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Gemeentebelangen:
een
flitsende
campagnestart op 29 januari jl.
Op zaterdag 29 januari waren de 41 kandidaten van de GB-verkiezingslijst voor
16 maart en alle sponsoren van de actie “magneetsticker” uitgenodigd voor de
campagnestart. Deze vond plaats bij het bedrijf D & O – Bouwglas B.V. in
Franeker. Met koffie en koek opende lijsttrekker DOUWE KAMSTRA de
bijeenkomst en gaf daarbij een overzicht van alle activiteiten die vooraf zijn
gegaan aan deze start.
VERKIEZINGSPROGRAMMA:
Een prachtig werkdocument, samengesteld door meerdere fractieleden en in de
Nederlandse versie opgeleverd door Hedzer Terpstra en Lute Pen. Bijzonder is

dat het programma ook is vertaald in het Fries, het Bildts en in het
Franekers. Een groot compliment aan de “eigen” schrijvers: Adrie Weiland,
Leendert Ferwerda en Liesbeth Terpstra. Het 4-talige verkiezingsprogramma
is te vinden op onze website: www.gemeentebelangen.frl.
Op bijgaande foto deelt Douwe Kamstra de 1e exemplaren uit aan de schrijvers en
vertalers.
Enkele opvallende hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma:

– versnelde aanpak in het woningbouwprogram;
– behoud van eigen taal en cultuur;
– een gemeentelijk loket in Sint Annaparochie;
– een rijk kunst- en cultuurbeleid;
– een betaalbaar en goed bereikbaar ov-netwerk;
– sport, bewegen, een gezonde leefstijl in een duurzame samenleving.
DRIELUIKFOLDER

Met een eigen redactie en vorm gegeven in een uitnodigende opmaak zijn
eveneens de 22.000 huis-aan-huis-folders getoond op de campagnedag. Kleurrijk
met namen van de 41 kandidaten, foto’s, de speerpunten en een lijst met 90
sympathisanten, kiezers met een sterke lokale, politieke opstelling die, net als in
2017, bereid waren om hun sympathie te betuigen aan GB.
De folders worden in de aanloop van de verkiezingen op 16 maart a.s. huis-aanhuis bezorgd.

12 kandidaten op de campagnekar.
POSTERS/AANPLAKBILJETTEN
Het campagneteam kwam op het (ludieke) idee om de posters per cluster te
produceren, zo ingedeeld dat per regio de “eigen kandidaten” getoond worden.
Zo zullen de posters rond 20 februari op de gemeentelijke aanplakborden te zien
zijn: één met Anita Mast, Herre Hof, Sebastiaan Douma, Ludwig Seerden en
lijsttrekker Douwe Kamstra; één met Adrie Weiland, Leendert Ferwerda, Emma
Zuidema en opnieuw met de lijsttrekker en nog een poster met Anita Mast, Kees
Arendz, Mathijs Kalma, Haaye Hoekstra, Bouwe van der Veer en Douwe Kamstra.

FOLDERMATERIAAL

Bij de campagnestart zijn aan de kandidaten speciale GB-tasjes uitgereikt met
“strooimateriaal”: visitekaartjes om uit te delen en met een qr-code om direct op
de GB-site te komen.
Ook notitieblokjes, sleutelhangers met het GB-logo, etc. Zodra het corona-beleid
gelegenheid biedt om elkaar weer te ontmoeten, zullen plekken bezocht worden
(o.a. sportwedstrijden/winkelcentra) voor reclame-uitingen.
ACTIE “MAGNEETSTICKERS” EN RONDRIT DOOR DE WAADHOEKE

Een bijzonder initiatief was de actie “magneetstickers”. Kandidaten en leden waren uitgenodigd om de
campagne te sponsoren door een sticker in de partijkleur aan te schaffen met het verkiezingsmotto
“INWONERS VOOROP!” of “INWEUNERS FOOROP!”. Verrassend was de belangstelling en
betrokkenheid: maar liefst 36 magneetstickers werden besteld en deze werden uitgedeeld op de dag van
de campagnestart. De stickers werden op de campagnedag op beide zijden van de auto’s bevestigd,
waarna een grote reclamekaravaan van 25 voertuigen door de stad en de dorpen in Waadhoeke reed,
vooraf gegaan door een reclamekar met een groot spandoek.

FILMPJES
In dit bulletin mag zeker de naam genoemd worden van onze Franeker kandidaat
Laura van Twillert.
Zij maakte beelden van de reclamekaravaan op de campagnedag, zowel bij de
start als op de gereden route. Eveneens werkt ze nu al, maar ook in de komende
weken, aan korte filmpjes van de eerste 12 kandidaten van de GB-kieslijst. Steeds
vanuit hun eigen omgeving en met onderwerpen die zij belangrijk vinden.
De beelden zijn heel binnenkort te zien op onze website en op de sociale media.

Herkent u onze kandidaten? U zult hen in de komende periode vast vaker zien,
spreken of ontmoeten. Zeker handig als u hen aan het jasje trekt!
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De vakanties zijn voorbij. Gemeentebelangen hoopt dat iedereen een fijne tijd
heeft gehad. We gaan een belangrijke periode tegemoet: ons voorbereiden op de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022! Ook de bulletins en de berichten op
onze website (www.gemeentebelangen.frl) en de sociale media zullen weer
geregeld verschijnen.

DOUWE KAMSTRA. LIJSTTREKKER GB BIJ
KOMENDE RAADSVERKIEZINGEN
In de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen van 22 september is, op
voordracht van bestuur en huidige fractie, DOUWE KAMSTRA gekozen als
lijsttrekker.
Douwe is momenteel fractievoorzitter van GB in de raad van Waadhoeke. Een

fractie die in deze zittingsperiode stabiel is gebleven en is aangegroeid tot 8 leden
en hiermee als oppositiepartij even groot is als de grootste collegepartij.
Uit zijn speech: “Ik ben zeer gemotiveerd om weer voor Gemeentebelangen een
belangrijke rol te spelen. Mij vooral inzetten voor meer betrokkenheid van de
inwoners bij de gemeente. Niet alleen zeggen dat we naar onze inwoners
luisteren, maar dit ook echt gaan doen!“

Douwe Kamstra
Gemeentebelangen is klaar om weer bestuurlijke verantwoordelijkheid te krijgen.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij als lokale, echt onafhankelijke partij
in maart 2022 het vertrouwen van de kiezer zullen krijgen

GEMEENTEBELANGEN BIJ DORPSBELANG
OOSTERBIERUM
Gemeentebelangen Waadhoeke heeft al enige tijd (veelal via de mail) contact met
de dorpen en wijken van Waadhoeke over mogelijke woningbouwlocaties. De
respons en de contacten zijn zeer positief. Vanuit Oosterbierum kreeg
Gemeentebelangen een uitnodiging om met het bestuur van Dorpsbelang eens te
praten over mogelijkheden en aanpak. Dorpsbelang doet al onderzoek naar een
geschikte locatie om vervolgens te komen tot plannen voor een uitbreiding van
het dorp met woningbouw.
Allereerst is er een enquête gehouden over mogelijke belangstelling en is
onderzoek gedaan naar draagvlak. Met een respons van 50% is dat een positief
resultaat. Een van de punten die uit de enquête naar voren komt is dat jongeren
serieus belangstelling hebben om in het dorp te blijven wonen en dat ze bij
voorkeur niet weg willen trekken i.v.m. werk en/of opleiding. Een tendens die
Gemeentebelangen wel tegenkomt op andere locaties.

Oosterbierum / Easterbierrum
Gedacht wordt aan een mix van ouderen en jongeren in een soort hofje, met een
stedenbouwkundige invulling met veel groen en water. Primair zou er, op
betaalbare kavels, gebouwd moeten worden voor eigen bewoners.
Gemeentebelangen sprak uitgebreid met Dorpsbelang over de mogelijkheden om
een uitbreiding te realiseren. Wat kom je tegen, wat is van belang om aan de

wensen te voldoen, en wat zou de volgorde kunnen/moeten zijn om de aanpak
succesvol te laten zijn.

BUSVERVOER
Vlak voor het zomerreces zat een brief van de provincie, gericht aan het college
van B&W, bij de ingekomen stukken van de raad. Het betreft de ontwikkelingen
van het openbaar vervoer. Deze mail is een logisch vervolg op onze
goedbezochte avond (febr. 2020) in Ingelum en de raadsvragen die hierover zijn
gesteld. Na opnieuw raadsvragen van Gemeentebelangen blijkt dat de voortekens
niet gunstig zijn. De coalitiepartijen van PS hebben het plan van GS gesteund om
de betreffende buslijnen in Waadhoeke niet meer door de dorpskernen te laten
rijden. Dit besluit is genomen zonder op de zienswijze en petities te reageren en,
volgens Gemeentebelangen, duidelijk is strijd met de partijen in Gedeputeerde
Staten (VVD, CDA, FNP en PvdA) die zeggen “voor de mienskipte gaan“!
De genoemde brief is te vinden op onze website.

BEDRIJFSBEZOEK BIJ SMEDING JACHTSERVICE
– DRONRYP

Lute Pen, Anita Mast, Hugo Smeding en Kees Arendz
Gemeentebelangen was op bezoek bij Smeding Jachtservice aan De Alde Mar in
Dronryp. Smeding Jachtservice is een jong bedrijf dat in 2007 is opgericht door de
broers Geert en Hugo Smeding. Binnen dit enerverende bedrijf houdt Hugo zich
bezig met ontwerp & engineering en Geert met de cascobouw. Een bedrijf in
Waadhoeke om trots op te zijn!
Gemeentebelangen werd hartelijk ontvangen door Hugo Smeding. Deze heeft ons
eerst enthousiast verteld over de activiteiten van het bedrijf om ons daarna een
rondleiding gegeven door het bedrijf. Gemeentebelangen was onder de indruk
van de kwaliteitsschepen waaraan bij deze jachtservice wordt gewerkt.

NOG ENKELE PUNTEN:
Woningbouw St. Annaparochie
Op 23 september 2021 heeft de Raad een voorbereidingskrediet beschikbaar

gesteld voor de ontwikkeling van de uitbreiding van de zuidwestkant van Sint
Annaparochie. Het plan zal gefaseerd worden ontwikkeld en omvat ca. 75
woningen. Het betreft rijenwoningen, woningen-twee-onder-één-kap en
vrijstaande woningen. Gemeentebelangen vraagt zich wel af of erin dit plan
aandacht is voor sociale woningbouw en woningen voor starters.
Het ledenbestand van Gemeentebelangen groeide in een paar maanden met
12 nieuwe leden; met dank aan onze wervingscommissie.
Er worden in 2021 nog bedrijfsbezoeken, dorps- en wijkbijeenkomsten
gehouden. In B’21-9 daarover de verslagen.

GBulletin ’21-5
Vandaag bieden we jullie bulletin ’21-5 aan, opnieuw met interessant nieuws. In
het eerste artikel komen we als Gemeentebelangen met een nieuw initiatief. Kijk
en lees snel verder; jullie kunnen ons er ook vast bij helpen!

FELICITATIEKAART

Samen met Susanne Zijlstra-Mol van “Penstreken” uit Franeker ontwikkelden we
een felicitatiekaart. Een kaart, waarmee we inwoners, instellingen en/of (sport)

verenigingen willen gelukwensen met een bijzondere gebeurtenis of prestatie.
Best moeilijk om bij 40.000 inwoners en heel veel verenigingen altijd precies op
de hoogte te zijn van een opvallende gebeurtenis. Jullie, als ontvanger van het
bulletin, kunnen ons helpen door een “gegadigde” (met naam en adres) aan ons
door te geven; dat kan op info@gemeentebelangen.frl.
Hiernaast biedt ontwerpster Susanne de eerste kaart aan aan Lute Pen
(bestuursvoorzitter Gemeentebelangen). De, rijk geïllustreerde, kaart zelf is
verderop in dit bulletin weergegeven met daarbij de antwoorden op gestelde
vragen.

Antwoorden van Susanne Zijlstra op vragen van Lute Pen:
Ik ben een zakelijk tekenaar, een schots- en scheefdenker, maar ik vraag
wel door wat je als product wilt;
de opdrachten moeten wel bij mij passen;
tekenen is een krachtige taal om mensen te helpen elkaar beter te
begrijpen;
vanuit het handtekenen ben ik nu meer digitaal gaan werken;
een prachtige uitvinding!
mijn opdrachten komen uit mond-tot-mondreclame en via sociale media;
ik heb ruim overleg met mijn opdrachtgevers en houd niet van
“afrafelen”.

LEDENBESTAND
Aangenaam verrast was ons fractielid Adrie Weiland toen twee jonge mannen bij
haar op de stoep stonden en zich wilden aanmelden als lid van
Gemeentebelangen. Zij vinden lokale politiek erg belangrijk en daarom willen ze
zich inzetten voor onze partij. Bovendien hebben ze aangegeven ( als “jonge
lijstduwers”) een plaats te willen innemen op de GB-verkiezingslijst bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. GOED VOORBEELD DOET
VOLGEN!
In de laatste 6 maanden groeide ons bestand met 15%! Ben jij ook geïnteresseerd,
laat het ons even weten op bovengenoemd mailadres. Wij nemen dan direct
contact met je op! Voor € 30,- per jaar
maak je Gemeentebelangen en de lokale politiek in jouw dorp, stad en gemeente
Waadhoeke sterk.

RAADSVERGADERING 29 APRIL 2021
THERESIA-COMPLEX FRANEKER
In deze raadsvergadering heeft de fractie van GB gevraagd waarom, na 2,5 jaar,
nog niet met de nieuwbouw/uitbreiding van de 8 leegstaande appartementen van
het Theresia-complex in Franeker is gestart. Deze appartementen zouden worden
vervangen door 9 nieuwe. Kosten 1,65 miljoen, waarvan de eigenaar “Woonzorg
Nederland” 1,3 miljoen voor haar rekening zou nemen. Op 13 september 2018
was daarvoor een raadsvoorstel aangenomen en was de resterende € 350.000,- uit
het Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds vrij gemaakt.
De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat ingediende bezwaren tot op heden de
oorzaak waren geweest, dat er nog niet mee was begonnen.
PROJEKTPLAN SWARTE HAAN MET FERKEERSREGELS IN DE RAAD
WAADHOEK
’t Kollezyfoorstel waar dat de raad op donderdeg 29 april ’n ferklaring fan gyn
bedinkings ôfgeve sou foor nachtrekreasy op de Swarte Haan. ’t Inisjatyf fan
Keunstwurk foorsâg in de bou fan ’n sterrekikersskuur met fijf trekkershutten en
eksposisyrúmte, ‘n observatorium en ‘n nachtbelevingstún. Derfoor worre ok
seuventyn parkeerplakken anlaid.
De beweuners fan de Swarte Haan, die’t al jaren overlast ônderfine fan ’t
toenimmende autoferkeer, hadden in de gesprekken met de gemeente al dúdlik
angeven, dat d’r drekt al foor deur-de-dâg- besoekers feul meer
parkeergelegenhyd komme most. En d’r mosten ferbeterings in de
ferkeersôfwikkeling komme. De gemeente wou deuze niet al in ’t projektplan
fastlêge.
Op inisjatyf fan SAM worde met FNP, CU en VVD ’n moasy ankondigd. ‘t
Projektplan soa at ‘t nou foorlaai waar akkoord, maar de raad most dan fòòr
oktober op ‘e hoogte weze fan de útkomsten fan ’t deur ’t kollezy ankondigde
ferkeersôndersoek. En niet eerder mocht met de bou begonnen worre. Deuze
moasy worde deur wethouwer De Pee in dúdlike bewoordings as niet útfoerber en
onnorig fertragend foor ’t projektplan kwalifiseerd.
Namens de fraksy fan Gemeentebelangen had Leendert Ferwerda in eerste
termyn ’t standpunt ferwoord dat de inweuners fan de Swarte Haan èn de raad

eerst wete motte wèlke ferkeersferbeterings at dan èn toegelyk met ‘t útfoeren
fan ’t projektplan realiseerd worre sille. Niet eerder kin fan de Swarte Haan en de
raad froegen worre om in te stimmen met ‘t projektplan met de derin opnommene
ferkeersferbeterings. De moasy worde introkken en derna worde deur SAM ‘ n
amendemint indiend dat ’t standpunt fan Gemeentebelangen ônderskreef. ‘t
Kollezy kreeg dermet de opdracht om ‘t projektplan fòòr 1 oktober opnij an de
raad foor te lêgen, met de dan ok norige ferbeterings in de infrastruktuur. Dat
amendement worde unanym annommen.

Bron: Leeuwarder Courant

IN MEMORIAM JACOB CATS
Op 27 april overleed onze oud fractievoorzitter en bestuursvoorzitter van de
(voormalige) gemeente Menaldumadeel. Jacob heeft een moeilijke strijd moeten
leveren en we wisten dat zijn gezondheid broos was. Een droevig en pijnlijk
heengaan van een bevlogen vriend die veel verdiensten heeft gehad voor
Gemeentebelangen. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en hij zal voortleven in
onze herinneringen. Een delegatie van GB-leden heeft hem op zaterdag 1 mei in
Andringastate een laatste groet gebracht en de familie gecondoleerd. Jacob werd
67 jaar oud.

Eerder verschenen GBulletins:
GBulletin ’21-4
GBulletin ’21-3
GBulletin ’21-2
GBulletin ’21-1
GBulletin-5
️ GBulletin-4
GBulletin-3
Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’

GBulletin-4

In september jl. begonnen we met de publicatie van bulletins op onze site en op
de social media, nu al nr. 4.
Dit keer gaat het o.a. over nieuwbouwwoningen in Winsum, het AED-netwerk van
Waadhoeke, Empatec en zwemvoorzieningen in de gemeente. Ook stellen een

aantal nieuwe leden zich voor.

Gemeentebelangen introduceert
‘GBulletins’

Vanaf nu gaan we regelmatig zogenaamde ‘GBulletins’ op onze website
publiceren. Lees hier de eerste editie.

Busje komt… niet meer?

Gemeentebelangen Waadhoeke in gesprek met Berltsum, Bitgum,
Bitgummole, Ingelum en Marsum over de mogelijke dreiging van het
eventueel strekken van buslijn 71.
TOELICHTING:
Door het college van GS is op 4 februari jl. het programma van eisen en daarmee
de aanbesteding “openbaar vervoer” open gesteld.
In die aanbesteding zou “het strekken van buslijnen” worden toegestaan!
Belanghebbenden hebben tot half maart de mogelijkheid om te reageren.
Een aantal inwoners uit de dorpen Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en
Marsum, liggend aan de OV-lijn 71 (Afsluitdijk-Pietersbierum-Leeuwarden, v.v)
hebben hun zorg uitgesproken dat door het strekken van lijnen, de OV-lijn 71,
mogelijk niet meer door voornoemde dorpen komt te rijden, maar langs de dorpen
over de Westergowei.
Een dergelijke maatregel zal voor deze dorpen een aanslag op de leefbaarheid
zijn.
Gemeentebelangen heeft om deze redenen:
de volgende vraag gesteld in de raadsvergadering van 6 februari j.l.:
“kan het College er bij de provincie op aandringen dat in de aanbesteding
‘openbaar vervoer’ het strekken van lijnen vervalt, teneinde te voorkomen
dat de leefbaarheid in de dorpen Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum
en Marsum wordt behouden?“
besloten haar openbare fractievergadering van maandag 24
februari te houden in het dorpshuis “SKERNE WIBE” in INGELUM.
De partij wil met de verenigingen van dorpsbelangen en inwoners spreken
over deze onacceptabele maatregel. Zij stelt het volgende tijdschema
voor:
19.30 – 20.00 uur: inloop-halfuurtje;

20.00 uur: gesprek over het openbaar vervoer;
daarna vervolg agenda openbare vergadering van de fractie.
Wij hopen op een flinke opkomst; het gaat om onze bus en om de leefbaarheid
van onze dorpen! Graag tot ziens in Ingelum op 24 februari.
Namens Gemeentebelangen Waadhoeke:
Douwe Kamstra, fractievoorzitter (raadslid.kamstra@waadhoeke.nl)
Lute Pen, bestuurslid (penbokma@hotmail.com)

De
oeverzwaluwvleermuismuur van Deinum

en

Sinds ons vorige bericht hebben we niet stil gezeten. Zo waren er weer een aantal
ledenvergaderingen bij verschillende Dorpsbelangen in gemeente Waadhoeke en
waren er nog andere zeer interessante bijeenkomsten.
Zo hielden wij vorige week maandag onze openbare fractievergadering. Deze
vindt altijd de maandag voor de raadsvergadering plaats. Ondanks dat de
raadsvergadering van 26 april niet doorging vanwege te weinig agendapunten,
ging de openbare fractievergadering wel door. Mede door het feit dat de fractie
een inspreker mocht ontvangen.
De dinsdagavond erna waren we aanwezig in St.-Anne bij een
informatiebijeenkomst van Wonen Noordwest Friesland en Accolade.

Gisteravond was er een informatiebijeenkomst van @WonenNWF en
@AccoladeNL in #SintAnne. Herre Hof en Kees Arendz waren aanwezig. Prima
presentaties door directeur en managers. Ook zij wachten op de Woonvisie van
#Waadhoeke. pic.twitter.com/NNnmuOOqF6
— Gemeentebelangen (@GBWaadhoeke) 25 april 2018

Diezelfde avond hield Dorpsbelang Boksum een ledenvergadering waar Anita
Mast voor ons aanwezig was.

Daarnaast werd het interessante idee om historische afbeeldingen op
picknickbanken en electriciteitskastjes te plaatsen genoemd. Verder leeft de
wens van in het dorp voor veilige ﬁetsroute naar de school in #Deinum.
@AnitaMast_ maakte deze foto van het bestuur. pic.twitter.com/v4Clpbr3yb
— Gemeentebelangen (@GBWaadhoeke) 25 april 2018

De volgende ochtend werd in Deinum de nieuw aangelegde oeverzwaluw- en
vleermuismuur geopend. Voor dit project heeft de raad van Menameradiel nog
geld beschikbaar gemaakt. Een prachtig project waar Dorpsbelang Deinum een
Vogelwacht Boksum mee in hun nopjes zijn.

#Dorpsbelang #Deinum en de #Vogelwacht zijn enorm blij en spraken
veelvuldig hun waardering uit voor de opstelling van de raad/gemeente. Tijdens
het evenement hebben kinderen fruitboompjes geplant.
pic.twitter.com/Dc3Ub6qJnK
— Gemeentebelangen (@GBWaadhoeke) 25 april 2018

Adrie Weiland was woensdag 25 april te vinden in Sexbierum voor de
ledenvergadering van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum.

Na de pauze was er een heldere presentatie over Fryske Flinter
(https://t.co/4QFN7GjgTH), de lokale energiecoöperatie van #Oosterbierum. Ook
#Sexbierum neemt initiatief! pic.twitter.com/DVPFmyNHKx
— Gemeentebelangen (@GBWaadhoeke) 25 april 2018

Afgelopen zaterdag hield Provinciaal Belang Fryslân in Poort van Franeker een
bijeenkomst waarbij de het concept van het verkiezingsprogramma onder handen
werd genomen. Naast leden uit Waadhoeke, waren er ook leden uit
Harlingen, Súdwest-Fryslân en andere gemeenten.

Naast Herre Hof en Liesbeth Terpstra, die voor #PBF respectievelijk voorzitter en
secretaris zijn, waren o.a. ook Lute Pen, @hedzjanterpstra, Sjoerd v.d. Vaart,
Kees Arendz en @Pieteresk aanwezig. Zaterdag 9 juni worden het programma en
de kandidatenlijst opnieuw besproken. pic.twitter.com/s0Zp87KczE
— Gemeentebelangen (@GBWaadhoeke) 28 april 2018

Halverwege deze week verscheen in de rubriek ‘De raad aan zet’ van de Franeker
Courant een kort interview van onze fractievoorzitter.

Onze fractievoorzitter stelt zich deze week voor in de @franekercourant
https://t.co/zsuXQn5ODQ

— Gemeentebelangen (@GBWaadhoeke) 2 mei 2018

Laatste dag voor Lute Pen als
Wethouder in Menameradiel

(V.l.n.r.: Douwe Hiemstra, Kees Arendz, Piet Drost, Anita Mast, Lute Pen en
Willem Roersma)
Vandaag was de laatste werkdag voor Lute Pen. Voor Gemeentebelangen
Menaldumadeel is Lute 7 jaar raadslid geweest en 17 jaar wethouder in gemeente
Menameradiel.

Over enkele dagen valt het doek voor deze gemeente. Per 1 januari a.s. gaan we
verder in gemeente Waadhoeke, zoals u weet.
Een aantal bestuurs- en raadsleden van Gemeentebelangen Menaldumadeel
kwam nog één keer bij de wethouder op de koffie om even later met elkaar de
deur van het gemeentekantoor achter hem te sluiten.
Ook vanaf deze plek danken we Lute voor zijn jarenlange inzet voor gemeente
Menameradiel en Gemeentebelangen Menaldumadeel.

Fractievoorzitter Piet Drost overhandigt wethouder Pen een presentje als dank
voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente en de partij.

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.

Nu ook afvalapp voor inwoners
gemeente Menameradiel
Vrijdag 6 oktober, is de Omrin Afvalapp officieel gelanceerd in de gemeente
Menameradiel. Wethouder Pen en Meinard Kuipers (directeur inzameling en
reiniging Omrin) lanceerden de app. Menameradiel is de 15e gemeente met de
Omrin Afvalapp.
Wat kunt u met de Afvalapp?
Voor het wat, waar, wanneer en hoe rond afvalinzameling, kunnen inwoners van
de gemeente Menameradiel de app raadplegen. De Omrin Afvalapp geeft snel en
overzichtelijk antwoord op vragen over wanneer welke bak aan de straat gezet
moet worden. Ook de scheidingswijzer, informatie over het aanmelden van
grofvuil, KCA, snoeiafval en alle locaties van ondergrondse textiel- en
papiercontainers in de gemeente staan in de app.
Downloaden
De Omrin Afvalapp is een aanvulling op de huidige papieren versie van de
afvalkalender. Het grote voordeel van de app is dat gegevens eenvoudig aan te
passen zijn. Hierdoor blijft de informatie actueel. De app is eenvoudig te
downloaden voor iOS, Windows en Android.
(oorspronkelijk bericht)

Wethouder Pen samen met Meinard Kuipers

