
 

 

 

 SMALLINGERLAND  
 

 
 
 

 

Nieuwsbrief 2 (november 2020)  
 
 

Bestuursmededelingen 
 

 
Tweede Kamerverkiezingen 
 
In maart 2021 vinden de landelijke verkiezingen plaats. GroenLinks heeft een 
ambitieus programma en we willen zo groot worden dat andere partijen bij de 
regeringsvorming niet meer om ons heen kunnen. Voor deze verkiezingen hebben we 
in Smallingerland een campagneleider aangesteld (Peter Lesterhuis) en een 
campagneteam gevormd. Vanwege de Corona is besloten de landelijke huis-aan-
huisdagen te annuleren (in ieder geval tot en met december). In plaats daarvan gaat 
GroenLinks vooral een onlinecampagne voeren. 
Als je daar aan mee wilt werken, kun je je aanmelden via: online campaigner. Je 
kunt eventueel ook aanvoerder van een app-team worden, via: 
https://groenlinks.nl/word-aanvoerder. 
 
Verder gaat GroenLinks massaal duurzaam drukwerk bezorgen in de wijken waar 
onze potentiele kiezers wonen. Leden die mee willen helpen om flyers te verspreiden 
in hun eigen buurt of wijk kunnen zich aanmelden bij smallingerland@groenlinks.nl. 
 
 
Jelle Hagen  
secretaris 
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Nieuws van de fractie  
 

 
Het zakencollege: wat vindt GroenLinks ervan? 
 
Op 2 juli is het zakencollege geïnstalleerd. Het bestaat uit vier nieuwe wethouders 
(drie heren en één dame) van buiten onze gemeente die zijn geselecteerd en 
voorgedragen door een onafhankelijke commissie. Dat is natuurlijk voor iedereen 
even wennen. Zeker ook voor ons omdat ‘onze’ Piet de Ruiter helaas geen wethouder 
meer is – en dat ervaren wij als een groot gemis. 
 
De wethouders kenden elkaar niet en ze moeten dus aan elkaar wennen en leren 
goed samen te werken. Ook moeten ze ervaren wie de raadsleden zijn en wat deze 
gemeenteraad wil. Maar vooral: ze moeten Smallingerland en haar inwoners leren 
kennen. 
Ook de raad moet natuurlijk wennen aan deze nieuwe wethouders: wie zijn ze, wat 
willen ze en hoe gaan ze dat proberen te bereiken? Maar nog belangrijker is: hoe 
gaan dit college en deze raad samen de komende anderhalf jaar goede dingen doen 
voor de inwoners van Smallingerland? 
 
Inmiddels zijn we een aantal raadsvergadering verder en op weg naar de vaststelling 
van de begroting voor 2021-2024. Onze ervaringen zijn tot nu toe positief. De 
wethouders zijn heel benaderbaar, en gedreven om er samen met de raad iets goeds 
van te maken. Van ons krijgt het nieuwe college dan ook ruimte en vertrouwen 
 
Peter Lesterhuis 
raadslid 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



 
 
Het nieuwe zwembad komt aan de Sportlaan 
 
Voor GroenLinks is een duurzame en goed bereikbare zwemvoorziening in 
Smallingerland heel belangrijk. We hebben ons als raadsfractie uitgebreid laten 
informeren en tijdens de raadsvergadering van 22 september hebben we uiteindelijk 
gekozen voor de bouw van het zwembad aan de Sportlaan. Die locatie is wat ons 
betreft een logische en veilige keuze. Want er is voldoende ruimte en de aanwezige 
faciliteiten op het gebied van sport en bewegen zullen elkaar in de toekomst nog gaan 
versterken. De keuze voor de Sportlaan is ook een keuze voor de sport: het zwembad 
versterkt de omgeving en de omgeving versterkt het zwembad. Als er was gekozen 
voor bouw op één van de alternatieve locaties (Tussendiepen of Noorderhogeweg), 
dan zou het zwembad een op zichzelf staande faciliteit zijn geworden.  
 
De komst van het zwembad naar de Sportlaan zal een grote invloed op het gebied 
hebben. Met alleen de keuze van de locatie zijn we er dan ook nog niet. GroenLinks 
wil graag van de Sportlaan een sportpark maken waarin fietsers, voetgangers en 
automobilisten zich allemaal even welkom voelen. Dit sportpark moet voldoende 
groen en voldoende mogelijkheden bieden voor laagdrempelige sport en recreatie. 
Eén van de grootste uitdagingen is daarbij een goede ontsluiting van de Sportlaan. 
Dat betekent in feite dat het hele gebied op de schop moet. Wij vinden dat de hele 
infrastructuur op orde zijn zodra het nieuwe zwembad haar deuren opent. 
 
Peter Lesterhuis  

 

 
Belangrijke onderwerpen in de raad in de komende tijd 
 
Naast de begroting voor de komende jaren zullen we binnenkort het beleidsplan 
openbare verlichting bespreken. GroenLinks is al jaren voorstander van minder 
lichtvervuiling in onze gemeente. Ons standpunt is: donker waar het kan en licht waar 
het moet. Gebleken is dat verlichting in het buitengebied slechts beperkte veiligheid 
biedt aan fietsers en of voetgangers, maar het rigoureus uitschakelen of verwijderen 
van verlichting gaat ons te ver. Wij zullen dan ook pleiten voor intelligente 
straatverlichting met sensoren die fietsers en voetgangers volgen. Deze intelligente 
straatverlichting zou ook ingezet kunnen worden op trajecten waar men met 
gemotoriseerd vervoer vaak te hard rijdt. In dat geval zal de straatverlichting namelijk 
niet goed aansluiten op de snelheid van de bestuurder. Daarnaast willen we dat alle 
oude lampen met een hoog energieverbruik worden vervangen door dimbare en 
energiezuinige ledlampen die uitsluitend het wegdek en dus niet de rest van de 
omgeving verlichten. 
 
Begin 2021 staat Regionale Energie Strategie (RES) weer op het programma. 
GroenLinks was zwaar teleurgesteld in de onlangs gepresenteerde concept-RES van 
de regio-Fryslân. Dat was een plan zonder ambitie, dat uitstraalde dat we vooral niet 
te veel moeten gaan doen. Een mager zesje in onze ogen, want het landschap om 
ons heen gaat door de aanleg van zonnevelden en het plaatsen van windmolens 
behoorlijk ingrijpend veranderen. Het is daarom belangrijk dat de inpassing van 
molens en panelen in het landschap zorgvuldig gebeurt, en dat vraagt de nodige 
creativiteit en durf. GroenLinks is er van overtuigd dat we een ambitieuzer plan nodig 
hebben om de regie in eigen handen te kunnen houden en onze inwoners goed bij de 
plannen te kunnen betrekken.  
 

 



 
 
 
In het kielzog van de RES zal volgend jaar ook de warmtetransitievisie opgesteld 
worden. Met deze visie zal de route naar een gasloze samenleving verder worden 
uitgewerkt. Per dorp, wijk en/of buurt zal onderzocht worden wat de beste manier is 
om de huizen in de toekomst te gaan verwarmen. Een typisch GroenLinks onderwerp, 
en via deze nieuwsbrief zullen we je hier dan ook uitgebreid van op de hoogte 
houden. 
 
Lucienne Meinsma 
fractievoorzitter 

 

 
 
 
 

 
Terugblik van onze wethouder 
 
In 2018 werd ik wethouder in Smallingerland namens GroenLinks en de FNP. In 
september van dit jaar moest ik samen met mijn collega’s afscheid nemen, om ruimte 
te maken voor het nieuwe zakencollege. Op het intranet van de gemeente schreef ik 
daar o.a. het volgende over: ‘In de twee jaar dat ik wethouder in Smallingerland mocht 
zijn heb ik veel geleerd. Er zaten best wel (te) veel momenten bij waarvan ik ook nu 
nog denk “dat kan niet waar zijn”, maar het overheersende gevoel is dat ik heb mogen 
samenwerken met heel veel mensen die zich elke dag inzetten om van Smallingerland 
een gemeente te maken waar het nog prettiger wonen, werken en recreëren is.’ 

 
Toen ik wethouder werd had ik al vele jaren in de raad meegedraaid. Ik had het idee 
dat ik wel ongeveer wist hoe de hazen in de gemeente lopen. Daar vergiste ik me in. 
Een bestuurder krijgt een stuk van de gemeente te zien dat voor anderen verborgen 
blijft. Als GroenLinkser ga je uit van het positieve van de mensen en hun intenties. Het 
glas is spreekwoordelijk halfvol. Maar zoals ik in mijn intranetstukje al aangaf: 
regelmatig had ik het gevoel ‘het kan niet waar zijn’. En ik ben niet iemand die zich 
snel verbaast of van zijn stuk gebracht is. 
 
Het college dat in 2018 aantrad, wilde op een andere manier besturen: transparanter 
en dichter bij de inwoners van Smallingerland. Op zichzelf is dat al een hele uitdaging, 



maar als je dat combineert met een organisatie die volop aan het reorganiseren is, 
grote uitdagingen heeft in het sociaal domein en een lokale partij die nog moet 
wennen aan bestuurlijke verantwoordelijkheid, wordt het helemaal spannend en 
uitdagend. Ik heb dan ook een hele mooie, maar loodzware tijd gehad. 
 
Toch zijn er vanuit GroenLinks-perspectief mooie dingen gerealiseerd. Op het gebied 
van het verduurzamen van de gemeente zijn grote stappen gezet. Een heel team zet 
zich nu in voor dit belangrijke onderwerp. Smallingerland was een groene gemeente 
en blijft dat ook. Het zit wel goed met de groene vingers van de mannen aan de 
Tussendiepen. Ook het stimuleren van biodiversiteit hebben ze scherp voor de bril.  

 
Tot slot nog dit: ik denk dat GroenLinks bij de bestuurders, raadsleden en ambtenaren 
van Smallingerland een positieve indruk heeft achtergelaten. Dat geldt ook voor de 
andere Friese gemeenten en de organisaties waar we als gemeente mee 
samenwerken. Op deze goodwill kunnen we verder bouwen. 
 
Piet de Ruiter 

 

 
 

 

 

  
  

 



 


