten 
behoeve van de toekomst (duurzaamheid) 
en de zwakkeren in onze samenleving. Maar 
daarover aan het eind van dit verhaal meer.

Daar waar de coalitiepartijen in de raad 
vooral druk bezig waren met het symbo-
lische spel, was het college dit jaar vooral 
druk met het herstellen van door haar ge-
maakte fouten. Fouten die veelal terug te 
voeren zijn op een gebrek aan kennis, vaar-
digheden en met name op een gebrek aan 
en foute wijze van communiceren.
Zonder uitzondering zijn alle wethouders dit 
jaar meerdere keren uitgegleden over hun 
eigen onvermogen. Over de inzet van deze 
portefeuillehouders geen klachten. Ze doen 
zeker hun uiterste best. Des te vervelender 
is het om vrijwel elke raad te moeten con-
cluderen dat er ondanks alle goede bedoe-
lingen toch weer een hoop is mis gegaan.

In het algemeen zouden wij daarom de 
vraag aan de voorzitter van dit college wil-
len stellen wat er het afgelopen jaar is ge-
daan aan de ontwikkeling van de kennis en 
vaardigheden van de wethouders. Verder 
vragen we ons af of hij van mening is, dat 
het niveau van deze wethouders voldoende 
is om aan de problemen, waar onze ge-
meente mee geconfronteerd wordt, het 
hoofd te bieden en om de kansen die er lig-
gen te benutten.

Om uw geheugen wat op te frissen, wijzen 
wij bijvoorbeeld op het in de raad meedelen 
aan mensen dat zij al dan niet een nieuwe 
baan hebben en het zonder overleg vooraf 
en het zonder deugdelijk onderzoek naar 
de juridische haalbaarheid opzeggen van 
de contracten met de jeugd- en jongeren-
werkers  om hier in een volgende raad met 
een zeer moeizaam geformuleerd excuus 



weer op terug te komen. Ook noemen we 
het beloven van overleg met buurten over 
rioleringen e.d. om vervolgens zonder op-
gaaf van reden de deadline niet te halen en 
het schofferen van tal van zeer deskundige 
vrijwilligers die evenementen organiseren 
om vervolgens weer via gesprekken achteraf 
hiervoor de excuses aan te bieden. We kun-
nen wel even doorgaan met het opnoemen 
van voorbeelden, maar dat gaat ons in dit 
kader te ver. Waar we op in willen gaan, is 
hoe dit in de toekomst anders kan. 

En dan bedoelen we niet het inschakelen 
van de burgemeester om keer op keer repa-
ratiewerk te verrichten. Het is mooi dat onze 
burgemeester een ongekende werklust kent 
en het vermogen om partijen weer bij el-
kaar te brengen, maar dit kan en mag geen 
structurele werkwijze zijn.

De oplossing ligt dichtbij....

Enige jaren geleden kregen wij van mede-
werkers en college allemaal een mooie glim-
mende creditcard uitgereikt met hierop de 
tien gouden regels van Zwartewaterland. 
Wij nemen maar aan dat het streven van dit 
college en in haar kielzog het ambtelijk ap-
paraat nog altijd is om volgens deze gouden 
regels te werken. Het voert wat ver om in 
dit kader alle 10 regels uitvoerig bij langs te 
lopen. Het college kan dit zelf ook. We gaan 
ze wel even kort bij langs om  uit te leggen 
wat wij als PvdA hierbij voor ogen hebben. 

1) toon respect - dit betekent wat ons be-
treft dat je mensen behandelt zoals je zelf 
behandeld wilt worden. Heb oog voor de 
ander en zijn/haar kwaliteiten. Bezuinigen 
kan en moet soms zelfs, maar dit betekent 
niet dat degenen die hier mee te maken 
hebben als onbenullen weggezet hoeven te 
worden (vb culturele evenementen)

2) verplaats je in de klant - ook hier, behan-
del de klant zoals je zelf behandeld wilt wor-
den. Een voorbeeld hiervan is dat als je een 

afspraak maakt, je deze ook na komt. En 
dat als dit niet lukt, je hierover contact op 
neemt (vb buurt dedemsvaart zuid)

3) communiceer duidelijk - Duidelijk com-
municeren, betekent niet alleen duidelijk in 
eigen ogen, maar ook in de ogen van de be-
oogde ontvanger van de boodschap. Check 
regelmatig of wat je wilt vertellen ook zo 
over komt. 

4) wees open, eerlijk en direct - Dit college 
heeft nogal eens de neiging om iets wat ze 
niet weet te verbloemen achter een hoop 
woorden. Het is helemaal niet erg als iets 
nog niet duidelijk is, maar wees hier dan 
ook duidelijk over.

5) ken je organisatie - wij zijn blij dat er in-
middels via een gericht transitieplan gewerkt 
wordt aan een betere verstandhouding en 
werkwijze tussen college en ambtelijk appa-
raat. Elkaar kennen is een belangrijke basis 
voor een goede samenwerking.

6) maak afspraken en kom ze na - tja.... nog-
maals: Dedemsvaart zuid

7) toon een professionele beroepshouding 
(samen in een winkelwagentje.....)

8) wees bereikbaar - hierover willen we het 
college nu eens een compliment geven, U 
bent allen toegankelijk en goed bereikbaar!

9) stel niet tot morgen uit, wat vandaag kan 
- tja..... wethouder Visserman, moeten we 
hier nog veel over zeggen?

10) Zwartewaterland één gezicht - al vaker 
hebben wij dit college mee gegeven dat er 
wat ons betreft te veel en enkel kerngericht 
wordt gewerkt en gedacht. De eigenheid 
van de diverse kernen is ook voor ons een 
groot goed. Maar juist van het college ver-
wachten wij hiernaast ook een overkoepe-
lende visie en blik.



Aan deze 10 gouden regels willen wij er so-
wieso eentje toe voegen:

11) Praat vóóraf met mensen en organisa-
ties.

Voorbeelden waar dit mis ging zijn er in 
deze nog korte college periode al te over. 
Wat te denken over de organisatoren van 
culturele evenementen, de mensen die in-
middels hun plek gevonden hebben bij 
“Hanzestad Marketing Hasselt”, het alge-
meen jeugd- en jongerenwerk, de Stichting 
Zwembaden Zwartewaterland (daarover bij 
de inhoudelijke behandeling van de zwem-
baden later deze raad meer)...

Graag horen wij van het college hoe zij aan-
kijken tegen deze 11e gouden regel en of zij 
deze willen overnemen, of nog liever “om-
armen”!

Tot zover voor nu over communicatie. Nu de 
inhoud....
Uit deze kadernota en de reactie van het 
college op de begrotingsscan blijkt, dat 
vreemde ogen dwingen. De begrotingsscan 
geeft blijk van onze PvdA-visie, die we al een 
aantal jaren uitdragen.

Als men eerder onze wensen tot terughou-
dendheid bij investeringen ter harte had ge-
nomen, dan stonden we er nu aanmerkelijk 
beter voor.

Verder moet het toch mogelijk zijn om de 
structurele lasten van de Industriehaven in 
Genemuiden terug te verdienen door een 
goed systeem op te zetten om de havengel-
den te innen. Het lijk ons te simpel om dit 
via een havenmeester te laten verlopen, om-
dat die niet 24 uur per dag ter plekke kan 
zijn. Activiteiten van alle gebruikers dienen 
nauwlettend in het oog te worden gehou-
den.  

Registratie via cameratoezicht lijkt ons de 
ideale oplossing. Administratie kan achteraf 

plaatsvinden, omdat schepen met naam en 
laadvermogen zichtbaar zijn. Dit geldt ook 
voor schepen die alleen voor anker gaan. 
Die kunnen liggeld betalen.

Wij denken er over om het college de taak-
stelling mee te geven om er voor zorg te 
dragen dat de industriehaven Genemuiden 
een kostendekkende exploitatie krijgt bin-
nen 2 jaar. Graag horen wij hierop de reactie 
van de andere partijen én het college.

Verder wordt er nogal fors ingezet op het 
rentewapen/ besparingen op herfinancie-
ring.

Wij voorzien, dat wanneer de economie fors 
gaat aantrekken, ook de rente navenant zal 
stijgen. Om hierop al vier jaar vooruit te an-
ticiperen lijkt ons erg voorbarig. Wordt dit 
niet te rooskleurig voorgesteld en op welke 
basis heeft men de conclusies getrokken?

De kosten voor het KCC komen ons in eerste 
instantie erg hoog voor.
Dat er eenmalig een investering moet 
plaatsvinden van ca. € 80.000.-- lijkt ons lo-
gisch en dat er mensen moeten worden ge-
traind, is ook niet vreemd.  Waaruit bestaan 
de structurele kosten van € 120.000,--? Of 
is dit daadwerkelijk “slechts” voor een aan-
tal jaren? Ook dan is onze vraag overigens 
waaruit deze kostenpost is opgebouwd.

Extra personeel is niet nodig, want door sa-
menvoeging moet er synergie ontstaan en 
dat moet een besparing opleveren.
Meer met minder. Efficiency. 

Op zich is de verklaring om het transitiebud-
get om te vormen tot een driejarig transitie-
budget niet onlogisch. Toch roept dit bij ons 
wel wat vragen op. Hoe kunnen we onze 
controlerende taak blijven uitoefenen? Wat 
valt wel onder dit fonds en wat niet (wat 
mag er in de ogen van het college aan toe 
gevoegd worden en voor welk doel mag er 
geld uit gehaald worden?)



Een eerste alarmerend bericht over mogelijk 
oneigenlijk gebruik van dit transitiefonds 
hebben we al ontvangen bij de medede-
lingen van het college mbt het zwembad. 
Inhoudelijk gaan we hier verder op in bij de 
behandeling van dit agendapunt later deze 
vergadering.

Wij denken dat de controlerende taak van 
onze raad beter uit de verf kan komen bij 
een transitiebudget dan bij een fonds, maar 
voordat we hierover conclusies trekken 
wachten we eerst de reacties van de andere 
partijen en het college af.

Gelet op de beperkte ruimte die wij als op-
positie krijgen om eigen voorstellen in te 
dienen – nou ja indienen mag maar.... - wil-
len we ons bij deze beschouwingen in eerste 
termijn beperken tot twee punten.

Als eerste willen we aandacht vragen voor 
de toekomst en wel voor het zo snel moge-
lijk komen tot klimaatneutrale oplossingen. 
Gelukkig heeft deze coalitie hier ook oog 
voor zo hebben wij in het coalitieakkoord 
gelezen. Voor dit moment is onze vraag in 
eerste termijn hoe het staat met de plannen 
mbt zonnepanelen in combinatie met het 
bedrijfsleven. Aanvullend hierop willen we 
de portefeuillehouder vragen om kort toe 
te lichten welke andere ontwikkelingen er 
gaande zijn en of hij nog mogelijkheden ziet 

om hier - binnen onze financiële mogelijk-
heden - een versnelling in aan te brengen. 
Gelet op de resultaten uit de jaarrekening 
zouden maatregelen om energie te bespa-
ren zeer voor de hand liggen.

Als tweede zouden wij graag zien dat de 
grenzen voor het hebben van spaargeld in 
combinatie met het betalen van een eigen 
bijdragen aan huishoudelijke hulp worden 
verruimd. Op dit moment mag dit niet ho-
ger zijn dan € 4500. Dit bedrag is te laag 
om een begrafenis uit te betalen. Laat staan 
om hiernaast ook nog in geval van nood 
bijvoorbeeld een wasmachine te vervangen. 
Ouderen hebben vaak lang gespaard om dit 
te kunnen regelen en zien om deze reden 
mogelijk af van hulp. Dit achten wij onge-
wenst. Wij zijn van plan om in 2e termijn 
met een voorstel voor verruiming van dit 
bedrag te komen. Graag vernemen wij voor 
die tijd de reactie van de andere partijen en 
de wethouder op dit voorstel.

Voorzitter, mijn 10 minuten zijn denk ik wel 
om. Ik ga daarom afsluiten. Dat wil ik graag 
doen met de woorden die wij ook als titel 
aan deze beschouwingen hebben gegeven.
Zeg wat je doet - en doe wat je zegt

Dank u wel,
Astrid Dijkstra



Jubileum
De foto kwam net te laat voor het vorig Vuistje, daarom nu alsnog: Tiny Trinks, 25 jaar lid 
van de PvdA. Op 1 mei werd haar het jubileumspeldje uitgereikt. 

Vanuit mijn werk bij de gemeente heb ik 
te maken met laaggeletterden. Voor hen 
worden, op rijksoverheidskosten, cursussen 
aangeboden waarmee hun taalvaardigheid 
wordt vergroot. Tegelijkertijd is deze zelfde 
overheid bezig met het produceren van tek-
sten die zelfs voor meer geletterden niet te 
begrijpen zijn. Ieder zal in zijn of haar eigen 
omgeving voorbeelden kennen. 

Maar niet alleen de overheidsinstanties  ma-
ken zich schuldig aan het fabriceren van on-
navolgbare procedures en onleesbare brie-
ven, ook bedrijven als Essent, de RABObank 
en KPN maken er een potje van.  Ik heb er 
in dit jaar heel wat ervaring mee opgedaan. 

Het is een kwestie van veel geduld, tijd en 
energie om het een en ander opgelost te 
krijgen. 

Vaak heb ik daarbij gedacht aan onze mede-
burgers die door zo’n papierstroom volledig 
hopeloos worden, het bijltje erbij neergooi-
en en de post niet meer openen. Ik wil dit 
Vuistje gebruiken om onze leden te vragen 
om te zien naar mensen die niet meer uit 
hun papierwinkel komen.  Bied je hulp aan 
of leg contact met ons Ombudsteam. Kleine 
moeite, graag gedaan.

Ria Grootoonk 
 

De kleine man



Over bruggen en brugjes 
(en wie dat zal betalen of wie daar beter van wordt…)

Er worden vier brugjes gebouwd in Gene-
muiden. Niet zo gek dat het college er aan 
denkt om eens wat bruggen te slaan; ze za-
ten soms wel erg op hun eigen eilandje. 
Die vier bruggen overspannen de sloot 
rondom het Tag. ’t Zijn zo op het oog mooie 
bruggetjes, licht gebogen en goed begaan-
baar voor voetgangers of fietsers. Menigeen 
spreekt mij met een zekere tevredenheid 
aan over deze bruggen. En dan begint het 
bij mij juist te kriebelen. Wat is er namelijk 
met die bruggen aan de hand?

Allereerst zijn het er vier, waar het er vijf 
zouden moeten zijn. Dat zit zo; toen de wijk 
‘het Tag’ (oost, zal ik maar zeggen) werd 
ontwikkeld, werden in de exploitatie vier 
bruggen meegenomen. Tegelijkertijd (min 
of meer) werden ook de drie appartemen-
tengebouwen van het Tagborch gebouwd 
en daarnaast werd een ‘noodbrugje’ aan-
gelegd dat, te gelegener tijd, zou worden 
vervangen door een fraaier, permanent 
exemplaar. Vijf bruggen dus… Die bruggen 
waren bedoeld ter vervanging van duikers 
die provisorisch werden aangelegd in de 
dammen, die de wijk, vanaf de Tagweg, ont-
sluiten. Dammen eruit, bruggen erover… 
dat was namelijk de bedoeling. En niet al-
leen de bedoeling, dat was ook waar de be-
woners voor hebben betaald. Zat keurig in 
de grondprijs, dus dat geld moet er zijn, bij 
de gemeente of bij de aannemerscombina-
tie die het werk heeft uitgevoerd, dat laat ik 
hier even in het midden, al heb ik wel een 
vermoeden.

Nu denk ik, dat vier fietsbruggen goedko-
per zijn in aanleg dan vier volslagen ontslui-
tingsbruggen plus een fietsbrug, dus ergens 
vloeit nu geld weg. En als dat gemeen-
schapsgeld is, wil ik wel graag weten, waar 
dat blijft. Natuurlijk kan in de loop der jaren 
een exploitatieopzet gewijzigd zijn. Natuur-

lijk kan het daarmee gepaard gaande geld 
aan andere zaken zijn besteed. Maar dan 
zou de gemeenteraad, die het budgetrecht 
heeft en die indertijd de exploitatieopzet 
heeft vastgesteld, ook met een dergelijke 
wijziging moeten hebben ingestemd. Daar 
is mij niets van bekend!

En dan nog de ontsluiting van Tag en Green-
te. Stichting Stadswacht heeft, daarin ge-
steund door zeker de SGP maar zeker ook 
met sympathie van de kant van de PvdA, 
menigmaal een lans gebroken voor een ka-
rakteristieke brug op de overgang van het 
oude naar het nieuwe Genemuiden, om 
precies te zijn daar, waar de Greenteweg 
aansluit op de Achterweg. Een van de vier 
brugjes, waar hierboven sprake van is, komt 
vlak naast het huidige begin van de Green-
teweg in het park over de bermsloot te lig-
gen. Ook dit brugje ligt er prachtig bij maar 
maakt in ieder geval een ding wel duidelijk, 
namelijk dat de Stadswacht de zo zeer ge-
wenste brug wel op haar buik kan schrijven. 
Waar is dat besluit nu weer genomen? Met 
wie is dat gecommuniceerd? Opvallend dat 
de SGP, de partij die zich zo graag opwerpt 
als de hoeder van het Genemuider belang, 
nu zwijgt in alle talen.

Samenvattend lijkt het dat:
-  Er een brug te weinig wordt aangelegd
-  De bruggen een ander karakter en een 

andere kostprijs hebben dan ooit de be-
doeling was. Daarmee krijgen ze ook een 
andere functie.

-  De bruggen niet op de afgesproken plek-
ken komen te liggen.

-  Een karakteristieke brug als ontsluiting 
van de Greente wel kan worden vergeten

Ik vind dat allemaal wat bijzonder; zo bij-
zonder dat, als ik deel zou uitmaken van de 
raad, ik daar wel een paar vragen over zou 



willen stellen. Maar ik zit niet in de raad, 
vandaar dit stukje. Want er zijn vast lezers 
die wel deel uitmaken van onze gemeente-
raad en hier ook wel wat meer van willen 
weten. En dan komen die vragen misschien 
toch nog. Want dit gaat mij allemaal een 
brug(getje) te ver.

Harrie Rietman

Een zwerfkei om bij stil te staan

Op dinsdag 12 mei is voor de vierde keer 
de “Wolter van Hasselt-lezing” gehouden in 
de Veldschuur “Bid en Werk” nabij Hasselt. 
Bij die gelegenheid is een zwerfkei met een 
plaquette onthuld bij de Wolter van Has-
selt herinneringsboom die sinds 2012 staat 
bij de Veldschuur “Bid en Werk”. Binnen 
de PvdA afdeling Hasselt en later binnen 
de afdeling Zwartewaterland heeft Wolter 
zich altijd ingezet voor mens en milieu met 
woord en daad. De onthulling van de zwerf-
kei werd gedaan door Jeroen Bredenbeek, 
die samen met Wolter van Hasselt veel ini-
tiatieven nam op het gebied van natuur en 
milieu in Zwartewaterland. Bij de onthulling 
werd het volgende gedicht van Ida Gerhard 
voorgedragen:

DE GESTORVENE

Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan -
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.



Daarna volgde er een inspirerende lezing 
over de buurtopruimactie in de wijk Oude 
Nadorst te Hasselt, waar de bewoners al 
twee keer gezamenlijk hun wijk hebben 
schoongemaakt, in nauwe samenwerking 
met de gemeente Zwartewaterland en de 
ROVA.

Tenslotte was er een aansprekende presen-
tatie over de actie van de ROVA met als titel 
“100 dagen afvalvrij”. Doel van dit experi-
ment voor huishoudens is om minder afval 
te creëren en om afval meer te hergebrui-
ken. Een medewerker van de ROVA vertelde 
over deze in Nederland unieke actie en no-

digde een ieder uit om deze uitdaging ook 
eens aan te gaan. Verder vertelde wethou-
der A. Speksnijder over de deelname van 
zijn eigen gezin aan de ROVA-actie “100 da-
gen afvalvrij” en hun ervaringen in de dage-
lijkse praktijk. De interessante discussies die 
spontaan vanuit het publiek ontstonden, 
waren interessant en leerzaam, kortom, een 
boeiende avond over duurzaamheid dicht 
bij de deur.

Jan Haverkate

(PS Graag bijbehorende foto van de kei 
plaatsen bij dit artikel)



Het is vrijdagavond 19 juli, de dag, avond 
en nacht dat heel Finland Midsummer viert. 
Voor de goede orde, we, Geertje en ik zijn in 
Finland en wel in Jyvaskyla (twee puntjes op 
de beide a’s, mijn tablet voorziet daar niet 
in). Nu ben ik zo’n 20 jaar terug ook al eens 
in deze Finse stad geweest. Het betrof toen 
een reisje met de Raad van Commissarissen 
van de Vam, een snoepreisje zogezegd. Nu 
was dat toen niet helemaal waar, ik ging na-
melijk nooit mee met dit soort reisjes. Dit 
vormde een uitzondering omdat de inhoud 
van de agenda daar alle aanleiding toe gaf, 
althans dat vond ik toen. Natuurlijk waren 
we altijd beducht voor negatieve artikelen 
van weer zo’n snoodaard van een journalist 
en dus was ik altijd zeer voorzichtig om hier-
aan al te gemakkelijk deel te nemen.

Willem Bosma was en is niet zo’n journalist. 
Hij is journalist en wel van de Leeuwarder 
Courant, en nog een hele goede ook, met 
een dijk van een netwerk. Ooit kon ik door 
omstandigheden niet deelnemen aan een 
belangrijke, zeer besloten vergadering van 
de Raad van Commissarissen van Vam, on-
der leiding van oud-staatssecretars Joop van 
der Reiden. Een zestal topambtenaren van 
verschillende ministeries, de burgemeester 
van Beilen, de gedeputeerde van Drenthe 
maakten ondermeer deel uit van die Raad. 
Om 10.00 uur in de avond belde Willem. Je 
was er niet, ik zal je even bijpraten wat er al-
lemaal is uitgekomen ..... met die woorden 
verwelkomde hij mij aan de telefoon. Zo’n 
journalist dus.

Bertus Mulder zat niet in die Raad, maar 
Bertus was wel belangrijk in het Noorden 
als het om afval ging. En daar kende ik hem 
van. Bertus was destijds gedeputeerde voor 
de PvdA in Friesland en had als zodanig meer 
dan hem vaak lief was te maken met Wilem 
Bosma. Van PvdA zïjde kennen we Bertus 
vooral van het feit dat hij de tegenkandidaat 

van Hans Spekman was bij de laatste voor-
zittersverkiezing. Ook was Bertus commis-
saris van het toenmalige energiebedrijf van 
Friesland. En wat geschiedt: de Raad van 
Commissarissen van dat bedrijf sprak in alle 
stilte af om voor enkele dagen te vertrekken 
naar IJsland, want ook daar kun je wel een 
vergadering beleggen. Bovendien zijn er tal 
van bezienswaardigheden die IJsland ook in 
ander opzicht zeer de moeite waard maken. 
Alzo trok een twintigtal Friese bestuurders 
naar IJsland.

Op enig moment zat vrijwel het gehele 
gezelschap weer in de IJslandse bus nadat 
ze zich hadden staan te vergapen aan een 
prachtige spuitende geiser. Het wachten 
was op Bertus. Uiteindelijk wankelt Bertus 
de bus in, lijkbleek. En op de vraag wat er 
loos was antwoordde Bertus dat hij Willem 
Bosma had gezien, vreemd uitgedost, met 
een fiets. Het hele gezelschap lachte zich 
wezenloos, die Bertus ..... een verschijning 
....... Willem Bosma ....... op IJsland ...... 
met de fiets!!! Na een minuut of tien van 
hilariteit nam iemand uit het gezelschap de 
taak op zich om te bekijken wat Bertus wer-
kelijk had gezien. Ook hij kwam al spoedig 
lijkbleek terug. Wederom hilariteit alom in 
de bus. Om een lang verhaal kort samen 
te vatten, stuk voor stuk zijn alle leden van 
het gezelschap naar de geestesverschijning 
van Willem Bosma gaan kijken en iedereen 
kwam zeer timide terug.

Natuurlijk was ik op dat moment onkundig 
van wat zich daar heeft afgespeeld. Wel ver-
telde mij Sicco Heldoorn, de andere Friese 
PvdA-gedeputeerde en geen lid van het ge-
zelschap mij in geuren en kleuren wat zich 
op IJsland had voltrokken en met hoeveel 
jaren de levens waarschijnlijk bekort zouden 
worden van deze creme de la creme van de 
Friese bestuurders door de aanslag die zo-
iets op iemands welbevinden doet. Dit al-

Een ijslandse geestesverschijning



van de relatie ‘vader/zoon’.

Maar Tiem, wat ik daar heb meegemaakt. 
Op enig moment staan we ergens in de 
middle of nowhere naar een beroemde gei-
ser te kijken, er stopt een bus en tot mijn 
stomme verbazing komt zo ongeveer tout 
bestuurlijk Friesland uit die bus rollen. Ik 
heb dat zo eens afgebrild, maar al heel snel 
wilden ze verder. Alleen Bertus Mulder bleef 
wat dralen. Ik ben toen met mijn fiets naar 
hem toegegaan, ik tikte hem op de schou-
der en vroeg hem in het Fries wat hij hier-
mee te zoeken had. Ik heb even getwijfeld 
of ik daar wel goed aan gedaan had want 
hij leek ter plekke een hartverzakking te krij-
gen. Hij is terug gewandeld naar de bus en 
het duurde niet lang of ze kwamen er al-
lemaal een voor een uit om mij te bekijken, 
alsof ik een buitenaards wezen was.

Nadat ik uitgelachen was vroeg ik hem of 
hij hier journalistiek nog wat mee zou gaan 
doen. Dat was hij niet van plan omdat hij 
prive op IJsland was. Als deze bestuurspe-
riode achter de rug zou zijn dan zou hij er 
wellicht in de sfeer van een column nog 
eens aandacht aan besteden.

En jaar of vijf daarna stuurde Willem mij een 
krantenartikel van zijn hand over dit onder-
werp. In een hele milde en ludieke toonzet-
ting.

Soms kun je heel tevreden zijn over journa-
listen, zelfs als je in de poltiek actief bent.

19 juni, Jyvakyla, Finland

Tiem van Dalfsen

les voltrok zich voor mij aan boord van een 
Fries skutje op uitnodiging van de Bank Ne-
derlandse Gemeenten, een wat minder ge-
vaarlijk snoepreisje.

Twee weken nadat het gezelschap terug was 
van IJsland ging de telefoon, Willem Bosma. 
Of ik hem op bepaalde punten inhoudelijke 
input kon bezorgen want hij was bezig met 
een groot artikel over VAM. Natuurlijk vol-
deed ik aan zijn verzoek. Desgevraagd vertel 
de hij mij dat hij die zaterdag zou publice-
ren. En hij zou wel zorgen dat ik het artikel 
ook kreeg. Zaterdagochtend, ongeveer 11 
uur in de ochtend, het regende dat het goot 
en we zaten lekker koffie te drinken bij de 
snorrende gaskachel .... de bel. Aan de deur 
een vreemd uitgedoste man op de fiets, he-
lemaal in oliepak en een fietshelm op zijn 
hoofd. Pas toen hij zijn mond opendeed had 
ik het door ..... Willem Bosma, met de Leeu-
warder Courant van die dag. Natuurlijk heb-
ben wij hem van harte binnen genood en 
hebben we diverse koppen koffie samen ge-
dronken. Willem was helemaal vanuit Leeu-
warden op de fiets naar Genemuiden geto-
gen om die krant te bezorgen. Bovendien 
had zijn zoon die dag een wielerwedstrijd 
voor zijn leeftijdscategorie in Genemuiden 
en die nam hij en passant mee. Natuurlijk 
vroeg ik hem of hij zo’n fietsfanaat was. 
Dat bleek niet zo te zijn, maar Willem was 
aan het aftrainen omdat hij met zijn zoon 
naar IJsland was gefietst. Daar had hij flink 
voor getraind en nu dus aftrainen. Hij bleek 
naar Bergen in Noorwegen te zijn gefietst 
om daar met een vrachtboot over te ste-
ken naar IJsland. Vervolgens was hij met de 
mountainbike het hele eiland over gefietst. 
En dat alles in het kader van de versterking 
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