
 

 

Aan de informateur 
 

Drachten, 22 maart 2022 
 

 
Geachte heer Benedictus, beste Geart, 
 
Op 16 maart heeft de kiezer gekozen. In aanloop naar de verkiezingen hebben we als D66 campagne 
gevoerd voor een nieuwe start voor Smallingerland. Voor samenwerken en het terugwinnen van 
vertrouwen. Voor een politiek die omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen. Dit is het 
moment om die inzet samen waar te maken als gemeenteraad.  
 
De kiezer heeft gekozen voor het CDA en de ChristenUnie. Wat ons betreft vormen zij de kern van 
een volgende coalitie. Beide partijen hebben uitgesproken in te zetten op samenwerken, op een 
betrouwbare gemeente. Voor de stabiliteit is het wat ons betreft nodig in te zetten op een brede 
coalitie, met meer dan een nipte meerderheid van 16 zetels. Met een college dat er langer zit dan 
een raadsperiode van 4 jaar. Ook zouden wij graag zien dat er geen scherpe scheidslijn ontstaat 
tussen de coalitie en oppositie. We moeten het samen doen.  
 
D66 is bereid deel uit te maken van een stabiele coalitie. Om verantwoordelijkheid te nemen. Om 
samen te werken aan de toekomst van Smallingerland. De afgelopen jaren hebben we laten zien een 
betrouwbare, ambitieuze partij te zijn. Voor een groene toekomst, meer betaalbare woningen en 
gelijke kansen voor kinderen. Voor een Smallingerland waar we iedereen vrij laten, maar niemand 
laten vallen.  
 
Afsluitend is de lage opkomst bij de verkiezingen een reden tot zorg. Veel kiezers lijken het 
vertrouwen in de politiek te zijn verloren. De instabiliteit van het gemeentebestuur de afgelopen 
jaren zal daar niet aan hebben bijgedragen. We begrijpen dat mensen zich zorgen maken over de 
onzekere tijden waar we ons in bevinden. Daarom is het aan de politiek om het vertrouwen in de 
komende jaren terug te winnen. Om echte keuzes te maken. Om meer om te kijken naar elkaar. Om 
samen met de inwoners verder te kijken dan morgen.  
 
Wij wisselen graag met u daarover van gedachten. 

 
Met vrijzinnige groet, 
 

 
Roy Postma 
Fractievoorzitter D66  


