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Meer deelnemers Winterelfsteden
Leeuwarden | Aan de Winterfietselfstedentocht mogen volgend jaar vijftienhonderd deelnemers meedoen, drie keer zo veel als het maximum van
dit jaar. Dat maakt organisator Friesland Beweegt bekend. De tocht vond dit
jaar voor het eerst plaats. De inschrijving voor de editie van 2016, die plaatsvindt op 14 februari, gaat volgende week open.

Voorrang

Fietsster gewond bij aanrijding
Heerenveen | Een 61-jarige fietsster uit Heerenveen is donderdagmiddag
gewond geraakt bij een aanrijding op de rotonde van de Haskeruitgang in
Heerenveen. De vrouw verleende geen voorrang aan een 51-jarige autobestuurder uit Joure. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Onderhoud

Abseilers knappen Avéro-toren op
Leeuwarden | De Avéro-toren in Leeuwarden wordt de komende weken op
een bijzondere manier opgeknapt. Enkele abseilers van het gespecialiseerde bedrijf VandeSky uit Den Bosch voeren onderhoudswerk, onder meer
kitwerk, uit aan de toren. Het werk duurt vijf tot zes weken. Aan de straatzijde wordt een luifel geplaatst, voor als de abseilers iets laten vallen.

Onveilige situaties

OB wil noodfietsbrug over N381
Oosterwolde | Over de te verdubbelen N381 moet de provincie ter hoogte
van de kruising met de Duistereweg in Oosterwolde een noodfietsbrug
plaatsen. Of anders moet er tijdelijk een fietspad naast de Duistereweg
worden aangelegd. Hiertoe roept Ooststellingwerfs Belang op. De kruising
is tot eind 2016 afgesloten en dat heeft geleid tot onveilige situaties voor

lijk op te nemen, voorkom je escalatie. ,,Maar dat blijft lastig, want dat
kan alleen als mensen het echt zelf
willen.” De patiëntenvereniging pleit
ook voor zulke time-outvoorzieningen. Die wil echter dat de discussie
voortaan gaat over het gebrek aan
zorg. ,,Het moet niet een veiligheidsvraagstuk worden, maar de discussie
moet gaan wanneer iemand genoeg
zorg en begeleiding krijgt”, benadrukt Drost.

Volgens Drost heeft Nederland welbewust gekozen voor een inclusieve
samenleving, wat inhoudt dat mensen met beperkingen niet worden
weggestopt buiten de maatschappij.
,,Mensen met psychische problemen
horen erbij. De samenleving zal er
aan moeten wennen dat iemand in
verwarde situatie kan verkeren.”
Haar platform wil graag verder helpen met voorlichting over psychiatrische aandoeningen. ,,We gaan graag

het gesprek aan met instellingen en
buurtbewoners om stigmatisering
van psychiatrische patiënten te bestrijden.”
Van der Zwan sluit daar bij aan.
,,We moeten met verwarde personen
leren omgaan. Garanties over veiligheid kun je nooit geven, het leven is
vol gevaren. Maar als je de escalatiemogelijkheden kan wegnemen,
zorgt voor draagvlak en zorgmijders
aanpakt, dan kom je een heel eind.”

Súdwest-Fryslân maakt werk
van vluchtelingenopvang
:

Gemeente, bedrijven en
scholen stellen zich helpend
op
Patrick van ’t Haar

Sneek | Een vakantiepark waar statushouders kunnen wonen, nieuwe
starterswoningen voor vluchtelingen
en overleg met het beroepsonderwijs
om te kijken hoe vluchtelingen kunnen worden voorbereid op werk. De
gemeente Súdwest Fryslân wil over
zes weken een plan klaar hebben om
de komst van vluchtelingen naar de
gemeente zo goed mogelijk te laten
verlopen, stelt wethouder Stella van
Gent.
Op dit moment voert Van Gent
met verschillende partijen overleg,
onder wie een recreatieondernemer.
,,Er is een ondernemer met een vakantiepark die de mogelijkheid heeft
om uit te breiden”, vertelt Van Gent.
,,We zijn aan het kijken of die uitbreiding kan worden gedaan om er in eerste instantie statushouders in te huisvesten. De ondernemer is nu aan het
kijken of dat financieel ook mogelijk
is.” Wie de ondernemer is en om welk
recreatiepark het gaat, wil ze niet
zeggen. ,,Het is een van de mogelijkheden die wij onderzoeken, maar het
is nog niet zover dat we daar al meer
over kunnen zeggen.”
Van Gent streeft ernaar om de ver-

schillende vormen van opvang noodopvang, opvang in azc’s en de
huisvesting van statushouders - over
de hele gemeente te verspreiden. Zo
komt er een azc in Sneek voor zeshonderd mensen en is de gemeente
bereid om elders nog eens tijdelijk
zo’n tweehonderd mensen op te vangen. Daarnaast moet er in 2015 aan
148 vluchtelingen met een verblijfsvergunning woonruimte worden
aangeboden. Daarvoor komen - behalve het vakantiepark - ook leegstaande gebouwen of kantoren in
aanmerking. Maar ook starterswoningen die de gemeente wil laten
bouwen. ,,Maar het zijn niet alleen
vluchtelingen die daarvoor in aanmerking komen. Als we gaan bouwen, kunnen ook andere mensen
zich daarvoor inschrijven.”
Van Gent heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laten

Als we gaan
bouwen, kunnen
ook andere mensen
dan vluchtelingen
zich daarvoor
inschrijven

weten dat de gemeente graag vluchtelingen met een technische achtergrond naar Súdwest-Fryslân ziet komen. Voor die groep is er werk in de
gemeente. ,,Een scheepswerf heeft al
laten weten behoefte te hebben aan
divers technisch personeel. Van ingenieurs tot handwerkers. Dan zou het
vanuit het COA toch goed zijn als
vluchtelingen met zo’n achtergrond
hier naartoe zouden komen.” Maar
ook andere bedrijven uit de gemeente hebben zich gemeld met het aanbod om vluchtelingen werk te bieden.
Scholing
Een van de knelpunten waar vluchtelingen met een verblijfsvergunning
tegen aan lopen, is de mogelijkheid,
of onmogelijkheid, tot scholing.
Mensen ouder dan dertig jaar moeten
een opleiding aan een ROC zelf financieren. ,,Maar ook hier merken we
dat de ROC’s De Friese Poort en het
Friesland College een lenige houding
hebben en willen kijken naar manieren waarop we ook deze groep mensen een vorm van opleiding kunnen
aanbieden.”
Marco Florijn, ambassadeur van
Opnieuw Thuis, heeft al aangekondigd met het rijk te willen praten
over de dertigplusregel voor het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens
Florijn is dat een belemmering voor
veel vluchtelingen om deel te nemen
in de maatschappij.

Zestig jaar

Huwelijksjubileum in Ureterp

Ureterp | Alle (82) van der Wal (82) en Willemke van der Wal-Lap (78) uit Ureterp
vierden woensdag hun zestigjarig huwelijksjubileum. Alle is geboren in Waskemeer, Willemke in Frieschepalen. Het stel trouwde in Oosterwolde en heeft altijd in Ureterp gewoond. Willemke heeft gezongen bij Looft den Heer. Alle houdt
als hobby volièrevogels. Ze hebben vijf kinderen en zeven kleinkinderen.

Amendement

Belastingen in Dongeradeel
toch minder fors omhoog
Dokkum | De afvalstoffenheffing en
rioolheffing in Dongeradeel gaan volgend jaar met respectievelijk 9,75
procent en 1,5 procent omhoog. Dat
werd duidelijk in de gemeenteraadsvergadering over de begroting die
donderdagavond plaatsvond.
Die verhoging is veel minder hoog
dat het college van burgemeester en
wethouders had voorgesteld. Die wilde de afvalstoffenheffing met 14,3
procent en de rioolheffing met 6,8
procent laten stijgen. Omdat daarnaast de onroerendezaakbelasting
(ozb) wel naar beneden ging, waren

de inwoners van Dongeradeel per saldo niet duurder uit, dacht het college.
De raad nam echter een amendement aan waardoor de stijging van afvalstoffenheffing en rioolheffing lager uitvalt. De mindere inkomsten
worden opgevangen met een boekhoudkundige truc, waardoor Dongeradeel de kwijtschelding voor belastingen in het vervolg betaalt uit het
minimabeleid.
Verder bezuinigt de gemeente de
komende jaren 1,1 miljoen euro op
wegen, gebouwen, groen en waterwegen.
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Geen aannemer waagt zich
aan nieuw provinciehuis
Pech voor de provincie Fryslân, want
het lukt niet een aannemer te vinden
die het nieuwe provinciehuis wil
bouwen. De aannemers vinden het
project, dat aan strakke regels is gebonden, te riskant. De aanbesteding
is daarom beëindigd, bericht het
Friesch Dagblad deze dag. De nieuwbouw van het provinciehuis aan de
Tweebaksmarkt loopt daardoor nog
meer vertraging op. De vertraging
was - vooral door het opstappen van
de projectleider na een conflict met
de algemeen directeur - al opgelopen
tot tien maanden. Daar kunnen nu

nog eens vijf maanden bijkomen. De
provincie maakt de opdracht nu eenvoudiger. De aannemer die de klus
klaart hoeft niet meer tegelijk ook
een parkeergarage te bouwen.
Intussen, elders in de wereld…
…geldt in Pakistan nog steeds de
noodtoestand, afgekondigd door president Pervez Musharraf. De president voerde als reden daarvoor de
dreiging van terroristen aan.
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