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Dorpen in Smallingerland
krijgen met vlag een stem
Actiegroep hangt elke dag een
andere dorpsvlag in de mast
Geert Veldstra

Drachten | Tussen de vlaggen voor
het gemeentehuis van Smallingerland in Drachten prijkt sinds woensdag een dorpsvlag. Het actiecomité
De Flitsgroep hangt de komende dagen telkens een andere dorpsvlag op
om meer aandacht te vragen voor de
kleine kernen in de gemeente.
De leden van de groep zeggen niet
met hun naam in de krant te willen
om een toelichting te geven. De Flitsgroep bestaat in ieder geval twee jaar
en voert zo af en toe ludieke acties
uit. Zo plaatsten ze in december een
kopie van de Doesburgfontein in Leiden op het plein voor schouwburg De
Lawei en verschenen er al hartjes met
teksten in centrum Drachten. ,,Als
onze namen bekend worden kunnen
we de groep wel opdoeken”, zegt een
woordvoerder van De Flitsgroep.
Het actiecomité kreeg van de gemeente het sleuteltje van de vlaggen-

mast ter beschikking. ,,Wij vinden
het een leuk initiatief en werken er
graag aan mee”, zegt gemeentewoordvoerder Renée Barbilion. ,,Wij
hebben alleen niet het idee dat de
dorpen in Smallingerland te weinig
aandacht krijgen.”
Voeteneinde
Ruud van der Veen van dorpsbelang
Goëngahuizen denkt hier anders
over. ,,Wij wonen hier zo’n beetje
aan het voeteneinde van de gemeen-
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te en dat merk je ook wanneer je iets
gedaan wilt krijgen. Zolang ik hier
woon, 25jaar, wordt er al over de verbreding van de weg door het dorp gesproken, maar er is nog altijd niets
veranderd”, zegt Van der Veen. ,,Een
heel enkele keer is hier eens een gemeentebestuurder geweest om de situatie te peilen, maar die momenten
waren schaars.”
Geen eigen vlag
Van der Veen juicht het initiatief van
De Flitsgroep toe. ,,Dit is een leuke,
ludieke manier om de dorpen eens
voor het voetlicht te brengen.” De actie begon afgelopen woensdag met
de dorpsvlag van Nijega en loopt door
tot en met 14 mei. Die laatste dag
wordt de vlag van De Tike in de mast
gehesen.
Goëngahuizen zit er niet tussen
omdat het dorp nog geen vlag heeft.
,,We zijn hier wel mee bezig. Vorig
jaar hebben we een aanvraag ingediend om een eigen vlag te gebruiken. Het ontwerp ligt al bij de Dokkumer Vlaggencentrale. We wachten alleen nog op toestemming van de gemeente.” Het is de bedoeling dat alle
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58 inwoners van Goëngahuizen een
vlag krijgen van dorpsbelang. ,,Die
hangen we uit als er iets in het dorp
toe doen is. Zo’n eigen dorpsvlag
brengt ook een stukje saamhorigheid
met zich mee”, zegt Van der Veen.

Als de vlag op tijd gedrukt wordt,
komt hij nog in de mast voor het gemeentehuis in Drachten. De Flitsgroep wil alle dorpsvlaggen ter afsluiting tegelijk uithangen tijdens de
Turfrace in het weekend van 25 en 26

mei. De race begint in De Veenhoop.
Op zaterdag 26 mei doen de schepen
Drachten aan. De eerstvolgende vlag
die voor het gemeentehuis prijkt, is
die van Drachtstercompagnie. Maandag wordt die gehesen.

