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Persbericht 
Drachten, 3 maart 2022 
 

Vrijdag 11 maart: verkiezingsdebat in het gemeentehuis  
 
Op vrijdag 11 maart 2022 wordt het lijsttrekkersdebat in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen gehouden in de hal van het gemeentehuis. Dit debat wordt 
gefaciliteerd door de gemeente. Het debat staat onder leiding van René Koster. De heer 
Koster heeft, in overleg met de gemeente, een opzet gemaakt voor het debat en heeft 
o.a. op basis van de verkiezingsprogramma's en de stellingen uit de StemWijzer, de 
stellingen bedacht. Alle 11 politieke partijen zullen deelnemen aan het debat. 
 

Programma op hoofdlijnen 

19.00 – 19.30 uur  Inloop voor gasten (koffie/ thee) 
19.30 uur   Welkom door burgemeester Rijpstra 
19.30 – 19.35 uur  Aanvang lijsttrekkersdebat. Uitleg over het debat 
19.35 – 20.00 uur  Introductie lijsttrekkers. Korte interviews met de lijsttrekkers 
20.00 – 20.30 uur Eén op één debatten. Drie keer 1 op 1 debat over een stelling. 

Twee lijsttrekkers gaan met elkaar in debat over een stelling. 
Tijdens deze 1 op 1 debatten kunnen de overige lijsttrekkers 
één keer een joker inzetten (aan de bel trekken) om een 
interruptie te plegen van maximaal 1 minuut. 

20.30 – 20.50 uur  PAUZE 
20.50 – 20.55 uur Optreden gemeentedichter Mark Spijkers, met o.a. het gedicht 

Demokrasy 
20.55 – 21.15 uur Twee keer 1 op 1 debatten. Zoals voor de pauze 
21.15 – 21.45 uur Uitdaagdebat. De lijsttrekkers krijgen de gelegenheid om een 

lijsttrekker naar keuze uit te dagen en daarbij zelf het thema in 
te brengen. 

21.45 uur   Korte afsluiting door burgemeester Rijpstra 
21.45 – 22.30 uur  Nazit 
 

Publiek 

Er mag weer publiek worden ontvangen in de hal van het gemeentehuis, de plek waar ook 
het debat plaatsvindt. Daarnaast is het debat te volgen via een livestream op de 
gemeentelijke website. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Gemeente Smallingerland 
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