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Kopij voor het volgend Vuistje aanleveren voor 

ZONDAG ? ? ? 2018
bij het secretariaat (zwartewaterland.pvda@gmail.com)

Maandag  11 december:
Ledenvergadering 
Linksaf inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur

Woensdag 13 december:
Schaduwfractie
gemeentehuis 19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Donderdag 14 december:
Raadsvergadering 
19:30 uur

Woensdag 24 januari 2018:
Schaduwfractie
gemeentehuis 19:30 uur
(graag vooraf (af)melden bij fractie)

Donderdag  25 januari 2018:
Raadsvergadering 
19:30 uur





Na een periode van afwezigheid 
ben ik weer terug in de politieke arena.

Er is de afgelopen 4 jaar veel werk verzet 
door Astrid en Klaas en we hebben -  on-
danks de overgrote confessionele meerder-
heid – best veel bereikt op onze hoofdthe-
ma’s. Het zou echter waardevol zijn voor 
bestuurlijk Zwartewaterland om de PvdA 
in de coalitie te hebben om het mogelijk 
te maken bepaalde onderwerpen vanuit de 
samenleving  aan de orde te brengen waar-
mee de huidige partijen vanuit hun ach-
tergrond worstelen. Het gemeentebestuur 
wordt daardoor weer meer een  afspiege-
ling van de bevolking van Zwartewaterland. 
We gaan voor een gemeente bestuur waarin 
iedere burger zich gehoord en vertegen-
woordigd voelt.

Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan 
het verkiezingsprogramma, we hebben van 
diverse leden input ontvangen voor het pro-
gramma, hartelijk dank hiervoor.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan een stevig programma waarin onder 
meer beschreven staat dat we inwoners de 
ruimte willen geven voor eigen initiatieven 
in de buurt, maar ook ten aanzien van zorg,
Een programma waarin we aangeven dat 
we willen dat mensen zelf het heft van hun 
eigen leven  in handen nemen. Wanneer 
hierbij ondersteuning nodig is, dit mogelijk 
moet zijn  en moet  gebeuren via maatwerk.
De PvdA staat voor een  samenleving met 
bestaanszekerheid (= kunnen voorzien in 
eigen bestaan) We willen ondersteuning en 
zorg bieden waar bestaanszekerheid niet 
vanzelfsprekend is en soms ver weg lijkt.

De overheid schuift steeds meer verant-
woordelijkheid voor sociale voorzieningen 
richting gemeentes, wij  zorgen ervoor dat 
bevolkingsgroepen niet in de verdrukking 
komen maar dat er in onze gemeente een 
goed sociaal vangnet blijft.
Ik mag de komende raadsperiode fractie-
voorzitter zijn voor de PvdA en wil gaan 
voor mensen met plannen en idealen, met 
wensen en zorgen, oud en jong.

Ik wil inwoners van Zwartewaterland het 
gevoel teruggeven dat er opgekomen 
wordt voor hun belangen en zorgen. In een 
gemeenteraad waarin iedere Zwartewater-
lander zich vertegenwoordigd en gehoord 
voelt.

Ik ben van mening dat iedere burger een 
eigen verantwoordelijkheid heeft, maar dat 
sommigen wel een steuntje in de rug kun-
nen gebruiken. Hiervoor kunnen ze rekenen 
op de PvdA.

We hebben een stevige kandidatenlijst met 
veel ervaring en gaan voor zeker 3 zetels in 
de raad en als het even kan een plekje in het 
college.

Ik hoop dat we de komende verkiezings-
periode mogen rekenen op steun van onze 
leden en nodig jullie uit om 11 december  
het verkiezingsprogramma vast te stellen en 
plannen te maken voor de verkiezingscam-
pagne.

Jannet Hoentjen



v.l.n.r. Greet Generaal, Pascal Arnold, Astrid Dijkstra, Harrie Rietman, 
Jannet Hoentjen-Velding, Ciel de Smet en Klaas Eenkhoorn

1.Jannet Hoentjen-Velding

Jannet is een enthousiast, gedreven politica 
met een groot netwerk in de gemeente. 
Daarbij heeft zij al ervaring met het politie-
ke werk op gemeente-niveau. Zij heeft een 
brede maatschappelijke belangstelling en is 
rijk aan ideeën. Zij is een verbinder en mede 
daarom onze wethouder-kandidaat.
Kortom een prima lijsttrekker.

Kandidatenlijst van de P.v.d.A -Zwartewaterland 

voor de gemeenteraadverkiezingen 2018

2. Klaas Eenkhoorn

Klaas heeft zich in de afgelopen periode 
ontpopt als een gedegen raadslid, onder-
nemend in de politiek en het bedrijfsleven. 
Verder valt op dat hij een harde werker is 
met een grote dossierkennis en makkelijk 
benaderbaar. Hij heeft een groot netwerk in 
onze gemeente en regio. 



3. Harrie Rietman

Harrie heeft een zeer lange staat van dienst 
in de lokale politiek en ook op cultureel en 
sociaal gebied. Zijn gedrevenheid past goed 
in de fractie. Ook hij heeft een groot net-
werk, met name in Genemuiden.

4. Astrid Dijkstra

Astrid is de afgelopen jaren het gezicht van 
de P.v.d.A. geweest in Zwartewaterland. 
Met een grote inzet heeft zij zich de afge-
lopen jaren  ingezet voor de sociaal-demo-
cratie. Zij heeft aangegeven ruimte te willen 
maken voor andere kandidaten.

5. Pascal Arnold

Pascal is onze specialist op het gebied van 
milieu en duurzaamheid. Hij heeft nog geen 
raadservaring, maar meegedraaid in de 
schaduw-fractie. Hij wil graag een bijdrage 
geven aan het werk van de raadsfractie. Be-
stuurlijke ervaring heeft hij opgedaan in het 
bestuur van de afdeling.

6. Ciel de Smet

Ciel heeft aangegeven vooralsnog actief te 
willen worden in de schaduwfractie. Zij wil 
graag meedenken bij het vinden van oplos-
singen en het uitstippelen van  strategieën. 
Ciel heeft jarenlang gewerkt bij  In Balans, 
alwaar zij zeer werd gewaardeerd. Zij is een 
mensen-mens.

7. Eddie Beens

8. Greet Generaal

9. Piet Folkersma

10. Yvonne Ariesen

11. Martin Holterman Hodge

12. Heleen Eenkhoorn-Spijker

13. Tiem van Dalfsen

14. Ria Grootoonk

15. Jan Haverkate

16. Carry Abbenhues

17. Gijs van Dalfsen

18. Corry Folkersma-Roosma



Agenda ledenvergadering PvdA Zwartewaterland

D.D.:11 december 2017

Inloop Gebouw Linksaf te Hasselt vanaf 19:30 uur
Vergadering : 20.00 uur

1.  Opening.
2.  Notulen vorige vergadering 8 november 2017
3.  Vaststellen begroting en Jaarplan 
4.  Vaststellen verkiezingsprogramma
5.  Actieplan verkiezingen.
6.  Overzicht data vergaderingen, leden, bestuur, fractie en raad.
7.  Informatie gewest of landelijk?
8.  Communicatie (site, facebook, twitter, pers)
9.  Rondvraag 
10. Sluiting



Notulen ledenvergadering 8-11-2017

Aanwezig: Harrie, Jannet, Astrid, Klaas, Piet, 
Pascal, Ciel en Greet. 
Afwezig met  afmelding:  Ria, Jan, Henk en 
Yvonne. 
Van: Greet Generaal.

1.Opening
Harrie open de vergadering en heet ieder-
een welkom. 

Mededeling: Harrie deelt het droevige 
nieuws van het overlijden van Rob, de man 
van Carrie, mee. 
Dit nieuws raakt ons allemaal. Rob is al 43 
jaar lid van de P v.d. A.

2. Notulen vorige vergadering.
Deze notulen kunnen niet worden vastge-
steld. De notulen zijn niet aanwezig.

3. Vooruitblik bestuur.
De verkiezingen komen eraan en wij gaan 
er alles aan doen om drie zetels binnen te 
halen.
Verder gaan we door op de ingeslagen weg. 
Zie hiervoor ook het verkiezingsprogramma.

4. Voortgang en resultaten Ombudsman.
Klaas geeft aan de afgelopen periode niet 
zoveel vragen te hebben gehad. De vragen 
die hij heeft gehad zijn opgelost. 
Klaas heeft zijn best gedaan voor een inva-
lideparkeerplaats in Genemuiden en dat is 
gelukt. Dit had wel even tijd nodig.
Tevens heeft  hij aangegeven dat er een 
openbaar toilet moet komen op het Haven-
plein in Genemuiden. Dit i.v.m. de bezoe-
kers van de boten.

5. Vaststelling begroting en jaarplan.
In de vergadering van december kan de be-
groting en het jaarplan worden vastgesteld. 
Na een korte bespreking wordt besloten 
dat Linksaf na de verkiezingen per 31 maart 
2018 teruggeven wordt aan de gemeente. 

Reden is dat wij niet voldoende financiële 
middelen hebben om het aan te houden. 
Tevens gaat Wardi ook stoppen met het 
werk als beheerder. Nadien heeft Greet met 
Wardi afgesproken dat hij blijft tot en met 
31 maart 2018.
Klaas gaat voorafgaand Gerda, van In Ba-
lans, vragen of zij nog belang hebben bij 
het gebouw.

6. Vooruitblik door de fractie.
Astrid geeft aan dat de fractie de prioritei-
ten die in het verkiezingsprogramma wor-
den gesteld in de komende periode extra 
gaat uitdragen. Tevens wordt nog even de 
raad besproken.  In de begroting is dankzij 
onze (gezamenlijke) motie nu ook structu-
reel geld opgenomen voor verbetering on-
derhoud groen en wegen. Tevens geeft zij 
aan dat zij op dit moment de leegstaande 
panden onder de aandacht heeft gebracht. 
Ook is er dankzij haar weer een column in 
de krant voor raadsleden. Klaas is uitgebreid 
op de radio geweest. 

7. Bestuursverkiezing.
Harrie: aftredend en niet verkiesbaar. Harrie 
staat nummer drie op de kandidatenlijst.
Yvonne: aftredend als bestuurslid en niet 
herkiesbaar als secretaris.
Pascal: aftredend en herkiesbaar als pen-
ningmeester.
Greet: blijft aan als bestuurslid en neemt het 
secretariaat over.
Per acclamatie wordt dit goedgekeurd. Va-
cant blijft de functie van voorzitter.
Met bloemen en een goede speech van As-
trid wordt afscheid genomen van Harrie als 
voorzitter.
De kandidatenlijst wordt ook vastgesteld 
zodat Jannet als lijsttrekker naar buiten toe 
kan treden.
Jannet ontvangt bloemen van Pascal en 
wordt veel succes gewenst.  Hierna verla-
ten Astrid en Piet de vergadering om Henk 



Gelezen Vuistje
Wat doet u met dit Vuistje? Bij het oud papier, want dat spaart bomen? Heel goed! 
Maar ook een Vuistje kan een ‘second life’ hebben, door het door te geven aan iemand 
die het misschien wel interesseert, maar (nog) geen PvdA-lid is. Kent u zo’n geïnteres-
seerde in uw omgeving. Zo ja, wat let u om het gelezen Vuistje door te geven? 

Aan één Vuistje niet genoeg? De secretaris heeft er nog wat extra. Laat het haar weten, 
en ze komen in de bus. 

Trinks thuis in het zonnetje te zetten. Henk 
heeft een speldje gekregen voor 25 jaar lid-
maatschap en bloemen van ons.

8. Input verkiezingsprogramma.
Carrie, Astrid en Jannet hebben het concept 
verkiezingsprogramma gemaakt. Tot 22 no-
vember 2017 kan iedereen nog wijzigingen/ 
opmerkingen aanleveren. In de vergadering 
van december wordt het programma defini-
tief vastgesteld.
De procedure wordt dat nadien een des-
kundige het verkiezingssprogramma gaat 
inkorten tot een handteerbare versie voor 
publicatie. Tevens gaan we tot aan de ver-
kiezingen meerdere persberichten plaatsen.
Naar aanleiding van het programma vindt 
een levendige discussie plaats. Gezien de 
tijd is besloten dat iedereen zijn inbreng 
op het programma naar Jannet mailt. Mail-
adres: Jannet@hoentjen.nl

Al ingebracht is onder andere: welzijn IJs-
selheem hoe gaat dat nu? Greet vraag na. 
Harrie geeft aan dat de balans scheef is. Er 
is te veel aandacht voor de rechtse partij-
en. Hoe gaan we  de mensen bewegen om 
te komen stemmen en om toch op ons te 
stemmen. Het blijft belangrijk om te bena-

drukken dat voor ons iedereen meedoet en 
dat wij tegen een groeiende inkomens-on-
gelijkheid (cijfers paraat houden voor debat) 
zijn. Voedselbanken moeten in Zwartewa-
terland overbodig worden. 
Pascal richt zich op groen en duurzaam-
heid. Tevens geeft Pascal aan dat de Mas-
tenbroekerpolder van de gemeente open 
moet blijven i.v.m. de weidevogels en dat 
windmolens daar niet tot de mogelijkhe-
den behoort. Ook is in Voorst Westenholte 
het plan van windmolens niet doorgegaan. 
Klaas geeft aan dat er genoeg daken op het 
industrieterrein van Genemuiden zijn waar-
op zonnepanelen kunnen liggen. 
Greet stelt voor om toch een oproep te gaan 
doen naar alle linksdenkende mensen voor 
de verkiezingen. Ciel geeft aan dat duide-
lijk moet worden dat wij tegenwicht bieden 
en een kritische blik hebben. Tevens is het 
belangrijk dat de vragen van “onder naar 
boven” komen. 

9. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik meer gemaakt van 
de rondvraag.

10. Sluiting.
Harrie sluit de vergadering af. 



Henk Trinks 25 jaar lid PvdA
Op woensdag 8 november j.l. kreeg Henk 
Trinks het speldje voor 25 jaar lidmaatschap 
van de Partij van de Arbeid opgespeld. 
Naast het speldje ontving Henk uit handen 
van fractievoorzitter Astrid Dijkstra ook een 
felicitatiebrief van het partijbestuur en een 
mooie bos bloemen, uiteraard rode rozen!
Henk heeft in de afgelopen jaren zijn spo-
ren bij de PvdA Zwartewaterland zeker ver-
diend. Samen met zijn vrouw was hij jaren-
lang beheerder van PvdA-gebouw LinksAf. 
Henk had oog voor verhuur aan mensen 
met een smalle beurs, die dankzij de be-

schikbaarheid van LinksAf hun verjaardag 
konden vieren.

Ook nadat Henk was gestopt met het be-
heer van LinksAf is hij een actief lid geble-
ven. Henk heeft met name oog voor de be-
langen van de senioren(activiteiten) in onze 
gemeente. Voor de fractie vormt Henk een 
belangrijk paar ogen en oren.

De PvdA Zwartewaterland is blij en dank-
baar voor de inzet van Henk en wij felicite-
ren hem van harte met dit mooie jubileum.



Vanuit de fractie

Het is al weer even geleden dat het laatste 
Vuistje uit kwam. Dat betekent dat er veel 
bij te praten valt vanuit de fractie. Hopelijk 
hebben jullie tussendoor ook genoeg be-
richten in de lokale (digitale) media gezien 
waarin de hoogtepunten uit de raad belicht 
stonden.

Voor dit Vuistje in vogelvlucht een aantal za-
ken op een rijtje:
- Als uitwerking van onze motie over onder-
houd fiets- en wandelpaden is bij de zomer-
nota een grote impuls vrijgekomen om dit 
onderhoud op orde te brengen. Tevens is 
in de begroting voor de komende jaren een 
structurele verhoging van het onderhouds-
budget opgenomen. Dit maakt dat onze 
gemeente er weer wat mooier en veiliger bij 
komt te liggen
- We hebben op verschillende manieren 
aandacht gevraagd voor de wijze van com-
municeren. 
- We hebben het college en onze mede-
raadsleden opgeroepen om voortaan meer 
naar kansen te kijken in het behandelen van 
aanvragen en initiatieven uit de samenle-
ving. Dit aan de hand van een verzoek om 
ruimte van een kunstenaarscollectief. We 
hebben gevraagd om actie als het gaat om 
de vele leegstaande ruimten in onze ge-
meente, met name in het centrum van Has-
selt. Beide oproepen zijn positief ontvangen 
door zowel de overige raadsfracties als het 
college. Binnenkort is er een specifieke in-
formatieavond voor het door ontwikkelen 
van het werken met initiatieven uit de Sa-
menleving. En het college gaat samen met 
ondernemers, waaronder de Rabobank, aan 
de slag met de taak die er ligt mbt de leeg-
staande ruimtes in de centra.
- We hebben bij de behandeling van het 
vaststellen van de leges voor o.a. afval ge-
vraagd naar de mogelijkheden voor verrui-

ming van de “service”. Ons idee is dat inwo-
ners van onze gemeente een aantal keren 
per jaar gratis grof afval mogen inleveren. 
Hiernaast vinden wij dat de mogelijkheden 
om (grof) tuinafval gratis in te leveren, moe-
ten worden verruimd. Ook hier een toezeg-
ging vanuit het college om e.e.a. verder uit 
te zoeken
- Het college is op ons verzoek (uit voorjaar 
2017) aan de slag gegaan met de “Klijnsma-
gelden”. Deze blijven geheel beschikbaar 
voor het doel; kinderen die met armoede te 
maken hebben. De afgelopen maanden zijn 
gebruikt om zo concreet mogelijke plannen 
te maken. De laagdrempelige uitvoering is 
nu aan de orde
- In de raad van afgelopen week hebben wij 
ervoor gepleit om ter ondersteuning van de 
LHBTI-gemeenschap voortaan op 11 okto-
ber de regenboogvlag bij het gemeentehuis 
te hijsen. Helaas stemde geen van de andere 
partijen hier mee in. We blijven alert op kan-
sen om aandacht te vragen voor alle inwo-
ners en dus ook de LHBTI-gemeenschap.
- In de laatste raad hebben we, op ons ver-
zoek, ook de nota arbeidsparticipatie be-
sproken. Onze oproep is om het begeleiden 
van mensen met een afstand tot de arbeids-
markt zo praktisch mogelijk te houden. 
Steek het geld, de tijd en de energie in de 
op-maat begeleiding van onze inwoners en 
niet in het maken van mooie papieren. Te-
vens hebben wij bij dit onderwerp nog maar 
weer eens aandacht gevraagd voor de voor-
beeldfunctie van de gemeente. Hoe veel 
mensen uit het doelgroepenregister hebben 
we zelf in dienst?

Tot zover wat onderwerpen uit de laatste 
raadsvergaderingen. We blijven actief om 
het sociale geluid in Zwartewaterland niet 
verloren te laten gaan – iedereen doet mee!



Op zaterdag 4 november is Rob Corsten, lid van onze afdeling plotse-
ling overleden. Rob was maar liefst 43 jaar lid van de PvdA. 
Wij wensen Carry, haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte. 



“Gien meziek en op zundag dechte…”

Waargebeurde verhalen zijn vaak het 
mooist; daarom eerst een anekdote die, 
hoewel het verhaal in de loop der jaren door 
wat bijslijpen misschien aan glans heeft ge-
wonnen, zijn basis heeft in een voorval in de 
gemeenteraad van Genemuiden.
Er was behoefte aan een pisbak. Natuurlijk 
stonden er dikke kastanjebomen langs de 
binnenhaven waar je tegenaan kon gaan 
staan en natuurlijk schrokken mannen, als 
de nood het hoogst was, er niet voor terug 
hun blaas te legen in het Veergat, maar het 
gevoelen was toch vrij algemeen dat zoiets 
toch eigenlijk geen pas gaf. Er moest een 
voorziening komen, een openbaar toilet, zo-
dat marktkooplui en bootjesmensen, maar 
ook de mannen, die voor het hotel of bij de 
brug de toestand in de wereld (en in Gene-
muiden in het bijzonder) bespraken, daar in 
geval van nood gebruik van konden maken. 
Aan zaken als ‘genderneutraal’ werd in die 
dagen niet gedacht en zelfs het idee dat ook 
vrouwen wel eens overvallen zouden kun-
nen worden door een geweldige aandrang, 
kwam kennelijk bij niemand op. Een pisbak 
moest er komen.

Over dergelijke zaken beslist natuurlijk de 
gemeenteraad, dus het onderwerp diende 
op de agenda te worden geplaatst. Dan is 
‘Aanschaf pisbak bij Veergat’ natuurlijk veel 
te plat. Vandaag de dag zouden we spreken 
over een ‘toiletvoorziening nabij de haven’, 
maar de toenmalige gemeentesecretaris 
agendeerde voor de heren van de raad het 
onderwerp ‘urinoir’. Hoe precies de discus-
sie is verlopen valt moeilijk te achterhalen; 
natuurlijk zullen financiën een rol hebben 
gespeeld en vast ook wel de precieze loca-
tie. Misschien had een enkele fractie zich 
zodanig in het onderwerp verdiept dat de 
voordelen van een hele tegen die van een 
halve krul werden afgewogen (ook toen wa-
ren er al raadsleden die zich grondig in de 
materie verdiepten). Uiteindelijk diende elke 

fractie zich uit te spreken en het was op dat 
moment dat SGP-raadslid van Dijk de legen-
darische woorden sprak:

“Ek wiete niet wat een urienwaar is, maer 
gien meziek en op zundag dechte..”

Nu zou vanaf dit punt gemakkelijk het brug-
getje kunnen worden gemaakt naar het 
vrijwel ontbreken van openbare toiletten in 
Zwartewaterland. Recentelijk bereikte de te-
rechte vraag waarom bij het vernieuwde Ha-
venplein in Genemuiden hier niet in voorzien 
was ook onze fractie. En er is inderdaad, als 
je het wat groter wilt trekken, een opvallend 
verschil tussen de ‘openbare toiletdichtheid’ 
in Nederland en die in tal van landen die 
ik in de loop der jaren heb bezocht. Maar 
dat is niet waar ik met dit verhaal naar toe 
wil… Het gaat mij om die uitspraak ‘gien 
meziek en op zundag dechte…’. De SGP 
heeft duidelijke opvattingen over de manier 
waarop mensen zouden moeten leven. Dat 
de zondagsrust daarbinnen een belangrijke 
plek inneemt is algemeen bekend. Dat bin-
nen dit deel van de gemeenschap ook veel 
muzikale uitingen de toets der kritiek niet 
kunnen doorstaan, is ook geen schokkend 
nieuws. De vraag is echter of het een po-
litieke partij past om godsdienstige opvat-
tingen, die naar hun aard behoren tot het 
privédomein nadrukkelijk te laten doorklin-
ken in het openbare leven en de openbare 
ruimte. De vrijheid van godsdienst waar-
borgt een onbelemmerde uitoefening van 
ieders religieuze overtuiging. Scheiding van 
kerk en staat wordt op dat punt omarmd. 
Maar scheiding van kerk en staat heeft twee 
kanten. De vraag mag gesteld worden in 
hoeverre  godsdienstige opvattingen be-
palend mogen zijn voor wat zich afspeelt 
in de publieke ruimte. Al heel snel zal het 
opleggen van het eigen gelijk (‘op zundag 
dechte…’) een inbreuk vormen op de vrij-
heid van anderen.



Op de zondagschool kreeg ik ooit, zoals elk 
jaar (ik heb de hele serie van’ Storm over 
Bronckhorst’ nog ergens liggen) een boekje. 
“De hamer van Hein Haksteeg” heette het 
en het verheerlijkte tot op zekere hoogte 
iets wat toch een dieptepunt is in 500 jaar 
reformatie, de beeldenstorm. Misstanden 
in de katholieke kerk in die dagen? Vast en 
zeker. Een eind maken aan aflatenhandel, 
die in feite alleen kon floreren wanneer een-
voudige mensen werden doordrongen van 
een ondraaglijk zondenbesef? Natuurlijk. 
Voorstander zijn van een sobere inrichting 
van kerken of een Bijbel in de volkstaal? 
Ga vooral je gang; persoonlijk denk ik dat 
geen boek belangrijker is geweest voor de 
ontwikkeling van de Nederlandse taal dan 
de Statenbijbel. Maar wat ik tegen heb op 
de beeldenstorm (en wat ik ook tegen heb 
tegen radicale moslims die eeuwenoude 
kunstschatten vernielen), is dat men niet al-
leen voor zichzelf, maar ook voor een ander 
wenst te bepalen hoe er moet worden ge-
leefd en vooral ook voor welke zaken wel of 
geen plaats meer is in de openbare ruimte 
(en kerken vormden in de 16e eeuw in feite 
openbare gebouwen). En dat die eigen op-
vatting, desnoods met geweld, wordt door-
gevoerd.

Dat is toch allemaal wel heel ver weg en 
heel lang geleden. En gaat een vergelijking 
tussen een SGP-er uit het midden van de 
vorige eeuw met de beeldenstorm niet wat 
ver? En dan nog, wat heeft dat te maken 
met de politieke situatie in Zwartewater-
land? Daar gaat het toch meestal over in 
het Vuistje? Dat klopt, dus daar moet het 
nu ook over gaan. Wat heeft dat allemaal 
te maken met Zwartewaterland anno 2017? 
Het antwoord is wat mij betreft klip en klaar: 
Zwartewaterland ondergaat onder het hui-
dige bewind van SGP, Christen Unie en CDA 
een ‘sluipende beeldenstorm’. Er wordt een 
koers gevaren die kennelijk de instemming 
heeft van een ruime meerderheid van de 
raad en die komt verrassend dicht bij ‘gien 
meziek en op zundag daechte…’. Op zon-

dag dicht, dat gold letterlijk voor de stand 
van Zwartewaterland op de Hanzedagen 
in Kampen. En tot op de dag van vandaag 
slaagt het college (het wordt hen door de 
brede meerderheid waarop ze steunen ook 
nauwelijks moeilijk gemaakt) er niet in uit te 
leggen waarom die horeca in het Veerhuis 
er nu niet komt. Genoegen nemen met de 
ooit genoemde vraagprijs was voldoende 
geweest… Maar je moet het wel willen. En 
waarom vangt een horecaondernemer die, 
bij het nieuwe Havenplein in Genemuiden in 
de zomermaanden een kiosk met klein ter-
ras wil exploiteren, steeds bot? Subsidies, 
om het cultureel aanbod in onze gemeente 
te verbreden zijn prachtig. Maar waarom 
gaat dat onder de noemer ‘religieus erf-
goed’? En de hanzestad Hasselt promoten 
is helemaal oké, maar is een bedevaart echt 
het hoogtepunt van wat Hasselt op dat ge-
bied te bieden heeft? Mijn stelling is dat de 
ruime reformatorische meerderheid in de 
gemeenteraad bezig is het oerconservatieve 
beeld dat over Zwartewaterland bestaat en 
dat, eerlijk is eerlijk, vooral wordt bepaald 
door wat de SGP en haar achterban in Ge-
nemuiden uitdraagt, te versterken. 
Genemuiden heeft zich eind 20e eeuw met 
hand en tand verzet tegen de gemeentelijke 
herindeling. Binnen de Partij van de Arbeid 
was er daarentegen juist een stroming die 
voorstander was van die samenvoeging 
vanuit de gedachte dat zo voor eens en 
voorgoed een eind zou komen aan de re-
formatorische meerderheid die al sinds jaar 
en dag Genemuiden in haar klem hield. Dat 
bleek een misvatting… Diezelfde reformato-
rische meerderheid, ondersteund door het 
CDA, heeft inmiddels heel Zwartewaterland 
in haar greep. En, wat des te verontrusten-
der is, die meerderheid groeit gestaag en 
daarmee het gevaar van een verder naar 
rechts opschuiven van het bestuur van 
Zwartewaterland. 
Wat wij willen is een gemeentebestuur waar 
ruimte is voor iedereen; een gemeentebe-
stuur dat rekening houdt met ieders opvat-
ting en niet slecht de oren laat hangen naar 



wat wordt geroepen door reformatorische 
opinieleiders. Een gemeentebestuur dat 
in balans is. Die balans die, toegegeven, al 
wankel was maar werd verstoord toen, na 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 
niet alleen een geheel confessioneel college, 
bestaand uit SGP, Christen Unie en CDA aan-
trad, maar ook SGP en Christen Unie samen 
al een absolute meerderheid in de gemeen-
teraad verwierven.

Verschuivingen zijn bij gemeenteraadsver-
kiezingen in Zwartewaterland nog nooit 
aardverschuivingen geweest. Ook in maart 
2018 zullen SGP, Christen Unie en CDA mo-
gelijk een zetel meer of minder behalen, 
maar gezamenlijk zullen ze zeker een heel 
ruime meerderheid in de raad behouden 
(nu 14 van de 19 zetels). Dat hoeft echter 

niet te betekenen dat een voortzetting van 
deze coalitie vanzelfsprekend zou moeten 
zijn. Het zou goed zijn wanneer ook een 
partij zonder uitgesproken christelijke ach-
tergrond deel zou uitmaken van het college. 
Het zou goed zijn wanneer daarmee de ba-
lans in bestuurlijk Zwartewaterland weer 
enigszins zou kunnen worden hersteld. En 
de kans daarop is het grootst wanneer de 
Partij van de Arbeid weer een stuk van het 
verloren terrein zou terug veroveren. Een 
derde zetel voor de PvdA, dat zou van de 
kant van de burgers een duidelijk signaal 
zijn voor een koersverlegging. Als dat niet 
gebeurt is er een reële dreiging dat ook de 
komende vier jaar in het teken zullen staan 
van:  “Gien meziek en op zundag dechte…”

Harrie Rietman



Alles is beter met een appelflap

Na een paar jaar van afwezigheid mogen 
we weer. Een raadscolumn schrijven. Nog 
wel op mijn eigen voorstel, dus klagen 
heeft geen zin. Toch zit ik lang met een leeg 
scherm voor me. Wat zou ik kunnen schrij-
ven dat u wilt lezen; hoe vaak heb ik niet 
gehoord dat het raadswerk saai is en de 
gemeente nog saaier. Eerst maar even ap-
pelflappen maken.

Zo, die staan in de oven, 25 minuten de tijd 
om een begin te maken. Terwijl het huis lek-
ker ruikt, krijg ik langzaam door waarom 
het moeizaam gaat. Want, liever dan u te 
vertellen wat wij doen en wat u daar alle-
maal aan heeft, hoor ik van u wat u bezig 
houdt. Hoe u het wonen in onze gemeente 
ervaart, welke voorzieningen u waardeert, 
welke voorzieningen u mist.
En liever dan te vertellen hoe wij ons als 
PvdA inzetten voor mensen die het minder 
makkelijk hebben en voor kinderen die op-
groeien met schuldenproblematiek hoor ik 
over de initiatieven die u heeft om hier wat 
aan te doen. Wat gebeuren er veel mooie 
dingen in Zwartewaterland door uw inzet! 
Gisteren was ik op het voetbalveld en zag al 
die vrijwilligers die voor dag en dauw op zijn 
gestaan om de jeugd een gezellige sportieve 
dag te bezorgen. Vandaag zijn de vrijwilli-

gers van de kerken in beeld. Vrijwilligers die 
zich ook door de week inzetten voor onze 
inwoners. En morgen, morgen ga ik mis-
schien wel naar de bibliotheek waar weer 
andere vrijwilligers klaar staan om u en mij 
te helpen.
Deze gedachten vervullen mij met trots. 
Trots op u, mijn buren, vrienden, kennissen 
en mede-inwoners van deze prachtige ge-
meente. Wat heeft u uw hart op de goede 
plaats zitten en wat maakt u er samen een 
mooie gemeente van. 
En met die trots komt ook het  besef dat 
dit is wat ik u wil vertellen. Dat wij er als 
gemeenteraad voor zijn om u te ondersteu-
nen. Om het voor u mogelijk te maken om 
er samen iets moois van te maken. Om daar 
te helpen en dingen voor elkaar te brengen 
die u zelf misschien niet kunt. Als raadslid 
van de PvdA Zwartewaterland zet ik me daar 
voor in. Samen maken we Zwartewaterland 
tot de prachtige gemeente die het is.

Trrrrrrrrr, de bel van de appelflappen. Ineens 
is de tijd voorbij. Appelflappen én column 
klaar. Geluk zit in de kleine dingen!

Astrid Dijkstra
Fractievoorzitter PvdA Zwartewaterland



Spelletjes spelen

“Politiek daar houd ik niet van hoor, niets 
voor mij!” Hoe vaak heb ik deze uitspraak 
niet gehoord. Misschien is het verrassend 
maar ik houd ook niet van Politiek. Tenmin-
ste, als u daar het spelen van spelletjes en 
het doen van uitspraken voor de bühne mee 
bedoelt. 
Waarom ik dan toch lid ben van de gemeen-
teraad? Dat komt omdat de politiek ook een 
andere kant heeft, en die andere kant is echt 
iets voor mij en ook voor u.
In ieder geval de gemeentepolitiek! Want u 
woont niet voor niets in deze prachtige ge-
meente. En nu u er toch woont, wilt u hier 
ook graag zo gelukkig mogelijk zijn. Met 
goed onderhouden wegen en groen, goede 
schoolgebouwen, speelplekken voor de kin-
deren, goede zorg en voldoende ondersteu-
ning voor als u het nodig heeft. En laten dat 
nu allemaal zaken zijn waar de gemeente 
voor moet zorgen.

Als raad controleren en bewaken wij dat de 
goede zaken gebeuren. Tachtig procent wat 
de gemeente doet, is standaard, daar den-
ken we allemaal hetzelfde over. Maar soms 
kan je als raadslid echt verschil maken. En u, 
als onze kiezer, maar ook als ons geweten, 
onze informant en onze raadgever ook!
Eén van de redenen waarom ik in “de poli-
tiek” ben gegaan, is dat ik de grote (inko-
mens)verschillen tussen mensen iets kleiner 
wil maken. En dan speciaal voor kinderen. 
Helaas groeit ook in onze gemeente nog 1 
op de 10 kinderen op in armoede. Armoede 
die vanaf de buitenkant niet altijd te zien 
is, maar wel een grote invloed op kinderen 
heeft. Zo veel zelfs dat het de loop van hun 
leven kan veranderen. Het kan wat mij be-
treft niet zo zijn dat een kind niet genoeg 
te eten heeft. Maar, het kan ook niet zo zijn 
dat een kind niet kan sporten of zijn/haar 
verjaardag niet kan vieren.
Daarom zet ik mij extra in voor goede 
schuldhulpverlening en vooral ook het voor-
komen van schulden. En daarom hebben 
wij namens de PvdA aangedrongen op het 
verstevigen van het kindpakket. Zonder in-
gewikkelde regels een extra bijdrage voor 
kinderen die het moeilijk hebben. Daarom 
hebben wij ervoor gezorgd dat de “Klijns-
magelden” ook echt aan kinderen worden 
uitgegeven. Zodat ook deze kinderen hun 
verjaardag kunnen vieren. Want alle kin-
deren moeten zonder zorgen mee kunnen 
doen.
Politieke spelletjes, daar houd ik niet van. 
Maar kinderen die spelen – daar doe ik het 
voor!

Astrid Dijkstra
Fractievoorzitter PvdA Zwartewaterland



# Me Too ...

“Het heugt mij als de dag van gistren”. Het was 16 november 1955 op de kleuter-
school in Genemuiden. Juffrouw Buitink, de dochter van de plaatselijke schilder was 
mijn juf. Ik maakte een prachtige tekening op de achterkant van behangpapier uit 
een afgedankt stalenboek van de firma Buitink, staalnummer 7458 van de behang-
fabrikant Rath & Doodeheefver. Het was een druilerige najaarsdag. Mijn tekening 
daarentegen was prachtig: een lage horizon met enkele margrietachtige bloemen 
met mijzelf daarop als koppoter. Boven de lage horizon een hoge en vrije lucht waar ik 
enkele wolkjes liet drijven met natuurlijk een krachtige zon waarvan je het aantal zon-
nestralen kon tellen met centraal in de lucht het getal 7458, het staalnummer. Mijn 
persoon, neergedaald in die koppoter voelde zich volmaakt gelukkig, totdat …….?!

Ik neem u even mee naar het begin van het 
huidige Nederland, naar de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden die van 1588 
tot 1795 heeft bestaan en eigenlijk weinig 
meer was dan een defensieverbond en een 
douane-unie. Wij, Nederlanders bevoeren 
op grote schaal de wereldzeeën. Altijd als 
ik het Engelse volkslied hoor, nee, niet “God 
save the queen” maar “Rule, Britannia! Bri-
tannia, rule the waves; Britons never shall 
be slaves” dan denk ik: blijf lekker dromen! 
Wij, toen rond 1600 nog republikeinen be-
gonnen werkelijk “de waves te rulen”. En 
in 1609 dacht onze aller Hugo de Groot, 
de man van die boekenkist, we kunnen nu 
de wereldzeeën wel beheersen maar dat zal 
niet zo blijven. En daarom schreef hij in dat 
jaar 1609  Mare Liberum, het zeerecht dat 
eigenlijk nu nog steeds geldt: een vrije toe-
gang tot de zee voor iedereen en vrijhandel. 
Wat zou Nederland anno 2017 zijn zonder 
dat “Mare Liberum”?!

Terug naar 2017. Op 17 oktober overleed in 
haar woonplaats Baarn Isabelle Diederiks-
Verschoor op de gezegende leeftijd van 102 
jaar. Tot dan had ik nog nooit van haar ge-
hoord. Wat is er bijzonder aan haar? Deze 
mevrouw Diederiks-Verschoor is van een 
grootheid in deze wereld die zich het beste 
laat vergelijken met Hugo de Groot. Op 4 
oktober 1957 bracht de voormalige Sovjet 
Unie als eerste een onbemand ruimtevaar-

tuig in een baan om de aarde, de Spoetnik I. 
Dat was voor mevrouw Diederiks-Verschoor 
de directe aanleiding om in 1958 het In-
ternationale Instituut of Space Law met 
een aantal medestanders op te richten. Zij 
schreef standaardwerken over lucht- en 
ruimterecht; zij was de geestelijke moeder 
van het huidige ruimterecht. Het is heel ge-
ruststellend dat verkenning en gebruik van 
de ruimte in het voordeel en belang van jul-
lie en mij wordt gedaan en dat de ruimte 
moet worden beschouwd als een provincie 
voor de gehele mensheid. Ik heb ook nooit 
geweten dat een ruimtevaarder moet wor-
den beschouwd als gezant van de mens-
heid. Toch wel een curieuze gewaarwording 
dat Neill Armstrong mede namens u en mij 
daar in 1969 op de maan stond.

Er valt veel te vertellen over wat mevrouw 
Diederiks-Verschoor allemaal voor ons gere-
geld heeft zoals: het door geen enkele staat 
ter wereld kunnen opeisen van soevereini-
teit over de ruimte of hemellichamen, over 
schade die in de ruimte wordt veroorzaakt, 
over nucleaire wapens en andere massaver-
nietigingswapens die nimmer in een baan 
om de aarde mogen worden gebracht of op 
enig andere manier in de ruimte of op he-
mellichamen mogen worden gestationeerd.
Mensen die dit soort zaken zo visionair 
voor ons als mensheid regelen verdienen 
ongelooflijk veel respect en waardering en 



natuurlijk een standbeeld en in ieder geval 
moet een, nu nog onontdekte planeet in 
een ver zonnestelsel getooid worden met 
de naam Isabella!

Terug nu naar 16 november 1955, mijn 
prachtige tekening. Vol trots liet ik deze zien 
aan een collega kleuter van 4 jaar die met 
mij aan hetzelfde tafeltje zat. Zonder ook 
maar iets te zeggen pakte hij het potlood 
en tekende in mijn luchtruim een vliegtuig. 
Nooit heb ik me meer bezoedeld gevoeld 
dan op dat moment. Als mevrouw Diede-
riks-Verschoor niet pas in 1958 dat instituut 
had opgericht maar vòòr 16 november 1955 
had ik mij daartoe stante pede gewend als 
ik toen volwassen was geweest.

Het was een hele troost dat juist die dag mijn 
vader mijn oudere broertje en mij kwam op-
halen van de kleuterschool. Hij nam ons op 
zijn schouders. Tot mij grote verdriet had hij 
nauwelijks oor voor het grote onrecht dat 
mij was aangedaan. Neen, wij moesten ra-
den wat wij gekregen hadden. Mijn broer 
en ik kwamen niet verder dan een politie- 
of een brandweerauto. We bleken er hele-
maal naast te zitten: we hadden die dag een 

zusje “bekomen”, zijn eerste dochter na vier 
zoons.

Dit voorjaar, april 2017, sprak ik na tien-
tallen jaren een leeftijdsgenoot; we dron-
ken gezellig een kop koffie met elkaar. De 
impact van de bezoedeling van mij via de 
ingreep in mijn tekening kwam weer op-
borrelen. Ik vertelde het hem in geuren en 
kleuren en eindigde met de opmerking dat 
die “misdadiger” inmiddels ook AOW heeft. 
Samen hebben wij zitten filosoferen over 
het onrecht dat mij was aangedaan en wat 
nu, anno 2017 een passende straf zou zijn. 
Zijn oordeel was dat een zware lijfstraf voor 
die man op zijn plek was.

Grimmig priemde ik met gestrekte arm de 
wijsvinger van mijn rechterhand in zijn rib-
ben terwijl ik pathetisch uitsprak: “Gij zijt 
die man …..!”

Zijn “# Me Too”-antwoord luidde: “daar 
kan ik mij niks meer van herinneren”.

Genemuiden, 26 november 2017

Tiem van Dalfsen

Digitaal Vuistje
Bij controle van het digitale adressenbestand blijkt dat er een heel aantal mailadressen 
van leden ontbreken of niet meer correct zijn. Wanneer jullie DIT  Vuistje niet digitaal 
ontvangen, dan hebben we dus jouw adres niet. En krijg je ook andere, soms nood-
zakelijke, post niet.
Zou je je mailadres willen sturen naar het mailadres wat ook op de achterzijde van het 
Vuistje staat: zwartewaterland.pvda@gmail.com

Bij voorbaat dank. 





BELANGRIJKE ADRESSEN

Afdelingsbestuur
Voorzitter  Vacature
Secretaris  Greet Generaal, Groot Lageland 45, 8064 AM Zwartsluis 06-1310 0573
Penningm. Pascal Arnold, Pr. Willem Alexanderstr. 32, 8281 CR Genemuiden 06-4301 8896
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Gemeenteraadsfractie
Fractievz. Astrid Dijkstra, Brouwersgracht 8, 8061 GM Hasselt 06-4233 5924
Raadslid Klaas Eenkhoorn, Hasselterdijk 10, 8061 RG Hasselt
         038-4773794 / 06-5432 8373

  
Ombudsteam PvdA: 
 Klaas Eenkhoorn         038-4773794 / 06-5432 8373
 Frans Koffrie   038-477 3200
 ombudsteampvdazwartewaterland@gmail.com

  
Linksaf
Afdelingsgebouw Linksaf, Prinsenstraat 22, 8061 ZC Hasselt 
Beheerder  Wardi de Leeuw, Ruitenstraat 3, 8061 ZK Hasselt  06-2381 9393
 wgdeleeuw@ziggo.nl

Vuistje
redactie Vacature zwartewaterland.pvda@gmail.com
verspreiding Klaas Eenkhoorn        038-4773794 / 06-5432 8373

opmaak Platel Grafimedia

Bankrekeningnummer 
PvdA afd. Zwartewaterland:  Rabobank: nl84RABO 01515 34659

Website, social media en e-mail adres
 Website:  www.zwartewaterland.pvda.nl
 twitter:  @PvdAZwartewater
 facebook:  PvdAZwartewaterland
 centraal mailadres:  zwartewaterland.pvda@gmail.com 


