
HET

VUISTJE
37e jaargang nr 1 - januari 2016

PARTIJORGAAN VAN DE PVDA AFDELING ZWARTEWATERLAND

www.zwartewaterland.pvda.nl

Data om niet te vergeten:

Woensdag 13 januari: 
Schaduwfractie gemeentehuis - 19:30 uur 

Donderdag 14 januari: 
Raadsvergadering - 19:30 uur

Woensdag 27 januari: 
Schaduwfractie gemeentehuis - 19:30 uur 

Donderdag 28 januari:
Raadsvergadering - 19:30 uur

Vrijdag 29 januari:
Werkbezoek Agn. college Zwartsluis - van 12:00 tot 13:30 uur

Woensdag 10 februari: 
Schaduwfractie gemeentehuis - 19:30 uur

Donderdag 11 februari:
Raadsvergadering - 19:30 uur

Maandag 22 februari: 
Ledenvergadering in Linksaf - 19:30 uur
(toelichtng: ledenvergadering op ma. ipv woe. ipv bezetting Linksaf)

Donderdag 25 februari: 
Raadsvergadering - 19:30 uur

Maandag 29 februari:
Spetterfeest zwembad Genemuiden - 13:00 – 16:30 uur

Donderdag 17 maart: 
Raadsvergadering - 19:30 uur

Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

ZONDAG 20 MAART 2016
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)





Over boetekleden  en zo….

December 2015 was een politiek onrustige 
maand. Werd de wereldpolitiek beheerst 
door de klimaattop, vluchtelingen, terro-
risme en oorlog, in Den Haag lieten de na-
weeën  van de Teeven-deal het kabinet op 
haar grondvesten trillen. En in Zwartewa-
terland kwam de langslepende kwestie van 
het ‘schudden’ van graven tot een apothe-
ose. En om heel eerlijk te zijn, de uitkom-
sten stemmen me bepaald niet altijd vrolijk. 
Want de inkt van het slotdocument van Pa-
rijs is nog niet opgedroogd, of de discussie 
over de hoogte van de schadevergoeding 
die moet worden betaald aan de eigenaren 
van de nog te sluiten kolencentrales laait al 
op. Niet de vraag hoe hoog de schadever-
goeding dient te zijn voor al de ellende die 
in het verleden door die centrales is toege-
bracht aan milieu en volksgezondheid, maar 
het mogelijke verlies (of de gederfde winst) 
op een investering dreigt het centrale ge-
spreksonderwerp te worden. Bestaat er ook 
nog zoiets als ‘ondernemersrisico’? Vervol-
gens hoor ik onze minister van Economische 
Zaken een doemscenario schetsen over een 
koukleumend Nederland, indien de aard-
gaswinning in Groningen nog verder terug-
geschroefd zal worden. Het is kennelijk erg 
moeilijk je echt voor te stellen wat het bete-
kent wanneer je huis, je bedrijf of je school 
scheuren begint te vertonen na alweer een 
aardschok. En het is kennelijk nog veel 
moeilijker om echt voluit in te zetten op een 
samenleving die niet voor een schamele 16 
of 20 % maar volledig draait op duurzame 
energiebronnen.

En dan die Teeven-deal; een oud gezegde 
luidt: “Stropers van je met stropers”. En 
criminelen, daar sluit je dus lucratieve deals 
mee, waarbij je de ‘bonnetjes’ gewoon 
wegmaakt. Hoezo, bonnetjes? Het zal toch 
niet zo zijn dat er van dergelijke transacties 
een soort kassabon wordt gemaakt? Ik mag 
toch hopen dat de financiële administratie 

bij het ministerie van Veiligheid en Justitie 
zodanig op orde is, dat een bedrag met zes 
nullen binnen enkele uren kan worden op-
geduikeld. Het werken met kroongetuigen 
is een hachelijke en niet onomstreden me-
thode om grote vissen te vangen. Nu lijkt 
het er echter op dat een toch redelijk boven-
maatse vis (Cees H.) aan een tropische kust 
kan genieten van zijn inmiddels ‘gelegali-
seerde’ inkomsten uit de handel in geestver-
ruimende producten. Ik ben het niet vaak, 
om eerlijk te zijn slechts hoogst zelden, 
eens met Sybrand Buma, maar wat de VVD 
heeft getracht te maken van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie, namelijk een par-
tijkantoor waar de scepter werd gezwaaid 
door ‘crime-fighters’ als Ivo Opstelten en 
Fred Teeven en waar VVD-kamerleden mee 
het beleid schreven, in plaats van hun con-
trolerende taak uit te oefenen, gaat in ieder 
geval mijn opvatting over wat past binnen 
een rechtsstaat te boven. 

Onze premier had een lastige middag en de 
door de gehele oppositie gesteunde motie 
van afkeuring zal ook best pijn gedaan heb-
ben. Maar waar waren wij? Waar was het 
geluid van de PvdA? Ik heb het niet gehoord 
of naderhand gelezen. En ik begrijp hoe het 
werkt in een toch al broze coalitie; je houdt 
elkaar (nog even) vast… Toch weet ik zeker 
dat, indien we geen deel zouden uitmaken 
van deze regering, ook de woordvoerder 
van de PvdA niet bij de interruptiemicrofoon 
weg te slaan zou zijn geweest.

Krijgen we, terwijl het reces al is ingegaan, 
ook nog weer een oprisping van Geert Wil-
ders. Nu kunnen pers en politici ‘de rambam 
krijgen’. Sukkels, dat zijn het, nu ze mister 
waterstofperoxyde durven aanspreken op 
zijn verantwoordelijkheid. Misschien nog 
een redelijk gewoon woord, ‘sukkel’, net 
zoiets als ‘nep-parlement’. Het lijkt me voor 
de volksvertegenwoordigers die op deze 



manier worden bejegend door de PVV lastig 
om in het nieuwe jaar op een professionele 
manier om te gaan met deze zelfingenomen 
kwal, die niet ziet of niet wenst te zien hoe-
veel schade zijn woorden aanrichten in een 
samenleving, die probeert een oplossing te 
vinden voor de vluchtelingenproblematiek.
En dan tenslotte Zwartewaterland. Daar 
ging wethouder Visserman diep door het 
stof. En met recht en reden. Het dossier ‘be-
graafplaatsenverordening’ vormt echt een 
dieptepunt in de politieke geschiedenis van 
Zwartewaterland. Niet omdat het niet las-
tig is; dossiers die met emoties zijn omringd 
zijn per definitie lastig en emotioneel bela-
den was dit onderwerp zeker. Ook als PvdA 
hebben we geworsteld met een aantal ne-
gatieve aspecten die kleven aan het ‘schud-
den’. (Zie bijdrage van Klaas hierover verder 
in dit Vuistje) Maar besluitvorming dient 
plaats te vinden op juridisch juiste gronden 
en het is nu juist de wethouder die verant-
woordelijk is voor dat juiste fundament en 
de juiste informatieverstrekking aan burgers 
en raad. En op dat punt is er een rommel-
tje van gemaakt. Wethouder Visserman is 
een aardige en betrokken man. Wanneer hij 
zegt dat de gesprekken met burgers hem 
ook diep hebben geraakt, is daar geen letter 
van onwaar. Maar het schrijnende gebrek 
aan daadkracht dat, en niet voor het eerst, 
werd gemanifesteerd, werpt de vraag op of 
Zwartewaterland niet sterkere wethouders 
verdient. 

In de lokale en regionale pers werd ruim 
aandacht geschonken aan het ‘boetekleed’ 
dat de wethouder zou hebben aangetrok-
ken. Nu was een boetekleed, of een boete-
gordel, een uit ruw geitenhaar vervaardigd 
kledingstuk, dat er toe diende de drager 
ervan pijn te doen ervaren. Soms ging het, 

in de katholieke traditie waaruit het boete-
kleed stamt, ook wel om een ijzeren gordel 
met weerhaakjes, die om het dijbeen of el-
ders werd gedragen. De vraag kan echter 
gesteld worden wat de samenleving (of de 
kerk in de dagen dat de boetegordel nog 
met enig enthousiasme gepraktiseerd werd) 
opschiet met dergelijke vormen van zelf-
kwelling of zelfs zelfverminking. Valt ook 
moeilijk te rijmen met een religie die ook 
predikt dat het lichaam een tempel is… En 
zo schiet Nederland weinig op met een pre-
mier die deemoed probeert uit te stralen, 
maar tegelijkertijd blijft roepen dat ons land 
mannen als Fred Teeven nodig heeft of met 
een minister van Economische Zaken, die 
zich maar niet los kan maken van de belan-
gen van de NAM en de grote energieleve-
ranciers. En evenmin komt Zwartewaterland 
veel verder met wethouders die weliswaar 
bereid zijn zich in het stof te wentelen en 
zichzelf te kastijden, maar niet in staat zijn 
het dagelijks bestuur van onze gemeente zo 
leiding te geven, dat dergelijke ellende voor-
komen kan worden.

We zijn, zoals dat heet, weer over de drem-
pel van een nieuw jaar geschreden. En bij 
een dergelijk moment past altijd een nieuw-
jaarswens. Ik wens u allen dan ook een voor-
spoedig, maar vooral een gezond 2016. Het 
achterliggende jaar heeft ook maar weer al 
te duidelijk gemaakt hoe groot, en tegelij-
kertijd hoe weinig vanzelfsprekend, het be-
lang van een goede gezondheid is. Onze be-
stuurders wens ik daarbij nog daadkracht, 
visie en wijsheid toe, wat mij betreft in een 
door hen zelf te bepalen volgorde, maar in 
ieder geval in ruime hoeveelheden.

Harrie Rietman



Na een wat moeizaam verlopen politiek 
einde van het jaar 2015, is er alle reden om 
weer vooruit te kijken. Waar gaan we ons in 
2016 voor in zetten?
Natuurlijk beginnen we met doorgaan waar 
we geëindigd zijn. De algemene doelen 
veranderen niet. Maar, we hebben ook af-
gesproken om in 2016 (en verder) aan een 
aantal specifieke onderwerpen extra aan-
dacht te besteden. Als fractie en bestuur wil-
len we daar graag, met jullie hulp, zelf actief 
mee aan de slag.
Als eerste wordt dit een belangrijk jaar als 
het gaat om werk en participatie. Vorig jaar 
was een overgangsjaar op dit terrein. In 
2016 moeten er slagen gemaakt worden. 
Hierbij gaat het om vragen als: wat is de toe-
komst voor beschut werk nu de oude rege-
lingen niet meer gelden? Hoe komen jonge-
ren, die vroeger misschien wel in de Wajong 
kwamen, aan een baan of andere goede 
dagbesteding? Hoe kunnen we de werkge-
legenheid in Zwartewaterland verhogen nu 
het economisch weer wat beter lijkt te gaan? 
Specifiek gaat het de komende maanden in 
ieder geval over de manier waarop we gaan 
regelen dat ook mensen die niet in een regu-
liere functie of voor 100% kunnen verdienen 
toch op een goede plek terecht komen. 
Zwartewaterland heeft er voor gekozen 
om dit niet met andere gemeenten, maar 
in eerste instantie zélf op te gaan pakken. 
Samen met lokale ondernemers en specialis-
ten. Op deze wijze kan het best maatwerk 
worden geleverd. Als Partij van de Arbeid is 
dit natuurlijk een onderwerp dat op onze 
specifieke belangstelling kan rekenen. Graag 
praten wij hier met u over verder op onze 
ledenvergaderingen én op een speciale the-
mabijeenkomst die in april/mei hierover ge-
organiseerd zal worden. 

Een ander onderwerp waar we dit jaar actief 
mee aan de slag willen is duurzaamheid. Wie 
het nieuws een beetje heeft gevolgd, heeft 

gezien dat onze buurgemeente Staphorst 
de duurzaamste gemeente van Nederland 
is. Wat zou het mooi zijn als in de komende 
jaren onze gemeente ook hoog op deze lad-
der te vinden zal zijn! Wij willen kijken of het 
mogelijk is, om zonder al te grote investerin-
gen ook in Zwartewaterland veel duurzamer 
te worden. Een eerste stap kan zijn om te 
kijken hoe onze buren dat doen. Waarom 
niet leren van elkaar? Maar er zijn wellicht 
ook specifieke zaken die spelen en mogelijk 
zijn in onze gemeente. Het is geen gemak-
kelijke opgave en daarom vragen we aan uw 
hulp bij het uitwerken van een ambitieuze 
maar realistische visie én concrete plannen 
op dit gebied
Een derde onderwerp dat gaat spelen in 
2016 is dat van huisvesting. Dit jaar moe-
ten er prestatieafspraken worden afgeslo-
ten tussen gemeente, woningcorporaties 
en huurdersverenigingen. Dit biedt de mo-
gelijkheid om nog concreter – in ons geval 
met Wetland wonen – in gesprek te gaan 
over wat er nu écht nodig is in onze ge-
meente. Waar wij in ieder geval voor gaan 
is voldoende betaalbare huisvesting. Het 
moet voor onze jeugd ook mogelijk zijn om 
een passende huur- of koopwoning in onze 
gemeente te krijgen, zonder hiervoor jaren 
op de wachtlijst te staan. Een specifiek aan-
dachtspunt dat nu speelt is de huisvesting 
van vergunninghouders. Ook hiervoor moet 
er voldoende woonruimte beschikbaar zijn. 
Wat ons betreft gaan we voor het behalen 
van onze taakstelling (iedere gemeente moet 
een aantal vergunninghouders (asielzoekers 
met status) huisvesten), zonder dat dit ten 
koste gaat van andere woningzoekenden uit 
onze gemeente.
Er zijn kortom genoeg redenen om in 2016 
volop aan de slag te gaan! Wij hebben er zin 
in en zien uit naar een geslaagd politiek jaar!

Namens de fractie, 
Astrid Dijkstra

Nieuw jaar, nieuwe kansen! 



Ledenvergadering

Op maandag 22 februari vindt in Linksaf de ledenvergadering plaats.
Bij het ter perse gaan van dit Vuistje is de volledige agenda nog niet bekend.
In ieder geval staat op de agenda:
-  Terugblik fractie over 2015
-  Verslag van het bestuur
-  Verslag van de penningmeester

De volledige agenda wordt per mail verstuurd.

Gratis zwemmen
Op de eerste dag van de voorjaarsvakantie heeft de PvdA het zwembad afgehuurd 
voor iedereen die van zwemmen houdt. Dus grijp je kans, neem je kinderen mee, 
vraag je kleinkinderen te logeren of wijs buren of kennissen op deze middag met 
gratis vertier.
De PvdA(schaduw)fractie is ook aanwezig, en wanneer zij niet in het water liggen 
hebben zij zeker tijd voor een goed gesprek bij een (gratis) kopje koffie. Of ranja.

Maandag 29 februari, van 13:00 tot 16:30 uur

in zwembad Bestevaer in Genemuiden 



PvdA Zwartewaterland Ledenvergadering 
11 november 2015,

Gebouw Linksaf 19.30 uur
Aanwezig: Harrie Rietman, Klaas Eenk-
hoorn, Astrid Dijkstra, Pascal Arnold, Greet 
Generaal, Jan Haverkate, Henk Trinks, Henk 
Laarakkers en Yvonne Ariesen (notulen)

1. Opening
Om 19.30 voorzitter de vergadering en heet 
iedereen welkom. We missen Evert Eek-
hoorn, hij opgenomen in het ziekenhuis. Jan 
Haverkate en Klaas Eenkhoorn zijn bij hem 
op bezoek geweest. Tevens gaan we een 
persoonlijke boodschap op een kaart zetten 
en die wordt naar Evert opgestuurd.

2. Vooruitblik bestuur
VZ: De aanwezigen worden welkom gehe-
ten, tegelijkertijd wordt de toch wel geringe 
opkomst betreurd. Een bestuur en fractie 
hebben ook actieve leden nodig. 
We moeten ons samen bezinnen over waar 
we in 2018 willen staan.

3. Voortgang Ombudswerk
Klaas: We worden niet met veel vragen over-
vallen. Wellicht is het nodig de deelnemers 
bij elkaar te roepen. Henk L. doet de sugges-
tie over de ervaringen van één jaar decentra-
lisatie een persbericht te laten opstellen. We 
spreken af dit in januari uit te voeren.

4. Vaststellen begroting en jaarplan 2016
De begroting en het jaarplan van 2016 wor-
den goedgekeurd. 
Er is nu voldoende reserve, maar we moeten 
onze uitgaven beperken om daarmee een 
voldoende groot budget voor de GR verkie-
zingen van 2018 te hebben. Het ontbreken 
van een wethouder en een kleinere fractie 
heeft als gevolg dat de inkomsten via die 
weg kleiner worden. Het is van belang goed 
helder te hebben wat van het fractiebudget 
kan worden betaald. Klaas vraagt e.a. na. 

5. Vooruitblik fractie:
• Rekenkameronderzoek industriehaven 
   Genemuiden;
• Zorg aan vluchtelingen;
• Sociale woningbouw, de prestatie 
   afspraken met Wetland Wonen;
• Omvorming van werkvoorziening
• De fractie gaat ook voor 2016 een 
   speerpunt kiezen.

6. Bestuursverkiezingen
De uitkomst van het de bestuursverkiezing 
is conform het voorstel van het bestuur; 
Harrie Rietman aftredend als voorzitter en 
herkozen als bestuurslid Ria Grootoonk af-
tredend als penningmeester en herkozen als 
bestuurslid Pascal wordt benoemd als pen-
ningmeester Jos van Dalfsen treedt mede 
vanwege zijn verhuizing naar Zutphen af. 
De functie van voorzitter blijft vacant. Deze 
taak wordt roulerend uitgevoerd. 

7. Opvang vluchtelingen
Een terug- en vooruitblik.
De 72-uurs opvang in sporthal de Prinsen-
hof is goed verlopen. Er waren meer dan 
voldoende vrijwilligers. Van ons aanbod 
om Linksaf beschikbaar te stellen, is geen 
gebruik gemaakt. Maar het aanbod blijft 
staan. 
Het was goed, dat mede op initiatief van de 
PvdA een raadsbesluit was genomen open 
te staan voor opvang aan vluchtelingen: de 
gemeente Zwartewaterland kon daarom het 
verzoek van COA onmiddellijk accepteren. 
Momenteel is niet bekend of COA ook ge-
bruik gaat maken van voorzieningen in de 
gemeente voor opvang van langere duur.  



In memoriam

Op 28 november 2014 is Lucas Moorman overleden. 

Hij was vanaf 1987 lid van de PvdA en in de tijd voor 
de gemeentelijke herindeling een actief lid in Zwartsluis. 

“Je kon hem altijd vragen mee te helpen 
bij de verkiezingsactiviteiten. 

Hij was een betrokken 
deelnemer van de afdelingsvergaderingen.” 

Lucas (Luuk) is 77 jaar geworden. 



Algemeen belang…

Ik hoorde een verhaal. Dat past wel een 
beetje bij deze tijd van het jaar. Donkere 
dagen, lange avonden en dan een verhaal, 
liefst bij een knapperend houtvuur. Een be-
langrijk criterium, bij de vraag of een ver-
haal een goed verhaal is, ligt vaak in de af-
loop… Dat hoeft niet persé een happy end 
te zijn; ook verhalen met een treurig en tra-
nentrekkend eind kunnen de moeite van het 
onthouden en doorvertellen waard zijn. Het 
verhaal dat ik hoorde, is nog niet af. De tijd 
zal dus moeten leren of het een goed ver-
haal wordt. Maar omdat het wel een lang 
verhaal is, komt hier toch alvast het eerste 
deel:

Er was eens, in het rustig aan het Zwarte-
water gelegen stadje Genemuiden, een 
kerkgenootschap. Streng en recht in de leer, 
dat waren ze, en dat had allerlei gevolgen 
voor hun dagelijkse handel en wandel. Nou, 
van die handel, dat weet ik niet altijd zeker, 
maar van die wandel wel, want bij dat kerk-
genootschap was het gebruik, tenzij dat 
volstrekt onvermijdelijk was, van auto of 
fiets  op de zondag uit den boze. En dus 
wandelde men op elke zondag, liefst twee 
maal van huis ter kerke, ongeacht of dat 
huis nu in het centrum of in één van de bui-
tenwijken van het gestaag uitdijende stadje 
Genemuiden lag.
En niet alleen het stadje groeide gestaag; 
ook het aantal leden van het bewuste kerk-
genootschap nam hand over hand toe. De 
zondagsdiensten werden druk bezocht en 
het kerkgebouw puilde tijdens die diensten 
zodanig uit, dat de lokale brandweercom-
mandant, die een trouw lid en kerkganger 
van ons kerkgenootschap was, er slecht van 
begon te slapen. De kerk was domweg te 
klein voor de gestaag groeiende gemeente.
Uiteindelijk bleek er maar één oplossing ook 
voor de lange termijn afdoende. Nieuw-
bouw aan de rand van Genemuiden, in het 
‘bosplan’ op de plek waar zich een kinder-

boerderij bevond. Die kinderboerderij kon 
dan verplaatst (en verbeterd en vergroot, ja, 
dat ook) en de kerk zou uit de brand zijn. 
Wel was daarvoor nodig dat de gemeente 
zou meewerken aan een bestemmingsplan-
wijziging, maar vooral ook aan een grond-
verkoop aan de kerk. Nu was de gemeente-
raad van Genemuiden in zijn algemeenheid 
kerken goed gezind. Terecht; kerken vor-
men, net zo als overigens verzorgingshui-
zen, scholen, verenigingsgebouwen en 
voetbalclubs, een deel van het cement van 
de samenleving. De deal werd dus rondge-
maakt en voor een bedrag, dat moeilijk kan 
worden gekwalificeerd als ‘de hoofdprijs’, 
kreeg de kerk de beschikking over een vor-
stelijk perceel. Een gerenommeerd archi-
tectenbureau werd ingeschakeld en al snel 
werden de contouren zichtbaar van een ul-
tramodern en functioneel kerkgebouw. Het 
verkochte perceel was zodanig ruim, dat er 
zelfs meer dan voldoende ruimte overbleef 
voor de aanleg van parkeergelegenheid. Op 
zondag weliswaar zo goed als overbodig, 
men wandelde immers ter kerke, maar er 
waren ook tal van doordeweekse activitei-
ten en die konden natuurlijk prima per auto 
bezocht worden.
En toen voltrok zich gaandeweg een me-
tamorfose… Want de parkeergelegenheid, 
waar aanvankelijk een enkeling, die zeer 
slecht ter been was, tijdens de diensten de 
auto neer zette, raakte voller en voller. Zon-
der dat er redenen zijn om aan te nemen 
dat de algehele gezondheidstoestand der 
kerkgangers achteruit liep (al liepen ze wel 
steeds minder) nam het aantal gemeentele-
den dat per auto ter kerke kwam hand over 
hand toe. Er werden verkeersregelaars inge-
schakeld en een ingenieus parkeersysteem 
werd ontworpen, zodat optimaal gebruik 
gemaakt kon worden van de beschikbare 
parkeerplaatsen, maar het was allemaal niet 
genoeg. Al snel stonden auto’s ook dubbel 
geparkeerd langs de aanvoerlaan en op de 



parkeerplaats van een nabijgelegen school 
was ook geen plek meer te vinden, voor de-
gene die niet al heel vroeg (en met de auto 
hoefde dat eigenlijk niet) van huis ging…
Wat vijftien jaar geleden nog ondenkbaar 
zou zijn geweest, werd nu in zijn volle om-
vang duidelijk; de kerk had een parkeerpro-
bleem… Weer werd er vergaderd en men 
herinnerde zich de oplossing uit vroeger 
jaren; de gemeente en in het bijzonder de 
kinderboerderij. Als die nu eens... De argu-
menten van toen zouden toch nu ook nog 
wel gelden? En de gemeenteraad zou, on-
danks dat inmiddels een herindeling had 
plaatsgevonden, toch nog wel steeds de 
kerk gunstig gezind zijn? Dat kon toch haast 
niet anders, met de SGP als grootste partij…
Intermezzo…
Op dit punt aangekomen moest ik even den-
ken aan het verhaal van David en Bathséba. 
De rijke David, met zijn harem, die het oog 
laat vallen op de vrouw van Uria, een krijgs-
man, en haar ten koste van alles tot de zijne 
maakt. In de vorm van een parabel maakt 
de profeet Nathan duidelijk hoe schandelijk 
zijn gedrag is. David wordt vergeleken met 
een rijke man, bezitter van een grote kudde, 
die, als hij een onverwachte gast krijgt, het 
enige lam van zijn arme buurman slacht, om 
dat aan de bezoeker te eten te geven… Wie 
al veel heeft, is kennelijk niet snel tevreden.
Het verhaal gaat (nog een stukje) verder…
Het contact tussen kerk en gemeentebestuur 
kwam gemakkelijk tot stand en het belang 
van een aanzienlijke uitbreiding van de par-
keerplaats werd onder de aandacht van het 
college gebracht. Er was sprake van een ver-
keersonveilige situatie, die slechts opgelost 
kon worden door een strook van het terrein 
van de kinderboerderij aan de kerk ter be-
schikking te stellen. Als daar vervolgens par-
keerplaatsen zouden worden aangelegd en 
de aanvoerweg zou worden verbreed, zou 
dat een voor de kerk alleszins aanvaardbare 
oplossing bieden. Over het ontstaan van dit 
probleem werd wijselijk gezwegen… Het 
college nam, alles aangehoord hebbende, 
het verzoek in welwillende overweging.

Hier eindigt, voorlopig, het verhaal. Wat 
gaat er gebeuren? Zet het kerkgenootschap 
haar verzoek door? En wat doet het college 
in dat geval; kerken vormen toch mede het 
cement van de samenleving, net zoals… och 
nee, dat hoeft niet opnieuw, dat heb ik hier-
boven al uitgelegd. Dus meewerken? Er is 
alleen een (niet zo heel klein) verschil met 
de situatie vijftien jaar geleden. Dat verschil 
bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel 
wordt gevormd door een riante parkeerge-
legenheid, gelegen bij het sportpark ‘de We-
tering’. Juist op zondag is hier vrijwel geen 
auto te vinden. Loopafstand niet meer dan 
driehonderd meter, dus voor geen enkele 
goed ter been zijnde Genemuidenaar een 
probleem. Het tweede deel van de oplos-
sing komt te liggen aan de Koppel. Daar 
wordt, met gemeenschapsgeld, een ruime 
parkeerplaats aangelegd ter ontlasting van 
de parkeerdruk op het Havenplein. Maar op 
zondagen zeer geschikt als parkeerplaats 
voor kerkgangers, van welk kerkgenoot-
schap dan ook maar. Loopafstand opnieuw 
zo’n driehonderd meter…

Het gemeentebestuur heeft tot taak het al-
gemeen belang te dienen; dat algemeen be-
lang kan best samenvallen met het belang 
van een individueel kerkgenootschap of een 
individuele vereniging. Maar als dat niet, 
of niet volledig, het geval is, moet een af-
weging worden gemaakt tussen algemeen 
belang en particulier belang. Die lijkt me in 
deze situatie snel gemaakt. Het algemeen 
belang is niet gediend met een verdere ver-
stening, van de groene long die vanaf de ijs-
baan tot aan de manege loopt. En van wat 
er al voldoende is op een alleszins accepta-
bele afstand, namelijk parkeergelegenheid, 
hoeft niet nog meer te worden aangelegd. 
Maar hoe het verhaal werkelijk gaat aflo-
pen… Daarover beslist uiteindelijk het ge-
meentebestuur. En dat bepaalt dan wel of 
dit een goed verhaal wordt of niet.

Harrie Rietman



Mooi dat er nu eindelijk na 2 jaar een goede 
en breed gedragen verordening voor ons 
ligt. Mede door hulp en vooral aandrang 
van externe gespecialiseerde partijen en de 
stichting VGZ is deze tot stand gekomen. 
Een vorm van burgerparticipatie, die als 
voorbeeld kan dienen voor de toekomst. 
Meer luisteren naar de burger dus en niet 
zelfingenomen zijn. 

Maar daar is alles nog niet mee gezegd als 
we kijken naar de het hele proces, dat hier-
aan vooraf is gegaan. We hebben al vaker 
over dit onderwerp gesproken in de raad. 
Met ons allen zijn we het altijd eens geweest 
om dit tere onderwerp met fluwelen hand-
schoenen aan te pakken. Geen commotie in 
de raad, etc. Deze portefeuillehouder heeft 
het helaas niet kunnen voorkomen en niet 
alleen wat deze verordening betreft. We 
moeten constateren, dat er al eerder in deze 
raad grote commotie is geweest bij een fa-
milie uit Genemuiden, die uiteindelijke ge-
frustreerd de raadszaal heeft verlaten. 

Met ons allen wisten we ook al vele jaren, 
ook in de organisatie, dat het schudden en 
ruimen van graven bij een groot deel van de 
bevolking in Hasselt en Mastenbroek onder 
het vergrootglas lag en ligt. Het verbaast 
ons dan ook ten zeerste dat we er toch in 
zijn geslaagd om alle gemoederen in bewe-

Grafrechten

ging te krijgen. Dan moeten we toch met 
ons allen constateren, dat er fundamenteel 
iets is fout gegaan. We hebben eind 2013 
een raadsvoorstel unaniem goedgekeurd 
met de nodige twijfel, maar toch en daarna 
barste de bom. Het had zelfs grote invloed 
op de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2014. Ten einde raad is er een stich-
ting in het leven geroepen door de belang-
hebbende van de graven in het van Stolks-
park en in Mastenbroek. 

De halsstarrigheid van de portefeuillehou-
der heeft er toe geleid dat de burgemeester 
als intermediair heeft deelgenomen om de 
gesprekken vlot te trekken. Dit gebeurde op 
aandrang van het presidium Waarom was 
dit eigenlijk noodzakelijk zou je je als por-
tefeuillehouder kunnen afvragen? Volgens 
ons is er een gebrek aan empathisch ver-
mogen en een goede sociale antenne. Of is 
het onkunde? Uiteindelijk ligt hier dan het 
resultaat, dat door medewerking van vooral 
externe partijen tot stand is gekomen. We 
zijn blij dat het gezonde verstand uit ein-
delijk heeft gezegevierd en recht doet aan 
alle belanghebbenden, al ging het wel erg 
moeizaam om toe te geven. We hopen dat 
een ieder hieruit zijn lessen kan trekken voor 
de toekomst.

Klaas Eenkhoorn



Vier sociaaldemocratische waarden. 

Als nieuwkomers in de politiek volgen Pas-
cal en Greet de Rosa-leergang. Een onder-
deel van deze opleiding is de deelname aan 
het landelijk onderzoek van: ‘Van Waarde’ 
van de Wiarda Beckmanstichting)
 
In de gesprekken die we voerden, kwamen 
vier ‘klassieke’ sociaaldemocratische waar-
den, kort gezegd: bestaanszekerheid, goed 
werk, gelijkheid en ontplooiing, herhaalde-
lijk weer terug in de antwoorden. Het zijn 
dan ook de blijvende doelen binnen de 
samenleving die de sociaaldemocratie van 
waarde acht. 
 
• Een samenleving die economische stabi-

liteit biedt. De onderneming of de werk-
plek is een plaats waarbinnen mensen 
zich in het werk met anderen verbon-
den, gezien en gerespecteerd voelen.

• Een samenleving met een sterke ver-
zorgingsstaat. Een verzorgingsstaat die 
mensen bovenal de kans geeft het beste 
van hun leven te maken en bovendien 
de mensen, waar nodig, blijvend be-
schermt tegen mogelijke risico’s.  

• Een samenleving die grote ongelijkhe-
den op sociaal, economisch en cultureel 
vlak vermijdt, die mensen niet scheidt of 
op zichzelf terugwerpt. 

• Een samenleving die mensen samen-
brengt rond gedeelde waarden en nor-
men, die mensen mobiliseert om samen 
aan hun toekomst te bouwen en die het 
streven heeft  iedereen de kans te bie-
den naar eigen inzicht te ontplooien. 

 
Sociaaleconomisch valt het bovenstaande 
als volgt te vertalen: 
• een markteconomie voorstaan waarin de 

invloedssfeer van geld en markt beperkt 
is (geen ‘marktgerichte’ samenleving 
maar een ’op-de-mens-gerichte’ samen-
leving), zonder dat dit  een productief 
ondernemerschap in de weg staat; 

• de kosten en risico’s van toenemende 
concurrentie worden niet langer alleen 
afgewenteld op de werkenden; 

• er komt een betere balans tussen de be-
langen van de (flexibele) werknemer en 
die van de onderneming; 

• de financiële sector wordt weer dienst-
baar gemaakt aan de reële economie 
waarbij de maatschappelijke functie van 
grote financiële instellingen wordt ge-
waarborgd (bijvoorbeeld een einde ma-
ken aan de (huidige) ‘graai-cultuur’); 

• iedereen verdient een loon om van te 
kunnen leven en genieten. 

 
Pascal Arnold en Greet Generaal

Evert 
Evert is ziek en verblijft in het Zonnehuis. De burgemeester en de hele gemeenteraad 
hebben hem al kaarten gestuurd, maar een kaartje van ‘gewone’ leden zal hem vast 
ook goed doen.

Evert Eenkhoorn (uit Hasselt)
p./a.   Het Zonnehuis
         Nijenhuislaan  175
         8043  WB  ZWOLLE



VAN GOD LOS …..!!

Het liefdespad van onze beide oudste zonen heeft ons vier prachtige kleinkinderen 
bezorgd: één kleinzoon van Nederlandse komaf met ook de Poolse nationaliteit, één 
Nederlandse kleinzoon met ook de Deense nationaliteit, één kleindochter die Neder-
lands van geboorte is maar ook beschikt over de Deense nationaliteit en tot slot ook 
nog een geboren Deense kleindochter die tevens beschikt over de Nederlandse natio-
naliteit. Het afgelopen jaar heeft echter onze relatie met Polen en Denemarken danig 
onder druk gezet: de partij “Recht en Gerechtigheid” van Duda en Kaszynski heeft 
met een regeerprogramma dat bol staat van de vreemdelingenhaat in Polen de abso-
lute meerderheid gehaald. In Denemarken moeten mensen, die door onze westerse 
bommen van huis en haard verdreven zijn, op last van een regering die bestaat bij de 
gratie van de gedoogsteun van de Deense populisten zelfs de nog net geredde fami-
liejuwelen inleveren alvorens te worden toegelaten in een eventuele asielprocedure.

In Nederland zijn we inmiddels zo ver ge-
zonken dat alle politieke partijen die nog 
als “fatsoenlijk” te boek staan er alle begrip 
voor hebben dat hele hordes Nederlanders 
zich angst hebben laten aanpraten door 
de Nederlandse populisten die het beeld 
schetsen dat achter ieder graspolletje een 
asielzoeker ligt met een testosteronbom-
vest die er op uit is vrouwen en kinderen te 
verkrachten om ze daarna te vermoorden. 
En in plaats van dat de Nederlandse over-
heid het zeer terechte advies zou geven om 
even “normaal” te doen zijn we al zover ge-
zonken dat er persoonlijke begeleiding aan 
vrouwen en kinderen wordt geboden door 
diezelfde overheid wanneer ze onverhoopt 
langs een asielzoekerscentrum moeten.

Toen ik in 1975 politiek actief werd telde 
Nederland zo’n 16 miljoen inwoners. In rap 
tempo zouden we groeien. We maakten 
grootse plannen om de 25 miljoen inwoners 
die Nederland in 2015 zou tellen huisves-
ting te bieden. Zwolle zou heden ten dage 
250.000 inwoners tellen. In werkelijkheid zit 
Zwolle nu op de helft en telde Nederland er-
gens in december 2015 precies 17 miljoen 
inwoners. Als er echter enkele tienduizen-
den ontheemden aan de Nederlandse poort 
rammelen, dan wordt alom de vraag ge-
steld of Nederland niet vol is.

Zo’n vijftien jaar terug kende zowel Hasselt 
als Genemuiden een azc met in totaal zo’n 
500 asielzoekers. Hasselt en Genemuiden 
wekten toen niet de indruk “vol” te zijn. 
Veelvuldig wordt door bestuurders de vraag 
gesteld of er een bovengrens is als het gaat 
om het aantal asielzoekers dat Nederland 
“aan” kan. Als de Nederlandse economie in 
2015 een mooi groeicijfer laat zien accepte-
ren we dat met zeer veel genoegen. Als dan 
blijkt dat die groei vooral te danken is aan 
de instroom van asielzoekers dan zijn er hele 
volksstammen die “hosanna” roepen als het 
om de groeicijfers gaat terwijl men over de 
asielzoeker roept “kruisig hem”.

In Provinciale Staten van Overijssel heb ik 
acht jaar mogen worstelen met de agrari-
sche sector, met de boeren, het CDA, LTO en 
de Rabobank dus. Het bleek mij dat Neder-
land de hoogste dichtheid ter wereld bezit 
als het gaat om industrieel gehouden bees-
ten. Op elke Nederlander, let wet dat zijn er 
17 miljoen, worden jaarlijks meer dan 50 
koeien, kippen, varkens, nertsen, kalveren, 
enzovoort gehouden en geslacht. De bij-
drage aan de klimaatnarigheid van al deze 
beesten is fors groter dan de bijdrage van 
alle vormen van “menselijk” vervoer in Ne-
derland, inclusief de bijdrage van schepen 
en vliegtuigen. Alleen al het agenderen van 



dit onderwerp veroorzaakte destijds een 
coalitiecrisis in Overijssel. De economische 
werkelijkheid is al dusdanig verminkt dat 
de boeren betaald worden voor melk die 
ze niet produceren zonder dat ook maar ie-
mand de vraag durft te stellen wie er nu gek 
geworden is.

Tussen het niet willen stellen en beantwoor-
den van de vraag of er ook een plafond zou 
moeten gelden voor het aantal beesten 

dat industrieel wordt gehouden in Neder-
land en het stellen en beantwoorden van 
de vraag wat het plafond is voor het opne-
men van mensen die door onze westerse 
bommen ontheemd zijn geraakt gaapt een 
enorme kloof. Een kloof die zich vooral laat 
kenschetsen door de term “beschaving” of 
beter gezegd: het gebrek daaraan.

Tiem van Dalfsen
 

Bij stedenbouwkundig geïnteresseerden is 
wellicht de wijk Kattenbroek in Amersfoort 
bekend. De internationaal bekend steden-
bouwkundige Ashok Bhalotra heeft hier-
voor getekend. Voor het ontwikkelen van 
een visie voor de herinrichting van Zwart-
sluis heeft hij deze Italiaan grove schetsen 
aangeleverd. Vanuit deze visie heeft de ge-
meente Zwartewaterland de architect de 
opdracht gegeven een ontwerp voor een 
nieuw Agnietencollege te maken met de al-
lure van een Venetiaans Palazzo. 
Het is aan de buitenkant een mooi gebouw 

Werkbezoek Agnietencollege

geworden. Het past heel organisch in de 
omgeving. Er is gekozen voor prachtig met-
selwerk met heel veel verschillende stenen. 
Een staaltje ambachtelijk vakwerk. Het inte-
rieur is een mix geworden van een traditio-
nele school met nieuw ideeën over natuur-
lijk leren. 
Op vrijdag 29 januari brengt de fractie een 
werkbezoek aan deze school. Zij laten zich 
daarbij graag vergezellen door het bestuur 
van de PvdA en belangstellende leden. 
Graag vooraf aanmelden bij yvonne arie-
sen@gmail.com
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