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STAVERSKE JOL Hermien Sal-
verda uit Stavoren ergert zich
aan de naam van een van de
kantoorruimtes in het gemeen-
tehuis in Sneek. Staverske Jol,
prijkt daar op een bordje. Maar
een Staverske Jol bestaat niet,

het is altijd Staverse Jol geweest,
schrijft zij nadat ze het ook al
eens bij de gemeente meldde.
Die heeft het bordje inderdaad
niet aangepast, blijkt bij na-
vraag. ,,De buordsjes binne
Frysktalich. Wy ha by de Fryske
Akademy de skriuwwize tsjekt.
Yn it Frysk is it Staversk. Yn it
Staversk is it wol Staverse Jol’’,
zo meldt een voorlichter.

MIDDAGMARKT Een middag-
markt is voortaan in de gemeen-
te De Fryske Marren ook echt
een middagmarkt. Standhouders
mogen voortaan de verkoop om
12.00 uur starten in plaats van
13.00 uur, maar worden ook
verplicht tot 17.00 uur te blijven.
De kooplieden krijgen boven-
dien de mogelijkheid om niet
één uur maar twee uur van
tevoren met de opbouw te be-
ginnen. De marktmeester ziet er
scherp op toe dat verkoop niet
voor 12.00 uur begint.

WESPENDIEF Last van wespen?
De Jelsumer Dekemastate kreeg
dit jaar onverwachte hulp. Tuin-
baas Wim Hoogendam stuitte in
een boomwal op een wespen-
dief, een zeldzame vogel die zich
te goed doet aan stekende insec-
ten. ,,Best bijzonder dat hij hier
is’’, schrijft hij in dorpsblad De
Flapút.Kantoorruimte Staverske Jol.

Dat adviseert het college bij het aan-
bieden van de begroting. Die begro-
ting is ‘kaal’, zonder bezuinigingen.
Alleen aan het hoogst noodzakelij-
ke, zoals bruggen- en wegenonder-
houd of het invoeren van de Omge-
vingswet, wordt geld uitgegeven. De
eenmalige ozb-verhoging (2 pro-
cent) verdwijnt weer.

De gemeenteraad kan deze begro-
ting in principe aannemen, maar B
en W adviseren liever een ander sce-
nario. Daarbij trekt de gemeente de
beurs voor meer zaken. Zoals de aan-
pak rond Buurtgezinnen, de fiets-

snelweg naar Heerenveen en de te-
ruggedraaide subsidie voor Simmer-
deis. Voor dat festival werd de geld-
kraan vorig jaar onbedoeld
dichtgedraaid.

Om dat allemaal te betalen, wordt
onder meer het parkeertarief ver-
hoogd met 20 cent per uur, komt er
extra toeristenbelasting en bezui-
nigt de gemeente op re-integratie.

Het college vindt dit de beste vari-
ant, ‘vanwege de balans tussen
noodzakelijke knelpunten oplossen
en zoveel mogelijk de samenleving
ontzien’, staat in een brief aan de
raad. Er is nog een derde, zwaarder,
scenario, waarbij alle problemen
worden gefinancierd, maar waarbij
ook meer bezuinigingen nodig zijn.
Het college ziet die optie niet zitten
vanwege de ‘maatschappelijke im-
pact’.

Dat de meeste opties nog open lig-
gen, komt door de ervaringen van
vorig jaar. Toen verdeelde een gede-

tailleerde begroting de raad tot op
het bot, en moesten ambtenaren
veel werk opnieuw doen. ,,Die erva-
ring willen we niet nog een keer
meemaken”, aldus wethouder Felix
van Beek gisteren.

Dankzij 5,8 miljoen extra rijksgeld
vanwege uitgaven voor de jeugd-
zorg, blijft Smallingerland in alle
voorgestelde scenario’s (vrijwel)
buiten de rode cijfers. Van Beek is ge-
matigd tevreden: ,,We leggen een
goede basis voor een toekomstig ge-
meentebestuur.”

Gisteren bleek ook dat accountant
Deloitte de jaarrekening over 2020
gedeeltelijk afkeurt, zoals al werd
verwacht. Smallingerland ging te
vaak in de fout rond Europese aan-
bestedingen. Deloitte controleerde
bijzonder streng, aldus Van Beek,
maar volgens hem was er ook te wei-
nig kennis bij de gemeente op dit on-
derwerp. Inmiddels is een ervaren
inkoopadviseur aangenomen.

‘Verhoog parkeergeld,
ondersteun Simmerdeis’
RUTGER VAN DER MEIJ

DRACHTEN Duurder parkeren, maar
ook een ‘reparatie’ van de subsidie
aan festival Simmerdeis. De ge-
meenteraad van Smallingerland
moet kiezen voor een begroting die
problemen aanpakt en tegelijk de
burger spaart.

Wie er oog voor heeft, ziet overal in
de stad nog verwijzingen naar het
roemrijke Friese landbouwverleden.
Denk alleen al aan de beelden van
koe Us Mem en paard Dagho. Zelfs
nu nog domineren de imponerende
fabrieksgevels van FrieslandCampi-
na (CCF/Friesche Vlag), Koopmans
Meel en Dr. Oetker het oostelijke
aanzicht van de stad.

Halverwege de twintigste eeuw
was de agrarische bedrijvigheid nog
veel opvallender. Toen stond aan de
Snekertrekweg nog het hoofdkan-
toor van Frico en aan de Harlinger-

vaart de veevoerfabriek van de CAF.
Uit boerenbanken en -verzekeraars
kwamen reuzen als Avéro, Achmea
en de Friesland Bank voort.

,,Het is verbazend hoeveel er nog
terug te vinden valt’’, zegt Klaas
Zandberg van het Historisch Cen-
trum Leeuwarden (HCL). Auteurs
Andries de Haan, Douwe Keizer en
Leendert Plaisier plaatsten de be-
langrijkste historie op een rijtje in
het boekje Sporen van agrarische
bedrijvigheid. Deze HCL-uitgave
werd gisteren gepresenteerd in het
Fries Landbouwmuseum.

Helaas raakte Feanwâlden zijn
sierlijke zuivelfabriek Freia in 1991
kwijt. Een deel hiervan staat nu in
het Openluchtmuseum in Arnhem,
maar ook in Leeuwarden bleef een
belangrijk aandenken bewaard. Een
prachtig pand aan de Vredeman de
Vriesstraat was namelijk lange tijd
het pakhuis van Freia.

Bij de naam Brada denken de
meeste Leeuwarders meteen aan
een bekend slachtbedrijf, maar wie
wist dat de familie ooit slachtte in de
Kleine Kerkstraat? Een van de routes
voert hierlangs.

Het boekje belicht ook verschil-
lende agrarische bedrijfscomplexen
die jonge Leeuwarders niet meer
kennen. Dit geldt bijvoorbeeld voor
het onderkomen van de steenrijke
internationale boterhandelaar Buis-
man. Dat de belangrijke aardappel-
coöperatie ZPC (nu HZPC) ooit in
Leeuwarden zetelde, weten veel
mensen ook al niet meer.

Moderne bedrijven en scholen ko-
men eveneens aan de orde en in de
zijlijn worden enkele Leeuwarder
dorpen aangestipt. Zo was Wergea
het eerste Friese dorp met een co-
operatieve zuivelfabriek. Wirdum
had ook zijn eigen melkindustrie. De
uitgave is te koop bij het HCL.

Landbouwindustrie domineerde

Leeuwarden tot ver in 20ste eeuw
ERWIN BOERS

LEEUWARDEN Leeuwarden was
vroeger een belangrijk centrum
van grootschalige landbouwindus-
trie. Een nieuw boekje met wandel-
en fietsroutes belicht de sporen
van dit verleden.

Het voormalige kantoor van Frico aan de Snekertrekweg in Leeuwarden. FOTO HCL/C. GOMBAULT

Het voorval was volgens officier
van justitie Tjerk Buma ,,een
combinatie van testosteron, alco-
hol en een vleugje haantjesge-
drag”. De verdachte was op 13 mei
met een groepje vrienden in de
Prinsentuin, na een gezellig mid-
dagje binnenstad. Het liep uit de
hand toen de vriendengroep een
ander groepje jongeren tegen het
lijf liep. Na wat geroep en geduw
over en weer vielen er klappen.

De verdachte belandde op de
grond, met een jongen bovenop
hem. Die jongen kreeg van ie-
mand uit de vriendengroep een
trap tegen het hoofd. Terwijl hij
bewusteloos op de grond lag, had
de Oentsjerker hem tegen de
schouder geschopt. Iemand an-
ders goot daarna nog bier over
hem heen. Beelden van de mis-
handeling werden gisteren op de
zitting van de politierechter ge-
toond.

De beelden duurden maar acht
seconden, maar het slachtoffer
kon er niet naar kijken. Hij verliet
de zaal terwijl het filmpje werd af-
gespeeld. Na de mishandeling
was hij wakker geworden in het
ziekenhuis. Hij had onder meer
een hersenschudding en ge-
kneusde ribben aan de incident
overgehouden.

De verdachte was volgens ver-
schillende getuigen provocerend
bezig geweest. Hij zou zich verve-
lend hebben gedragen en men-

sen dingen hebben nageroepen.
Hij wilde tussenbeide komen
toen zijn vrienden ruzie kregen,
maar belandde door de klap van
het latere slachtoffer op de grond.
Op het moment dat hij en de an-
dere jongen op de grond lagen,
was hij naar eigen zeggen ,,doods-
benauwd”.

Hij had de jongen geschopt,
maar wist eigenlijk niet wat hij
deed, opperde advocaat Tjalling
van der Goot. De raadsman stelde
dat er sprake was van een nood-
weersituatie en dat zijn cliënt
moest worden vrijgesproken.
Rechter Willem Sikkema vond
dat er geen sprake was van nood-

weer. ,,Er zijn sterke aanwijzingen
dat u het uit een soort boosheid
heeft gedaan.”

Bij het bepalen van de straf
hield hij rekening met de jeugdi-
ge leeftijd van de verdachte, hij
was destijds net 18, en hij had een
blanco strafblad. En de rol van het
slachtoffer telde mee: hij had als
eerste geslagen.

De Oentsjerker moet honderd
uur gratis werken, de officier had
een werkstraf van 150 uur geëist.
Hij moet aan het slachtoffer 1000
euro smartengeld betalen, plus
bijna 400 euro voor materiële
kosten. De jongen die het slacht-
offer bewusteloos heeft geschopt,
moet zich nog voor de meervou-
dige kamer verantwoorden.

Werkstraf van honderd
uur voor mishandeling
LEEUWARDEN Een 18-jarige
Oentsjerker die betrokken was
bij een vechtpartij in de Prinsen-
tuin heeft gisteren een werk-
straf van honderd uur gekregen.
Bij de vechtpartij werd een jon-
gen bewusteloos geschopt.

‘Een combinatie
van testosteron,
alcohol en vleugje
haantjesgedrag’
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N
oardeast-Fryslân wil twee
dingen. In de eerste plaats
wil de gemeente zorgen
dat er minder oud papier

in de groene en grijze container te-
rechtkomt. Nu is dat nog zo’n 8 kilo
per inwoner per jaar. Ten tweede wil
de gemeente dat er in heel Noard-
east op dezelfde manier oud papier
wordt ingezameld. Nu hebben inwo-
ners van voormalig Kollumerland al
een blauwe kliko voor oud papier,
terwijl mensen in voormalig Ferwer-
deradiel en Dongeradeel het oud pa-
pier nog ‘los’ aan de weg zetten,
waarna het door vrijwilligers van
verenigingen wordt opgehaald.

Burgemeester en wethouders
stellen voor om in de hele gemeente
een blauwe oud-papierkliko in te
voeren. Daarmee kan dan ook met-
een afscheid genomen worden van
die vrijwilligers, en dat is verreweg
de goedkoopste optie. De totale kos-
ten van de inzameling van oud pa-
pier dalen dan van 380.000 per jaar
naar een kleine 3 ton. Wel komt er in
dat geval een ‘afbouwregeling’ voor
de beloning van vrijwilligers. B en W
stellen ook nog een paar andere sce-
nario’s voor waarin ruimte blijft
voor een ophaalfunctie of vergoe-
ding voor vrijwilligers.

Voor fanfareband Oranje uit Dok-
kum betekent het een flinke hap uit
de begroting als ze geen oud papier
meer kunnen ophalen. Op een be-
groting van 30.000 euro wordt
6.000 euro verdiend met het opha-
len van oud papier, vertelt Willem

Hoeksma. ,,Wy kinne der net sûn-
der.’’ De vereniging voelt de bui al
hangen en is aan het bezuinigen. Dat
gebeurt onder andere op de aan-
schaf van de instrumenten. ,,Wy ha
it dêrtroch drokker mei saken orga-
nisearjen en regeljen as mei spyljen.
Dit kostet in soad enerzjy.’’

Penningmeester Hans Tjepkema
van Kaatsvereniging Hallum ver-
wacht de contributie ,,minimaal te
moeten verdubbelen’’ als de papie-
rinzameling wegvalt. ,,We zijn bang
dat het aantal leden hierdoor flink
zal dalen.’’ Ook CMV de Bazuin uit
Triemen voorziet flinke maatrege-
len, schrijft de vereniging aan de ge-
meente: ‘Wat we door het eventueel
wegvallen van oud papiergeld zeker
wel moeten doen is bezuinigen en
daarmee de stekker uit de jeugdop-
leiding halen: dus het opheffen van
het jeugdkorps, geen betaling meer
van een deel van het lesgeld van de

leerlingen, geen gastdocenten van
de streekmuziekschool De Wâld-
sang meer uitnodigen op de basis-
scholen in Westergeest en Oudwou-
de. Dat wordt allemaal te duur. Dit is
een doodzonde.’

Afscheid nemen van de vrijwillige
oud-papierophalers bezorgt de
meeste partijen in de gemeenteraad
hoofdbrekens. De ChristenUnie is
weliswaar voorstander van de blau-
we container, maar wil tegelijkertijd
niet voorbijgaan aan de inzet van
vrijwilligers bij het ophalen van oud
papier. ,,Mar der binne miskien ek

ferieningen dy’t dit ek wolle, mar it
no net kinne.’’ Lysbeth Vellinga (CU)
pleit daarom voor een soort fonds
van de opbrengsten uit het oud pa-
pier, waar verenigingen van kunnen
profiteren. Daar heeft Gryte Schaaf-
stal van de PvdA ook wel oren naar.

De FNP is tegen de blauwe contai-
ner. Volgens Hanneke Jouta van de
frysknasjonalen kan er met goede
voorlichting ook al veel oud papier
uit de grijze container gehouden
worden. De partij wil in gesprek met
de verenigingen naar een goede op-
lossing zoeken. Jouta stelt een ge-
mengd systeem voor, zoals in Waad-
hoeke, waar zowel de blauwe contai-
ner als het ophalen door vrijwilligers
bestaat. Daarvoor lijkt in de gemeen-
teraad niet genoeg animo.

Gemeentebelangen heeft nog
geen standpunt, zegt voorman Pie-
ter Braaksma. Dat verenigingen in
hun voortbestaan bedreigd worden

door het wegvallen van de papierin-
komsten gaat hem ,,fierstente mâl.’’

De VVD noemt het ,,lastig om een
goede afweging te maken’’, zegt An-
ton van der Aar. Ook hij oppert om te
zoeken naar andere manieren om
minder papier in de grijze container
te krijgen, de ophaaltarieven alvast
gelijk te schakelen en over twee jaar
te evalueren. Daarna kan de blauwe
container dan mogelijk alsnog in de
gehele gemeente worden ingezet.

Wethouder Jelle Boerema (VVD)
benadrukte dat het aan de gemeen-
teraad zelf is om te bepalen of vrij-
willigers papier mogen blijven opha-
len, mogelijk in combinatie met de
blauwe container. Ook de hoogte
van de vergoeding aan de vrijwilli-
gers mag de raad bepalen.

Op 2 december neemt de gemeen-
teraad een definitief besluit over
hoe oud papier in Noardeast per
2023 wordt opgehaald.

Noardeast worstelt met papierinzameling
De gemeenteraad
van Noardeast-
Fryslân worstelt
met hoe voortaan
het oud papier in
de gemeente
moet worden op-
gehaald. Afscheid
nemen van vrij-
willigers is het
goedkoopst.

Papiercontainer in Ternaard. De gemeente Noardeast-Fryslân wil dat er voortaan overal op dezelfde manier oud papier wordt ingezameld. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

TIM FIERANT

Verenigingen
vrezen fors in te
teren bij wegvallen
papierinzameling

De man ging in augustus vorig jaar
zowel de planner als de directeur
van het bedrijf te lijf. Beiden kregen
klappen van de Leeuwarder, die als
chauffeur bij het bedrijf in dienst
was. Uiteindelijk slaagde een vrou-
welijke medewerkster erin de man
tot bedaren te brengen.

Donderdag op de zitting van poli-
tierechter Brigitte Hammerle zei hij
dat de verklaringen van de direc-
teur, de planner en een paar getui-
gen niet klopten. Hij zou de mannen

alleen tegen een muur hebben ge-
duwd omdat ze hem aanvielen. Ver-
volgens hadden ze met z’n allen een
verhaaltje verzonnen om van hem
af te komen. „Het zijn geen eerlijke
mensen”, aldus de verdachte.

Officier van justitie Rein Mein-
derts vond het scenario dat de man
schetste niet geloofwaardig. Boven-
dien wezen de verwondingen van
een van de mannen erop dat de ver-
dachte hem stevig bij de nek had ge-
grepen. Ook was de kleding van de
mannen beschadigd geraakt. De of-
ficier eiste een voorwaardelijke boe-
te van 750 euro met een proeftijd
van twee jaar. De rechter vonniste
overeenkomstig. De chauffeur kreeg
ontslag.

Boze chauffeur valt
directeur en planner aan
LEEUWARDEN Een 52-jarige Leeu-
warder was witheet toen hij van
zijn werkgever, een transportbe-
drijf in Drachten, niet vrij kreeg om
bij de dokter bloed te prikken.

De man is volgens de rechtbank be-
trokken geweest bij de opbouw van
het lab en bij de productie van xtc.
Twee weken geleden op de zitting
beweerde de man dat hij alleen wat
spullen – zogeheten IBC-containers
– naar de afgelegen boerderij aan de
Alde Miede had gebracht en tafels en
stoelen naar het stort had gebracht.
Op beelden van bewakingscamera’s

van de boerderij had de politie de
man regelmatig gespot en op hand-
schoenen in het lab zat zijn DNA.

Op basis van de aangetroffen ap-
paratuur en grondstoffen schatte de
politie dat het lab een productieca-
paciteit had van 1,4 tot 2,3 miljoen
pillen. Op 12 december 2017 deed de
politie na een anonieme tip een in-
val bij de boerderij. In de schuur
werd een kwekerij met 77 planten
gevonden. Een gele tuinslang leidde
de politie vervolgens naar het lab.

De rechtszaak heeft lang op de
plank gelegen en had volgens de
rechtbank ook ruimschoots de zoge-
noemde redelijke termijn over-
schreden waarbinnen een zaak voor
de rechter moet komen. Door de

overschrijding, liefst 17 maanden
volgens de rechtbank, viel de uitein-
delijke straf een stuk lager uit dan
gebruikelijk is in dit soort zaken.

De Rodenaar moet wel terug naar
de gevangenis. In augustus 2018 had
de rechtbank de voorlopige hechte-
nis geschorst. De man heeft 108 da-
gen vastgezeten. De zaak tegen een
tweede verdachte, een 36-jarige man
uit Groningen, werd twee weken ge-
leden aangehouden. Hij had zich
ziek gemeld. Een inwoner van Assen
(35), moet zich waarschijnlijk voor
de rechtbank in zijn woonplaats ver-
antwoorden. De eigenaar van de
boerderij is in 2018 alleen veroor-
deeld voor het bezit van de wietplan-
ten. Hij kreeg dertig dagen cel.

Cel voor man (31) uit Roden
die betrokken was bij xtc-lab
RENZE VAN DER SLUIS

LEEUWARDEN Een 31-jarige inwoner
van Roden (Drenthe) heeft donder-
dag wegens betrokkenheid bij een
xtc-lab in de schuur van een boer-
derij bij Suwâld 24 maanden cel-
straf gekregen.


