Gemeentebelangen bij “mearke” in
Winsum

Op uitnodiging van Bouwe van der Veer uit Winsum, schaduwfractielid van
Gemeentebelangen en mede-organisator van het jaarlijkse “sinteklaze-mearke”,
woonden Herre Hof en Hedzer Terpstra met hun echtgenotes een voorstelling bij
in de “Helling”. Opgevoerd werd “Matilde”, een bewerking van het boek van
Roald Dahl met dezelfde titel. Er waren diverse uitvoeringen voor school-kinderen
en daarnaast een aantal openbare optredens. De regie was in handen van Romke
Gabe Draaijer en Rianne Hogeveen, terwijl de scriptbewerking van de muziek, de
spelers, de decors en de productieleiding in handen lagen van betrokken
dorpsgenoten
Het was een uitvoering met veel spanning en prachtig acteertalent. Waar een
dorp als Winsum groot in kan zijn. Een cultureel hoogstandje!

Laatste werkbezoeken: AZC en
Politie in St.-Anne

Afgelopen maandag was een groot aantal afgevaardigden van Gemeentebelangen
op pad voor werkbezoeken in Sint Annaparochie aan het bureau van Politieteam
Noordwest-Fryslân en het asielzoekerscentrum (AZC) van het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA).
Op het politiebureau gingen Lute Pen, Jannetta Plantinga, Herre Hof, Adrie
Weiland, Douwe Kamstra, Liesbeth Terpstra, Pieter Kingma en Kees Arendz in
gesprek met wijkagenten Magdalena Koopmans en Nico Kooistra, en met
operationeel expert jeugd, gezin en eergerelateerd geweld Gerbrina de Jong.
Interessante onderwerpen, zoals de inhoud van APV’s en jeugdketen kwamen
voorbij. Maar ook welke positieve punten en verbeterpunten die mee moeten
straks naar gemeente Waadhoeke.

Na deze bijeenkomst vertrok onze lijsttrekker Douwe Kamstra om zich voor te
bereiden op het lijsttrekkersdebat die avond op de CSG AMS Franeker.
Bij het AZC voegden Klaas Rodenburg en onze secretaris Hedzer Terpstra zich bij
de groep. Van locatiemanager Jan Dirk van Iperen kregen we uitgebreide
informatie over het reilen en zeilen binnen het AZC. Over o.a. de historie van het
AZC, de samenwerking met gemeente het Bildt en de gevolgen van de
vluchtelingenstroom uit Syrië en de Turkije-deal.
Dit waren de laatste werkbezoeken voor Gemeentebelangen voor de verkiezingen.

Werkbezoek Gemeentebelangen
aan Miedema Winsum
Opnieuw ging een viertal leden van Gemeentebelangen een werkbezoek houden
in Winsum. Dit met het oog op de komende nieuwe gemeente Waadhoeke,
waartoe ook 4 dorpen uit Littenseradiel gaan behoren (Winsum, Baaium, Wjelsryp
en Spannum).
Het bezoek werd bijzonder gewaardeerd door de bedrijfsleiding.
Miedema – Winsum (gestart als Miedema – wagenbedrijf en in 1957 omgezet in L.
S. Miedema – Landbouwwerktuigenfabriek) bestaat al sinds 1940. Doelstelling
was om effectieve oplossingen te creëren voor agrarische bedrijven. Miedema en
de nieuwe fusiepartner Dewulf uit het Belgische Roeselare, zorgen er samen
wereldwijd voor dat zij “top” zijn in de productie van aardappel- en
groentemachines.
De 5 productielijnen zijn: grondbewerking, poten, rooien, inschuren en sorteren.
Aan plannen voor een nieuwe lijn machines wordt al enthousiast gewerkt. “Wij
willen de beste zijn, klantgericht en kwalitatief hoogstaand”.
Het team van Gemeentebelangen werd warm welkom geheten door Guido
Mangnus, mede aandeelhouder en verantwoordelijk voor marketing en pr. Na
elkaar uitvoerig te hebben geïnformeerd, werd via een rondleiding inzicht
gegeven in het totale productieproces.
Wat ons met name opviel: Winsum wil de “place-to-be” blijven voor Miedema, die
120 werknemers heeft met eigen leertrajecten en weinig ziekteverzuim (ong. 3%),
mede door een bijzondere huisstijl.
Guido: “Wij voeren een eigen koers, zonder subsidies; transparant en
toekomstgericht!”

Van links naar rechts: Hedzer Terpstra, Herre Hof, Piet Drost, Guido Mangnus en
Bouwe van der Veer.

Gemeentebelangen komt naar
Winsum
Momenteel wordt er via verschillende kanalen een uitnodiging verspreid van ons
aan de inwoners van de dorpen Winsum, Wjelsryp, Spannum en Baaium van
Littenseradiel:
Datum: donderdag 6 april 2017
Tijdstip: 19.45 uur inloop, 20.00 uur
aanvang
MFC de Helling
Skâns 12, 8831 XS Winsum

Gemeentebelangen wil graag met u spreken over uw wensen en ideeën voor de

gemeente Waadhoeke.
Wij willen u tevens graag vertellen wie wij van Gemeentebelangen zijn. Graag
nodigen wij u uit met ons mee te doen. Samen kunnen we Waadhoeke op de kaart
zetten.
Van onze kant zijn een wethouder en enkele huidige raadsleden aanwezig.
Graag tot ziens in Winsum.
Het bestuur van Gemeentebelangen,
Sebastiaan Douma, Franeker
Hedzer Terpstra, Bitgummole

