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Partij van de Arbeid – Afdeling Achtkarspelen.

Nieuwsbrief 2017-I. 

In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het nieuws uit onze PvdA afdeling Achtkarspelen.  Hoe-
wel het bestuur nog steeds onderbezet is en er door te weinig mensen in onze afdeling heel veel werk moet 
worden verzet zijn er ook lichtpuntjes. Een aantal jonge mensen geeft aan de schouders mee te willen zet-
ten onder het werk van onze PvdA. Nieuwe leden geven nieuwe impulsen aan ons sociaal beleid. Ze stellen 
zich in deze nieuwsbrief voor. Ook onze afdeling is in beweging. 

Grote zorgen zijn er over het teruglopende aantal 
leden en stemmers op onze partij in Achtkarspe-
len en de opkomst van rechts in de vorm van PVV 
stemmers. Het bestuur heeft in overleg met de 
fractie en de leden besloten om in Achtkarspelen 
meer samenwerking te zoeken met andere par-
tijen op links zoals de SP en Groen Links.  Verder 
de mogelijkheid te onderzoeken of ook bij de ko-
mende gemeenteraad verkiezingen in 2018 die sa-
menwerking kan uitmonden in een gezamenlijke 
kieslijst en een gezamenlijk programma. U leest 
daarover meer in deze nieuwsbrief. 
Onze raadsleden en onze wethouder werken mid-
den in de Mienskip en daarin worden de invloe-
den van het sociaal beleid, dat wij als partij willen 
uitdragen steeds meer zichtbaar. De maatschap-
pelijke onderneming Achtkarspelen, afgekort 
MOA is hier een  voorbeeld van. Ook hierover een 
verslag in deze nieuwsbrief. Op veel terreinen zijn 
we actief bezig en voeren overleg met de mensen 
uit de samenleving. Eens per maand schuiven 
mensen uit de Mienskip van Achtkarspelen aan 
tafel met leden van ons bestuur, de wethouder 
en raadsleden en bespreken we de actuele pro-
blemen in onze samenleving. Onze PvdA leeft in 
de gemeente en is volop in beweging. Een indruk 
daarvan krijgt u in deze nieuwsbrief.

Van de voorzitter. 

Voor u ligt de eerste editie van de nieuwsbrief 
2017. De tweede kamerverkiezingen zijn inmid-
dels achter de rug. In de vorige editie schreef ik 
dat we gemeentelijk een onstuimige periode ach-
ter de rug hadden. Dit keer kan ik benoemen dat 
dit landelijk ook het geval is. We hebben kunnen 
constateren dat veel stemmers in Achtkarspelern 
niet op dfe PvdA gestemd hebben en dat we nog 
meer hebben verloren dan dat in de opninie pei-
lingen was voorspeld.
Dit heeft het bestuur doen nadenken, immers de 
gemeentelijke verkiezingen komen er aan, hoe 
dragen we als PvdA onze goed gewortelde sociaal 
democratische waarden het beste uit in Achtkar-
spelen, hoe blijven we meedoen bij de volgende 
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verkiezingen en hoe kunnen we blijven bijdragen 
aan onze speerpunten, zorg, werk, inkomen en cu-
luur. Na wat brainstormend werk met de fractie en 
de wethouder zijn er inmiddels een aantal verken-
nende gesprekken geweest met de SP en Groen 
links. In een extra leden vergadering heeft u allen 
de mogelijkheid gehad u te laten informeren over 
een mogelijke linkse samenwerking. De leden die 
aanwezig waren hebben groen licht gegeven dit 
verder te onderzoeken/ontwikkelen. Verderop in 
deze nieuwsbrief leest u een samenvatting. We 
houden u allen op de hoogte van de verdere ont-
wikkeling van deze samenwerking.
Verder rest mij nog het heugelijke feit te vermel-
den dat we sinds maart dit jaar een nieuw be-
stuurslid hebben mogen verwelkomen. Henk Hof-
man uit Augustinusga. Ook recent is lid geworden 
Wia Boonstra uit Surhuisterveen. Zij heeft aan-
gegeven zich in te willen zetten voor de afdeling 
en mogelijk in een bestuursfunctie. Het doet ons 
goed dat we in deze PvdA komkommertijd twee 
nieuwe actieve leden hebben mogen omarmen. 
Verderop in de nieuwsbrief stellen zij zich voor en 
kunt u met hun kennismaken. Tijdens de laatste 
ledenvergadering hebben we afscheid genomen 
van onze penningmeester Ernst van Raalte. Hij 
heeft zich een aantal jaren goed ingezet voor de 
penningen van de PvdA namens bestuur en leden. 
Bedankt Ernst. Joop Bekkema heeft zich bereid 
verklaard het penningmeesterschap voorlopig op 
zich te nemen.
Namens het bestuur wens ik u een fi jne zomer. 
Wij, het bestuur vergaderen nog even door en ver-
wachten dat wij u na de zomer concreter kunnen 
informeren over de stand van zaken aangaande 
de linkse samenwerking

Alie Ferwerda

Stichting Jaap en Dineke Coerse
In november 2016 werd een eerste aanzet gege-
ven voor de oprichting van de Stichting Jaap en 
Dineke Coerse door de statuten te laten passeren 

bij notaris Mook in Surhuisterveen. Hierna werd 
de stichting ingeschreven bij de kamer van koop-
handel en werd bij de belastingen een ANBI sta-
tus aangevraagd. 
Het budget van de stichting wordt in eerste in-
stantie gevuld uit ingebrachte legaten van de fa-
milie Coerse. De doelstelling van de stichting is,  
fi nanciele ondersteuning te bieden bij het sociaal 
beleid van de PvdA afdeling Achtkarspelen en bij 
uitzondering fi nanciele ondersteuning bij de pro-
vinciale Anita lezing.
Als stichting bestuurders zijn voor het eerst be-
noemd Theun Nicolai in de functie van voorzitter/
penningmeester, Jan Kloosterman als secretaris 
en Alie Ferwerda als bestuurslid.
In 2017 wordt voor het eerst een beroep op het 
fonds van de stichting gedaan voor fi nanciële on-
dersteuning voor het organiseren van de keuken-
tafelgesprekken.

1 mei viering in het Suyderhuys.
Dat de 1 mei viering binnen onze PvdA niet meer 
zo uitbundig wordt gevierd als eerder bleek op 1 
mei maar eens weer in ons gewest. Een provinci-
ale themadag in onze eigen provincie Fryslân op 
1 mei was dit jaar ver te zoeken. Leden werden 
opgeroepen dit feest buiten de eigen provincie te 
vieren. Ook in onze eigen gemeente is het al enige 
jaren moeilijk mensen te mobiliseren om van de 
dag van de arbeid een feest te maken. Toch is het 
dit jaar gelukt om een feestje te vieren op 1 mei 
met al onze senioren van de afdeling.
In het Suyderhuys in Surhuisterveen had het be-
stuur een zaaltje gereserveerd voor iedere vijf en 
zestigplusser van de afdeling en daar een brood-
maaltijd voor klaargezet. Degene die niet met ei-
gen vervoer naar Surhuisterveen kon komen werd 
met een rode taxi opgehaald en het resultaat op 
1 mei was een zaal vol senioren die zich te goed 
deden aan de broodjes. Bij een 1 mei treffen horen 
verhalen en die kwamen er dan ook volop aan ta-
fels. Verhalen over de tijd toen ieder dorp in Acht-
karspelen nog een eigen afdeling had en verhalen 
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over wapenfeiten van vroeger.
Theun Nicolai ging ook even op vroeger in. Toen 
waren de 1 mei vieringen nog echte dorpsfeesten 
volgens Theun en je zag iedereen die rood was op 
het feest. Het waren hele gezinnen van pake’s en 
beppe,s , ouders en kinderen met vlaggen en vaan-
dels. Theun riep wat oude herinneringen op aan 
die vieringen met nog een jonge Wim Kok, met 
Joop den Uyl en andere PvdA corrifeeën. Hoog-
tijdagen in de PvdA herinnerde Theun zich die 
ook even terugblikte naar de laatste tweede kamer 
verkiezingen waarbij de vroegere rode dorpen in 
Achtkarspelen zoals Boelenslaan, Harkema, Twij-
zel en Twijzelerheide totaal zijn veranderd van po-
litieke kleur en de PVV van Geert Wilders de meer-
derheid in die dorpen bij de laatste verkiezingen 
behaalde. Een verontrustende ontwikkeling vol-
gens Theun waar de PvdA  zich op moet beraden 
voor de gemeenteraads verkiezingen in 2018.
Wethouder Sjon Stellinga beoogde dat de strijd 
voor de arbeiders die de PvdA in het verleden 
voerde, er nog steeds is. In de vorige eeuw heeft 
de PvdA samen met de vakbonden een felle strijd 
geleverd voor de acht urige werkdag betoogde hij. 
Maar die tijd herhaalt zich nu. De arbeiders van 
vroeger zijn noodgedwongen ZZPer geworden. 
Zij zijn in de plaats gekomen van de hardwer-
kende arbeiders van toen en de moderne slaven 
geworden van onze maatschappij. 
Onze ZZPers in de gemeente Achtkarspelen krij-
gen hetzelfde voor de kiezen als de arbeiders van 
toen. Ze mogen komen wanneer een baas wil en 
worden weggestuurd als het dezelfde baas even 
niet uitkomt. Dat onzekere bestaan plus de onze-
kere inkomsten leiden er toe dat ZZPers vaak geen 
geld opzij kunnen zetten en geen pensioen kun-
nen opbouwen. Ze hebben vaak nauwelijks een 
bestaan en worden door bazen uitgebuit aldus 
Sjon. Daarom betoogde hij, moet er binnen onze 
PvdA een nieuwe strijd komen. De strijd voor een 
bestaan en van de rechten van de ZZPers. Sjon 
riep het bestuur en de fractie op tot daden.
Aan tafel deden de PvdA senioren zich onderhand 

te goed aan de dis en werden oude contacten her-
steld en was er tijd voor vragen aan de wethouder, 
raadslid Theun Nicolai en aan de bestuursleden. 
Voorzitter Alie Ferwerda die het één en ander voor 
deze dag had geregeld liet weten dat deze 1 mei 
viering een succesformule lijkt te zijn  en beloofde 
dat het bestuur gaat kijken of we in 2018 dit gezel-
lige treffen weer gaan organiseren.

Bedrijfsbezoeken.
Op vrijdag 7 april brachten een delegatie van onze 
PvdA afdeling samen met een delegatie van de 
PvdA afdeling Tietjerksteradeel en medewerkers 
van de provinciale fractie van de PvdA, een bezoek 
aan de biovergisting installatie op de Dairy Cam-
pus in Goutum. Dit bezoek hield verband met 
de mogelijke komst van een biovergisting instal-
latie op de Westkern te Kootstertille. Die locatie 
in Kootstertille is gekozen voor de afzet van bio-
gas op het daar liggende gasverdeel station en de 
mogelijkheden van aan en afvoer van groenafval 
langs weg en water.

In Goutum kreeg het gezelschap een rondleiding 
van de directeur van het bedrijf Piet van der Hoop. 
Hij gaf uitleg bij de aanvoer van groenafval, sloot-
afval, gras en mestoverschotten bij de biovergis-
ter. Dit groenafval werd in een grote mengma-
chine met het mestafval vermengd en vervolgens 
middels een vergisting in grote opslagtanks 
bewerkt. Bij die bewerking ontstaan een hoog-
waardig biologisch gas dat zeer geschikt is voor 
verwarming. Er is meer dan twintig jaar geëxpe-
rimenteerd met de vergister. In het verleden wer-
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den grote hoeveelheden mais toegevoegd. Mais 
is voor de vergisting niet meer nodig volgens Van 
der Hoop omdat het procedé van de vergisting 
is veranderd waardoor de eerdere stankoverlast 
die bij het produceren vrij kwam tot bijna niets 
is teruggebracht. Na vergisting blijft een restpro-
duct over dat zeer geschikt is voor bemesting van 
weiland en bouwland. Het restproduct wordt als 
mest gedroogd en in korrelvorm afgezet. Bij de 
bouw van nieuwe biovergisters in Fryslân worden 
de aangevoerde afvalproducten zoals groenafval 
en mest niet meer in de openlucht bewaard maar 
vindt dit plaats in grote loodsen waardoor de geur 
die ontstaat bij broei van afvalhopen tot een mini-
mim wordt teruggebracht.
Omdat gemeenten steeds meer in de maag komen 
te zitten met het groenafval zullen in de komende 
jaren meer biovergisters worden gebouwd om dit 
afval door vergisting productief te maken en zo 
het overschot te verwerken. In Leeuwarden wordt 
eind 2017 een grote nieuwe vergister in bedrijf 
gesteld en dat betekent dat Leeuwarden ook zijn 
groenafval kan verwerken en honderden gezinnen 
aan kan sluiten op het biogas. Bovendien geeft de 
rechtstreekse afvoer van afval naar de vergister 
een grote besparing in kosten. Voor Achtkarspe-
len zou het betekenen dat een biovergister die op 
de Westkern in Kootstertille wordt gebouwd een 
productie aan biogas kan leveren voor ongeveer 
5000 woningen. Een enorme inhaalslag op het 
terrein van groene energie aldus Van der Hoop. 
De bouw in Kootstertille biedt bovendien ook 
mogelijkheden voor aanvoer van groenafval over 
water en daarvoor wordt de kade aangepast aan 
de Westkern. De vertegenwoordigers van de PvdA 
Achtkarspelen hebben kritisch rondgekeken bij de 
biovergister en geconstateerd werd dat de overlast 
aan geur en stank bij de vergister in Goutum niet 
meer was dan wat ook wordt geconstateerd op een 
normaal boerenbedrijf en zeker veel minder is dan 
in de omgeving van bedrijven met intensieve vee-
houderij. Namens de afdeling Achtkarspelen liep 
fractievoorzitter Theun Nicolai weten dat de bouw 

van een biovergister in Achtkarspelen past in het 
groenbeleid van de gemeente. Hij gaf aan dat de 
inwoners van Kootstertille nauw moeten worden 
betrokken bij de bouw en dat hun de mogelijkheid 
wordt geboden om zelf ook een kijkje te nemen bij 
de biovergister in Goutum om zich ook een idee 
te vormen wat de bouw van een vergister voor het 
dorp betekent.

Bezoek aan de Maatschappelijke 
Onderneming Achtkarspelen op 
vrijdag 9 juni 2017.

Met een delegatie van het bestuur, de fractie en 
een aantal leden werd op vrijdag 9 juni een bezoek 
gebracht aan de MOA in het nieuwe gebouw aan 
de Molenweg 6A in Surhuisterveen. Zoals bekend 
is de PvdA al vanaf 2012 een voorstander van een 
eigen maatschappelijke onderneming in Achtkar-
spelen waarin mensen met een acherstand tot de 
arbeidsmarkt een springplank naar het bedrijfsle-
ven kunnen vinden of het werk in een beschermde 
omgeving kunnen doen. Het, PvdA standpunt is 
altijd geweest dat iedereen mee kan doen en de 
MOA biedt daar de mogelijkheden voor. Onder 
het wethouderschap van Gerda Postma heeft de 
MOA een defi nitieve vorm gekregen en in maart 
2017 kon het gebouw aan de Molenweg in Sur-
huisterveen geopend worden. Er wordt onder lei-
derschap van Sipko Postma en zijn team verder 
vorm gegeven aan de uitwerking waarbij ook de 
mensen van Caparis onderdak vinden bij de MOA.
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De MOA, maatschappelijke onderneming Acht-
karspelen, behoort midden in de gemeente be-
toogde Sipko Postma tijdens het werkbezoek van 
de PvdA. Achtkarspelen, tijdens het bezoek. Sa-
men met drie leden geeft hij leiding aan de nieuwe 
organisatie aan de Molenweg. De herstructuring 
van Caparis is in volle gang maar inmiddels zijn 
er van de 141 medewerkers van Caparis  uit Acht-
karspelen, al 64 aan het werk in het team “Moai 
Grien” in Achtkarspelen. Postma vertelde aan de 
PvdAers dat hij meer wil. Het project “Moai wurk 
“ is inmiddels ook van start en de mensen vanuit 
dit project gaan aan de slag bij ondernemers in 
Achtkarspelen. Sommige mensen hebben jaren-
lang geen werk gehad en staan ver van de arbeids-
markt maar met laagdrempelige instroom kunnen 
ze weer mee doen in de maatschappij en horen 
ze weer bij de Mienskip. Ondernemers in Acht-
karspelen staan open voor een goede samenwer-
king met de MOA en maken graag afspraken om 
mensen die ook iets minder kunnen presteren een 
beschermd plekje te bieden. Laagdrempelig is één 
van de steekwoorden die Postma gebruikt. Men-
sen moeten vanuit de bijstand hier binnen kun-
nen wandelen en als het aan Postma ligt moet de 
poortfunctie tot het werk niet in het gemeentehuis 
in Buitenpost te blijven maar gewoon bij de MOA 
aan de Molenweg in Surhuisterveen. Inmiddels 
zijn binnen de MOA 15 reïntergratie projecten op-
gezet maar dat moeten er als het aan mij en mijn 
medewerkers ligt 65 worden aldus Postma die met 
zijn mensen ook bezig is met een project “Moai 
thûs” van waaruit hulp kan worden geboden aan 
afhankelijke senioren in de vorm het doen van 
klusjes. Hij riep de PvdAers op om niet te bang te 
zijn voor het nemen van beslissingen als het om 
de Mienskip gaat en de mensen die daarin wonen, 
werken en leven en soms de steun van anderen 
nodig hebben om zich goed te voelen. De MOA 
die onder de voormalige wethouder Gerda Posma 
gestalte kreeg heeft een grote toekomst ook voor 
de mensen die ver van de arbeidsmarkt staan liet 
hij weten

Keukentafel gesprekken.

Vanaf begin 2017 organiseren de fractie en het be-
stuur de keukentafel gesprekken. Bij de keukenta-
felgesprekken worden steed vertegenwoordigers 
uit de samenleving of uit organisaties uitgenodigd 
en komt een bepaald onderwerp, waarmee de po-
litiek te maken heeft, besproken. De gesprekken 
vinden in een informele sfeer plaats aan een grote 
keukentafel aan de Voorstraat in Buitenpost waar-
bij een soepje en broodjes worden geserveerd. De 
uitkomsten van de gesprekken worden gebruikt 
als ondersteuning van het voeren van het poltieke 
beleid van de PvdA afdeling Achtkarspelen.
Keukentafelgesprek Zorg 23 januari 2017.
We hadden bij dit gesprek een aantal mensen uit-
genodigd die in de zorg werkzaam zijn of er in hun 
werk dagelijks mee krijgen te maken. Een aantal 
zorgpunten uit dit tafelgesprek werden genoteerd 
om er verder in het politieke werk van onze wet-
houder en onze fractie wat mee te doen. 
Uit het gesprek werd al snel duidelijk dat er in 
Achtkarspelen zorgen zijn over jongeren. Er han-
gen te veel jongeren op straat rond en er is te wei-
nig plek voor deze jongeren De werkers in de zorg 
aan tafel bepleiten nadrukkelijk voor meer plaat-
sen in de gemeente waar jongeren zich kunnen 
ontspannen. In het sociaal jongerenwerk is veel 
wegbezuinigd en de roep vanuit de zorg om meer 
te investeren in de zorg voor jongeren moet door 
de politiek worden gehoord. Zo zijn jongerenwer-
kers voor het grootste deel wegbezuinigd. Een 
gemis dat door de zorgverleners wordt gevoeld. 
Jongerwerkers zijn de ogen en oren van onze jon-
geren in de samenleving en bieden veel steun bij 
opzet en uitvoering van het jongerenwerk. Daarop 
bezuinigen is om moeilijkheden vragen aldus de 
afgevaardigden aan tafel
Met name alcohol en drugsgebruik met de daaruit 
voortvloeiende criminaliteit is één van de groot-
ste zorgen voor de zorgverleners. Door de ouders 
worden de gepaard gaande problemen vaak te 
weinig herkend en erkend waardoor de jongeren 
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uit deze groep al snel een forse achterstand oplo-
pen in vergelijking met andere jongeren uit dezelf-
de leeftijdsgroep. Laagopgeleide jongeren vinden 
vaak geen werk en komen op straat terecht. Ook 
het sanneren van de zogenaamde keten waar jon-
genen samenkwamen en een plekje vonden zijn 
verdwenen en het feit dat de Drank en horecawet 
aangepast is en jongeren geen alcoholhoudende 
dranken meer kunnen kopen, leidt tot verande-
rend gedrag. Het gebruik van deze dranken heeft 
zich meer naar het eigen huis verplaatst of in par-
ken en stegen waarbij de drank dan door ouderen 
worden gekocht. De problemen met veel jongeren 
zijn ook vaak te herleiden naar de eigen gezinnen.
In Achtkarspelen maken veel jongeren hun oplei-
ding niet af en vinden dan geen aansluiting op het 
beschikbare werk. Vanuit de politiek, zo vinden de 
zorgwerkers zou het wenselijk zijn om voor deze 
groep jongeren een soort dagopvang op te richten 
waarbij jongeren bijscholing ontvangen en wor-
den opgeleid tot regulier werk. 
Een apparte aandachtsgroep zijn de éénouderge-
zinnen met jonge kinderen . Deze éénoudergezin-
nen wonen in Achtkarspelen gemiddeld veel meer 
dan in andere gemeenten Ze hebben vaak grote 
fi nanciële schulden. Het is een groep die extra 
aandacht verdient vanuit de zorg.
De vertegenwoordigers uit de zorgsector zijn in-
genomen met de 130% regeling die de gemeente 
Achtkarspelen heeft vastgesteld voor de minima. 
Daardoor kan vaak ingespeeld worden op plot-
seling ontstane behoeften zoals vervanging van 
een wasmachine of een fi ets en soms een kleine 
aanpassing aan een woning. In het algemeen is 
er grote tevredenheid over de wijze waarop de 
huishoudelijke hulp kan worden ingezet in Acht-
karspelen. Toch zijn er altijd nog situaties die niet 
herkend worden en dat heeft vaak een oorzaak zo-
als het zich niet aanmelden voor huishoudelijke 
hulp of het niet durven.

Keukentafelgesprek wonen 20 
maart 2017.

Bij het keukentafelgesprek waren aanwezig een 
ondernemer/fi scalist, een makelaar, een project-
ontwikkelaar en iemand van jongerenhuisvesting. 
Van de PvdA, wethouder John Stellinga, fractie-
voorzitter Theun Nicolai, bestuursvoorzitter Alie 
Ferwerda en dagvoorzitter Jan Kloosterman
De krimp zo bleek uit het gesprek met betrokke-
nen is een opgelegd stempel dat remmend werkt 
voor Achtkarspelen.  Voldoende geschikte wonin-
gen voor jongeren en gezinnen in de gemeente 
kunnen het inwonertal juist doen toenemen. Als 
voorbeeld werd het tweelingdorp Gerkesklooster-
Stroobos genoemd waar de bouw van een vijf-
tiental woningen voor startende jonge gezinnen 
er voor zorgde dat er een geboorte overschot tot 
stand kwam en het tweelingdorp een plus scoorde 
op het inwonertal. 
De deskundigen op de woningmarkt signaleren in 
Achtkarspelen een veel te afwachtende houding 
als het betreft de bouw van starterswoningen en 
de bouw van woningen voor alleenstaande jon-
geren. Het woning bestand van de Stichting Wo-
ningbouw Achtkarspelen is sterk gedateerd en 
die woningen zijn niet meer gewild bij een groot 
deel van de inwoners. De gemeente zou aldus de 
deskundigen het beleid samen met de woning-
corporaties over een andere boeg moeten gooien 
waarbij een deel van de oudere huurwoningen kan 
worden gesloopt en nieuwbouw in de plaats kan 
komen, afgestemd op de wensen van starters en 
jongeren.
In de buurgemeente Tietjerksteradeel worden 
Tiny Houses gebouwd voor jongeren en alleen 
staanden. Ondernemers zien dat als een toe-
komst om jongeren binnen de gemeente te kun-
nen blijven huisvesten. Eisen met betrekking tot 
woonruimte zijn sterk veranderd en jongeren 
hebben vaak geen behoefte meer aan grote woon-
ruimtes en veel slaapkamers maar willen compact 
wonen met alleen het hoogst noodzakelijke om 
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zich heen. Veel jongeren hebben veel activiteiten 
buiten huis en zijn minder afhankelijk van veel 
comfort. De PvdA wordt aangeraden om de bouw 
van Tiny Houses in Achtkarspelen mogelijk te ma-
ken voor jongeren.
Volgens de deskundigen aan tafel trekt de eco-
nomie aan en zal deze ook in de nabije toekomst 
zich verder ontwikkelen. Het aantal banen voor 
hoog opgeleiden in de economie neemt toe. Hoe-
wel ook de bedrijven in Achtkarspelen merken dat 
de economie aan trekt is het aantal banen bij die 
bedrijven voor hoogopgeleiden nog steeds mar-
ginaal. Een aantal bedrijven in de gemeente heeft 
aangegeven zich verder te willen ontwikkelen en 
stelt dat er  ook behoefde is aan duurdere huur-
woningen in een hoger segment in Achtkarspelen. 
Hier zou de gemeente het beleid moeten bijstel-
len door niet meer van veel van hetzelfde in de 
huursector te bouwen maar te mikken op een ho-
ger segment in deze sector.
Levensloop bestendige en duurzame bouw. Ma-
kelaars in de gemeente signaleren een verande-
ring in vraag van de eigen woning naar een goede 
huurwoning. In de jaren zeventig en tachtig wer-
den in Achtkarspelen veel woningen gebouwd met 
een subsidie om de bouw van het eigen woning 
bezit te stimuleren. 
De bewoners van deze woningen behoren zo lang-
zamerhand allemaal tot de senioren  en stoten nu 
die woningen af om vervolgens te opteren voor 
een huurwoning. Hierdoor ontstaat een grotere 
druk op de huurmarkt en is de vraag naar een 
kwalitatief goede huurwoningen sterk aangetrok-
ken. Deze huurwoningen zijn in Achtkarspelen 
niet of slechts mondjesmaat beschikbaar waar-
door senioren na de verkoop van de eigen woning 
genoodzaakt worden  naar andere gemeenten te 
verhuizen waar die woningen wel vooradig zijn. 
Genoemd worden Tietjerksteradeel en Groote-
gast. Tot slot menen de deskundigen dat Acht-
karspelen te hoog in de boom zit met de verkoop 
van bouwterreinen waarbij de vierkante meter 
prijs meer bedraagt dan bij de buurgemeenten.

Keukentafelgesprek Armoede 
12 juni 2017.

Bij dit gesprek schoven niet alleen een aantal vrij-
willigers uit de sociale welzijninstellingen maar 
ook vertegenwoordigers uit het veld zoals een 
medewerkster van Kearn aan tafel. 
Armoede zo bleek al snel uit de gesprekken is een 
hoofdstuk in Achtkarspelen dat heel moeilijk te 
bestrijden is. Het gemiddelde lage inkomen, de 
gemiddelde lage opleiding, het lage ambitie ni-
veau bij veel inwoners en de lage geletterdheid 
zijn factoren die in een gemeente zoals Achtkar-
spelen is, moeilijk lijken te verbeteren.
Voor veel gezinnen en ook ouderen is een fi nan-
cieel steuntje in de rug soms hard nodig omdat 
ze het anders niet redden. Een groot deel van de 
mensen die  in aanmerking wensen te komen voor 
een tegemoet koming in bepaalde kosten of voor 
hun kinderen geld nodig hebben om ze mee te la-
ten doen in de Mienskip vindt daarin zelf een weg 
via dorpenteams,hulpverleners, zorg instellingen 
of behulpzame vrijwilligers, maar er zijn in Acht-
karspelen ook een groot aantal mensen die bang 
zijn om zich fi ancieel bloot te geven en daardoor 
geen ondersteuning ontvangen en steeds verder 
in de plobemen raken.
 In veel gezinnen zijn grote schulden en daar wordt 
passende hulp voor gezocht en soms gaat dat via 
schuldhulp verlening. Laaggeletterdheid is een 
terrein waarbij in Achtkarspelen een tandje hoger 
moet worden ingezet aldus de vertegenwoordig-
ster van Kearn. In de Gemeente Achtkarspelen is 
het aantal mensen dat niet goed of helemaal niet 
kan lezen of schrijven hoger dat in de andere Frie-
se gemeenten. Daar ligt vaak ook de barriëre voor 
de hulpaanvraag. Niet kunnen lezen of schrijven 
houdt in dat de mensen ook geen formulieren in 
kunnen vullen of een schriftelijke aanvraag tot 
kostenvermindering kunnen indienen. Vaak scha-
men ze zich ook voor dit gemis aan kennis en re-
ageren ze niet.
Het woud van regelingen is ook een grote han-
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dicap. Mensen die worden afgewezen voor een 
bepaalde regeling kunnen vaak nog wel met resul-
taat een beroep doen op andere regelingen maar 
weten dit niet. Dit komt ook doordat sommige 
hulpverleners de regelingen niet kennen.  Ook 
de hulpverleners van dorpenteams,die overigens 
goed werk doen, worden niet altijd bereikt door de 
mensen die hulp nodig zijn. 
Achtkarspelen kent veel stille armoede laten de 
vrijwilligers weten en vooral in dorpen als Twij-
zelerheide, Twijzel, Kootstertille en Harkema zou 
meer gericht gewerkt moeten worden aan het 
bestrijden van de armoede bij gezinnen en seni-
oren. Vanuit de vrijwilligers organisaties WMO 
en SUSKA wordt gepleit voor een gericht onder-
zoek bij de bevolking van Achtkarspelen via een 
zogenaamde kanskaart. Daarbij komt er een beeld 
naar voren waar op ingespeeld kan worden door 
hulpverleners. In Leeuwarden en Joure heeft een 
dergelijk onderzoek veel boven water gebracht en 
kon daadwerkelijk hulp worden verleend.

Met de gemeenteraads verkiezingen 
2018 in het verschiet.

Na de grote verkiezings nederlaag bij de tweede 
kamer verkiezingen ligt het onderwerp regelmatig 
op de bestuurs tafel. Hoe houden we onze socia-
listische partij de PvdA in de gemeente Achtkar-
spelen overeind.  Nu hebben we met enig geluk 
nog drie zetels binnen gehaald maar als de lande-
lijke tendens zich voortzet hoe ziet politiek Acht-
karspelen er in 2018 nog uit. Of het nu komt door-
dat de PvdA landelijk met de VVD een regering 
vormde waarbij de crisisstorm moest worden ge-
trotseerd en iedereen dat voelde in de portemon-
nai of dat Nederland verrechtst. Het probleem is 
levensgroot aanwezig binnen onze PvdA. We lij-
ken in het verdomhoekje terecht te zijn gekomen 
en dat is niet het hoekje waar we als linkse sociale 
partij willen zitten. 
In Nederland en ook in Fryslân zijn voorbeelden 
van een succesvolle samenwerking op links in ge-

meenten druk aan het werk en dat heeft ons als 
bestuur op het spoor gezet om een verkennend 
gesprek te voeren met de vertegenwoordigers van 
de SP en Groen links in onze gemeente. Per slot 
van rekening is een samenwerking op links om 
onze socialistische idealen in onze gemeente te 
blijven uitvoeren en daar het beleid op te stoelen 
best mogelijk met partijen die ook raakvlakken 
hebben met onze links sociale politiek.
Op 8 mei vond op verzoek van ons bestuur een 
overleg plaats aan de Voorstraat in Buitenpost 
met Marian Rigter en Meine Hamstra van de SP 
en met Brigitta Scheepstra en Eize Medema van 
Groen links. Van onze PvdA waren de initatiefne-
mers Theun Nicolai, Sjon Stellinga. Alie Ferwerda 
en Jan Kloosterman aanwezig. De aanleiding op 
deze bijeenkomst was het snel verrechtsen van de 
kiezers in Achtkarspelen waarbij als uitgangspunt 
de uitslag van de  laatste tweede kamer verkie-
zingen werden gehanteerd. De rode dorpen van 
weleer zijn een domein geworden van PVV stem-
mers en het gegeven dat de PVV probeert bij de 
volgende verkiezingen ook in Achtkarspelen met 
een gemeentelijke lijst te komen waren daarbij 
de zorg die we uitten. Ook de vertegenwoordi-
gers van de beide andere partijen deelden onze 
zorgen. Het volgende punt van de bespreking in 
deze bijeenkomst was een middel te vinden om 
de verrechtsing in Achtkarspelen tegen te gaan en 
mogelijk een halt toe te roepen. De gesprekspart-
ners en wij waren het er over eens dat in navolging 
van andere gemeenten er een onderzoek in de ei-
gen gelederen moest worden gehouden of er een 
mogelijkheid zou zijn om in een linkse samenwer-
king van de drie partijen een daad te stellen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Afgesproken 
is in deze bijeenkomst dat de drie partijen zich in 
eigen kring zouden gaan beraden en dat er een 
vervolg gesprek zou komen op 6 juni.
De bijeenkomst op 6 juni werd gehouden in it 
Koarting te Buitenpost in nagenoeg dezelfde sa-
menstelling. In dit gesprek bleek duidelijk dat de 
vertegenwoordigers uit de drie partijen verder 
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wilden praten over de mogelijkheden om een 
gezamenlijk kieslijst uit te brengen bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in 2018 en dat daarbij 
gezamenlijk een programma zou kunnen worden 
geschreven. Dit als alle partijen daartoe vanuit de 
eigen afdeling groen licht zouden krijgen.Als op-
dracht kregen de vertegenwoordigers uit alle drie 
partijen mee om met de eigen leden een verga-
dering te beleggen en goedkeuring te vragen over 
een mogelijke verdere samenwerking op links.

Ondetussen had Theun Nicolai een opiniestuk 
geschreven over deze mogelijke samenwerking in 
het gewestelijk blad de Reade Tried. Hieronder de 
tekst.

Linkse samenwerking in de gemeen-
te Achtkarspelen. 

Door Theun Nicolai, fractievoorzitter PvdA afde-
ling Achtkarspelen.
Nadat ik de uitslag van de 2e kamerverkiezin-
gen goed tot me had laten doordringen was mijn 
twijfel over “links” groter dan mijn  verwachting 
over de resultaten op “rechts”. Behoudzucht en 
onvrede is de nieuwe politieke correctheid gewor-
den. En ik maar denken dat de kiezer zich zou re-
aliseren dat we tot één van de meest rijke, meest 

gelukkige, meest ondernemende en meest sociale 
landen behoren. Met het beste zorgstelsel en het 
beste pensioenstelsel ter wereld en met erg geluk-
kige kinderen. Eén en ander met dank aan de Par-
tij van de Arbeid.
Ergo: ergens in mijn zure binnenste verlangde een 
zeurderig stemmetje naar een vorm van een ver-
lichte linkse overheersing. Maar dat gaat natuur-
lijk dus niet weg met dat zeurderige stemmetje. 
Voorwaarts ............. maar niet vergeten.
Voorwaarts, maar er moet wel iets veranderen. 
Ledenverlies, vergrijzing van het ledenbestand 
en achtereen opvolgende verkiezings nederlagen 
vragen om bezinning en een zekere nederigheid. 
De fase van ontkenning is gepasseerd. Aktie van 
onderop is geboden.  De traditionele ankerpunten 
werken niet meer. Niet voorde politieke partijen 
en ook niet voor de kiezers. Het stemgedrag van 
de kiezer is vluchtig en niet meer vastomlijnd. 
Politieke partijen kruipen naar elkaar toe. Geen 
partij is echt tegen de verzorgingstaat , het milieu 
is geen keuze meer (Parijs) en economische voor-
spoed en werkgelegenheid is een breed gedragen 
mening. Zelfs de invoering van een basisinkomen 
kent niet alleen supporters op links maar ook bij 
D.66 en de VVD. In juli 2016 schreef ons kandi-
daat kamerlid Marco Keizer uit Triemen/Drach-
ten in de LC al dat links in 2017 de handen ineen 
moest slaan. In 2017 zal dat niet meer lukken. 
Dan maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2018. Immers, actie begint altijd van onder 
op aan in Fryslân. De strijd tussen de PvdA, Groen 
links en de SP doet geen van deze partijen goed en 
doet de invloed of macht zoals u wilt, verwateren. 
Ze zouden elkaar, ieder vanuit de eigen rol, kun-
nen versterken. Progressieven van Fryslân ........ 
verenigt u. Verenigt u op thema’s als werk en in-
komen, sociaal beleid, culturele tolerantie, zorg,  
klimaat en duurzaamheid. Ik ben er redelijk zeker 
van dat een lokale samenwerking op links niet een 
groot probleem is, mits zij wordt gecompenseerd 
door de schoonheid van wezenlijke politieke in-
vloed of macht.
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De PvdA Achtkarspelen neemt de handschoen op. 
Wij gaan binnenkort in gesprek met de SP en met 
Groen links in Achtkarspelen. Op een informele 
wijze en zonder agenda, maar toch. Het bolwerk 
PvdA mag barsten opdat het zonlicht weer weet 
door te dringen. Samen lokaal doort met de SP en 
Groen links zonder verloochening van ons indruk-
wekkende verleden maar aangeraakt door nieuwe 
krachten en begeerten. Ja, ik zit nog een beetje in 
de 1 mei viering. 
Het bovenstaande heb ik geschreven gedachtig 
de dichtregel van J.C. Bloem: IEDERE VERANDE-
RING IS EEN VERSLECHTERING, ZELFS DE VER-
BETERING.

Bijzondere ledenvergadering.

Op maandag 26 juni riep het bestuur middels 
een uitnoding de leden op bij een buitengewone 
ledenvergadering over de linkse samenwerking.  
De opkomst bij deze vergadering was goed en 
er volgden in deze vergadering onder leiding van 
voorzitter Alie Ferwerda pittige discussies over 
een mogelijke samenwerking bij de gemeente-
raadsverkiezingen in 2018 met de SP en Groen 
links Bij een stemming na de discussies bleek dat 
er slechts één van de aanwezige leden was die zijn 
bedenkingen uitsprak tegen een samenwerking 
op links in Achtkarspelen. Het bestuur kreeg van 
de vergadering groen licht om verder stappen te 
ondernemen in een mogelijke samenwerking op 
links tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2018.  
De voorzitter liet weten dat ook de niet aanwezi-
gen op deze vergadering digitaal het verslag van 
deze vergadering krijgen toegezonden. Op 10 juli 
zal er een volgende gesprek zijn met de SP en 
Groen links en als het nodig mocht zijn worden de 
leden na de vakantie opgeroepen om het resultaat 
in een volgende buitengewone vergadering verder 
te bespreken.

De wethouder in beeld.

Op 24 mei jl tekende wethouder Sjon Stellinga  
samen met vertegenwoordigers van Kearn, Tim-
paan, het Jeugdcultuurfonds, de voedselbank en 
de GGD een intentie verklaring om de armoede 
in onze gemeenten te bestrijden. Door de inten-
tie verklaring, verklaarden alle partijen zich bin-
dend samen te werken om gezamenlijk een forse 
bijdrage te gaan leveren bij de uitvoering van het 
armoedebeleid in onze gemeente. Of zoals Sjon 
Stellinga zei: “Wij hechten veel belang aan een 
goede samenwerking met onze partners, want ar-
moede op een duurzame manier oplossen kan de 
gemeente alleen niet.”
Op 27 mei opende Sjon Stellinga in het kunst-
centrum  “Art it is “in Buitenpost de eerste kunst-
week in Achtkarspelen. Een week die bol stond 
van kunst en cultuur waaraan een groot aantal 
kunstenaars uit Achtkarspelen en daarbuiten aan 
meewerkten door een week lang het ateliers op te 
stellen voor het publiek. De week werd afgesloten 
met een grote kunstmanifestatie op het Buewe-
klooster te Drogeham met eern kunstmarkt, een 
galerie, een kunst en kitsch en een kunstveiling.
Op  22 juni had Sjon Stellinga voor het eerst een 
confrontatie met een 3D printer op de basisschool 
de Fontein te Buitenpost. Voortschrijdende tech-
nologie speelt niet alleen een steeds grotere rol 
in de samenleving maar ook de scholen in de 
gemeente maken deze ontwikkelingen mee. Stel-
linga had nog niet eerder een 3D printer gezien 
en lied zich breed door de leerlingen informeren.  
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Basisschool de Fontein wil zich gaan richten op 
toekomst gericht onderwijs en de aanschaf van 
een 3D printer past daar naadloos in. De leerlin-
gen van de school gaven voor de wethouder een 
uitgebreide presentatie.

Van de raadsleden.

Theun Nicolai
Kunst en cultuur staan bij onze PvdA hoog op de 
agenda. Dat wil de afdeling ook in 2018 tijdens 
Kulturele Haedsted LF2018 in Achtkarspelen ook 
laten zien bij de gemeentelijke activiteiten in het 
kader van dit evenement. De provincie Fryslân 
moedigt de inwoners van Fryslân aan om met 
plannen te komen en die uitdaging hebben de in-
woners van Augustinusga zich ter harte genomen. 
Iniatiefnemers Henk Laanstra en Anja Klok vorm-
den een projectgroep en al snel was er een thema. 
De bekende historisch schilder Willem Bartel van 
de Kooi werd 250 jaar geleden in Augustinusga 
geboren en de projectgroep wil een groot aantal 
van zijn werken die in verschillende musea in ex-
posities zijn opgenomen naar Augustinusga ha-
len voor een expositie in eigen dorp. Daaromheen 
moet een netwerk van activiteiten gaan ontstaan 
dat verbindingen heeft met andere dorpen in de 
gemeente. Verder zou in het kader van culturele 
haedsted aan Augustinusga de titel cultureel 

hoofddorp van Achtkarspelen verleend moeten 
worden en zou in 2018 een gemeenteraadsverga-
dering in dit voormalige hoofddorp van Achtkar-
spelen moeten plaats vinden. 
Theun Nicolai wist al deze wensen van de werk-
groep in een motie vast te leggen en deze werd op 
donderdag 6 juli tijdens de kadernota vergadering 
van de gemeenteraad ingediend en met steun van 
alle partijen aangenomen. 

Jaap Braams.
In de vergadering van 6 juli diende Jaap Braams 
een motie in met als onderwerp “Verpaupering en 
recreatie “ waarin hij de vervuiling van de Fabrysk-
feart in Augustinusga aan de orde stelde en een 
projectplan voorstelde met de volgende punten:
verwijdering van vervuild slib; aanbrengen 
beschoeiing;realisering projectplan werkgroep 
Fabrieksfeart/Rondje Augustinusga;versterking 
biodiversiteit Fabryksfeart;zonodig medefi nan-
ciering door de gemeente Achtkarspelen door 
gebruik te maken van eenmalige gelden (precario 
opbrengsten);de mogelijkheid te onderzoeken 
voor sociale werkgelegenheid in het kader van 
participatie(Buig gelden);wanneer er provinci-
ale of andere subsidies beschikbaar zijn deze in 
te zetten;een en ander in overleg en samenwer-
king met natuurlijk de projectgroep, dorpsbelang 
Stiensgea, provincie en last but not least it Wet-
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terskip, zij is onderhoudsplichtig.
Deze motie werd door alle partijen overgenomen.
Zorgen en gezondheidsrisico’s voor de aanwo-
nenden aan de vervuilde Fabryksfeart in Augusti-
nusga worden gedeeld door de PvdA.  In de vrijwel 
uitzichtloze situatie waarin de verantwoordelijke 
overheden, de provincie Fryslân, het waterschap 
Fryslân en de gemeente Achtkarspelen al jaren 
een pas op de plaats hebben ingenomen en er 
geen voortgang meer is te bespeuren om de ver-
vuilde vaart aan te pakken, heeft onze PvdA fractie 
het voortouw  genomen in de gemeenteraad en 
heb ik in de raad van  mei 2017 daartoe een motie 
ingediend die met algemene stemmen werd aan-
genomen.
Het slib op de bodem van de vaart is ernstig ver-
vuild in de vorige eeuw door onder anderen de 
lozing van water van fabrieken en bedrijven. De 
schadelijke stoffen die in het slib aanwezig zijn 
bestaan onder meer uit olieachtige stoffen, kwik, 
koper, PCB’s en Drins zoals DDT, DDE en DDD. 
Bovendien ergeren de inwoners van Augustinus-
ga zich al jaren aan de deplorabele staat van de 
vaart waarbij de walbeschoeiïng ernstig in verval 
is geraakt  en een extra gevaar oplevert voor mo-
gelijke schade. De PvdA is van mening dat het nu 
tijd wordt voor actie en dat het college zich niet 
langer kan verschuilen achter andere overheden.  
Daarom vraagt de PvdA aan het college om nu 
in actie te komen en samen met het Waterschap 
Fryslân op korte termijn de Fabryksfeart aanpakt 
en het vervuilde slib gaat opbaggeren en de wal-
beschoeiing vernieuwd. De motie werd gesteund 
door alle partijen in de gemeenteraad. Henni van 
Asten PvdA bestuurslid bij het Wetterskip Fryslân 
gaat zich inzetten om de schoonmaak van de Fa-
bryksfeart hoog op de agenda te krijgen bij it Wet-
terskip.

Sietie Haagsma
Eén van de onderwerpen die spelen is natuurlijk 
ook het aanstaande provinciale evenement in 
2018m de Culturele Hoofdstad. Onlangs stond 
het onderwerp op de raadsagenda en al snel bleek 
uit de discussies dat niet alle pijlen dezelfde kant 
opstonden. In dat soort situaties kan een schor-
sing in de vergadering soms heel nuttig zijn om 
even overleg te voeren met andere partijen en al-
les in één richting te krijgen.
In één van de laatste vergaderingen hadden we 
het over Culturele Hoofdstad en het voorstel van 
de provincie Fryslân om per inwoner een euro be-
schikbaar te stellen voor de marketing van het pro-
ject. Voor Achtkarspelen zou d it betekenen dat er 
vanuit de gemeente een bedrag van 28.000 euro 
moet worden bijgedragen. Dit was ook het voor-
stel van het college van Burgemeester en Wethou-
ders.  In de voordiscussie die we binnen de PvdA 
hadden gevoerd besloten we het te doen. Ook het 
CDA en de CU vonden dat we het moesten doen 
maar dan onder ristrictie dat het geld in de eigen 
gemeente aan projecten van Culturele hoofdstad 
werden besteed. Ze dienden dan ook een amen-
dement met d ie strekking in. Niet doen vonden 
de oppositiepartijen FNP, GB en VVD. Zij dien-
den een tegenmotie in. Toen kwam de wethouder 
in het geweer en deed een beroep op de Friese 
solidariteit en liet weten dat als iedere gemeente 
eerst ging narekenen of het project wel voldoende 
opleverde dat we dan nergens zouden komen. Hij 
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riep alle partijen op om over hun eigen schaduw 
heen te stappen en ontraadde beide ingediende 
amendementen.
We vroegen een schorsing aan en gingen met el-
kaar als partijen om tafel. Het GBA gaf, ook na de 
schorsing, aan tegen het voorstel te zullen stem-
men en zei overvallen te zijn door het beroep van 
de wethouder op de Friese solidariteit.
Binnen de coalitie partijen PvdA, CDA en CU ging 
het anders. Het CDA gaf tijdens de schorsing aan 
wel 28.000 euro voor Culturele hoofdstad te wil-
len bestemmen mits dat werd gebruikt in de eigen 
gemeente. Dan ga je ook als PvdA rekenen. Het 
door de oppositie partijen ingediende amende-
ment kon niet op een meerderheid rekenen.  Het-
zelfde gold voor het amendement van het CDA en 
CU. Vasthouden binnen de PvdA aan het voorstel 
van het college betekende dat het voorstel van de 
agenda zou gaan en er niets zou gebeuren.
De schorsing bleek nuttig te zijn voor onze PvdA. 
We besloten aan te sluiten bij het CDA en de CU 
waardoor het geld wel werd bestemd voor Cultu-
rele hoofdstad maar het in eigen gemeente wordt 
aangewend voor het evenement. Jammer voor de 
Friese solidariteit die we wilden tonen maar de 
opbrengst van de discussie tijdens de schorsing 
bleek op deze wijze wel nuttig omdat het voorstel 
werd aangenomen. Nuttig vooral voor iedereen 
die de Friese cultuur in de provincie maar ook die 
in eigen gemeente een warm hart toedraagt.

Even voorstellen.

Henk Hofman
In deze nieuwsbrief wil ik me  graag aan jullie 
voorstellen. Mijn naam is Henk Hofman en ik 
woon in Augustinusga. Nadat ik lid was geworden 
werd ik gevraagd om zitting te nemen in het afde-
lingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. In de 
voorjaarsvergadering van onze afdeling ben ik in 
het afdelingsbestuur gekozen.
 Over mijzelf. Ik werk in de zorg en probeer men-
sen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar 
regulier werk. Verder werk ik aan een plan om in 
onze gemeente een opzet te maken voor een toe-
gankelijker zorg waarbij de kosten van overhead 
naar beneden bijgesteld kunnen worden. Ik wil 
actief bezig zijn in het sociaal domein en dat is 
ook mijn drijfveer om politiek actief te worden. 
Soms stoor ik mij aan het negatieve commentaar 
dat mensen hebben richting de politiek en dan 
met name over het sociaal beleid. Ik probeer daar 
mijn weg in te vinden door zaken die ik tegenkom 
in mijn werk en in de samenleving bespreekbaar 
te maken bij onze politieke woordvoerders. Voor 
mij is het belangrijk om te weten wat er speelt bij 
onze inwoners  en mijn kracht is dat ik dan ook 



17

overal wat van wil weten. Je kunt me ook vaak 
vinden op bijeenkomsten die vernieuwend zijn in 
onze samenleving. Met name vernieuwing in de 
zorg heeft mijn belangstelling en daarom bezoek 
ik ook regelmatig aan zorg gerelateerde seminairs 
die over de kracht van de mienskip gaan. Wanneer 
ik ergens voor ga dan bijt ik me er ook helemaal 
in vast en dat doe ik met grote inzet. Op deze 
wijze probeer ik ook een bijdrage te leveren aan 
onze PvdA. Voor medemensen ben ik gemakke-
lijk toegankelijk. In mijn dorp Augustinusga ben 
ik actief in de vereniging voor Plaatselijk belang. 
In de sport ben ik intermediair van de jeugdsport 
, ambassadeur van HartslagNU en op de achter-
grond ben ik betrokken bij de werkgroep Wajong 
Nederland.

Wia Boonstra 
In deze nieuwsbrief wil ik me aan u voorstellen. 
Mijn naam is Wia Boonstra en in april jl ben ik 
lid geworden van de PvdA. Mijn ambitie is om op 
termijn deel te gaan uitmaken van het bestuur van 
de afdeling. Met instemming van het bestuur ben 
ik mij al vast aan het oriënteren in de afdeling.
Bij mij thuis werd altijd op de PvdA gestemd en ik 

kom zogezegd uit een rood nest. In verkiezings-
tijd kon je bij mij thuis een PvdA poster voor het 
raam vinden. Mijn vader werd boos als de buur-
man het in zijn hoofd haalde om een poster van 
een andere partij voor het raam te hangen. Het 
zijn voor mij goede herinneringen aan mijn ou-
derlijk huis. Iedereen is vrij om te stemmen wat 
hij of zij wil maar mijn idealen die ik van huis mee 
heb hekregen zijn gebleven en dat is voor mij ook 
een reden dat ik die idealen wil verwezenlijken 
binnen de PvdA. 
Ik ben werkzaam in het Algemeen Ziekenhuis Nij 
Smellinge in Drachten afdeling Medische Psygo-
logie. Met mensen omgaan doe ik graag en ik wil 
dan weten tegen welke beperkingen men aanloopt 
en in mijn rol hun helpen hierbij. Verder ben ik 
moeder van drie kinderen waarvan één met een 
ernstige verstandelijke beperking. In het leven 
loopt het soms anders dan je voor ogen hebt maar 
ik weet dat mijn kinderen alle drie gelukkig zijn. 
Dat is voor mij het belangrijkste als ouder.
Mijn binnenkomst bij de PvdA voelde meteen 
goed. Er is sprake binnen de afdeling van gelijkge-
stemdheid. Een bestuur dat gedreven is en idea-
len heeft die bij mijn visie aansluiten. Ik verwacht 
dan ook een hele mooie tijd te hebben en ga er 
van uit dat ik met het bestuur voor de mienskip 
van Achtkarspelen goede dingen kan doen in de 
samenleving van Achtkarspelen.

Bezoekteam.

In onze afdeling zijn al een groot aantal jaren le-
den bezig met het afl eggen van bezoeken aan se-
nioren, zieken en nieuwkomers.Anneke Jongejan 
doet verslag.
Al een aantal jaren gaan Hieke Postma, Hinke 
Germsen en Anneke Jongejan in het wintersei-
zoen op bezoek bij PvdA leden van de afdeling 
Achtkarspelen. In eerste instantie bezoeken we 
de leden die het oudst zijn: onze afdeling telt in 
verhouding veel leden boven de 75 jaar. Altijd weer 
zijn het goede gesprekken over het alledaagse wel 
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en wee, maar vooral ook over onze partij. De re-
den waarom men  - soms al heel veel jaren – lid is 
en de twijfels die bij veel leden ontstaan zijn over 
het deelnemen van de PvdA aan het kabinet Rutte 
II. Veel leden volgen de landelijke politiek nauw-
keurig en zijn bezorgd over het groeiend aantal 
mensen dat naar de voedselbank moet. De PvdA 
had er voor moeten zorgen dat er geen kansar-
men meer waren in ons land.
Afgelopen herfst overleden in korte tijd een aantal 
leden die op de bezoekerslijst stonden. Dat was 
een hele nare ervaring. Wel hebben we nog een 
bezoek gebracht aan de nabestaanden. En dat 
werd op prijs gesteld.
Onze afdeling krijgt nog elk jaar nieuwe leden.Aan 
wie dat wil brengen we een kennismaking bezoek 
om het één en ander te vertellen over onze afde-
ling. En verder gaan we naar leden waarvan wij 
denken dat die een bezoekje op prijs zullen stel-
len. Al met al zijn we in een winterseizoen tussen 
de 15 en 20 keer op pad met als doel de onderlinge 
verbondenheid in onze PvdA afdeling in stand te 
houden.

Vindt u het leuk om een keer een bezoek te krijgen 
van ons ?. Bel gerust naar één van de onderstaan-
de nummers.
Hieke 0511-541965; Hinke 0512-341924; 
Anneke 0512-341706.

Vragen op sociaal terrein.
Voor vragen op sociaal gebied staat 
Andries Hofstra voor u klaar. 
U kunt hem bellen op 0511-542598.

Oude foto’s.

Johan Kootstra is beheerder van onze website 
www.pvda.achtkarspelen.nl. Op de website wil het 
bestuur graag een stukje inrichten over de his-
torie van onze afdelingen. Oude foto,s en oude 
verhalen zijn daarbij van harte welkom. U kunt ze 
sturen naar Johan Kootstra Email: Johanneskoot-
stra@gmail.com of sturen naar J.Kootstra, 
Herbrandastraat 11 d Buitenpost 9285NJ.
FACEBOOK.(Afdeling Achtkarspelen van de Partij 
van de Arbeid) .
Al onze bestuurders en gemeenteraadsleden zit-
ten binnenkort op facebook. U kunt voor meer 
publiciteit van onze PvdA afdeling zorgen door 
vriende te worden  van ons facebook en berichten 
op uw eigen facebook pagina te delen.
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MOA betrekt nieuw onderkomen aan de Molenweg in Surhuisterveen
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