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De Baron van Drachten neemt afscheid
Door Jos v.d. Horst

Onder  een  enorme  publieke  belangstelling  heeft  ons  aller 
Frans Baron op dinsdagavond         3 april afscheid genomen 
van de gemeenteraad van Smallingerland. Tevens werd er in 
zijn plaats een nieuw raadslid geïnstalleerd in de persoon van 
Michiel Schrier. Ook Sikke Huitema keert enigszins terug in 
de  politieke  schijnwerpers,  hij  volgt  Michiel  op  in  de 
raadscommissie. Ook hij werd dinsdagavond beëdigd.

De burgemeester weidde nog enkele mooie woorden aan deze 
SP’er van het eerste uur. Hij memoreerde onder andere aan 
het  feit  dat  Frans  de  eerste  SP-afdeling  in  Friesland heeft 
opgericht. Ook ontkwamen we niet aan het verhaal dat Frans 
ons  met  enige  trots  altijd  vertelt.  Frans is  namelijk  ooit  3 
dagen lang burgemeester  van Smallingerland geweest.  Hoe 
dat zo kwam dat moet hij zelf maar eens vertellen, vraag hem 
er gerust naar, hij vertelt het graag.

Frans  werd  door  Bert  Middel  als  een  man  van  weinig 
woorden betiteld, maar wel eentje die altijd voorop liep in de 
acties.  Met  de  schaal  in  de  hand  liep  Frans  naar  het 
spreekgestoelte en hield naar mijn mening de beste speech 
die ik hem ooit heb horen geven. 

In het vragenuurtje had Petra Kramer de vragen gesteld naar 
aanleiding  van  het  blauw  spuiten  van  het  Moleneind  als 
voorloper van de vaart die daar gegraven wordt. Frans haakte 
daar prachtig op in: “De Drachtster Vaart loopt als een rode 
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draad door mijn politieke carrière . Ik ben er mee begonnen 
en zoals het er nu naar uitziet eindigt het er ook mee. Ik wil 
het college hartelijk danken dat jullie het Moleneind voor mij 
blauw  geschilderd  hebben.  Dat  hadden  jullie  niet  moeten 
doen”  Als  verrassing  voor  het  college  had  Frans  nog  een 
kunstwerk  meegenomen.  Het  betrof  een  blauwgespoten 
plank,  getekend  door  een  plaatselijk  kunstenaar  .”Dit 
kunstwerk is heel wat goedkoper dan wat er nu ligt, ideetje 
voor de volgende keer misschien?”

Met Frans de fractievoorzitter  van de SP verliezen we een 
stemmenkanon( eigenlijk moeten we hem nu al  vragen als 
lijstduwer voor 2010) maar niet voor de afdeling. Hij heeft 
ons,  tijdens  een  besloten  afscheid  in  het  Smelnehûs, 
verzekerd dat hij bij de afdeling betrokken blijft. Ik hoop dat 
Frans  veel  succes  heeft  bij  zijn  werk  in  Provinciale 
Staten,waar hij ook al op overtuigende wijze in is gekozen. 

Even Voorstellen
Door Michiel Schrier

Sommigen van jullie kennen  mij misschien wel, maar omdat 
ik sinds  3 april  Frans als  raadslid opvolg stel  ik mij  graag 
(nogmaals) even voor. Mijn naam is Michiel Schrier en ik ben 
in 1972 geboren in Vlaardingen. Ik woon sinds mijn tweede 
levensjaar -op een aantal uitstapjes naar Haarlem, Groningen 
en Heerenveen  na-  in  Drachten.  In  Groningen heb ik  een 
studie sociale psychologie gevolgd. Na mijn afstuderen ben ik 
op middelbare scholen gewerkt als boekenfondscoördinator 
en docent maatschappijleer.  Momenteel  werk ik in deeltijd 
op  een  onderzoeksafdeling  op  het  academische  ziekenhuis 
Groningen.  Hier  wordt  onderzoek  gedaan  naar  de 
neurologisch  ontwikkeling  van  baby's.  Ik  verzorg  de 
technische ondersteuning van de onderzoekers.  

Samen met Rixt ben ik de trotse ouder van Marrit, Bente en 
Wander. Wij wonen samen met twee honden en zeven katten 
in de Bruins Slotstraat. Dit is soms best wel hectisch, maar 
meestal ook erg gezellig. Sinds de geboorte van mijn kinderen 
kom ik  helaas  te  weinig  toe  aan mijn  grootste  hobby;  het 
lezen van boeken. Gelukkig kan je ook leuke dingen met de 
kinderen doen, zoals kamperen met de tent. 

Ongeveer twee jaar geleden ben ik actief lid geworden voor de 
SP. Iedereen heeft natuurlijk een mening over de situatie in 
Smallingerland, Nederland of nog verder weg. Ik kwam op 
een punt terecht, waarbij ik mij af vroeg hoe hier mee om te 
gaan. Ik kwam tot één conclusie en dat is zelf actief te worden 
om de  idealen die  ik  deel  met  de  Socialistische Partij  iets 
dichterbij te kunnen brengen. Ik roep dan ook alle nog niet 
actieve  leden op om dit  voorbeeld van harte  te  volgen om 
samen de wereld iets mooier te maken.



De Bouwen
Door Ramon Vos

De SP-fractie verdiept zich momenteel in de ‘Wijk Visie De 
Bouwen’.   De woonwijk  De Bouwen wordt  de  komende 10 
jaar  grondig  geherstructureerd.  Hiervoor  worden 
groenvoorzieningen aangepast, huizen gesloopt, nieuwbouw 
gepleegd en ook het verkeer en parkeer beleid grondig wordt 
aangepast.
 
De  gemeente  heeft  de  afgelopen  veel  tijd  en  aandacht 
besteedt aan voorlichting over deze wijkvisie en de inwoners 
mogelijkheden gegeven om inspreek reacties in te dienen. De 
gemeente verwerkt deze inspraak reacties momenteel.

Onze  ervaring  leert  dat  Wijkvernieuwing  betekent  dat  er 
aandacht is voor de buurt, en dat erin geïnvesteerd wordt. Dit 
is goed en het biedt geweldige kansen om het vertrouwen in 
de  buurt  (in  beide  opzichten)  te  versterken.  Maar 
wijkvernieuwing kan ook het aanwezige wantrouwen tussen
bewoners en gemeente versterken. De praktijk laat zien dat
wijkvernieuwingsoperaties nog te veel  ‘top down’  zijn – de 
corporatie en de gemeente maken een plan en organiseren er 
inspraak  over,  maar  ze  gaan  daarbij  soms  uit  van  andere 
(algemene) belangen dan die van de buurt.

Uitgangspunt  van  wijkvernieuwing  moet  de  situatie  in  de 
buurt of de wijkzelf zijn, en de wensen en behoeften van de 
bewoners. Wijkvernieuwing begint met een grondige sociale 
analyse van de wijk en met het opzetten van netwerken van 
mensen die  –van het  begin  af  aan—willen meepraten over 
hun buurt. Inmiddels zijn er in het land voorbeelden genoeg 
van geslaagde wijkvernieuwingen. Daarvan –en ook van de 
mislukkingen— moet geleerd worden.’

Woont u in de Bouwen? Onze fractie wil graag van u weten of 
er  bij  de  planvorming  een  sterke  betrokkenheid  van  de 
bewoners was en is of dat het daarin wellicht schort. Verder 
zijn  we  benieuwd  naar  uw  mening  over  de 
herstructureringsplannen.  Heeft  het  plan  uw  vertrouwen? 
Wilt u zich ergens positief over uitspreken of zijn er facetten 
waaraan  u  zich  stoort  dan  horen  wij  dit  graag  van  U: 
podiumsmallingerland@sp.nl

Uw  mening  nemen  we  mee  in  ons  onderzoek  naar  'De 
Bouwen'  waarin  we  ook  zullen  gaan  enquêteren  in  De 
Bouwen zelf om de mening van de buurt te horen. Mochten 
er zaken naar bovenkomen waarvan u vindt dat het anders 
moet. Dan zullen wij dat de gemeente en de corporaties dat 
laten weten!

Kopij?
Wilt u een artikel aanleveren voor Podium? Dat kan. Hou dan 
wel even rekening met de deadline. Kopij moet voor  11 mei 
aangeleverd zijn op podiumsmallingerland@sp.nl.
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Blauw
Door Petra Kramer

Blauw  is  'ie.  Hartstikke  blauw.  De  weg,  het  asfalt,  het 
Moleneind. Zonder zonnebril is er nauwelijks nog te zijn. In 
de raadsvergadering zorgde de slechte 1 aprilgrap al voor de 
nodige hilariteit en in de media ging het nog een tijdje door.

4 In het land, Radio 2, Omrop Fryslân, allemaal hadden ze 
aandacht voor Drachten. Het moet dus gezegd worden dat 
het college in haar opzet geslaagd is.  Drachten staat op de 
kaart, en binnenkort misschien ook wel op Google Earth. 

Maar of  het daarom verantwoord of verstandig is  om voor 
maar liefst €75.000 verf op het wegdek te spuiten? Nou nee. 
Als  B&W  hadden  besloten  om  in  hun  blote  kont  over  de 
Promenade te gaan paraderen, dan had dat minstens zoveel 
aandacht getrokken. Zónder dat het schadelijk was voor het 
milieu.  Gratis  bovendien.  Maar  niemand  die  er  op  komt. 
Waarom niet? Omdat het gewoon een belachelijk idee is. Net 
zoals het blauw verven van de weg. Een beter voorbeeld van 
geldverspilling  hadden  wij  niet  kunnen  bedenken.  Behalve 
dan misschien het echt graven van de Drachtstervaart.

Burgemeester  Bert  Middel  en de blauwe plank die  hij  van 
Frans kreeg.


