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Het College van B&W besloot op 11 april jl dat de Singels 
definitief afgesloten werd vanaf de Kaden en dat er alleen 
een doorgang voor fietsers bleef. In de raadsvergadering die 
hierop volgende heeft heeft Smallingerlands Belang (SB) in 
opdrqcht van de ELP een motie ingediend waarin het College 
gevraagd werd om per direct de afsluiting tussen de Kaden 
en de Singel, die er al vier jaar is, op te heffen. Zij hadden 
hierbij het argument dat dit beloofd was aan de ondernemers 
aan de Kaden. Ondanks dat de wethouder aangaf dat de 80% 
van de bewoners aan van de singels tegen openstelling was 
(middels enquette) en ondanks dat de wethouder aangaf dat 
de bwoners al voorgelicht waren over de definiteve afluiting 
gaven ELP en SB aan het belang van de ondernemers aan 
de kaden zwaarder te wegen en brachten alsnog dezelde 
avond de motie in stemming. Helaas was de SP de enige 
partij die tegen stemde.

Ondanks dat de definitieve plannen voor de afsluiting via 
een brief al aan de bewoners al op de hoogte waren gesteld 
moest het College de bewoners enkele dagen later nog een 
brief gestuurd met daarin de boodschap dat het besluit de 
definitieve afsluiting met onmiddellijke ingang is ingetrokken.
Op de maandag die daarop volgde, werden meteen de 
blokken uit de straat verwijderd en was de afsluiting die daar 
vier jaar had gelegen, daarmee opgeheven.

Na een gedegen onderzoek van de SP bleek dat de 
bewoners boos waren over de gang van zaken, toezeggingen 
zomaar worden ingetrokken, en er werd nu niet naar hen 
geluisterd. De Gemeente had zelfs vooraf het plan een 
enquête in de straat gehouden. Ook wij van de SP hebben 
een buurtonderzoek gedaan en daar kwam ook uit dat 
ruim 80 % van de bewoners tegen openstelling is omdat er 
sluipverkeer, ook van horecabezoekers, met de auto door de 
straat komt. Tevens wordt er te hard wordt gereden omdat 
de verkeersremmende maatregelen onvoldoende werken. 
Er is ook al te veel vrachtverkeer op de Meent en de Singel 
en dat zal door de openstelling alleen maar toenemen. Dit 
terwijl er prima verbindingen tussen de Kaden, de Drift en de 
Dwarsvaarten bestaan.

Een delegatie van de bewoners heeft dit met ondersteuning 
van de SP aan de raadsleden verteld op “het Plein” tijdens de 
raadsvergadering van 2 mei. De wethouder heeft daar beloofd 
dat hij de definitieve afsluiting alsnog laat aanleggen wanneer 
de verschillende werkzaamheden op de Kaden voltooid zijn. 
Tussen de twee werkzaamheden door komt er vanaf juni nog 
een periode met een tijdelijke afsluiting. De bewoners werden 
daar op 4 mei met een brief over geïnformeerd.

De SP is blij dat ze de bewoners heeft kunnen steunen bij 
het behalen van deze mooie resultaten. Ook zijn we blij dat 
we bewoners hebben kunnen laten zien dat gezamenlijke en 
door bewoners georganiseerde acties tot een succes kunnen 
leiden waarbij de mensen worden gehoord.COLOFON
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BEWONERS DE SINGEL SUCCESVOL IN ACTIE MET 
STEUN VAN DE SP
Tekst Paul van Dijk



STIJLLOOS
De Eerste Lokale Partij heeft eindelijk een stijl aangenomen. En wat voor 
een stijl? ‘De Stijl’! Dus nog steeds geen eigen stijl? Nee, maar niet meer 
Stijlloos. De beste stuurlui hebben hun alom bekende boot weer eens aan 
de wal gezet. Ditmaal in prachtige kleuren en vormen van ‘De Stijl’
De SP in Smallingerland vindt het meer een ‘geen stijl’’ variant. Zomaar 
met het thema en succes onderwerp van anderen in onze Gemeente 
aan de haal te gaan. Het lijkt alweer dat de ELP  met hun boot weer 
met alle winden mee waaien en alleen maar voor de wind wil varen. Dat 
de politiek zich op deze manier haar stijl aanpast aan het succes van 
mensen die dit geweldige historische verhaal van Drachten weer leven 
hebben ingeblazen. Dit geeft maar eens weer dat dat deze partij alleen 
met haar eigen ego bezig is.

‘De Stijl’ is een prachtig iets in onze gemeente wat van en voor ons 
allemaal moet zijn. Onlangs nog was er een prachtige modeshow met 
kleding ‘in Stijl’ op het Museumplein. Aan ‘De Stijl’ wordt momenteel ook 
volop aandacht gegeven door het Museum DR8888 met een prachtige 
expositie. Allemaal prachtige aandacht voor Drachten. 

Echter de ‘Stijl’ heeft ook lasten.
Aan de Torenstraat heb je de zogenaamde Papegaaienbuurt. Dit is 
de basis van ‘De Stijl’ voor Drachten. Dit zijn de huizen die toen waren 
geschilderd naar het kleurenadvies van T. van Doesburg. Zowel binnen 
als buiten. In een van die huizen, nummer 3, is het van Doesburg-
Rinsemahuis gevestigd. Dit is eigendom van de stichting Van Doesburg-
Rinsemahuis. 

Aantallen bezoekers zijn maar klein helaas. Deze Stichting heeft 
momenteel een subsidie aanvraag van 250.000 euro liggen bij de 
Gemeente. Dit is de tweede grote smak geld die van de Gemeente wordt 
gevraagd. Het huis, met een WOZ-waarde van 145.000 euro, is namelijk 
in het recent verleden voor nul euro overgedragen door de Gemeente aan 
deze Stichting. Ook heeft de Gemeente in 2016 nog 10.000 euro betaald 
voor achterstallig onderhoud en is er vanaf 2011 door het Museum 
Dr8888 75.000 als eigenbijdrage ingestoken. Ook heeft de provincie al 
een subsidie uit het monumentenfonds van 200.000 euro toegekend. 
Als laatste heeft De Rijksdienst Cultureel erfgoed er ook 35.000 euro 
aan de woning besteed. In totaal heeft het huis dus al aan 465.000 
gesubsidieerde publieke gelden gekost. 

De subsidie aanvraag bij onze Gemeente van 250.000 euro komt 
daar nog bovenop en wordt binnenkort behandeld om het project voor 
LF2018 gereed te hebben. Het zal hopelijk niet zo zijn dat alleen de 
Ondernemers van Drachten de lusten krijgen en de overheden alleen 
de lasten dragen. De SP  vindt dat als de subsidie doorgaat het huis/
museum dan ook als onderdeel aan Museum Dr8888 toegevoegd moet 
worden zodat subsidiegelden ook zo goed mogelijk te besteden. De SP 
in Smallingerland vindt de aanvraag wel erg veel geld voor een woonhuis 
wat er al staat en nu ook al als museum gebruikt wordt aan ‘verbouwing’ 
uit te geven in tijden dat er ook over bezuinigen wordt gesproken. Aan het 
Museum Dr8888 wordt jaarlijks ook al bijna 500.000 euro aan subsidie 
gegeven. 

De ELP zullen met hun ‘Stijl’ nu wel onvoorwaardelijke voorstander zijn 
van deze subsidies. In een vorig politiek leven ook al voorstander van 
grote subsidies voor de Lawei bijvoorbeeld. Waarom de ELP dan altijd 
met lastige vragen komt als het om kwartjes en dubbeltjes gaat, begrijpen 
we nog niet zo goed maar dat zal wel aan haar ‘Stijl’ liggen.

AGENDA 
BUURTBEZOEK

Elke donderdagmiddag 13.30 – 15.30 uur.
Verzamelen voor de Lawei.

We gaan buurten bezoeken naar aanleiding 
van een actueel onderwerp.
Momenteel actief in De Bouwen.
Aanmelden graag via de mail: smallingerland@
sp.nl

OPENBARE DISCUSIEAVOND

Donderdagavond 18 mei 20.00-21.30 uur.
Brede school de Drait.

Wat vind jij belangrijk! Kom langs met je punten 
en geef je mening. Ook gaan we gezamenlijke 
standpunten vormen met als leidraad de 
ideologie van de SP. 

BUURTACTIE

Zaterdag 20 mei 11.00-13.30 uur.
Verzamelen voor de Lawei

Grote buurt actie in Drachten waarbij de wijk in 
gaan om bewoners te horen 
Over hun woning en leefomgeving.

 

Tekst André van Leeuwen


