
 

 

Donderdag 11 oktober 12.30: Aanbieden petitie in Den Haag tegen 
nieuwe gasboringen Smallingerland. U kan er bij zijn. Lees verder 
voor het hele artikel  
 
Gepland overleg in Tweede Kamer Algemeen Overleg Mijnbouw 
Op donderdag 11 oktober as., 12.30 uur, gaat de werkgroep “Tegen nieuwe 
gasboringen in Smallingerland” de bij u (als lid van de vereniging van Plaatselijk Belang 
Buitenstverlaat, De Wilgen en Smalle Ee) aanbevolen petitie aanbieden aan een gerichte 
delegatie van 2e Kamerleden. Waarschijnlijk komt minister Wiebes ook langs. De 
Kamerleden gaan na dit aanbieden met de heer Wiebes (om 13.00 uur) vergaderen in een 
gepland Algemeen Overleg Mijnbouw. Ook soortgelijke werkgroepen uit Loon op Zand en 
Waalwijk bieden op dat moment hun petities aan. 
  
Aanbieden petitie aan Tweede Kamerleden 
Het plan is om met de Kamerleden af te spreken aan de Plein ingang van het Tweede 
Kamergebouw. Aldaar zetten we een spandoek van de boortoren neer, die momenteel in 
de gemeente Opsterland wordt gebruikt voor soortgelijk protest (locatie Piershiem). 
Vervolgens licht een lid van ‘onze’ werkgroep kort de petitie toe en geven we de 
Kamerleden de kans om een reactie te geven. Dat biedt ook een mooie kans voor 
fotografen. Vanzelfsprekend willen we bereiken dat tekst en foto’s worden aangeboden 
t.b.v. Breeduit, Drachtster Courant en Actief. 
Meestal haasten Kamerleden zich dan weer naar binnen om op tijd bij het debat aan te 
schuiven. 
  
Wethouder en meerdere gemeenteraadsleden Smallingerland gaan mee naar Den Haag 
Om de petitie kracht bij te zetten is het belangrijk dat meerdere inwoners van de gemeente 
Smallingerland aanwezig zijn. De werkgroep heeft een touringcar bus geregeld, welke 
09.30 uur vertrekt vanaf het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat. Omdat onze 
werkgroep bestaat uit bestuursleden van Plaatselijk- cq Dorpsbelang, maar ook alle 
raadsfracties vertegenwoordigt, leek het ons ook belangrijk dat er iemand van het college 
van B&W mee zou gaan om de petitie aan te bieden; sterker, het vorige college heeft dit 
zelfs toegezegd. Inmiddels is bekend dat wethouder Marjan Sijperda en meerdere 
gemeenteraadsleden meegaan in de bus. Rond 16.00 zijn we al weer terug in Drachten, 
maar hebben we hopelijk dusdanig indruk gemaakt op de Kamerleden en de heer Wiebes 
dat de plannen van Vermilion om naar nieuwe gasbronnen in onze gemeente te boren 
onderaan in de bureaulade geraken! 
  
Gaat u met ons mee? 
Alle politieke partijen en de collega-verenigingen van Plaatselijk Belang in onze gemeente 
werven Smallingerlandse burgers om die dag mee te gaan. Wij nodigen daarom u als lid 
van harte uit om mee te gaan naar Den Haag.  
 
Gaat u mee? > mooi! Wij willen graag een inschatting hoeveel leden meegaan. Wilt u 
daarom even een mailtje sturen naar pbdewilgen@gmail.com? 
 
Alvast dank! 
 
Bestuur Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat 
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