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Avontuur pakt goed uit voor SAM Littenseradiel
Easterlittens – Het was een avon-
tuur. Door andere partijen werd 
destijds met argusogen gekeken 
naar de samenwerking van PvdA, 
D66 en GrienLinks in Littense-
radiel. Maar de oprichting van 
SAM pakte goed uit. Vijf jaar la-
ter is de partij niet meer uit de 
politiek weg te denken. Voor de 
tweede achtereenvolgende peri-
ode maakt SAM deel uit van het 
college en elders in het land is 
men vooral nieuwsgierig naar het 
succes van de samenwerking.  Het 
bestuur ging al naar het Twentse 
Borne om tekst en uitleg te geven.

Door Hinne Bokma

Op 2 december bestond SAM vijf 
jaar. Het lustrumfeest werd gevierd 
op 16 januari in het dorpshuis 
in Húns. Ongetwijfeld werd daar 
even stil gestaan bij de roerige tijd, 
die de politiek in Littenseradiel in 

de periode voorafgaande aan de 
oprichting van SAM beleefde. De 
raad was tot op het bot verdeeld. 
Een deel van de PvdA-ers had zich 
van de partij vervreemd en ging als 
Djip Read verder. Moties van wan-
trouwen vlogen over de raadstafel.
,,Der wie yn de rie in soad arge-
waasje”, zo vertelt voorzitter Aad 
van der Burg van SAM. ,,De sfear 
wie tige min.” Om de proble-
men het hoofd te bieden vonden 
de PvdA, D66, GrienLinks en SP 
elkaar in de oprichting van een 
nieuwe partij. Al vrij snel na de 
oprichting haakte de SP weer af. 
,,Dat wie in klap yn it gesicht foar 
de SP-leden yn Litttenseradiel”, 
aldus de voorzitter. 
De gemeenteraadsverkiezingen 
van 2010 verliepen succesvol voor 
SAM. Met vijf zetels werd de par-
tij de grootste in de raad en samen 
met de FNP vormde de partij het 
college van B en W. ,,Doe waard 

dúdlik dat ús folle mear bynt dan 
ferdielt”, aldus Van der Burg. SAM 
heeft volgens hem de afgelopen vijf 
jaar een belangrijke rol gespeeld in 
Littenseradiel. De partij wil de rijk-
dom aan natuurwaarde, landschap 
én cultuur ‘hoedzje en noedzje’ 
Aandacht voor het milieu en 
duurzaamheid staan hoog in het 
vaandel.
Volgens voorzitter Van der Burg is 
het gelukt om, ondanks de bezuini-
gingen, een groot aantal  culturele 
voorzieningen in de gemeente 
overeind te houden. ,,En minsken 
mei in lytse beurs binne ûntsjoen. 
Wy fi ne it wichtich dat elts meid-
waan kin.” Dat het gedachtegoed 
van SAM gewaardeerd wordt blijkt 
uit het resultaat van de verkiezin-
gen in 2014. De partij behield haar 
vijf zetels en maakt opnieuw deel 
uit van het college.
Voor het contact met de burgers 
organiseert de partij een paar 

keer per jaar het SAM-kafé. Actu-
ele onderwerpen passeren de 
revue.  Een onderwerp, dat de 
komende jaren ongetwijfeld aan 
de orde komt, is de herindeling. 
Over drie jaar wordt Littensera-
diel opgesplitst. Tien dorpen gaan 
naar Leeuwarden, vijftien dorpen 
komen terecht bij Súdwest-Fryslân 
en de overige vier gaan naar Wes-
tergo. ,,It is ús taak om der foar te 
soargjen dat ús ynwenners  harren 
aanst yn de nije gemeenten ek thús 
fi ele.”
Met de herindeling komt er ook 
een einde aan het bestaan van SAM 
Littenseradiel. Of de partij in een 
van de andere gemeenten verder 
gaat is nog onduidelijk. Van der 
Burg geeft aan dat het bestuur van 
SAM wel het gesprek wil aangaan 
met de verschillende partijen in de 
buurgemeenten. 
SAM telt momenteel 116 leden. 
Daarvan zijn er 112 aangesloten 

bij een van de drie deelnemende 
partijen. Voorzitter Van der Burg 
geeft wel aan dat de partij op zoek 
is naar verjonging. ,,Tefolle misse 
wy de tweintigers, de tritigers 
en de fjirtigers  Wy wolle dat der 
mear jongeren aktyf wurde yn de 
polityk. It is wichtich dat yn 2018 
ek minsken út it hjoeddeiske Lit-
tenseradiel aktyf binne yn de nije 
gemeenterieden.” 

Littenseradiel bekijkt 
openstelling zondag
Wommels - Het college van bur-
gemeester en wethouders van 
Littenseradiel bekijkt of ruimere 
openingstijden van de winkels 
kunnen worden toegestaan. De 
gemeenteraad mag zich binnen-
kort uitspreken over openstelling 
op zondag. B en W hebben in een 
startnotitie de mogelijkheden op 
een rijtje gezet.

Op dit moment kent de gemeente 
geen koopzondagen. Alle winkels 
in Littenseradiel blijven op zon- 
en feestdagen gesloten. De laatste 
jaren wordt er zo nu dan om open-
stelling gevraagd. De Verordening 
Winkeltijden, die in september 
2013 door de gemeenteraad is 
vastgesteld, biedt ruime mogelijk-
heden om openstelling op zon- en 
feestdagen toe te staan. Het college 

wil nu van de raad weten of deze 
mogelijkheden benut moeten 
worden.
Het college wijst in de discussie-
nota ook op de herindeling in 
2018, waarbij Littenseradiel in 
drie gedeeltes wordt opgesplitst. 
Tien dorpen gaan naar Leeuwar-
den, vijftien naar Súdwest-Fryslân 
en vier naar Westergo. Het is vol-
gens het college van belang om 
te kijken naar het beleid dat deze 
gemeenten hanteren. 
Leeuwarden praat momenteel over 
de zondagopening van de win-
kels. In Súdwest-Fryslân mogen 
alle winkels op elke zondag en 
feestdag open zijn. Datzelfde 
geldt voor Franekeradeel. In beide 
gemeenten maken de onderne-
mersverenigingen afspraken over 
de openstelling.

Trofee voor ontmoetingstuin Wiuwert
Wiuwert – De natuurontmoe-
tingstuin in  Wiuwert is beloond 
met de trofee van Kern met Pit 
in Friesland. De ontmoetings-
tuin bevindt zich net buiten het 

dorp. Dorpsinwoners kunnen 
elkaar daar ontmoeten. Kern met 
Pit is een leefbaarheidsprijs van 
de Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij.

Duitse steun voor Eastereinder onderzoeker

Boerderijonderzoeker Paul Borghaerts uit Easterein kreeg vorige week de Duitse wetenschapper Erhard Pressler, 
eigenaar van een dendrochronologische laboratorium in Lingen, op bezoek. Samen met Pressler deed Borghaerts 
onderzoek naar de ouderdom van de binten in de boerderij van Martien Lankester in Iens. De monsters worden in het 
Duitse laboratorium onderzocht. Borghaerts probeert met behulp van houtmonsters de leeftijd van de boerderijen in 
De Greidhoeke in beeld te brengen. Daarbij krijgt hij nu steun van Pressler. Borghaerts sluit niet uit dat het bintwerk 
van veel oude stelpboerderijen uit de zestiende eeuw dateert. De boerderij van Lankester is gebouwd in 1664. 
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