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JAARVERSLAG 2018 van de afdeling Achtkarspelen van de PvdA. 
 
Met het jaar-/werkplan als leidraad heeft de afdeling 
Achtkarspelen van de Partij van de Arbeid zich in 2018 op 
allerlei manieren sterk gemaakt voor de realisering van de 
ambities van de partij en de afdeling. 
 
Dit gebeurde in een context van afnemende politieke be-
langstelling bij de burger, groeiende ontevredenheid, toe-
name van het populisme en vergroting van sociale en 
economische tegenstellingen. 

 
Gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Het belangrijkste focuspunt voor de afdeling waren onge-
twijfeld de verkiezingen op 21 maart 2018 voor de ge-
meentenraad. De PvdA was begin 2018 in de gemeente-
raad van Achtkarspelen vertegenwoordigd met drie raads-
leden en in het College met één wethouder. 
 
                                           Foto: Lijsttrekker-wethouder Sjon Stellinga 
Campagne: 
 
5 januari 2018 Publicatie van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. 
13 januari 2018 Flyeren tijdens de wielercross in Surhuisterveen 
4 februari 2018 Aftrap van de campagne onder de titel “’Sterk en sociaal’. 
8 februari 2018 Start van de advertentiecampagne. 
19 februari 2018 Eerste lijsttrekkersdebat in het Tillehûs in Kootstertille. 
24 februari 2018 Op campagne, o.a. koffieschenken in zwembad de Kûpe en de 

straat op om te flyeren. 
12 maart 2018 Lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis te Buitenpost. 
20 maart 2018 Laatste campagnedag en laatste advertentie in De Feanster. 
 
 

De uitslag van de verkiezingen was 
teleurstellend en resulteerde in het 
verlies van één raadszetel. Voor dit 
verlies kunnen meerdere plausibele 
oorzaken worden genoemd. 
In de onderhandelingen over de col-
legevorming deed de PvdA lange tijd 
mee. Uiteindelijk kwam op 6 mei een 
nieuw College tot stand zónder een 
PvdA-wethouder. 
Aldus restte ons om buiten de coali-
tie te strijden voor onze idealen en 
ambities. 
 

Foto: Op campagne in Harkema. 
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Bestuursvergaderingen. 
 
Het afdelingsbestuur vergaderde in 2018 maandelijks op dinsdagavond, met uitzondering 
van juli. Tot juli was Jan Kloosterman secretaris van de afdeling. Nadien werd de functie 
waargenomen door Hink Speulman, tot zijn benoeming als secretaris van de afdeling door 
de ledenvergadering in november 2018. Toen traden ook formeel Sonja Nicolai en Bram 
Sikkema tot het afdelingsbestuur toe. 
 
Ledenvergaderingen. 
 
Statutair komt de afdeling minstens twee maal per jaar bijeen. In de ledenvergadering van 3 
april 2018 kwamen alle reglementaire onderwerpen aan de orde, evenals een terugblik op 
de verkiezingen. Er vond tijdens deze bijeenkomst geen bestuursverkiezing plaats: die werd 
door de afdeling verschoven naar de ledenvergadering van 26 november 2018. Tijdens 
deze najaarsbijeenkomst werden tevens alle reglementaire onderwerpen afgehandeld. 
 
Werkbezoeken. 
 
In het verslagjaar vonden de volgende werkbezoeken plaats: 
 
19 januari 2018 Werkbezoek aan de dorpsraad van Gerkesklooster-Stroobos. 
23 februari 2018 Werkbezoek aan Staatsbosbeheer / miedengebied. 
6 maart 2018 Werkbezoek aan het Nordwin College in Buitenpost. 
25 mei 2018 Werkbezoek aan het dorp Augustinusga. 
2 juni 2016 Werkbezoek samen met de Statenfractie aan de Rohelstermieden. 
21 juli 2018 Werkbezoek aan de Feanster Moune in Surhuisterveen. 
28 september 2018 Werkbezoek aan OBS ’t Holdersnêst in Harkema. 
16 november 2018 Werkbezoek aan Van der Meer Prefab in Drogeham. 
14 december 2018 Werkbezoek aan Koelhuis De Poel/Auke Weening te Surhuisterveen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Werkbezoek aan de dorpsraad. 
 

 
Nieuwsbrieven. 
 
In het verslagjaar verschenen twee (gedrukte) Nieuwsbrieven van de afdeling: een in juni en 
de tweede in november. In de ledenvergadering van 26 november 2018 werd besloten om 
de gedrukte Nieuwsbrief te vervangen door een digitale Nieuwsbrief. De kosten daarvan zijn 
lager - een argument dat gezien de financiële situatie van de afdeling zwaar weegt. Daar-
naast verloopt de communicatie via een e-Nieuwsbrief sneller en kan de inhoud steeds tred 
houden met de actualiteit. De e-Nieuwsbrief, onze website en Facebook vormen de belang-
rijkste communicatiekanalen van de afdeling. Ruim tweederde van de leden kan momenteel 



 
 

3 

via een e-Nieuwsbrief per e-mail worden bereikt. Voor de leden die niet per e-mail bereik-
baar zijn wordt voorlopig periodiek nog een papieren versie gemaakt. 
 
Provinciale Staten en het Wetterskip. 
 
23 juni 2018  Discussiebijeenkomst van het Gewest Fryslân te Akkrum rondom de 

thema’s van het verkiezingsprogramma. 
28 september 2018 Gewestelijke bijeenkomst in Leeuwarden rondom het verkiezingspro-

gramma. 
9 november 2018 Kennismaking in Heerenveen met de kandidaten voor het lijsttrekker-

schap voor de Eerste Kamer. 
10 november 2018 Gewestelijke bijeenkomst in Leeuwarden: bouwstenen aandragen en 

een uitdagend en reëel programma schrijven, om op deze wijze een 
bijdrage te leveren aan de toekomst van Fryslân. 

15 december 2018  Gewestelijke bijeenkomst in Beetsterzwaag: vaststelling van het ver-
kiezingsprogramma en van de kandidatenlijsten. Lijsttrekkers: Henni 
van Asten voor het Wetterskip en Marijke Roskam voor Provinciale 
Staten. Op de kandidatenlijst voor Provinciale Staten staan drie inwo-
ners van Achtkarspelen: 

       # 17. Sonja Nicolai uit Twijzelerheide, 
       # 26. Aafke Postma uit Buitenpost, 
       # 45. Jan Kloosterman uit Buitenpost. 

 
Voor de lijst voor het Wetterskip konden vanuit Achtkarspelen geen 
kandidaten worden gevonden. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Kandidaat Sonja Nicolai      © Marieke Balk 
 

 
Overig / het vermelden waard. 
 
24 februari 2018 Wethouder Sjon Stellinga laat weten dat alle kinderen in Achtkar-

spelen voortaan meedoen door het ‘Kindpakket’. Het pakket is 
bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar van ouders met 
een laag inkomen. Voor veel kinderen is meedoen geen vanzelf-
sprekende zaak, waardoor zij buiten de boot dreigen te vallen. 

10 maart 2018 In het kader van NL Doet verrichten leden van de afdeling vrijwil-
ligerswerk bij de Spitkeet in Harkema. 

15 juni 2018  Achtkarspelen maakt koopzondag mogelijk. De eerste koopzondag 
in Achtkarspelen is op 5 augustus 2018 

27 juni 2018  PvdA en GroenLinks laten weten dat er een Klimaatwet komt; een 
initiatief van beide partijen gezamenlijk. 
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21 september 2018 Seminar ‘Wat werk bij de aanpak van eenzaamheid’, tijdens het door 
It Koartling in Buitenpost georganiseerde Kom Erbij Festival. Vanuit 
de politieke partijen was alleen de PvdA vertegenwoordigd. 

20 oktober 2018 Oud-premier en oud-PvdA-leider Wim Kok overlijdt. Hij was een 
‘toonbeeld van integriteit. Gedreven, gezagsvol, loyaal, ongelofelijk 
betrokken’, aldus PvdA-leider Lodewijk Asscher in een reactie. 

22 november 2018 Achtkarspelen schaft - als een van de laatste gemeenten in Fryslân - 
het ambtsgebed in de gemeenteraad af. 

5 december 2018 Start van de campagne voor de jongerenbijeenkomst op zaterdag 26 
januari 2019. De PvdA-afdeling Achtkarspelen organiseert dan de 
eerste van hopelijk een serie ontmoetingen met jongeren en jong-
volwassenen (circa 15-30 jaar). 

   Iedereen is welkom, ongeacht levensovertuiging en politieke opvat-
ting. 

 
 

 
 

 
Hink Speulman, secretaris 
 
Buitenpost, 17 maart 2019 
 
 
Website: www.achtkarspelen.pvda.nl         
Twitter: @PvdA8karspelen 
Facebook: PvdA8k 
 
Zeker zijn van een eerlijke toekomst. 
De PvdA wil dat iedereen zeker kan zijn van goed werk, de beste zorg, onderwijs met kansen en een 
betaalbaar huis. Dat is de basis voor iedereen. Ook in de toekomst, voor onze kinderen, klein-
kinderen en hún (klein-)kinderen. Zeker zijn van een eerlijke toekomst in een wereld die aan grote 
veranderingen onderhevig is. Dat is waar we het allemaal voor doen. 
 


