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Voorzitter Roelof Veldhuis over de 

aankomende verkiezingen 

 

De campagne voor de 

Provinciale 

Statenverkiezingen en de 

waterschapsverkiezingen is in 

volle gang. Heel veel mensen 

zetten zich in om deze 

verkiezingen tot een succes te 

maken. Deze inzet is voor 

onze kandidaten maar vooral 

voor onze waarden. 

Bij de bijeenkomsten in Heerenveen en 

daarbuiten prijzen we ons gelukkig met onze 

lijsttrekker Marijke Roskam die onze sociale 

waarden elke keer helder en duidelijk verwoordt. 

In de krant met haar bijdrage in “Te Gast”, in 

gesprek met de vertegenwoordigers van de 

moslimgemeenschap in Heerenveen of bij de 

bijeenkomst van onze PvdA-senioren in 

Heerenveen van afgelopen 1 maart.  

Maar we zijn nog niet klaar! Op 15 maart het 

Coby van der Laan Event. We eren haar met 

een event in haar stijl en haar 
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interessegebieden: fair trade, verbinding, 

economie, elkaar versterken, onderwijs en 

Millenniumdoelen. Als spreker is daar o.a. 

Liliane Ploumen. 

 

En ‘s avonds organiseren we een Club Red om 

20.00 uur in Het Posthuistheater. De grote 

betekenis van sport voor de Friese 

gemeenschap staat centraal tijdens het politiek 

café Club Red van de PvdA op vrijdag 15 maart 

in het Posthuis Theater. Naast provinciaal 

lijsttrekker Marijke Roskam zullen Ingrid Paul 

(topsportcoach en bondsarts) en Daan Bultje 

(directeur Healthy Ageing Network Northern 

Netherlands) een inleiding geven waarna de 

discussie los kan barsten. De avond wordt 

gepresenteerd door Jan Julius Buwalda.  De 

toegang is gratis.  

Samen met Marijke gaan we voor een geweldig 

resultaat.  

Stem en stem Partij van de Arbeid voor de 

Provinciale Staten, het waterschap en in mei 

voor Europa!  
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Interview met 

fractievoorzitter Wanda 

Ottens 

 

Je bent nu voor de eerste 

keer fractievoorzitter in de 

gemeenteraad, hoe bevalt 

dat? 

 

Dat bevalt heel erg goed, we hebben een mooi 

en divers team opgebouwd met elkaar en we 

zijn als gemeenteraadsfractie veel aanwezig in 

het maatschappelijk veld maar ook zeker in de 

raad waar we ons PvdA geluid goed laten 

horen. We werken ook veel samen met andere 

partijen en laten ons minder leiden door 

mogelijke afspraken vanuit een coalitie, maar 

veel meer door waarden die ons raken en 

verbinden met andere partijen en werken dan 

ook goed samen met alle partijen. De 

samenwerking met onze wethouder, Jelle 

Zoetendal, en de rest van het college is ook 

prettig en goed. 
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Bijna ons hele verkiezingsprogramma wordt 

uitgewerkt, ik ben daar de leden die daaraan 

hebben bijgedragen en de Heerenveeners die 

op ons hebben gestemd erkentelijk voor. 

 

Je bent al eerder Statenlid geweest, merk 

je ook een duidelijk verschil tussen de 

Provinciale Staten en de gemeenteraad? 

 

Vanuit de gemeenteraad werk je veel dichterbij 

mensen en kun je ook sneller iets oplossen voor 

mensen. Het is meer benaderbaar en 

toegankelijker in de raad. 

Maar in de Provinciale Staten ligt het politieke 

niveau en de omvang van projecten weer wat 

hoger. Allebei hele goede plekken om als PvdA 

aanwezig te zijn. Maar tussen de mensen voel 

ik mij het meeste thuis. 
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Wat zijn je dagelijkse bezigheden naast 

het raadswerk? 

 

Ik heb een eigen bedrijf in loopbaanbegeleiding, 

outplacement en re-integratie bij ziekte.  

Ik kan de combinatie van gezin, politiek en werk 

gelukkig goed maken. In principe werk ik tijdens 

schooltijden en in de avonden ben ik vaak 

onderweg voor de PvdA, dat betekent dat ik 

veel op het schoolplein sta en voor en na 

schooltijd ook veel thuis ben. Dat zorgt voor een 

goede balans. Ik hou van sporten en ga er 

graag op uit. Gezin, familie en een sociaal 

netwerk is voor mij heel belangrijk. 
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Een gezonde rookvrije generatie, helpt u 

mee? 

Door Jelle Zoetendal  

 

Feest! Er is een Nationaal 

Preventieakkoord! Nou ja, 

papier is gewillig zal ik maar 

zeggen. Zoals bij zoveel taken 

heeft de huidige regering 

mooie plannen gemaakt, en 

mogen we lokaal voor de 

uitvoering zorgen. 

En toch kan ik hier wel met ze mee juichen. Het 

is te belangrijk om politiek over te bedrijven. Het 

opgroeien van een gezonde, rookvrije generatie. 

Iedere dag beginnen in Nederland nog altijd 75 

kinderen met roken. De verslavende 

eigenschappen maken dat ze veel moeite 

moeten doen om er weer vanaf te komen. 

Jaarlijks overlijden 20.000 mensen aan de 

gevolgen van roken. Veel volwassenen drinken 

overmatig (meer van 20 glazen per week). 

Mensen met een laag inkomen hebben vaker 

overgewicht, stress, bewegen te weinig en gaan 
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daardoor gemiddeld 7 jaar eerder dood dan 

mensen met een hoger inkomen.  

Toch kon ook de van TV bekende professor Erik 

Scherder de Tweede Kamer niet overtuigen om 

meer dwingend meer bewegen op school, 

gezonde voeding en preventie voor overmatig 

alcoholgebruik op te nemen. De feiten spreken 

voor zich en toch is er nog veel inzet nodig om 

echt stappen te maken naar een gezonde, 

rookvrije generatie. In Heerenveen doen we al 

veel: op alle basisscholen bewegingsonderwijs 

door een vakleerkracht, inzet van 

buurtsportcoaches, extra bewegingsonderwijs in 

“probleemwijken”, ook bewegingsonderwijs voor 

groepen 1 en 2 van de basisschool, steeds 

meer gezonde scholen.  

De komende tijd wil ik meer inzetten op het 

rookvrij laten opgroeien van onze kinderen. 

Bijna 25% van de volwassenen rookt. Ook op 

plekken waar kinderen opgroeien (speelplekken, 

schoolpleinen, sportvelden). Dat aanpakken lukt 

alleen maar als er van onderop een beweging 

op gang komt. Dus ik roep u op: Bent u actief bij 

de sportvereniging, bij het buurthuis, als lid van 

de MR op school, in het bestuur van een 

ouderenbond of waar dan ook. Help ons om de 

roep om dit aan te pakken sterker te maken. Ik 
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komt graag eens bij uw bestuur of vereniging 

langs om het er over te hebben. Heeft u ideeën 

mail ze dan gerust naar 

j.zoetendal@heerenveen.nl  
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Verslag algemene ledenvergadering PvdA-

afdeling Heerenveen 11 december 2018 in 

het Posthuis 

 

Aanw: Joop Peffer, Cisca Peffer-Douna, Joop 

van den Berg, Bert de Jong, Wietse Mulder, 

Coen van den Heuvel, Jos Boelhouwer, Tom 

Kroon, Folkert Veenstra, S.Lenapali,Jeroen de 

Vries, Jan van der Heide, Jochem Liemburg, 

Coby van der Laan, Roelof Offringa, Lykele 

Buwalda, Jan-Julius Buwalda, Jaap Stalenburg, 

Sybrig Sytsma, Wanda Ottens, Gerrit van der 

Wal, Jelle Zoetendal,Tineke Vijlbrief, Anneke 

Vondeling, Inge Peetsma, Huub Halbertsma, 

Willy Dommerholt, Jurrit Visser, Betty van der 

Ven, Hoite Spijkstra, 

Namens het bestuur: Sabina Rietveld, Roelof 

Veldhuis, Minke Jongsma, Marijn Molema, 

Herman Mutgeert, Ineke van Aalderen 

Afw. mk: Mieke Minkes, Greet Pels, Janneke 

Peetsma, Ali Ouahim, Marianne Koen, Alie 

Rusch, Nanne Kroes, Marie José Elsinghorst 
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1. Opening: Roelof Veldhuis heet om 19.30 
uur de aanwezige leden van harte 
welkom. 
 

2. Vaststellen agenda: de gewijzigde 
agenda wordt vastgesteld 
 

3. Mededelingen/ingekomen stukken: 
Sabina Rietveld stelt zich voor en wordt 
met algemene stemmen benoemd tot 
bestuurslid 

 

4. Vaststellen verslag 28 maart 2018: wordt 
ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de 
vorige secretaris Jeroen de Vries 
 

 

5. Afscheid oud-bestuursleden en oud-
wethouder: 
Roelof bedankt de afgetreden 

bestuursleden voor hun inzet:  

• Marianne Koen: voor haar 
deskundige financiële inzet, zij 
heeft een goede basis gelegd. 

• Jeroen de Vries: Stevig anker van 
het bestuur, procedures van de 
verkiezingen goed vastgelegd en 
contacten met buurgemeenten 
aangehaald. 
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• Jurrit Visser: Rust gebracht in de 
roerige periode, samen met Jeroen 
de fractie van dichtbij gevolgd en 
nieuw elan gebracht in de afdeling. 
 

Coby van der Laan wordt bedankt voor haar 

jarenlange inzet als raadslid en wethouder voor 

Heerenveen en voor de PvdA. Ter ere van haar 

organiseert de afdeling een “Coby van der Laan 

Event” op 15 maart; een bijeenkomst met 

spreeksters als Lilianne Ploumen, Natasja 

Bennink en het vrouwenteam van SC 

Heerenveen. 

 

6. Actualiteit in Heerenveen: verhaal door 
Jelle Zoetendal en Wanda Ottens: 
Jelle Zoetendal vertelt waar hij 

momenteel mee bezig is. Bij de 

jeugdportefeuille is een groot tekort, o.a. 

door achterstallig onderhoud. Met de 

universiteit van Groningen onderzoekt 

men hoe de aanpak effectiever kan. Het 

project heet “Doorbraak” 

De samenwerking tussen College en 

Raad gaat goed: van tevoren overleg 

maakt dat de voorstellen makkelijker door 

de raad komen. 
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Nieuwe aanpak om betrokkenheid van de 

bevolking bij het bestuur te vergroten: 

voor de vernieuwing van het centrum 

worden 10.000 mensen via loting 

uitgenodigd om mee te denken. Men 

verwacht dat hiervan zo’n 300 mensen 

komen brainstormen over de ontwikkeling 

van het centrum. Dat advies gaat naar de 

Raad.  

IJshockeyhal: staat op de nominatie om 

gerenoveerd te worden, daarom een 

onderzoek naar de staat van de hal. 

Veiligheid kon niet zondermeer worden 

gegarandeerd volgens het adviesbureau. 

Daarom is de hal gesloten. Uit overleg 

met gespecialiseerde deskundigen bleek 

dat met een paar eenvoudige ingrepen de 

veiligheid weer gewaarborgd kan worden 

en waarschijnlijk over 14 dagen weer 

open kan. 

Fractie (Jaap Stalenburg) heeft contact 

gezocht met bestuur van de UNIS Flyers 

en de voorzitter heeft met de hele fractie 

gesproken over de problemen. 

 

Wanda vertelt over de gang van zaken in 

de fractie. Sinds maart is deze fractie bij 

elkaar, Janita Baron moest helaas 
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wegens werkzaamheden haar activiteiten 

voor de fractie staken, Jaap Stalenburg is 

de eerste opvolger en wordt volgende 

week beëdigd. Naar aanleiding van zijn 

verhaal in de LC is er een aantal 

gesprekken geweest met de fractie. 

Op een vraag van de leden meldt Jaap 

dat hij niet juist is geciteerd en dat hij dit 

andermaal met de fractie heeft 

besproken. In elk geval zijn ze 

overeengekomen om zich samen met 

volle kracht in te zetten in de raad.  

Wanda meldt dat het volledige PvdA-

programma is opgenomen in het 

coalitieakkoord: o.a. armoedebestrijding, 

duurzaamheid, mienskip en betaalbare, 

duurzame goede woningen. Vanuit de 

ledenvergadering wordt ook 

aangedrongen op aandacht voor 

werkenden in armoede: loon is soms niet 

voldoende om de kostenstijging van 

levensonderhoud op te vangen: de fractie 

is hiermee bezig. 

 

7. Pauze 
 

8. Thematafels: na toelichting van Roelof en 
Marijn op werkplan en begroting, 
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discussie aan thematafels. Duur van 
discussies 2 x 10, opmerkingen staan 
hieronder globaal vermeld.  
 

Thema’s:  

• Begroting           Minke  

• Ouderen             Herman: o.a. 
Ouderenochtenden van PvdA 
zijn ontmoetingsplek, 
Ringleiding niet aanwezig in 
Posthuis, wel in Museum. 
Huisbezoek zou geen effect 
hebben 

• Cultuur               Marijn: bij 
centrum discussie cultuurplein 
benoemen, basale argumenten 
voor cultuurpolitiek verspreiden 
en partijoverstijgende 
commissie hiertoe benoemen 

• Ombudswerk Ineke: loket voor 
DigiD etc. bij publiekszaken 
gemeente, hoe houden we 
mensen op hoogte van 
(nieuwe)regelingen (Anneke, 
Jan Julius)  

• Jonge Socialisten         Inge 

• Domela Nieuwenhuis   Roelof 
 

9. Vaststelling begroting en werkplan: 
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Na toelichting van Minke op de begroting: 

minder inkomsten i.v.m. krimpend aantal  

(fractie)leden, dus krimpen in de uitgaven.  

Amendement op uitgaven 

ouderwerkgroep: de actieve bestuurders 

(fractie en wethouder) nemen helft van de 

kosten, (€ 250,00) op zich, andere € 

250,00 dragen ouderen zelf bij. Daardoor 

kan de begroting ongewijzigd blijven en 

wordt als zodanig vastgesteld. 

Het werkplan wordt met bijkomende 

opmerkingen vastgesteld. 

 

10. Statenverkiezingen: toelichting op 
programma door Marijke Roskam. (21.30 
uur) 
Marijke houdt een korte, energieke 

presentatie aan de hand van 5 punten 

“Je moatte winne wolle” 

• Winne mei wurk 

• Winne mei iepen mienskip 

• Winne mei sûn lânskip 

• Winne mei in goeie legacy 

• Winne mei goeie enerzy 
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11. Sluiting van de vergadering: Roelof sluit 
de vergadering en roept iedereen op naar 
de Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari 
in het Heerenveens Museum te komen. 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 

4 april om 19:30 uur in het Posthuistheater  

1.  Opening 

2.  Vaststelling van de agenda 

3.  Ingekomen stukken en mededelingen:  

Aftredend bestuur:  

- Marijn Molema - niet herkiesbaar 

- Janneke Peetsma - herkiesbaar 

4. Vaststellen verslag vorige 
ledenvergadering  
 
Pauze 
 

5.  Kascommissie 

6.  Campagne Provinciale 
Statenverkiezingen 

7.  Campagne Europese verkiezingen 

8. Nieuws uit de fractie en van de wethouder 

 Presentatie van de fractiethema’s 

9. Rondvraag 

10. Sluiting  
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Verbinding                                                                     

Door Herman Mutgeert 

 

 

Het is een aantal jaren 

geleden dat de 

spoorverbinding van Noord-

Nederland naar de Randstad 

hoog op de bestuurlijke 

agenda stond. 

De, wat toen heette, 

Zuiderzeelijn was het 

beoogde wondermiddel om het Noorden en de 

Randstad economisch vooruit te helpen. De drie 

commissarissen van de Koningin, Nijpels 

(Fryslân), Aalders (Groningen) en ter Beek 

(Drenthe) waren de grote pleitbezorgers voor 

deze verbinding. 

Het heeft niet zo mogen zijn. Vriend Eurlings, 

deel uitmakend van een kabinet Balkenende 

heeft de stekker eruit getrokken. Om kort te 

gaan, de verbinding zou nooit rendabel zijn 

omdat het Noorden te weinig reizigers zou 

opleveren en de eventuele doorverbinding naar 
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Duitsland en Scandinavië behoorde tot het 

wensdenken en was niet realistisch. Omdat er al 

veel geld voor dit project was gereserveerd is 

dit, als doekje voor het bloeden verdeeld over 

de noordelijke provincies die hiervoor 

interessante infrastructurele projecten konden 

realiseren. De Haak om Leeuwarden, zuidelijke 

ringweg Groningen, Florijn As in Assen, 

reconstructie-aansluiting A32 bij Heerenveen en 

zo zijn er nog wel een paar te noemen. 

Nu dat geld is besteed, is er toch alle reden om 

deze verbinding, die nu Lelylijn heet, weer op de 

kaart te zetten. Wie regelmatig met de trein 

richting Randstad reist of omgekeerd komt al 

snel tot het inzicht dat de route via Zwolle een 

omslachtige route is en de lijn Groningen, 

Drachten, Heerenveen, Emmeloord, Lelystad 

Almere, Amsterdam voor de hand ligt. Deze lijn, 

met een niveau hogesnelheidslijn kan de reistijd 

aanmerkelijk verkorten en bijdragen in het 

verminderen van de automobiliteit en is goed 

voor het milieu en veiligheid. Doorverbinding 

naar Bremen, Hamburg, Scandinavië of Berlijn 

past helemaal in het terugdringen van het 

vliegverkeer op korte afstand. Voor de 

economische ontwikkeling van het Noorden is 

deze verbinding van grote betekenis, niet alleen 
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voor het Noorden maar ook voor het ontlasten 

van de economische druk op de Randstad. Daar 

waar het kabinet alle pijlen richt, het behoud en 

het versterken van de positie van Schiphol en 

de KLM, moet het Noorden van zich laten horen 

en eenzelfde overvalstrategie ontwikkelen als 

die bij de Fransen is toegepast. Jarenlang is het 

Noorden de energieleverancier voor heel 

Nederland en delen van Europa. Ook al gaat de 

productie omlaag, de NAM zal nog jaren gas uit 

allerlei velden in Fryslân, Groningen en Drenthe 

oppompen om aan de energievraag te voldoen. 

Dit gegeven moet ingezet worden om de Lelylijn 

te realiseren. 

Binnenkort worden weer nieuwe provinciale 

bestuurders gekozen. Deze moeten zich 

gezamenlijk inzetten voor een deal met Mark en 

Wopke. 

Jullie het gas, wij het spoor. 

 

 

 

 

 


