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     Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart

Mede door uw stem of steun aan een politieke partij wordt 
namelijk bepaald welke volksvertegenwoordigers en welke 
partijen in de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf 
komen. De afgelopen weken heeft u via allerlei media 
vernomen hoe belangrijk het uitbrengen van uw stem is. 
In de gemeenteraadsvergaderingen komen bijvoorbeeld 
onderwerpen aan de orde zoals sociale veiligheid, 
ontwikkeling van de winkelcentra, plannen ter voorkoming 
en verspreiding van zwerfvuil, subsidies aan instellingen en 
verenigingen, de hoogte van de gemeentelijke belastingen en 
of sportverenigingen en zwembaden kunnen blijven bestaan.

Over deze zaken en natuurlijk nog veeeel meer, wordt op het 
gemeentehuis in Oosterwolde gediscussieerd en besloten 
door de door u gekozen raadsleden. Heel concreet: ziet u 
in uw omgeving iets veranderen of verdwijnen? Dan is dat 

besproken en besloten in de gemeenteraad. Abstracte thema’s 
als ‘leefbaarheid’, ‘Duurzaamheid’, ‘Zorg’ en ‘Veiligheid’ 
nemen steeds meer vaste vormen aan in ieders omgeving. En 
juist die zaken welke zo vanzelfsprekend zijn geworden, staan 
in deze tijd steeds vaker ter discussie. De lokale politiek gaat 
dus over onderwerpen, die onze gemeente en zijn inwoners 
direct raken. En daarom is het van belang dat u gaat stemmen 
op 21 maart 2018.

In deze verkiezingskrant van OoststellingwerfsBelang komen 
de belangrijkste onderwerpen en speerpunten aan de orde. 
21 maart wordt dus een belangrijke dag, want dan kiest u de 
nieuwe gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf. 
Uw gemeentelijke stem heeft kort gezegd een veel grotere 
invloed op uw leefomgeving dan een landelijke stem. 
Daarvoor is deze verkiezingskrant, om u te laten zien waar 
OoststellingwerfsBelang voor staat en de nadruk op wil leggen 
voor de komende jaren. 

Gebruik uw recht om te stemmen!  Stem lokaal in het 
stemlokaal. Stem voor een zelfstandig Ooststellingwerf. 
Stem op OoststellingwerfsBelang!

Henk Dongstra (huidig fractievoorzitter)

Gebruik uw stem, 
Stemmen loont 

Voor u ligt de verkiezingskrant van Ooststellingwerfs-
Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 
21 maart 2018 worden gehouden. In een democratisch 
land zijn ook de lokale verkiezingen van groot belang. 

     Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart
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Ontwikkelingsgericht
OoststellingwerfsBelang denkt niet in beperkingen, angst of bezwaren. 
Speelt juist in op maatschappelijke en lokale ontwikkelingen! Het lokale 
belang van onze gemeente, zijn inwoners en ondernemers is voor 
OoststellingwerfsBelang leidend.

Burgemeester: ‘Zonnepanelen moeten niet alleen 
bij dorpen komen’ Nieuwjaarsreceptie Ooststellingwerf- 
NDC/Niek van der Oord (NOS, geplaatst 8 januari 2018).

Fochteloo Zonnepanelen op dorpshuis / Installatie& 
Servicebedrijf de Haan Oosterwolde

DorpshuisRavenswoud gaat voor duurzaam / 
Installatie& Servicebedrijf de Haan Oosterwolde

OoststellingwerfsBelang is opgericht om met lef zaken op 
te pakken, gericht op resultaat en mogelijkheden. In haar 
handelen gaat zij uit van: Actief, Betrokken, Communicatief, 
Daadkrachtig en Resultaatgericht.
OoststellingwerfsBelang is niet gebonden aan landelijke 
kaders of – richtlijnen. Zij acteren op uw geluid. Uw stem 
telt! 
Om uitdagingen zo goed mogelijk aan te kunnen gaan, op 
een wijze die aansluit op wat voor u en/ of onze gemeente 
belangrijk is, hebben wij uw stem nodig.

ENKELE UITDAGINGEN
Duurzaam
Ooststellingwerf heeft als doel om in 2030 Energieneutraal 
te zijn. Dit zien wij als uitdaging en stellen hier realistische 
plannen voor op. Plannen die inpasbaar zijn en aansluiten 
op de wensen van de dorpsbewoners.

Anticipeergemeente, dus geen krimp
Ooststellingwerf is aangewezen als één van de 
anticipeergemeenten. OoststellingwerfsBelang denkt 
niet in Krimp, maar gaat de uitdaging aan om dit te 

voorkomen. Zij staat voor leefbaarheid en bedrijvigheid 
met behoud – en zo mogelijk versterken – van het prachtige 
Ooststellingwerfse landschap en ons cultuur historisch 
erfgoed. Met elkaar de uitdaging aangaan:

   
 Hoe zorgen we ervoor  
dat onze dorpen leefbaar, vitaal en  
aantrekkelijk blijven om er te wonen,  
ondanks de veranderingen  
in de bevolkingsopbouw?

Zeg nee tegen Diftar+ 
OoststellingwerfsBelang heeft als enige tegen  
Diftar+ gestemd 
Bij de Diftar+ discussie heeft OoststellingwerfsBelang 
aangegeven dat het op kosten jagen van onze inwoners en 
bijkomend te verwachten extra zwerfafval onwenselijk is!
De reden voor invoering: het verminderen van bioafval in de 
restafvalcontainer is wat ons betreft een foute voorstelling 

	

Laat uw stem 
horen!

van zaken. Door in te zetten op bewustwording bij onze 
inwoners is betere scheiding, zonder hoge kosten zeker te 
realiseren!

Ook in de discussie over de statiegeldalliantie ( statiegeld 
op blik en kleine petflesjes) is OoststellingwerfsBelang van 
mening dat hier onbedoeld veel geld wordt uitgegeven voor 
het optuigen van een kosten verslindend  apparaat, zonder 
dat het doel: zwerfafval verminderen, in de breedte wordt 
aangepakt. Ook hier wordt de inwoner onbedoeld op kosten 
gejaagd, dit terwijl goede alternatieven voorhanden zijn!  
Sterker nog: Onze afvalverwerker Omrin scheidt nu al alle 
plastic en blik uit het afval en zit niet op deze manier van 
verwerking te wachten !

Zwembad in Haulerwijk /  Foto: Jan Bies
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Ontwikkelingsgericht

Stem op 1 van onze kandidaten
zie pagina 5 - 9

Lidmaatschap kost  € 12,= per jaar. 

Aanmelding van het lidmaatschap kan rechtstreeks  
plaatsvinden bij het partijsecretariaat c.q.  
bij één van de bestuursleden of via onze website: 
www.ooststellingwerfsbelang.nu  

Secretariaat OoststellingwerfsBelang:

Ria Boomsma
Grote Leyen 51 - 8426 JE Appelscha  
tel: 0516-515161 / 06 131 58 522 
email: riaboomsma@tele2.nl 

Naast uw stem uitbrengen op deze 
lokale partij, kunt u ook lid worden 
van OoststellingwerfsBelang. 

Wist u dat?

OoststellingwerfsBelang zet in op een 
samenleving die een sterke sociale 
verbondenheid kent met gezamenlijke 
inzet van vrijwilligers, mantelzorgers 
en professionals in een hecht netwerk 
waardoor mensen die het nodig hebben 
gesteund worden op een wijze die bij 
hen past. Ouderen verdienen de beste 
zorg, ook thuis. Zorg op maat en de 
keuze vrijheid staan centraal. 

Langer thuis wonen, zorgt ook voor een grotere belasting 
van de mantelzorger. OoststellingwerfsBelang vindt het 
belangrijk dat dagopvang en respijtzorg op orde moet zijn 
zodat de mantelzorgers van tijd tot tijd op adem kunnen 
komen. 

Veel ouderen in onze gemeente zijn vitaal en betekenen veel 
voor onze samenleving, door het vele vrijwilligerswerk wat 
ze doen blijft onze samenleving in beweging. Ze verdienen 
daarom onze grote waardering en ondersteuning.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
1)  OoststellingwerfsBelang wil dat als er zorg nodig is, er 

goede, veilige en verantwoorde zorg voor een ieder is;
2)  Goed te bereiken voorzieningen, waarbij de nadruk ligt 

op kwaliteit en maatwerk; 
Het omvormen van dorps en buurthuizen naar 
multifunctionele (zorg) centra heeft onze steun. 

3)  Vervoer moet goed worden geregeld. 
OoststellingwerfsBelang vindt dat het vervoer voor 
ouderen (dreigende eenzaamheid) en gehandicapten 
een mede verantwoordelijkheid is van de gemeente, 
de gemeente dient zich in te zetten voor behoud van 
passend vervoer;

4)  Meest kwetsbare die geen geld hebben voor het betalen 
van de basisbehoeften ontzien door financieel te 
ondersteunen;

5)  Blijverslening inzetten of gebruik kunnen maken van 
recent aangenomen verzilveringsregeling waardoor de 
oudere inwoners kunnen blijven wonen (levensloop 
bestendig wonen);

6)  Mantelzorgwoningen mogelijk maken;
7)  Mantelzorgers mogen niet te zwaar worden belast. 

Mantelzorgers mogen niet verstrikt raken in wet- en 
regelgeving. Waar nodig moeten zij bij de gemeente 
kunnen aankloppen

8)  Wij willen een gecoördineerde, actieve en lokale aanpak 
van eenzaamheid, waarbij mensen die in een isolement 
dreigen te raken, regelmatig worden bezocht. Dat is te 
organiseren door welzijns- en vrijwilligersorganisaties 
samen. 

9)  Veilig wonen in uw wijk waar het schoon is ( geen 
zwerfafval op de grond, geen onkruid) en het héél is ( 
geen scheve stoeptegels en kapotte straatverlichting). 

10)  Verder professionaliseren en uitbouwen van de 
Gebiedsteams; 

11)  Een toegankelijk zorgsysteem, waarbij hulp aan de klant 
primair uitgangspunt is; 

12)  Politie, ambulance- en brandweervoorzieningen die op 
zijn minst aan de thans geldende normen voldoen op 
het gebied van aanrijdtijden na melding

Steunt u deze doelen voor onze 
ouderen ook. Stem dan 21 maart op 
OoststellingwerfsBelang. 
WAT HEBBEN WE AL BEREIKT VOOR DE OUDEREN?
-  OoststellingwerfsBelang heeft zich hard gemaakt voor 

de blijverslening dat er voor zorgt dat de oudere een 
goedkope lening kan sluiten waardoor ze hun woning 
levensloopbestendig kunnen laten verbouwen zoals een 
slaapkamer beneden en een ruime badkamer. 

-  Dagbesteding zonder WMO indicatie;
-  WMO vervoer kent geen kilometer maximum per rit;
-  Ondersteuning bij keukentafel gesprek;
-  Vervoer naar dagbesteding is niet meer afhankelijk van 

indicatie of eigen bijdrage;
-  Huishoudelijke hulp heeft iedereen mogen behouden, 

eigen bijdrage is minimaal;
-  Respijt weekend zonder eigen bijdrage;
-  Buurtsportcoaches met sport en 

bewegingsprogramma’s ook voor ouderen. 

MAAR OOK? 
-  Realisatie van Multi Functionele Accommodatie in 

Oldeberkoop;
-  Plaatsen van zoutkisten in dorpen, als aanvulling op de 

strooiroute van de gemeente.
-  Initiatief genomen voor dorpsbudgetten waardoor 

participatietrajecten zijn gestart en activiteiten voor in de 
dorpen. 

POLITIEK CAFÉ GEORGANISEERD DOOR OSO
De Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf 
(OSO) had op vrijdagmiddag 23 februari j.l. een politiek café 
in De Miente in Oosterwolde georganiseerd.

OSO
De OSO hecht er aan om, naast het organiseren van  
activiteiten, veel aandacht te besteden aan belangen-
behartiging. Vandaar zij ook deze bijeenkomst hadden  
georganiseerd. Van alle politieke partijen in de gemeente  
was één afgevaardigde aanwezig die voor zijn of haar  
partij deelnam aan het politieke café. Voor Ooststellingwerfs-
Belang zat lijsttrekker Jouke Jongsma aan tafel.

POLITIEK CAFÉ
De middag stond in het teken van: Zorg voor onze ouderen,
onze zorg.
Rene Schulkes, voorzitter van de OSO, verwelkomde de
leden van de OSO en andere gasten. Tevens wist hij kort
samengevat de problematiek waar ouderen tegen aanlopen
te vertalen. “Daar waar in Nederland de Samenleving van
zekerheden in elkaar zit, vallen die bij senioren langzaam
maar zeker weg en maakt: ‘Samenleven plaats voor
Eenzaamleven.’

ZORG, WONEN EN WELZIJN
Onze ouderen maken zich zorgen, met name door de
verschillen die worden uitgedragen door de overheid en de
politiek. Eén ding is duidelijk. Onze ouderen willen wel maar
… het moet ook kunnen!

Boodschap aan alle senioren
Rene Schulkes sloot de middag af met een citaat uit een
recent artikel van René Diekstra in het Dagblad van het
Noorden, waarin hij een boodschap uitspreekt aan alle
senioren:

“Zorg dat je doelen nooit opraken.  
De meest beslissende zorg in de zorg is 
de zorg voor Zingeving”. 

Ouderen
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‘ OoststellingwerfsBelang is zelfstandig.  
Gaat en staat voor onafhankelijkheid, een eigen 
identiteit’. 

Stem Lokaal, stem OoststellingwerfsBelang!  

OoststellingwerfsBelang is een lokale, politieke partij. 
Een vereniging die financieel gezond is en eigen leden kent;  

OoststellingwerfsBelang is een zelfstandige partij en zit 
niet in een politiek links-, midden- of rechts vak. Ook kent zij 
geen verplichting aan landelijke politieke partijen; 

OoststellingwerfsBelang is voor een zelfstandige 
gemeente Ooststellingwerf die bestuurlijk op eigen kracht 
functioneert.  Dus wij gaan ervoor dat onze gemeente 
zelfstandig blijft. Geen fusering, wel samenwerking met de 
buurgemeenten; 

OoststellingwerfsBelang is voor een gemeente die dicht 
bij haar inwoners staat en vanuit die positie haar eigen 
identiteit maar ook de identiteit en leefbaarheid in alle 
dertien dorpen wil bewaken en waar nodig verbeteren. 

Om bovenstaande te bewerkstelligen 
heeft OoststellingwerfsBelang uw steun 
nodig. Stem op lijst 1, stem 
OoststellingwerfsBelang.

Onafhankelijk

Folkert Foppes, voorzitter van het bestuur van 
OoststellingwerfsBelang

   Met grote betrokkenheid voor de partij, presenteert Folkert Foppes met trots  
de door de leden vastgestelde kieslijst van OoststellingwerfsBelang. 

Bij belangrijke beleidstukken worden altijd 3 zogenaamde W,s ( wat willen we bereiken, wat hebben we bereikt 
en wat hebben we daarvoor gedaan) gewogen.
OoststellingwerfsBelang heeft daar de 4e w: wat merkt de inwoner er van, aan toe laten voegen. 

Dit omdat OoststellingwerfsBelang vindt dat bij alle besluitvorming ook het belang van onze inwoners 
beoordeeld moet worden.

OoststellingwerfsBelang is als  
grootste partij al jaren een bepalende 
factor in de gemeentelijke politiek van 
Ooststellingwerf.

Wist u dat?

OoststellingwerfsBelang vindt een goed 
ondernemersklimaat belangrijk, voor 
bestaande en nieuwe kleine- en (middel)
grote bedrijven. 
We staan in contact met onze bedrijven door het doen van 
bedrijfsbezoeken, het deelnemen aan netwerkbijeenkomsten 
en bijeenkomsten van ondernemersverenigingen.

Ondernemers
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Mijn naam is Jouke Jongsma, 56 jaar, 
geboren en getogen in Donkerbroek. 
Getrouwd met Ina Bijzitter. Samen hebben 
we drie kinderen, met partners, en een 
kleindochter. In het dagelijks leven ben ik 
directeur bij de Stichting Beheer Kerkelijke 
Gebouwen Noord-Nederland. Wij zijn een 
bouwbureau en ondersteunen eigenaren 
van monumentale kerkelijke gebouwen 
in heel Noord-Nederland. Daarvoor ben 
ik werkzaam geweest in het middelbaar 
beroepsonderwijs (bouwkunde) en het 
bedrijfsleven (timmerbedrijven). 
Ik heb een brede interesse voor veel zaken. 
Van agrarisch en natuur tot archeologie 
en van bouwen en bouwhistorie tot kunst 
en cultuur en alles wat zich daar tussenin 
bevindt. Hobby’s zijn; historie, met name 
over Donkerbroek en omgeving als ook het 
bewerken van hout. 

Ruim twaalf jaar geleden ben ik bij de 
oprichting van OoststellingwerfsBelang 
de politiek ingerold. De eerste periode 
ben ik opvolgend raadslid geweest en de 
tweede periode raadslid. De afgelopen 
periode ben ik niet politiek actief geweest. 
OoststellingwerfsBelang is opgericht om 

de toen al jaren vastzittende politiek nieuw 
leven in blazen. We wilden veel veranderen. 
Veel is gerealiseerd maar er kan nog steeds 
meer verbeterd worden. Als inwoners van 
Ooststellingwerf willen we wonen in een 
zeer duurzame gemeente waarbij, met 
initiatieven uit de gemeenschap, een nog 
beter leefklimaat in en om onze dorpen kan 
worden gerealiseerd. 

Al jaren wordt aangegeven dat 
Ooststellingwerf in een krimpgebied 
gelegen is. Demografische gegevens 
worden daar voor aangehouden. 
Ooststellingwerf telt in 2018 inderdaad 
ruim vijftig inwoners minder dan in 2017. 
Maar is dat krimp? Mijns inziens niet. 
Bewonersaantallen schommelen altijd. En 
er zijn vele oorzaken voor. En we kunnen er 
wat aan doen. 

Inmiddels is onze gemeente zeer goed 
bereikbaar en wordt de Randstad overvol. 

De gemeente Ooststellingwerf kan meer 
gepromoot worden. Door ervoor te zorgen 
dat er voldoende bouwmogelijkheden 
in alle dorpen zijn waarbij een beperkter 
welstandsadvies en een grotere eigen 
vrijheid geboden wordt bij het bouwen.  
Hierdoor kunnen de huidige inwoners 
worden behouden en nieuwe worden 
aangetrokken. De woningbouwverenigingen 
kunnen hier ook een grote rol in spelen. 
Zij zijn opgericht om goede betaalbare 
woningen te verhuren voor mensen met 
een smalle beurs. In alle dorpen wonen of 
willen graag mensen met een smalle beurs 
wonen. Woningbouwverenigingen dienen 
ook in de kleine dorpen te bouwen. De 
grondprijzen voor bedrijfsterreinen dienen 
zeer concurrerend, vergeleken met de 
buurgemeenten, zodat bedrijven zich hier 
goed kunnen vestigen en of uitbreiden. Het 
plaatsen van graskeien langs de drukke 
gemeentelijke wegen dient uit oogpunt van 
veiligheid voorrang te krijgen.  

Kent u mij nog? Ik ben Jenny Dolsma, ik 
woon in Makkinga en sta als nummer 2 op 
de kandidatenlijst Ooststellingwerfs- 
Belang. Het is nu voor de derde keer dat 
ik kandidaat sta voor deze partij. Een partij 
die dicht bij de burgers staat en die geen 
landelijke regels ofuitgangspunten kent.
Voor mij is dat een groot plus punt. Ik ben 
een “Out of the Box “denker en doener en 
zie vaker uitdagingen dan belemmeringen. 
Inmiddels is raadslid zijn mijn hobby, zoals  
iemand anders van sporten of lezen houdt, 
zo houd ik van de politiek.

In mijn dagelijks werk ben ik Adviseur 
Leren en Ontwikkelen/Verpleegkundige bij 
ZuidOostZorg, een zorginstelling die ook in 
onze gemeente zorg verleend.

Toen ik 9 jaar terug aansloot bij 
OoststellingwerfsBelang kreeg ik meteen 
WMO (zorg) als mijn aandachtsgebied. 
WMO is, nu de zorg niet meer door 
het rijk gegeven en gefinancierd wordt, 
Samenleving gaan heten. Het is nu de 
gemeente die de zorg financiert en ja … 
eigenlijk is samenleving dat wat de gehele 

politiek omvat. Hoe maken we het mogelijk 
om in de gemeente Ooststellingwerf 
te wonen, werken en recreëren met de 
wensen die de inwoners hebben. Hoe kan 
de politiek het mogelijk maken om aan de 
wensen van de inwoners te voldoen?

Het is niet de politiek die bepaald wat er 
nodig is, maar de inwoners uit de gemeente 
geven aan wat hun wensen zijn en vanuit 
de politiek gaan we kijken of we daaraan 
kunnen voldoen. Dit vraagt samenwerking, 
verdraagzaamheid en begrip van alle 
inwoners en raadsleden.

Samenleving is meer dan het deel dat 
zorg omvat, het omvat alles wat er in onze 
gemeente gebeurt. Immers alles wat er 

mogelijk gemaakt wordt , zowel vanuit 
de inwoners als vanuit de politiek,  heeft 
invloed op de samenleving.

Als u als inwoner, organisatie of dorp met 
een initiatief komt, moet u een beroep 
kunnen doen op ondersteuning vanuit 
de gemeente. Hoe groot of klein ook. 
OoststellingwerfsBelang staat open voor 
vergaande ideeën vanuit de samenleving.

Ik vraag u als inwoner dan ook  om het voor 
OoststellingwerfsBelang  mogelijk te maken 
om de komende jaren met u te mogen 
meedenken over de samenleving in de 
gemeente Ooststellingwerf.

Mijn naam is Henk (Hendrik) Dongstra, 
geboren en getogen in Oosterwolde en 
daar ook nu nog woonachtig. Geboren 
in september 1948 en dus als 65+ er 
wederom kandidaat raadslid op de lijst van 
OoststellingwerfsBelang.

In Oosterwolde heb ik de lagere school en 
de technische school doorlopen, daarna 
gaan werken als automonteur in Appelscha 
bij garage van der Schoot. In 1974 de 
overstap gemaakt naar Veenhuizen en 
daar tot m’n prepensioen op 1 januari 2012 
gewerkt. Als laatste in de functie van Hoofd 
Facilitaire Zaken.

Naast mijn huidige raadswerk ben ik 
als vrijwilliger actief in bijvoorbeeld de 
wereldwinkel in Oosterwolde. Mooi werk 
om Fairtrade artikelen van producenten uit 
de minder ontwikkelde landen te verkopen, 
waarbij eerlijke handel doen voorop staat. 
Ook mag ik graag fietsen in mijn vrije tijd, 
geniet ik onder andere van de prachtige 
natuur in onze gemeente. 

Mijn interesse voor de politiek is ontstaan 
nadat ik na ongeveer 28 jaar stopte met 

werkzaamheden voor de vakbond en 
Ondernemingsraad, zowel op lokaal, 
regionaal maar ook op landelijk niveau. De 
ervaring die ik daar heb opgedaan, komt 
nu goed van pas. Maar eigenlijk al eerder 
werd mijn interesse om iets voor een ander 
te kunnen betekenen opgewekt in de tijd 
dat ik nog op de technische school ging. 
Mijn vader was ook politiek actief (raadslid 
Boerenpartij in Ooststellingwerf) en daar 
krijg je altijd iets van mee.

Ik ben bewust lid geworden van een 
lokale partij, omdat dat aansluit bij mijn 
ideeën over lokale politiek. Het gaat in de 
gemeentelijke politiek over je eigen woon- 
en leefomgeving; je eigen buurt, je eigen 
streek, je eigen dorp, je eigen gemeente. En 
hoe je daar vorm en invulling aan kan geven 
voor je streek- en dorpsgenoten.

Het voordeel van OoststellingwerfsBelang, 
is dat zij niet gebonden is aan een bepaalde 
religie of politieke kleur. Hierdoor zijn ze 

mijns inziens meer praktisch gericht en 
staat het belang van de kiezer en het 
verlenen van diensten aan de burger 
voorop. 
Zij is er ook voor iedereen; de minima, de 
welgestelde, de ondernemer, de oudere en 
de wat jongere.

Tevens heeft OoststellingwerfsBelang 
openbaarheid en transparantie hoog in het 
vaandel staan. De kiezers of de inwoners 
van de gemeente moet kunnen zien, 
beleven wat je als volksvertegenwoordiger 
doet en hoe je dat doet. Dus er worden 
geen zaken achter gesloten deuren 
“geregeld”. 

Ik wil me dan ook inzetten, als ik 
weer raadslid mag worden, voor alle 
inwoners van een zelfstandige gemeente 
Ooststellingwerf.

Stem dan ook 21 maart op 
OoststellingwerfsBelang.  

Jouke Jongsma 
nummer 1 en lijsttrekker 
op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Jenny Dolsma 
nummer 2 op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Henk Dongstra 
nummer 3 op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Samen zijn we 
de gemeente Ooststellingwerf

Samenleving doen we samen

‘ OoststellingwerfsBelang is zelfstandig.  
Gaat en staat voor onafhankelijkheid, een eigen 
identiteit’. 

Stem lokaal in het stemlokaal!

EVEN VOORSTELLEN...

OoststellingwerfsBelang is voor een gemeente die dicht 
bij haar inwoners staat en vanuit die positie haar eigen 
identiteit maar ook de identiteit en leefbaarheid in alle 
dertien dorpen wil bewaken en waar nodig verbeteren. 

Om bovenstaande te bewerkstelligen 
heeft OoststellingwerfsBelang uw steun 
nodig. Stem op lijst 1, stem 
OoststellingwerfsBelang.

Onafhankelijk

   Met grote betrokkenheid voor de partij, presenteert Folkert Foppes met trots  
de door de leden vastgestelde kieslijst van OoststellingwerfsBelang. 

Ondernemers
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Ik ben Wolter Slager, geboren en getogen 
in Makkinga, een dorp met een sterk 
verenigingsleven en als 1e dorp in 
Nederland verkeersbordenvrij. Helaas zijn 
de laatste jaren een aantal dorpswinkels 
verdwenen. Blij zijn we met de nog beperkt 
aanwezige bedrijven. Nieuwe uitbaters 
voor het café en voor het restaurant zou 
een welkome aanvulling zijn. De verbouw 
van het dorpshuis tot zorgmaatschappelijk 
centrum - waar naast de dorpshuisfunctie, 
ook de huisarts, fysiotherapie en andere 
gezondheid gerelateerde functies een plek 
krijgen en waar zowel ouderen- als jongeren  
ruimtes voor activiteiten krijgen  - juich ik 
van harte toe!
De combinatie van Dorpsmolen en museum 
Old Ark is een bijzondere en aantrekkelijke 
plek voor toeristische bezoekers. Daarnaast 
zijn de Vlomarkten al jaren een begrip in de 
wijde omgeving! 
Ik heb op vele plekken in de wereld gewerkt 
en daarbij een beeld gekregen van de 
diverse leefwijzen en culturen. Ik zie het dan 
ook als een voorrecht om in deze prachtige 
gemeente te mogen wonen. 
Na mijn periode als voorzitter van 
Dorpsbelang Makkinga ben ik door 

meerdere politieke partijen gepolst. Mijn 
keuze voor OoststellingwerfsBelang was 
niet zo moeilijk: Wil je lokaal, onbevangen 
een positieve invloed op ontwikkelingen 
in je gemeente hebben, dan moet je niet 
gehinderd worden door opgelegde visies 
van landelijke politieke organisaties. Dit 
zie je ook terug in de besluitvorming bij 
OoststellingwerfsBelang. De ene keer neigt 
het iets meer naar links, de andere naar 
rechts, maar altijd vanuit de beoordeling 
wat het beste is voor Ooststellingwerf en 
haar inwoners!  
Ik heb me als raadslid vooral ingezet voor 
de onderwerpen vallend onder de noemer 
“Ruimte”, maar ook de andere onderwerpen 
zoals de overdracht van taken van Rijk 
naar gemeente (Sociaal Domein) heb ik 
voortdurend op de voet gevolgd en mijn 
mening hierover geventileerd.
Daarnaast tracht ik de scherpe kanten 
van de politieke strijd tussen coalitie en 
oppositie terug te brengen naar een situatie 

waarin met respect met elkaar wordt 
omgegaan met ruimte voor ieders mening. 
Ik heb grote waardering voor de wijze 
waarop de dorpen in het Molenoverleg 
(Makkinga/Oldeberkoop/Langedijke/Elsloo/
Nijeberkoop) elkaar steunen en de regio dus 
versterken. 
De komende 4 jaar wil ik me graag inzetten 
voor een nog betere en mooiere gemeente. 
Een gemeentelijk bestuur dat niet denkt 
in wij/zij, maar hoe kunnen we samen de 
beste besluiten  voor onze gemeente en alle 
inwoners nemen.  
Uitdaging de komende raadsperiode is 
behoud en mogelijk verbeteren van de 
leefbaarheid in alle 13 dorpen van onze 
gemeente, de verdere inbedding van de 
gebiedsteams en de invoering van de 
Omgevingswet.
Mijn speerpunten zijn:  in stand houden 
dorpsbudgetten,verder verbeteren 
onderhoudstoestand wegen en aanbrengen 
wegbelijning en graskeien.  

Ik ben Esther Verhagen, getrouwd en moe-
der van 2 dochters. Na gewerkt te hebben 
als manager bij verschillende zorg – en 
GGZ instellingen en recentelijk als politiek 
bestuurder (wethouder) ben ik sinds 2 jaar 
weer fulltime aan het studeren. Ik volg zowel 
een Master gericht op strategisch manage-
ment, beleid en bedrijfsprocessen als een 
opleiding tot volwassenen coach. De Mas-
ter vertegenwoordigt meer mijn zakelijke en 
resultaatgerichte kant, terwijl de coaching 
raakt aan mijn sterke mensgerichte kant. 
Enkele jaren geleden zijn we naar 
Ooststellingwerf verhuisd en ben ik 
woonachtig in Makkinga. 
Als raadslid en vervolgens wethouder van 
een landelijke politieke partij heb ik in de 
gemeente waar ik vandaan kom ruime 
ervaring opgedaan in de gemeentelijke 
politiek. 
Als wethouder merkte ik dat het landelijke 
beleid vaak niet goed aansloot op de 
vraag en behoefte van de inwoners in de 
gemeente. Dat is voor mij leidend geweest 

om in Ooststellingwerf te kiezen voor een 
lokale partij, OoststellingwerfsBelang. 
Graag zou ik mijn tijd, kennis en ervaring 
willen inzetten voor de belangen van onze 
ondernemers én voor onze inwoners die 
extra ondersteuning of zorg nodig hebben.

ONDERNEMERS
Het is belangrijk dat de gemeente zich in 
het belang van de ondernemers vooral 
bezighoudt met het vereenvoudigen van 
vergunningprocedures, het schrappen van 
onnodige vergunningen, het verminderen 
van de regels, het verlagen van de 
gemeentelijke belastingen en het tegengaan 
van leegstand en verpaupering bijvoorbeeld 
door herbestemming. Ook is het nodig 
om een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
te creëren voor ondernemingen door 
ruimte te geven aan innovatie en groei, 
te zorgen voor een goede bereikbaarheid 
van ondernemingen en voor schone en 
representatieve openbare ruimtes. Bij 
het inkoop en aanbestedingsbeleid is het 

gunnen van werk en afnemen van diensten 
bij de lokale ondernemer een belangrijk 
uitgangspunt. 

ZORG
De kracht van een samenleving hangt af 
van hoe goed je zorgt voor je inwoners 
die hulp nodig hebben. Dan stá je ergens 
voor als samenleving. Ik zou dan ook 
graag een bijdrage willen leveren aan 
het verder ontwikkelen van kwalitatieve 
zorg en ondersteuning op maat, want 
ieder mens is uniek. Zorg die dicht bij de 
mensen staat en past bij het leven dat 
iemand wil leiden. Zodat bijvoorbeeld 
onze inwoners zelfstandig kunnen blijven 
wonen met zorgvoorzieningen in de buurt, 
goede vervoersvoorzieningen behouden 
en mogelijkheden krijgen om mee te 
kunnen doen in onze samenleving. Op onze 
mantelzorgers moeten we zuinig zijn door 
als gemeente naast ze te gaan staan, ze te 
faciliteren en te ontlasten met bijvoorbeeld 
goede dagopvang of respijtzorg.

“Schrijf een stukje over jezelf waarin 
je jezelf voorstelt aan de inwoners van 
Ooststellingwerf en vertel waarom ze op jou 
moeten stemmen op 21 maart.”

Dat is de opdracht die ik gekregen heb. 
Laat ik mezelf voorstellen: ik ben Arènda 
Broersma-Ruiter en ben een creatief en 
nieuwsgierig persoon, die lef en gezond 
verstand in de juiste dosis combineert.

Ik ben een vrolijke vrouw, echtgenote, 
moeder van twee kinderen, dochter, zus, 
vriendin, collega en kandidaat-raadslid voor 
OoststellingwerfsBelang.

Met onderbreking woon ik nu 30 jaar in 
Oosterwolde. In Oosterzee, vlakbij het 
Tjeukemeer, stond mijn wieg, mijn lagere 
schooltijd bracht ik door in Brabant en in 
1978 verhuisde ik met mijn ouders naar 
Oosterwolde. In 1980 heb ik eindexamen 
gedaan op het Stellingwerf College, dat 
toen nog ‘Rijksscholengemeenschap’ 
op de gevel had staan. Mijn echtgenoot 
ontmoette ik bij het schaatsen op de 
vaart, hij schaatste pardoes tegen me op. 
Samen hebben we tien jaar in de buurt van 

Rotterdam gewoond vanwege zijn werk. De 
gezonde luchtkwaliteit van Ooststellingwerf, 
met weinig fijnstof, was een reden om 
in 1993 weer naar onze gemeente te 
verhuizen.

Al meer dan twintig jaar werk ik in Nij 
Smellinghe als diagnostisch medewerker. 
Sinds tien jaar ben ik daar lid van de 
ondernemingsraad en sinds zeven jaar ook 
vice voorzitter.

Ik heb meerdere hobby’s, maar 
beeldhouwen en puzzelen, in welke vorm 
dan ook, zijn de belangrijkste. Ik moet ook 
nog zeggen dat ik dol ben op reizen.

De cursus ‘politiek actief‘ die ik in het 
voorjaar van 2017 heb gevolgd, heeft voor 
de stap naar de politiek gezorgd. Met een 
frisse blik kijk ik er naar uit om de belangen 
van de inwoners te vertegenwoordigen in de 
komende raadsperiode.

OoststellingwerfsBelang staat voor mijn 
politieke ideeën en dromen voor de 
toekomst. Het behouden van de eigen 
identiteit als gemeente (geen fusie maar wel 
samenwerken) vind ik belangrijk, evenals 
een veilige, fijne en gezonde leef- en 
woonomgeving. 

Hoe houden we Ooststellingwerf 
aantrekkelijk voor jongeren en 
investeerders, hoe behouden we 
voorzieningen in alle dorpen en kunnen 
we onze senioren zolang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving laten wonen. Deze 
onderwerpen zijn voor mij belangrijke 
vraagstukken. Bekijk dit in het licht van 
groen, verantwoord, biobased, circulaire 
economie en energie neutraal in 2030.

Voor mij voldoende stof om me voor 200% 
in te zetten en om mijn motto: niet dromen 
maar doen! te laten uitkomen.

Wolter Slager 
nummer 4 op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Esther Verhagen 
nummer 5 op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Arènda Broersma 
nummer 6 op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Denk niet in beperkingen,  
maar in mogelijkheden!

Ik geloof in een samenleving waar ieder mens er tóe 
doet en mee kán doen

Niet dromen, maar doen!

EVEN VOORSTELLEN...



OoststelingwerfsBelang Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 7

Mijn naam is Niels van den Berg , geboren 
op 15 november 1975 te Warnsveld 
(Gelderland).  

Vanaf 1976 ben ik inwoner van de gemeente 
Ooststellingwerf. Als baby van 9 maanden 
kwamen wij, mijn ouders, mijn zus Astrid en 
ik, in Oldeberkoop wonen, waar ik tevens 
mijn jeugd heb doorgebracht. Naast mijn 
school was ik actief lid van Sport Vereent 
Voetbal en Volleybal. 

In 1998 ben ik verhuisd naar Oosterwolde. 
Hier heb ik eveneens op verschillende 
adressen gewoond. Op het moment woon 
ik samen met mijn partner Linda Mesken 
en onze zoontjes Jesper en Milan aan de 
Wrongel in Oosterwolde. Mijn dochter van 
18 jaar uit mijn vorige relatie woont bij haar 
moeder.  

Na mijn opleiding aan het Friesland 
College in Heerenveen en Leeuwarden, 
richting Detailhandel/ Verkoop, ben ik 
bij verschillende bedrijven aan de slag 
geweest. Hierna kreeg ik vervolgens de 
kans om vertegenwoordiger te worden bij 
Würth Nederland BV, later  bij Kärcher BV.

Sinds enkele jaren run ik een eigen bedrijf.  
Ben ik eigenaar van Handelsonderneming 
NVDB te Appelscha, een groothandel 
/grossier gespecialiseerd in 
reinigingstechniek en bedrijfskleding. 

Door deelname aan de cursus ‘Politiek 
Actief’ ben ik in de politiek gerold. Heb ik 
eveneens kennis kunnen maken met de 
diverse politieke partijen. Mijn voorkeur ging 
direct uit naar OoststellingwerfsBelang. 
Dit vanwege hun onafhankelijkheid. Ze 
zijn niet alleen financieel onafhankelijk, 
OoststellingwerfsBelang is ook niet 
gebonden aan landelijke richtlijnen.  
Het lokale belang van onze gemeente, 
zijn inwoners en ondernemers is voor 
OoststellingwerfsBelang wat leidend is. 

De speerpunten van 
OoststellingwerfsBelang zijn helder en 

duidelijk, spreken boekdelen. Ook ik wil 
een duurzame gemeente waarin zorg voor 
gezondheid, welzijn, veiligheid, bedrijvigheid  
en de omgeving voorop staan.
De intentie die ik altijd heb, is om het een 
ieder naar haar of zijn zin te maken, voor 
iedereen klaar te staan, open te staan 
voor een gesprek. Sta ook open voor een 
gesprek met een kritische noot, juist dan 
kunnen we  ook aan de slag ermee. 

Mijn doel de komende periode is een 
verlengstuk te zijn voor u als burger in onze 
gemeente. Om mijn inzet voor u te kunnen 
tonen, heb ik uw stem nodig. 

Stem 21 maart dan ook op 
OoststellingwerfsBelang, Niels van den 
Berg, Lijst 1 … plaats 7. 

Edwin Michel Meijerhof is mijn naam, ben 
42 jaar oud, gehuwd en vader van 2 zonen 
en een dochter.

Ben een geboren Assenaar, maar getogen 
in het rustige Oosterwolde.

Van 1993 t/m 1997 ben ik woonachtig 
geweest te Ecuador, Zuid Amerika, waar 
mijn echtgenote vandaan komt. Eind 1997 
zijn wij in Nederland komen wonen.

Eenmaal terug in Nederland wilde ik snel 
aan het werk. Via een uitzendbureau ben ik 
werkzaam geweest bij het toenmalige Maas 
Glas bv en later nog bij FANO Finefoods.

Na als beveiligingsbeambte voor PreNed 
Beveiligingen op het Asielzoekerscentrum 
te Appelscha te hebben gewerkt, ben 
ik in 2003 bij Kijlstra Ambulancegroep 
Fryslan aan de slag gegaan als 
Ambulancechauffeur. Naast mijn beroep 
Ambulancechauffeur, ben ik medio2017 
gestart met een eigen autorijschool.

Begin 2017 maakte ik kennis met de lokale 
politiek. Door de cursus ‘Politiek Actief’ 

heb ik kennis mogen maken met de lokale 
politieke partij OoststellingwerfsBelang. Wat 
mij vooral aanspreekt in een lokale partij 
is dat zij niet handelt vanuit een landelijk 
opgestelde agenda, maar echt luistert 
naar haar eigen bevolking en hiernaar 
handelt. Een lokale partij die luistert naar 
de medeburgers en weet wat er in de 
gemeente speelt.

Voor OoststellingwerfsBelang wil ik mij 
inzetten en mij graag concentreren op 
onderwerpen als; de algemene - en 
verkeersveiligheid, welzijn en onze jeugdige 
inwoners.

Verkeersveiligheid: Bij bijvoorbeeld de 
inrichting van onze centrumgebieden werd 
wat mij betreft te weinig rekening gehouden 
met onze senioren. Centraal stond het 
ontwerp “Shared Space”, wat betekent 
dat de verantwoordelijkheden bij de 
weggebruikers is neergelegd. Onduidelijke 

weginrichtingen leiden regelmatig tot 
onveilige situaties.
Fietspaden: Meer veilige fietspaden daar 
waar realiseerbaar en nodig.

Openbaar vervoer: de bereikbaarheid 
middels openbaar vervoer van onze 
prachtige dorpen kan en moet beter. 
Voorkomen dat men in een isolement raakt, 
in plaats van hen uit een isolement moeten 
halen.

Jeugd en jongvolwassenen: Mijn idee - de 
jeugdige inwoners actief benaderen en 
betrekken bij de lokale politiek. Zij zijn onze 
toekomst. 

De signalen die ik van jongeren ontvang 
geven aan dat er weinig te beleven valt, 
en zij juist om deze reden wegtrekken uit 
onze gemeente. Luister naar de ideeën en 
wensen van de jeugd en geef ze een Stem!

Mijn naam is Henk Oosterhof. Ben 53 jaar , 
getrouwd en heb 2 kinderen.
Ben geboren en getogen in Makkinga. Sinds 
1993 woonachtig in Oosterwolde.

Mijn grootvader, Durk Gorter uit Makkinga 
(buurtschap Bûterheideveld), heeft in de 
jaren dertig van de vorige eeuw tien  jaar 
in de gemeenteraad gezeten. Ik hoop als 
nazaat dit ook te kunnen verwezenlijken met 
steun van de kiezers.

Van oorsprong ben ik opgegroeid op een 
veehouderijbedrijf, als ook daar tien jaar 
werkzaam geweest. De agrarische sector 
heeft mijn interesse en ik wil me daar 
voor inzetten dat het mogelijk blijft om 
te ondernemen.Tevens heb ik een eigen 
bedrijf gerund, ben ik 13 jaar lang eigenaar 
geweest van videotheek Videoland in 
Oosterwolde. 

Op dit moment ben ik werkzaam als 
magazijnmedewerker bij een groot 
internationaal opererend bedrijf in Wolvega.

Naast mijn werkzaamheden hou ik van 
het buitenleven. Wandelen of fietsen in de 
natuur vind ik mooi. Dit is gelukkig in onze 
mooie gemeente nog steeds mogelijk en 
dat moeten we ook zo houden.

LOKAAL
Politiek heeft altijd al mijn interesse gehad 
en zo ben ik er ook ingerold, in de lokale 
politiek. Waarom OoststellingwerfsBelang? 
Deze lokale partij staat voor de mensen en 
wensen die leven in de gemeente en zijn 
niet afhankelijk van de landelijke richtlijnen.
Inmiddels ben ik vier jaar lid van 
OoststellingwerfsBelang en ben ik er klaar 
voor om mij verder in te zetten voor deze 
partij. 

SPORT
Graag zou ik me bezig willen houden 
met sport, de diverse sporten die worden 
uitgeoefend en alle aspecten die hierbij 
komen kijken. Dit zodat bijvoorbeeld een 
ieder die dat wil ook daadwerkelijk kan gaan 
sporten op eigen niveau .

LEEFBAAR
De gemeente moet leefbaar zijn voor 
iedereen. Voor ondernemers een juist 
klimaat om te (kunnen) ondernemen. Voor 
de jongeren de juiste scholen en vermaken.
Voor de ouderen de juiste zorg die nodig is 
of een juiste woonomgeving.

Kortom als u er vertrouwen in 
heeft, stem op mij. Op de partij 
OoststellingwerfsBelang, Henk Oosterhof, 
lijst 1 … nummer 9. 

Niels van den Berg 
nummer 7 op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Edwin Meijerhof 
nummer 8 op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Henk Oosterhof 
nummer 9 op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Niet treuzelen, maar doorpakken!

Voorkomen is beter dan genezen 

OoststellingwerfsBelang: 
Voor alle inwoners en ondernemers

EVEN VOORSTELLEN... EVEN VOORSTELLEN...
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Mijn naam is Ria de Groot, getrouwd en 
moeder van een zeventien jarige dochter. 
Met mijn gezin woon ik in Appelscha. 

In onze gemeente ben ik voor velen van 
u vooral bekend van de Grijpvogel, waar 
ik van oktober 2011 tot januari 2016 
werkzaam was als journalist. Met veel 
plezier schreef ik artikelen, van sterk 
persoonlijk tot aan algemeen gemeentelijk 
nieuws. Diverse verhalen heb ik over het 
voetlicht mogen en kunnen brengen voor 
u als inwoner, de diverse doelgroepen, 
verenigingen en ondernemers in 
Ooststellingwerf. Het lokale nieuws stond 
voorop.

DENK IN MOGELIJKHEDEN, KANSEN EN 
OPLOSSINGEN
Zelf ben ik opgegroeid in de stad 
Groningen, waar ik ook mijn studie 
HBO-V heb gevolgd en volbracht aan de 
Hanzehoge school. In 1995 ben ik in de 
gemeente Ooststellingwerf komen wonen 
doordat ik een baan kreeg in Hoeve 
Boschoord, nu Trajectum genaamd. Daar 

ben ik als verpleegkundige / therapeutisch 
medewerker werkzaam geweest. 
Begeleidde en verzorgde ik ‘kwetsbare 
mensen’ met specifieke aandoeningen en 
‘onbegrepen gedrag’. Onbegrepen gedrag 
waar voor mij juist een uitdaging ligt om het 
begrijpbaar te krijgen, waardoor iemand 
terugkomt óf meer terug kan komen in zijn 
of haar kracht. De kunst is mijns inziens om 
juist te kijken naar; wat iemand wel kan, wat 
beweegt hem of haar, waar behoeft hij of zij 
(enig) hulp en ondersteuning zodat degene 
een zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk 
bestaan kan lijden. Vaak zijn hiervoor 
bepaalde voorwaarden en faciliteiten nodig, 
wat ik eveneens zie als een uitdaging om 
mij hiervoor in te zetten.
Na verschillende functies en rollen te 
hebben vervuld in diverse GGZ- en SGLVG 
instellingen, heb ik medio 2011 gekozen 
om me in te zetten voor de ouderen. Een 
doelgroep waar eveneens gevoel van ‘eigen 
regie’ telt en waar regelmatig ‘onbegrepen 
gedrag’ voorkomt. Vanaf medio 2014 
ben ik in Drachten werkzaam als 
wijkverpleegkundige bij Zorggroep Liante, 

een zorgorganisatie met meerdere locaties 
in Zuidoost Friesland en gericht op wonen, 
zorg en welzijn. 

COMMUNICATIE
In mijn optiek draait alles om communicatie, 
om zo te komen tot gewenste resultaten. 
Kijken, luisteren en handelen is hierin 
voor mij de basis als ook geldt voor mij: 
‘Eerlijkheid duurt het langst en duidelijkheid 
boven alles’. 

POLITIEK
Met name door mijn journalistieke 
werkzaamheden ben ik in aanraking 
gekomen met de lokale politiek. Doordat 
ik werd gevraagd, ben ik serieus gaan 
nadenken om mij ook politiek actief te 
gaan bewegen. Inmiddels ben ik een jaar 
lid van OoststellingwerfsBelang. Volg ik 
de lokale politiek in de nabijheid en neem 
ik deel aan de diverse vergaderingen. 
Dat ik voor OoststellingwerfsBelang 
kies heeft te maken met dat ik hun 
actiepunten steun en ik geloof in de wijze 
waarop zij de doelstellingen willen halen.
Doet u dat ook? Stem dan 21 maart op 
OoststellingwerfsBelang. 

Ik ben Harm Betten, geboren in 1955 in 
buurtschap de Weper, nabij Oosterwolde. 
Mijn eerste jaren heb ik doorgebracht op de 
boerderij. Met het gezin zijn we begin jaren 
zestig verhuisd naar het dorp en nu woon ik 
al meer dan 30 jaar in Venekoten.

VERTROUWEN GEVEN EN KRIJGEN
Sommige inwoners van de gemeente 
Ooststellingwerf kennen mij omdat ik 
jarenlang, samen met mijn familie, Het 
Gezinsblad huis aan huis heb bezorgd. 
Anderen kennen mij omdat ik keeper 
ben geweest bij De Griffioen, DIO en bij 
Haulerwijk. 
Als keeper moet je het vertrouwen van je 
medespelers hebben om goed te kunnen 
spelen. Ik vind het belangrijk om vertrouwen 
te geven en vertrouwen te krijgen. Dit 
vertrouwen heb ik zelf altijd gevoeld. Ik weet 

hierdoor wat het is om een teamspeler te 
zijn. 

BEZORGEN EN BEHEREN
Ik ben meer dan veertig jaar werkzaam 
geweest bij de Rabobank. Eerst in 
Donkerbroek en later in Oosterwolde. Op 
dit moment bezorg ik maaltijden bij ouderen 
in de gemeente, ben ik vrijwilliger bij DIO 
en beheer ik samen met mijn vrouw een 
vakantiewoning.
 
PARTIJ VOOR MIJ
Via de cursus ‘Politiek Actief’ ben 
ik in aanraking gekomen met de 
gemeentepolitiek. Ik ben gemotiveerd 
geraakt om iets te betekenen voor de 
gemeente. OoststellingwerfsBelang gaat 
uit van eigen kracht van Ooststellingwerf, 
is betrokken en staat voor integer beleid. 

Daarom is OoststellingwerfsBelang dé partij 
voor mij.

LUISTERENDE TEAMSPELER
Dagelijks wandel ik met mijn hond Senna. 
Dit brengt mij in nauw contact met de 
gemeente en haar inwoners. Ik word vaak 
aangesproken om even te praten, maar nog 
vaker om een luisterend oor te zijn. 

Goed luisteren vind ik belangrijk. Ik wil een 
luisterend oor zijn en me als teamspeler 
opstellen naar de burgers. Hiermee 
verwacht ik het beste resultaat te kunnen 
behalen voor de inwoners en de bedrijven 
van Ooststellingwerf. 

Mijn naam is Inti Meijerhof, sinds mijn 
geboorte woonachtig in Oosterwolde en 
met 19 jaar het jongste verkiesbare lid van 
de partij. In 2017 heb ik mijn vwo opleiding 
op het Stellingwerf College succesvol 
afgerond. In dit schooljaar heb ik besloten 
om na de opleiding een tussenjaar te 
nemen, alvorens geneeskunde te gaan 
studeren op de Rijks Universiteit Groningen.

Na een aantal openbare vergaderingen 
bij te hebben gewoond voelde ik me 
getrokken tot OoststellingwerfsBelang. Dit 
was voor mijn gevoel een principekwestie: 
OoststellingwerfsBelang is een lokale 
partij; een partij door burgers voor burgers, 
mooier kan je het niet krijgen. De partij 
heeft als prioriteit het optimaliseren 
van voorzieningen en leefkwaliteit in 
Ooststellingwerf voor haar burgers, en 
heeft bij besluitvorming dankzij haar lokale 
oorsprong geen hinder van zienswijzen die 

elders in het land tot stand zijn gekomen. 
Dit maakt dat OoststellingwerfsBelang 
een ruimdenkende partij is, wel voor zover 
moreel juist is uiteraard.

Ooststellingwerfs Belang heeft naar 
aanleiding van mijn komen plannen 
gemaakt voor een jongerengroep van de 
partij, dit met de gedachte dat de jeugd de 
toekomst is. Met deze jongerenpartij hopen 
we de de jongeren te trekken om hun stem 
direct te laten horen bij besluitvorming. 
Dit door een vertegenwoordiger aan te 
wijzen die namens hen deel zal nemen bij 
vergaderingen van OoststellingwerfsBelang. 
We hebben na overleg al deels een opzet 
voor ‘Jeugd OoststellingwerfsBelang’, 
maar als vers idee zit dit uiteraard nog in de 
ontwerpfase.

Als vers lid van de partij wil ik klein 
beginnen, eventueel met de jongerenpartij. 

Het zou voor het eerst zijn voor de 
gemeentelijke politiek om iets uit te 
besteden aan de jeugd. Een experimenteel 
concept, revolutionair voor deze gemeente 
en veelbelovend. Wanneer de jongerenpartij 
van de grond komt zou ik me met de leden 
graag willen ontfermen over onder ander 
toerisme en recreatie. Een kans bij uitstek; 
wij kunnen als jongere generatie ideeën 
inbrengen om Ooststellingwerf nog meer 
een toeristentrekpleister te maken, en 
meer toeristen betekent potentieel meer 
inkomsten voor lokale ondernemers. Wij 
denken hierbij uiteraard niet aan een bar of 
club, maar aan voorzieningen waar iedereen 
iets aan heeft, waar het hele jaar door 
gebruik van gemaakt kan worden.

Ria de Groot 
nummer 10 op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Harm Betten 
nummer 11 op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Inti Meijerhof 
nummer 12 op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Eén voor allen, allen voor lijst 1! 

Samen sterker in de Stellingwerven

Samenwerken aan een gezonde leefomgeving  
voor jong en oud

EVEN VOORSTELLEN...
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Mijn naam is Sierd de Boer en kom uit 
Appelscha, waar ik geboren en getogen 
ben.
Met een aantal initiatiefnemers hebben wij 
in 2005 een lokale politieke partij opgericht 
die los van het “Haagse”, de politiek dichter 
bij de inwoners van Ooststellingwerf moest 
brengen.

Na de eerste vier jaar in de oppositie 
te hebben gezeten zijn wij in 2010 
toegetreden tot de coalitie, hetgeen voor de 
gemeente Ooststellingwerf een behoorlijke 
verandering betekende. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de gemeentelijke politiek 
ging een lokale partij mee regeren met als 
doel het geluid van de inwoners te vertalen 
in beleid.
Ook mocht een lokale partij voor het eerst 
een wethouder leveren voor het college.

Dit genoegen is geheel aan mijn zijde 
geweest. In de periode van 2010 tot 2018 

heb ik als wethouder zitting gehad in het 
college. 

Het is een heftige periode geweest met veel 
omvormingen en veranderingen.
De doelstelling was vanaf het begin 
duidelijk: geen lastenverzwaringen voor 
onze inwoners en bedrijven en een gezonde 
financiële positie voor onze gemeente. 
Ondanks de recessie zijn we daar goed in 
geslaagd.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 heb ik besloten om voor 
OoststellingwerfsBelang als lijstduwer 
een positie in te nemen op de lijst. Na drie 
verkiezingen achtereen als lijsttrekker te 
hebben gefunctioneerd, heb ik besloten om 
de komende verkiezingen een stapje terug 
te doen. 

Na acht jaar wethouderschap en het 
vorderen van de leeftijd is de tijd gekomen 

om vanaf de zijlijn OoststellingwerfsBelang 
de nodige support te geven.

Met de opgedane ervaringen hoop ik de 
komende vier jaar de partij van dienst te 
kunnen zijn.

We hebben een lijst met prima kandidaten 
en in dat opzicht is OoststellingwerfsBelang 
er klaar voor om weer zitting te nemen in de 
coalitie.

Ik ben Jenne Hummel, gepensioneerd 
ondernemer en ik ben sterk betrokken 
met mijn medemens. De afgelopen 
vier jaar dat ik in de Raad zit namens 
OoststellingwerfsBelang, is dit ook zicht- en 
merkbaar geweest voor velen van u. Zeker 
in mijn woon- en leefomgeving Haulerwijk. 

Naast dat ik gemeenteraadslid ben, zet 
ik me in voor andere activiteiten. Zo ben 
ik ook voorzitter van de Oldtimer club en 
coördinator van de vrijwilligers van het 
zwembad “Haulewelle” in Haulerwijk. 
Het inzetten voor mijn medemens doe ik 
vol overgave en met veel plezier, ongeacht 
voor wie. Of het nu gaat om onderwerpen 
in het belang voor de jongeren, de ouderen, 
ondernemers, noem maar op. Het sociale 
belang; plezier en vertier, wonen en welzijn 
in combinatie met bereikbaarheid en 
veiligheid staan bij mij voorop. 

LOKALE KRACHT 
Als persoon geloof ik in de lokale kracht, 

het samen doen om mooie en belangrijke 
dingen in eigen leefgemeenschap als ook in 
de gehele gemeente tot stand te krijgen en/
of te behouden. 

Vanuit OoststellingwerfsBelang staan we 
dicht bij de mensen, luisteren we naar en 
bewegen we ons onder de mensen. 

Al krijgen we als één van de acht politieke 
partijen in onze gemeente niet alles 
bewerkstelligd, het geluid kunnen we wel 
meenemen en uitdragen. Bewegen we naar 
dat wat meer gewenst is voor onze mensen 
in onze omgeving. 

Bijvoorbeeld de discussie over de N 381. 
Van Drachten tot Donkerbroek zou de 
vierbaansweg komen. Dit is opgepakt 
waardoor nu wel de vierbaansweg tot onze 
hoofdplaats Oosterwolde wordt aangelegd. 
Maar ook het verzoek om betaalbare 
woningbouw te realiseren op locatie 
voormalig Sinnehiem is uitgedragen. Zoals 

nu lijkt start de verkoop van woningen april/
mei 2018. 

Jaren geleden ben ik de politiek ingerold 
mede omdat ik het als ondernemer vaak 
niet eens was met hoe de gemeente bezig 
was. Minder regelgeving, minder betutteling 
is ook wat we willen. Laat bijvoorbeeld 
ondernemers zelf bepalen of ze zondags 
wel of niet open gaan. 

Na vier jaar raadslid en als één van 
initiatiefnemers van OoststellingwerfsBelang 
wil ik deze partij blijven dienen. Wil ik 
me blijven inzetten voor Haulerwijk 
en omstreken, echter niet meer als 
gemeenteraadslid. Deze taak geef ik graag 
door aan één van mijn jongere partijleden 
gezien mijn eigen leeftijd. Als lijstduwer 
heb ik in deze wel uw stem nodig om voor 
Haulerwijk iets te kunnen blijven betekenen. 
Ik zie u dan ook graag op 21 maart in het 
stem lokaal. 

Mijn naam is Roel de Boer, woonachtig in 
Elsloo en inmiddels acht jaar raadslid in de 
gemeente namens OoststellingwerfsBelang. 

Alweer acht jaar lang  is 
OoststellingwerfsBelang de grootste 
partij  in onze gemeente  en is zij met 
haar beleid van grote invloed geweest 
van waar we nu staan. Met nog de 
crisisjaren in ons achterhoofd zijn we weer 
gekomen  tot  een financieel gezonde 
gemeente Ooststellingwerf , waarvan 
we nu de vruchten kunnen plukken. Een 
moeilijke periode waarbij we de meeste 
voorzieningen in stand hebben kunnen 
houden, zonder de gemeentelijke lasten 
van de inwoners te hoeven verhogen. 
En  ook  voor de komende jaren wil 
OoststellingwerfsBelang geen lasten 
verhoging voor de inwoners. 

FOCUS OP WERKGELEGENHEID!
Welke gemeente met ca 25000 inwoners 
heeft  nog  4 sporthallen en 3 zwembaden? 
Behoud van de voorzieningen is van grote 
betekenis voor het woon- en leefklimaat 
binnen onze gemeente. Werkgelegenheid 
is ‘voor ons’ het sleutelwoord om de 
voorspelde  krimp van onze gemeente te 
bestrijden. Door middel van het stimuleren  
van werkgelegenheid ziet onze partij dit  als 
dé weg  om scholen, winkels en andere 
voorzieningen in stand te kunnen houden. 
De basis is inmiddels gelegd door onder 
andere de nieuwe N381, Ecomunitypark, 
masterplan Oosterwolde en masterplan 
Appelscha. 

BAAS IN EIGEN HUIS! 
OoststellingwerfsBelang kiest voor 
een zelfstandig Ooststellingwerf en wil 

vasthouden  aan intensieve samenwerking  
binnen OWO-verband.  “Kies voor 
zelfstandig Ooststellingwerf. Samenwerken 
ja, fuseren nee!”

De lokale partij OoststellingwerfsBelang 
staat tevens dichtbij de mensen  en zal 
zich altijd afvragen van ‘wat vindt de burger 
ervan?’, waarbij besluitvorming plaatsvindt 
op grond van draagkracht van onze 
inwoners.  

Na 8 jaar actief als gemeenteraadslid  
namens  OoststellingwerfsBelang verlaat ik 
met een goed gevoel de politieke  arena. In 
die zin, als lijstduwer blijf ik uiteraard nauw 
betrokken bij onze partij en  zal zonodig 
mijn input leveren. Laat uw stem horen op 
21 maart!

Sierd de Boer 
nummer 13 en lijstduwer 
op de kieslijst van  
OoststellingwerfsBelang

Jenne Hummel 
nummer 15 en lijstduwer 
op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Roel de Boer 
nummer 16 en lijstduwer 
op de kieslijst van 
OoststellingwerfsBelang

Maak op 21 maart gebruik van uw stemrecht,  
aan u de keus

Met elkaar en voor elkaar dan krijg je veel klaar

Samenwerken ja, fuseren nee!

EVEN VOORSTELLEN... EVEN VOORSTELLEN...
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Bertus Plender is mijn naam, ik ben 46 
en heb in mijn jonge jaren dertien jaar in 
Brazilië  gewoond. Daar heb ik het grootste 
gedeelte van mijn onderwijs gehad. In 
Nederland heb ik HBO Bouwkunde gedaan. 
Van huis uit kom ik van de boerderij, en 
dat is nog steeds mijn hobby. Een mooi 
stukje land met wat runderen en een 
kudde pony’s, daar kan ik mij uitstekend bij 
ontspannen en van genieten.

In het dagelijks leven heb ik een 
timmerbedrijf, en daarnaast zit ik in het 
bestuur van dorpsbelang en van het 
Shetlandpony stamboek.

Via dorpsbelang heb ik regelmatig 
contact met de politiek. Het geeft me veel 
voldoening om op deze manier wat voor de 
omgeving en samenleving te kunnen doen.

Ik ga deze raadsperiode zelf niet in de 
raad zitting nemen, maar sta wel volledig 
achter onze lijsttrekker en kandidaten van 
OoststellingwerfsBelang.

Ben je sociaal betrokken en geef je om jouw 
omgeving, blijf niet thuis maar stem op 
OoststellingwerfsBelang.

Bertus Plender 
nummer 20 en lijstduwer
op de kieslijst van
OoststellingwerfsBelang

Stem Lokaal, stem op OoststellingwerfsBelang

EVEN VOORSTELLEN...

Puzzel mee maak kans op mooie prijzen

Onze Jongeren
OoststellingwerfsBelang speelt in op de leefbaarheid in onze 
dertien dorpen. Het geluid van onze jeugd is hierin voor ons 
eveneens belangrijk. Waarom? De jeugd is de toekomst! 

Zaterdag 3 maart 2018 nam Inti Meijerhof – onze jongste én serieus kandidaat, nummer 
12 op de kieslijst van OoststellingwerfsBelang – deel aan het verkiezingsdebat dat 
georganiseerd was door de lokale omroep Odrie.

Maandag 12 maart j.l. zijn onze lijsttrekker Jouke Jongsma en Inti Meijerhof met de jongeren 
in gesprek geweest. Hebben zij deelgenomen aan het jongerendebat, georganiseerd door 
het Stellingwerf College. 

Wilt u de jongeren ook een stem geven? 
Stem dan 21 maart op OoststellingwerfsBelang. 

Beantwoord de volgende vragen:
1.    Wie is onze huidige fractie voorzitter? Voor + 

achternaam en gebruik hier de 9e letter van. 
2.  Welke rivier is er te zien op de foto achter Roel de 

Boer? Gebruik 1e letter van deze rivier.
3.   Waar is de foto gemaakt waar de zonnepanelen staan 

bij het zwembad? Gebruik 2e letter van de plaatsnaam.
4.  Wie is ons jongst verkiesbare op onze lijst? Gebruik de 

1e letter van zijn/haar achternaam.
5.  Wie staat er op de foto naast onze verkiezingsposter? 

Voor en achternaam en gebruik hier de 11e letter. 
6.  Wie is de lijsttrekker van OoststellingwerfsBelang? 

Gebruik 2e letter van de voornaam. 
7.  Waar heeft OoststellingwerfsBelang NEE tegen 

gestemd? Gebruik de 4e letter van het woord. 
8.  Wat is het 4e woord in punt 1 onder: inzet verkiezingen 

2018? Gebruik de 2e letter van het 4e woord.
9.  Wat is het beroep van Edwin Meijerhof? Gebruik 1e 

letter van zijn beroep.
10.  Waar wil OoststellingwerfsBelang NIET aan denken. 

Gebruik 1e letter van het woord.

Vorm van de 10 letters de kreet die 
OoststellingwerfsBelang continu uitdraagt. 

Maak kans op één van de 15 prijzen:
De antwoorden op de vragen + oplossing  kunt u 
tot 20 maart 2018 opsturen naar:

Secretariaat OoststellingwerfsBelang:
Grote Leyen 51 - 8426 JE Appelscha
Tel. 0516-515161 / 06 131 58 522
E-mail: riaboomsma@tele2.nl

*  Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer 
erbij te vermelden!

Woensdag 21 maart zullen uit de goede inzendingen 
de winnaars worden getrokken. 

Mooie prijzen zijn te vergeven. Hoofdprijs: een 
barbecue.

Overige prijzen: 
• 1 x reiskoff er (Trolley), 
• 2 x een glazenset (18 pcs),
• 7 x toegangsbewijs tot de Bosbergtoren (Appelscha) en
•  5 x bosje bloemen van tuincentrum Groenrijk 

Hans Menken (Haule). Enkele te winnen prijzen.

   Inti Meijerhof in verkiezingsdebat bij Odrie.
‘Samenwerken aan een gezonde leefomgeving voor jong en oud’, aldus Inti Meijerhof, 
19 jaar en onze jongste en serieus kandidaat op de kieslijst van Ooststellingwerfsbelang. 
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OoststellingwerfsBelang wil dat onze gemeentelijke 
overheid werkt volgens de checklist dienstverlening van 
het Ministerie van binnenlandse zaken en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten, waarin 5 beloftes aan de burger 
worden gedaan.

EVEN VOORSTELLEN...

DEZE BELOFTEN ZIJN:
1. Onze dienstverlening is mensgericht.

2. Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen.

3. Altijd de juiste deur: optimale ketensamenwerking.

4. We vragen gegevens slechts eenmaal op.

5. We zijn transparant en aanspreekbaar.

OoststellingwerfsBelang wil een 
zelfstandige gemeente Ooststellingwerf. 
Door samen te werken met 
buurgemeenten blijven we zelfstandig, 
krachtig en leveren we een goede 
dienstverlening aan onze inwoners.

OoststellingwerfsBelang wil een 
betrouwbare gemeentelijke overheid met 
een efficiënte organisatie, het verkorten 
van doorlooptijden bij aanvragen en een 
sluitende begroting met een verantwoord 
schuldenniveau. 

OoststellingwerfsBelang wil dat als 
er zorg nodig is, er goede veilige zorg 
voor een ieder is. Goed te bereiken 
voorzieningen, waarbij de nadruk ligt op 
kwaliteit en maatwerk.

OoststellingwerfsBelang wil een 
duurzame gemeente waarin zorg 
voor gezondheid, welzijn, veiligheid, 
bedrijvigheid en de omgeving voorop 
staan. 

OoststellingwerfsBelang wil ruimte 
voor innovatieve projecten op het gebied 
van duurzaamheid. CO² neutraal in 
2030 zien we als uitdaging en stellen 
hier realistische plannen voor op. 
Duurzaamheidorganisaties zoals “DO!” 
en energie coöperatie “De Eendracht” zijn 
hierin onze partners.

OoststellingwerfsBelang wil een 
goede digitale ontsluiting in de gehele 

gemeente door de aanleg van glasvezel in 
buitengebied.

OoststellingwerfsBelang wil 
ruimte bieden aan ondernemers voor 
verdere ontwikkeling. Een gunstig 
vestigingsklimaat en schrappen van 
overbodige regelgeving maken hier deel 
van uit.

OoststellingwerfsBelang wil behoud en 
zo mogelijk versterken van het prachtige 
Ooststellingwerfse landschap en ons 
cultuur historisch erfgoed.

OoststellingwerfsBelang wil een 
vrije en rechtvaardige samenleving 
met gelijke kansen voor al haar 
inwoners. Vrijheid betekent ook 
verantwoordelijkheid ten opzichte van je 
medemens en je omgeving. Participatie 
en verantwoordelijkheid nemen voor de 
leefomgeving willen we stimuleren.

OoststellingwerfsBelang wil goede 
ontwikkelingsmogelijkheden voor jong en 
oud.

OoststellingwerfsBelang wil geen 
verhoging van gemeentelijke lasten, 
hooguit toepassing van inflatie correctie.

OoststellingwerfsBelang wil de door 
ons ingevoerde dorp- en wijkbudgetten 
minimaal op het huidige niveau in stand 
houden, ze hebben hun nut meer dan 
bewezen.

• Huizenbouw mogelijk in alle dorpen;

•  Invoering Dorpsbudget voor 
dorpsbelangen en wijkverenigingen in 
alle dorpen;

• Geen verhoging lokale lasten nu en in de 
nabije toekomst, maximaal trendmatig;

•  Afschaffing hondenbelasting;

•  Gerichte toepassing van belijning;

•  Financiën op orde, schuldenlast meer 
dan gehalveerd;

•  Diverse rechtszaken van vorige colleges 
uit verleden opgelost;

•  Toepassen ‘wat vindt/merkt de burger 
er van’ bij alle belangrijke beslissingen;

•  Plaatsen graskeien in gevaarlijke 
bermen en afwerking kruisingen;

•  Sport accommodaties in stand 
gehouden;

• Sloop Jonge Poerink;

•  Verduurzaming dorpshuizen onder 
andere door aanbrengen zonnepanelen;

•  Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 
door toepassen zonnepanelen, isolatie 
en warmtekoppeling systemen;

•  Veel investeringen gedaan waarmee de 
economie wordt aangewakkerd en nu 
duidelijk volop vruchten gaat afwerpen.

•  Ooststellingwerf blijft een zelfstandige gemeente;
•  Gemeente breed snel internet, buitengebied wordt voor-

zien van glasvezel;
•  Geen verhoging gemeentelijke belastingen;
• Ontwikkelingsruimte voor ondernemers;
• Goede zorg en bereikbare voorzieningen voor een ieder!

INZET VERKIEZINGEN 2018: 

Internet: www.ooststellingwerfsbelang.nu    |    E-mail: info@ooststellingwerfsbelang.nu

OoststellingwerfsBelang: 
De lokale partij van Ooststellingwerf 

SPEERPUNTEN 2018 - 2022

WAT HEBBEN WE BEREIKT:

   Inti Meijerhof in verkiezingsdebat bij Odrie. 
‘Samenwerken aan een gezonde leefomgeving voor jong en oud’, aldus Inti Meijerhof,  
19 jaar en onze jongste en serieus kandidaat op de kieslijst van Ooststellingwerfsbelang. 



STEM LOKAAL!

Ooststellingwerfs-
Belang

Stem lokaal!

Lijst
LOKALE

KRACHT!

Natuurlijk kunt u ook gewoon contact 
zoeken met één van onze leden.

-  Contact met het bestuur: 
Folkert Foppes, telefoonnummer  06 360 
92 757

-  Contact met de fractie: 
Jenny Dolsma, telefoonnummer  0516 441 
437 of 06 575 27 318

Ook zijn we bereikbaar via e-mail: 
info@ooststellingwerfsbelang.nu 

Wilt u ons 
persoonlijk 
spreken? 
Naast dat we rondlopen in winkelstraten, aanwezig zijn 
op weekmarkten, heeft u ons vorige week vast zien rond 
rijden met onze karavaan. 
Op zaterdag 17 maart 2018 
rijden we weer rond, nu in 
Haulerwijk, Haule, Waskemeer, 
Donkerbroek, Fochteloo, 
Oosterwolde.

OoststellingwerfsBelang 
bezoekt trouw 
elke vergadering 
van uw 
plaatselijk belang!


