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 Een dag uit het leven van Marja van der Meer.

Mijn naam is Marja van der Meer. Getrouwd met Jan Willem van der Weerd en wij hebben twee kinderen. Henk Jan 
(11)  en Jante (9).  Ik werk als wethouder bij de Gemeente Menaldumadeel.  Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 
ben ik benoemd als wethouder voor de PvdA. Deze benoeming is voor vier jaar. In maart 2010 zijn er weer 
gemeenteraadsverkiezingen. 

De redactie van engelum.com vroeg of ik een reportage van één van mijn werkdagen wil maken. Als vaste bezoeker van 
engelum.com en als inwoner van Engelum wil ik hier natuurlijk graag aan meewerken. 
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Een dag uit het leven

Om 7.00 uur gaat bij ons aan de Harnedyk 24 de wekker. Opstaan is ’s morgens soms zwaar en rond kwart over zeven 
zijn we alle vier beneden. Het is al lekker licht buiten.
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Een dag uit het leven

Ons ochtendritueel speelt zich grotendeels af in de keuken. Jan Willem geeft de hondjes eten , zet koffie en smeert de 
boterhammen. Henk Jan en Jante zitten aan tafel en ik vul de rugzakken van de kinderen voor de schooldag. Het is 
dinsdag. De kinderen blijven op school eten en gaan na schooltijd naar de NSO (naschoolse opvang) bij het Kwetternest 
in Beetgumermolen. 
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Een dag uit het leven

 

De kinderen gaan rond kwart over acht op de fiets naar school en ik stap in de auto richting het gemeentekantoor in 
Menaldum. Fietsen is gezonder, maar ik moet vandaag ook naar het Leeuwarden en dan ga met de auto. Deze groene 
Polo is van mijn moeder. Zij rijdt op dit moment niet, dus ik houd haar auto in beweging. Binnenkort zien jullie mij weer 
in de oude vertrouwde rode Punto rijden.
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Een dag uit het leven

 Leuk om te weten: mijn kamer is op de eerste etage. Het tweede raam onder de overkapping bij de hoofdingang. 
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Een dag uit het leven

Dit is mijn werkkamer.  Als ik ’s morgens arriveer dan stort ik me meestal eerst op de dossiers en de post op mijn buro. 

Ik heb een parttime aanstelling, maar mijn uren houd ik niet bij.  De weken zijn erg verschillend qua drukte. In de 
praktijk werk ik eerder fulltime dan parttime. Woensdag probeer ik vrij te houden. Als wethouder ben ik 
verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, financiën, economische zaken en volkshuisvesting. 
Een brede portefeuille.
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Een dag uit het leven

 

Iedere dinsdag om half tien vergaderen wij als College van Burgemeester en Wethouders. Op de foto staan burgemeester 
Gerrie van Delft, wethouder Anna Martha van der Mei, wethouder Ineke Verdoner, gemeentesecretaris Johannes 
Kramer en ikzelf. Deze vergadering duurt meestal tot een uur of twaalf. De besluitenlijst van deze wekelijkse 
vergadering is te zien op onze website www.menaldumadeeel.nl. 

Het begin van de middag benut ik met korte besprekingen met een aantal ambtenaren. Helaas komt er ook een naar 
bericht binnen. In Slappeterp is een boerderij afgebrand. De burgemeester gaat er naar toe. 

Om twee uur vertrek ik naar het provinciehuis in Leeuwarden. 
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 Ik rijd nog even langs de nieuwbouw in Menaldum. Rond het kantoor van de Rabobank wordt druk gebouwd aan 
nieuwe woningen en appartementen. Het kantoorgebouw zal uiteindelijk gesloopt worden. 

Bij het provinciehuis aangekomen is het een drukte van belang. Heel veel pers. Het eerste ljipaai wordt aangeboden aan 
de Commissaris van de Koningin. 

Ik heb een vergadering van de stuurgroep Westergozone. De Westergozone is een samenwerking tussen de provincie en 
de gemeenten Leeuwarden, Harlingen, Franekeradeel en Menaldumadeel. Met het bedrijfsleven en kennisinstellingen 
werken we aan projecten om de economie te versterken. 
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Een dag uit het leven

Aan het eind van de middag zijn we allemaal weer thuis. Snel koken en eten, want Jante moet om kwart over zes trainen. 
Henk Jan en Jante voetballen beide bij vv Beetgum. 
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De boel opruimen, vaatwasser inpakken en …..
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Een dag uit het leven

dan naar mijn favoriete programma kijken voordat ik weer de deur uit ga. 
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Een dag uit het leven

Vanavond hebben wij als College overleg met dorpsbelang Menaldum. Alle dorpsbelangen worden door ons bezocht. En 
omdat dit allemaal vrijwilligers zijn vergaderen we regelmatig ’s avonds. We bespreken verschillende zaken die in het 
dorp spelen. Dit varieert van woningbouw tot groenonderhoud. 
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Een dag uit het leven

Later op de avond ga ik naar de gymzaal in Beetgumermolen. Hier train ik met het damesteam van volleybalvereniging 
Beetgumermolen. Ik ben al negen jaar lid. We hebben een ontzettend gezellig team. En ik blijf in ieder geval een beetje in 
beweging. 

En dan is het inmiddels alweer half elf voordat ik thuis ben. Nog even met Jan Willem bijkletsen en Pauw en Witteman 
kijken. De hondjes uitlaten en lekker op één oor. 

 

 <<Terug
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