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De maand januari is al weer ten einde, de Raad heeft weer
een aantal bijeenkomsten achter de rug, dus onze fractie is
al weer volop aan de slag. Met de verkiezingen op 21 maart
in het vooruitzicht draait ook de campagnecommissie op
volle toeren. Het aanleveren van de definitieve kieslijst gebeurt komende week, dus volop werk aan de winkel!
Het begin van een nieuw jaar staat veelal in het teken van
nieuwjaarsrecepties, we hebben er weer diverse bezocht en
op 12 januari hadden we een eigen nieuwjaarbijeenkomst,
een mooi moment om het jaar af te trappen.
Op 9 januari hebben we in het Stellinghavencomplex een impressie gekregen van het Arthotel, wat
daar momenteel in het kader van Culturele hoofdstad 2018 wordt ingericht. In een aantal leegstaande kamers van het ZuidOostZorg verzorgingscomplex,
hebben kunstenaars in allerlei verschillende thema’s kamers ingericht. De kamers kunnen niet alleen worden bezichtigd, maar ook als gast kun je er een kamer met ontbijt boeken en er dus slapen, een prachtidee!
Op 15 januari hebben de lijsttrekkers van de diverse partijen op uitnodiging van de Commerciële Club Ooststellingwerf hun eerste verkiezingsdebat gehad. Erg wennen voor
de nieuwe kandidaten, ga er maar staan!
Op 19 januari waren we vertegenwoordigd bij de opening
van de nieuwe locatie van de voedselbank in Oosterwolde,
tevreden gezichten bij een organisatie waarvan we hopen
dat deze overbodig wordt !
23 januari is de raad middels een thema
avond aan de slag geweest met de onderwerpen burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Erg belangrijk voor ons als lokale
partij die zijn inwoners maximaal wil betrekken bij de
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besluitvorming en initiatieven vanuit de gemeenschap serieus neemt en waar mogelijk omarmt. De komende jaren zullen onze inwoners steeds vaker worden uitgedaagd om met initiatieven te komen om de leefbaarheid van onze gemeenschap te
versterken. Er is behoorlijk budget gereserveerd. Waar we ons als partij bij dit onderwerp vooral sterk voor willen maken is dat er rekening wordt gehouden met de
belangen van een ieder!
Op 29 januari was al weer het 2e verkiezingsdebat, ditmaal in de vorm van een politiek café te Appelscha op uitnodiging van plaatselijk belang Appelscha. Voor een volle zaal met ongeveer 100 mensen werden de lijsttrekkers door Margriet Benak aan
de tand gevoeld over de verschillende, vooral op Appelscha gerichte onderwerpen.
Het publiek, voornamelijk bestaande uit politieke vertegenwoordigers, werd ook nu
niet getracteerd op een felle strijd. Opvallend was wel dat daar
waar in de afgelopen raadsperiode diverse landelijke partijen graag
een fusie met onze buurgemeenten wilden aangaan, nu alleen D66
openlijk deze mening nog is toegedaan !! Of de overtuigingskracht
van ons als lokale partij, hier debet aan is geweest weten we niet,
maar het schept in ieder geval duidelijkheid: Ooststellingwerf blijft
als het aan ons (en kennelijk de meeste andere partijen) ligt zelfstandig!!

Verslag Raadvergadering 30 januari 2018
Vanavond niet alleen een sterk uitgedunde agenda, maar ook een fors aantal raadsleden hebben zich om uiteenlopende redenen moeten afmelden. Ook onze wethouder Sierd de Boer is door ziekte een tijdje uit beeld, we wensen hem een spoedig
herstel! Agendapunt bestemmingsplan Donkerbroek Bovenweg 27-29 komt te vervallen en wordt in een volgende raadvergadering met aanpassingen alsnog behandeld.
Als 1e onderwerp vanavond de benoeming van een nieuwe commissiegriffier de heer
Van Hemmen, hij volgt Margreet van der Zwaag op die een andere functie in de gemeentelijke organisatie heeft aanvaard.
Vervolgens wordt de vervolgstap doorontwikkeling van de Gebiedsteams besproken.
In afwijking van eerdere besluiten worden de gebiedsteams vooralsnog als los onderdeel binnen de gemeentelijke organisatie geplaatst. Een door Groen Links ingediend amendement waarin wordt opgeroepen om klachten en bezwaarzaken buiten
de gebiedsteams te organiseren is voor ons reden om de wethouder te bevragen
over de wijze waarop dit wordt ingericht. We willen immers een onafhankelijke beoordeling van klachten en bezwaren. De wethouder zegt toe dat deze zaken buiten
het gebiedsteam, in onze onafhankelijke bezwaarcommissie gaan worden behandeld.
We stemmen dus niet in met het amendement, maar wel met het voorliggende raadvoorstel.
Volgend onderwerp is de Uitvoeringsnota Sport en Bewegen. In de commissievergadering is er veel waardering uitgesproken voor deze Nota, helaas kan onze zieke
wethouder de complimenten niet in ontvangst nemen. De uitvoeringsnota wordt met
algemene stemmen aangenomen.
De Nota Grondprijzen is het volgende onderwerp dat wordt behandeld. Het voorstel
van het college om de 10 % korting op de prijs van bouwgrond voor woningbouw te
handhaven wordt door ons omarmt. Hiermee kunnen we immers een positieve invloed uitoefenen op het beschikbaar krijgen van voldoende passende woonruimte.
Ook is dit een goed middel om het inwonertal van onze gemeente te stabiliseren in
plaats van de voorspelde teruggang. De voorgestelde verhoging met 5% van industriegronden is voor ons echter onbespreekbaar. Net nu het economisch iets beter
lijkt te gaan is het in onze ogen een fout signaal om de ondernemers direct te
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belasten met een grondprijsstijging. We willen dat Ooststellingwerf een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven blijft om zich hier te vestigen. Werkgelegenheid in onze
gemeente moet voortdurend worden aangejaagd en daar hoort een gunstig vestigingsklimaat bij. Op ons initiatief wordt dan ook samen met VVD, PvdA, D66 en
Groen Links een amendement ingediend waarin we oproepen geen verhoging van de
prijs van industriegrond toe te passen. Het amendement wordt aangenomen met alleen het CDA als tegenstemmer, waardoor de beoogde verhoging van de baan is.
De Raad moet zich vervolgens uitspreken over een voorstel van het college om geen
mediation toe te passen bij de besluitvorming over een door de Raad vastgesteld bestemmingsplan te Haulerwijk. De Raad van State heeft als advies gegeven te proberen mediation toe te passen. Volgens ons heeft de Raad een weloverwogen beslissing genomen in deze zaak en zal er gezien de verdeelde standpunten geen ruimte
zijn om elkaar in deze te vinden. We volgen het voorstel van het college om de Raad
van State een rechtelijke uitspraak in deze te laten doen.
Er volgen nu een 3 tal hamerstukken, te weten de maatregelverordening Ooststellingwerf, werkproces “particulier begraven” en onkruidbeheersing op verhardingen,
alle drie worden aangenomen.
Als laatste vanavond een motie “vreemd aan de orde van de dag”, ingediend door
CDA, VVD, Christen Unie, Groen Links, D66 en PvdA, aangaande een oproep tot
deelname aan de zogenaamde statiegeldalliantie, waarin wordt opgeroepen een statiegeldregeling in te stellen voor blikjes en alle petflessen als middel om zwerfvuil te
voorkomen. Deze motie is al in diverse gemeenten in stemming geweest. In onze
fractie hebben we gediscussieerd over deze sympathiek lijkende motie. Toch kwamen we in meerderheid tot de conclusie dat we hier als lokale partij niet voor kunnen stemmen omdat: Invoering lost zwerfvuilprobleem niet op, er wordt immers alleen ingezet op blikjes en petflesjes; het werkt direct prijsverhogend voor de consument, zeer onwenselijk. Ook bij de Diftar+ discussie hebben we aangegeven dat het
op kosten jagen van onze inwoners en bijkomend te verwachten extra zwerfafval onwenselijk is; Er moet een dure statiegeldorganisatie in het leven worden geroepen;
Verkopende bedrijven moeten veel geld investeren in statiegeldsystemen en extra
opslag; De overheid moet samen met productiebedrijven in de volle breedte het afvalprobleem aanpakken, dit kan– en hoort niet bij een lokale partij. Onze afvalverwerker Omrin is tegen invoering omdat ze nu al in staat zijn om alle plastic en blik
uit het afval te scheiden, voor hen dus ook extra kosten om de extra afvalstromen te
vervoeren en te verwerken.
Wij zijn van mening dat er veel meer moet worden ingezet op bewustwording aangaande zwerfafval bij onze inwoners en dat er door voorlichting veel meer positieve
resultaten zijn te bereiken dan een duur systeem in het leven te roepen dat slechts
beperkt invloed zal hebben op het zwerfafvalprobleem. Saillant detail: De raadfracties van CDA en VVD in buurgemeente Weststellingwerf zijn mordicus tegen deze
statiegeldalliantie, de motie is daar afgewezen. We stemmen als enige partij in Ooststellingwerf tegen de motie.
Van de campagnecommissie:
De campagnecommissie is druk in de slag met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Posters en voorlichtingsmateriaal zijn allemaal gedrukt, de gadgets stromen binnen. De
eerste verkiezingsdebatten zijn al geweest en we zullen ons
de komende weken steeds meer op straat laten zien . Zo
zult U onze kandidaten aantreffen op de weekmarkten en
centrumlocaties in de dorpen. Onze verkiezingskaravaan
met daarin de ideeënbus zal op 10 en 17 maart alle dorpen
van onze gemeente aan doen. Zijn er leden die graag willen
meedoen aan onze activiteiten laat het weten!
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Onderstaand de kieslijst zoals hij definitief is vastgesteld en aan het verkiezingsbureau van onze gemeente is aangeleverd:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jouke Jongsma
Jenny Dolsma
Henk Dongstra
Wolter Slager
Esther Verhagen
Arènda Broersma
Niels van den Berg
Edwin Meijerhof
Henk Oosterhof
Ria de Groot
Harm Betten
Inti Meijerhof
Sierd de Boer
Petra van Rozen

Donkerbroek
Makkinga
Oosterwolde
Makkinga
Makkinga
Oosterwolde
Oosterwolde
Oosterwolde
Oosterwolde
Appelscha
Oosterwolde
Oosterwolde
Appelscha
Fochteloo

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Jenne Hummel
Roel de Boer
Wim Dillingh
Folkert Foppes
Bertus Plender
Erwin Sinnige
Bert Rekker
Arjan Wagenaar
Ruurd Slager
Ria Boomsma
Jacob Schurer
Reinder Poutsma
Meine Dijkstra

Haulerwijk
Elsloo
Appelscha
Oosterwolde
Elsloo
Langedijke
Donkerbroek
Oosterwolde
Makkinga
Appelscha
Makkinga
Appelscha
Appelscha

Een prachtige lijst waar we best trots op mogen zijn. We hebben veel vertrouwen
in de kandidaten en denken hiermee, samen met ons gedegen verkiezingsprogramma, een goede score bij de verkiezingen op 21 maart te kunnen halen!

Bij de redactie bekende verjaardagen in februari:

16 februari

Henk Oosterhof

18 februari

Bert Rekker

Mocht u geen prijs (meer) stellen op toezending van de nieuwsbrief, laat
het ons dan weten, we zullen u dan verwijderen uit de mailinglijst.
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