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Beste leden en belangstellende   

 

Een terugblik op 2022 van onze fractievoorzitter. 

 

Als fractievoorzitter van SHK lijkt het me goed om nog eens terug te kijken naar het afgelopen jaar. 

Wij zij het misschien alweer vergeten maar afgelopen jaar hebben we de gemeenteraadsverkiezingen 

gehad. 

 

SHK heeft daarvoor een mooi verkiezingsprogramma geschreven met resultaten uit het verleden en 

doelstellingen voor de toekomst, daarnaast heeft bijna ieder kandidaat een videoclip gemaakt met een 

onderwerp waar SHK de komende jaren voor wilde gaan. 

Daarnaast hebben we geflyerd en veel plaatsen in onze mooie gemeente bezocht en deelgenomen aan 

debatten. 

Helaas was het resultaat niet wat we gehoopt hadden maar mogen we nog trots zijn dat we vier zetels 

hebben behaald. 

 

Aanvankelijk dachten we niet in een nieuwe coalitie terug te keren maar dankzij een goede niet van 

alle bij de fractie betrokken mensen en het bestuur zijn we in geslaagd om de coalitieonderhandelingen 

goed af te sluiten en zijn we coalitiepartij geworden. 

SHK vormt nu een coalitie met OHK, P.v.d.A, Groen Links en D66. 

 

Wij als fractie zijn gelukkig dat Mary van Gent weer bereidt was een wethouderschap op zich te 

nemen. 

Haar portefeuille bevat zorg, onderwijs en sport, welzijn dus hebben we een belangrijke rol in het 

college. 

Daarnaast heeft het nieuwe coalitieakkoord een aantal uitdagende speerpunten ik denk hierbij aan het 

bouwen van woningen, klimaat ,energietransitie, landschapsbeheer. 

Maar ook biodiversiteit en verbeteren relatie bestuur en inwoners. 

 

Belangrijk is ook dat de van oorsprong agrarische gemeente en plattelandsbevolking de komende een 

nog betere uitstraling krijgt. 

 

De SHK fractie is er van overtuigd dat we komende jaren er in zullen blijven slagen naar het bouwen 

van een nog sterkere gemeente. 

 

Wat laten we vaststellen dat de afgelopen 8 jaar dat SHK in het college heeft gezeten er mooie 

ontwikkelingen in onze gemeente hebben plaats gevonden. 

 

Ter afsluiting nog een paar onderwerpen die ik ieder mee wil geven; 

- De verder ontwikkeling van Campus de Terp in Wieringerwerf. 

- Ondersteuning voor lage midden inkomens. 

- Het noodfonds maatschappelijke instellingen. 

 

Zoals U in deze terugblik kunt lezen de SHK heeft met een inzet van iedereen niet stil gezeten en 

hopen in de toekomst ook om een bijdrage voor de maatschappelijke te leveren.  

 

 

Fractievoorzitter SHK Jip Pankras. 
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