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Gebruik uw stem, Stemmen loont
OoststellingwerfsBelang is dé grootste
politieke partij in Ooststellingwerf. En wij
Belang voor de gemeenteraads-verkiezingen die op
zijn ook de grootste lokale partij in onze
gemeente.
14, 15 en 16 maart 2022 worden gehouden. In een
Wij geloven dat onze inwoners heel goed
democratisch land zijn ook de lokale verkiezingen van weten hoe ze willen leven , ondernemen en
samen willen wonen in hun dorp of wijk. Wij
groot belang. Uw stem is dus van grote waarde.
zien het als onze taak om de belangen van
onze inwoners goed te vertegenwoordigen
De gemeenteraadsverkiezing gaat over
waardoor initiatieven in onze gemeente, in
onderwerpen die heel dicht bij mensen
onze dorpen en wijken, gerealiseerd
liggen.
kunnen worden zodat u kunt wonen, leven
Het gaat bijvoorbeeld over uw buurt waarin
en ondernemen op een manier die bij u
u veilig wilt wonen. Over woningbouw in
past.
alle prijsklassen in uw dorp of wijk. Hoe de
zorg dichtbij huis geregeld wordt en hoe
In deze krant kunt u de speerpunten van
hoog de gemeentelijke belastingen worden. OoststellingwerfsBelang lezen. Op onze
En voor uw dorp of wijk kan de
website staat ook het
gemeenteraad ook besluiten nemen over
verkiezingsprogramma waar alle punten
de accommodaties voor de sportvereniging staan waar wij ons de komende vier jaar
, een ontmoetingsplek ook voor de jeugd,
voor willen in zetten
het kunst en cultuur budget, windmolens en (www.ooststellingwerfsbelang.nl)
zonnepaneelvelden in het buitengebied,
werk, en bereikbaarheid van de dorpen.
Henk Dongstra,
Fractievoorzitter
De Lokale Partij van Ooststellingwerf
Uit verschillende onderzoeken over
Esther Verhagen,
gemeenteraadsverkiezingen komt naar
Lijsttrekker
voren dat lokale partijen populair zijn omdat
veel mensen teleurgesteld zijn in de
landelijke politiek.

Voor u ligt de verkiezingskrant van Ooststellingwerfs-

Samen staan we sterk!
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OoststellingwerfsBelang denkt niet in beperkingen, angst of bezwaren.

Dorpshuis Ravenswoud is verduurzaamd /
Installatie & Servicebedrijf de Haan
Oosterwolde

Speelt juist in op maatschappelijke en lokale ontwikkelingen! Het lokale
belang van onze gemeente, zijn inwoners en ondernemers is voor
OoststellingwerfsBelang leidend.
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 blijven we als
uitdaging zien en stellen hier realistische
plannen voor op. Net als bij het Haerenkwartier,
is dit doel het uitgangspunt van de plannen.
Plannen die inpasbaar zijn en aansluiten op de
wensen van de dorpsbewoners.
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De energietransitie is de overgang van een
energiesysteem gebaseerd op fossiele
energiebronnen naar een energiesysteem
gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale
energiebronnen. Ofwel de overgang van het
gebruik van kolen, olie en gas naar het gebruik
van zon, wind en water als bron van energie.
Ons uitgangspunt is: 'Samen bouwen aan een
duurzame toekomst'.
Geen windmolens hoger dan 15 meter
OoststellingwerfsBelang vindt de impact van
'mega'-windmolens te groot in een groen gebied
als de onze. Wij zien liever andere
mogelijkheden.
Inspraak vooraf bij windmolens tot 15 meter.
Participatie is belangrijk in onze gemeente.
OoststellingwerfsBelang heeft in januari als
enige partij tegen het Raadsvoorstel
paraplubestemmingsplan windturbines
Ooststellingwerf gestemd. Wij denken dat er in
het voorbereidingsproces voor plaatsing van
windturbines tot 15 meter gesproken moet
worden met alle betrokkenen en omwonenden.
Niet achteraf middels een zienswijze.

OoststellingwerfsBelang
is voorstander om eerst
alle daken met
zonnepanelen te
bedekken. Aanleg van
grote zonnepaneelvelden
dient zoveel mogelijk
voorkomen te worden.

Dus geen krimp!
Ooststellingwerf gaat niet mee in de gedachte van krimpgemeente.
OoststellingwerfsBelang denkt niet aan 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?

OoststellingwerfsBelang
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De juiste route is belangrijk!
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OoststellingwerfsBelang staat
voor lokale ontwikkeling. Heel
plat gezegd: “Er moet geld
verdiend worden om de
gemeente mooi te houden.”
Een bron van inkomsten en dus
behoud van leefbaarheid, komt
uit de sector toerisme en
recreatie. Niet alleen de
ondernemers varen wel bij veel

toerisme, ook de bakker en
slager, het bouwbedrijf en
andere secundaire sectoren
hebben door toerisme een
reden van bestaan. Juist in
deze tijd is het belangrijk om de
lokale, gemeentelijke zaken,
voor deze branches, goed op
orde te hebben.
De recreant en toerist kunnen
goed hun weg vinden in
Ooststellingwerf. Met Appelscha
als hart en de overige 12
dorpen als trekpleister, doen we
het in Ooststellingwerf steeds
beter. Door samenwerking, o.a.
via Appelscha 3.0, zijn we nog
beter in staat het verhaal van dit
gebied te vertellen.
OoststellingwerfsBelang vindt
dat de route structuur voor de
toeristen (gasten van ons allen)
op orde moet zijn. Wandel- en
ﬁetspaden, ATB-routes,
ruiterroutes, vaarwegen… zij
moeten beschikbaar zijn voor
individueel gebruik, maar ook

gebruikt kunnen worden door
onze toeristisch- en recreatieve
ondernemers.

Foto: Johan Elsenaar, Lijstduwer

Als u stemt op
OoststellingwerfsBelang, staan
we samen sterk voor een
gastvrij Ooststellingwerf.

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 netwerkbijeenkomstenen bijeenkomsten van
ondernemersverenigingen.

Stem Lokaal, stem OoststellingwerfsBelang !
‘ OoststellingwerfsBelang is zelfstandig.
Gaat en staat voor onafhankelijkheid,
een eigen identiteit’.
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-, middenof rechts vak. Ook kent zij geen verplichting
aan landelijke politieke partijen;

Sierd de Boer,
Bestuurslid van OoststellingwerfsBelang

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;
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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.

Stem op één van onze kanditaten pag. 4-6

Samen staan we sterk!
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MET TROTS STELLE
Ik ben Esther Verhagen, getrouwd,
moeder van 2 dochters en woonachtig
in Ooststellingwerf.

Na gewerkt te hebben als manager bij
verschillende zorg - en GGZ instellingen
en als politiek bestuurder (wethouder) in
mijn vorige woonplaats, ben ik nu sinds
4 jaar wethouder van de gemeente
Ooststellingwerf voor de grootste lokale
partij OoststellingwerfsBelang.

Esther Verhagen
Makkinga
Nr. 1

Ik heb bewust gekozen om lid te
worden van OoststellingwerfsBelang,
omdat ik als wethouder merkte dat het
landelijke beleid vaak niet goed
aansloot op de vraag en behoefte van
de inwoners in onze gemeente. Daarom
kies ik lokaal voor onze inwoners.
Als wethouder schakel ik constant
tussen mijn zakelijke en
resultaatgerichte kant en mijn sterke
mens gerichte kant. Juist nu is
investeren in de samenleving nodig.
Daar wil ik mij ook hard voor maken.
In de gemeente Ooststellingwerf
hebben veel inwoners ideeën over hoe
het beter zou kunnen in hun eigen dorp
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of wijk. De gemeente is er voor de
samenleving en ik zie het als mijn
opdracht om samen met de inwoners te
kijken hoe we plannen kunnen
realiseren door bijvoorbeeld geld
beschikbaar te stellen of bij de
uitwerking te ondersteunen. Er zijn al
veel plannen voor en met de dorpen
gerealiseerd zoals de buurthuiskamers
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
en waar plek is voor inwoners die zorg
nodig hebben, nieuwe
sportaccommodaties in Haulerwijk en
Oosterwolde, kunst in de dorpen,
pannakooien voor de jeugd en extra
geld voor de vrijwilligers bij
verenigingen, etc
Daarnaast is het van belang voor het
behoud van de leefbaarheid in de
dorpen dat we snel meer woningen
bouwen in alle dorpen passend bij de
schaal van het dorp. Woningen ( koop
en huur) voor alle inkomens en alle
generaties inclusief
levensloopbestendige woningen voor
ouderen en zorgwoningen. Het
uitgangspunt daarbij blijft wonen in

schone, groene wijken waar het veilig
is.

De kracht van een samenleving hangt
af van hoe goed je zorgt voor 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. Zo
kunnen onze inwoners zelfstandig
blijven wonen met zorgvoorzieningen in
de buurt, blijven goede
vervoersvoorzieningen behouden en
wordt het voor iedereen mogelijk om
mee te kunnen doen in onze
samenleving.
De zorg op scholen moet worden
uitgebreid zodat we er vroeg bij zijn en
zware zorg voorkomen kan worden.
Zorg voor onze mantelzorgers door
naast ze te gaan staan en ze te
ontlasten van de zware zorgtaken.
Dat is mijn belofte!
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De verkiezingen voor een plaats in
de gemeenteraad komen er weer
aan. Woensdag 16 maart 2022 weten
we of OoststellingwerfsBelang
opnieuw de grootste partij wordt.
Mijn naam is Bert Beijert en ben het
bestuur dankbaar dat ze mij op plek 2
hebben gezet van de kandidatenlijst.
Dit spreekt wederzijds vertrouwen uit.

Bert Beijert
Oosterwolde
Nr. 2

Afgelopen jaar heb ik ervaring
kunnen opdoen als
raadscommissielid. De volgende stap
is dan hopelijk een raadszetel voor
de komende 4 jaar.
Ik kijk er naar uit om de komende
periode met onze huidige fractie te
mogen samenwerken. Het is voor
OoststellingwerfsBelang een roerige
periode geweest door de
afsplitsingen en zetelroof van oud

Vier jaar geleden begon ik als fractielid
van OoststellingwerfsBelang. Door
veranderingen in de partij maar vooral
het vertrouwen wat in mij als persoon
is uitgesproken tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen 2018
door vele inwoners, heb ik mijn
verantwoordelijkheid gepakt om op te
treden als Raadscommissielid, en
vanaf oktober 2019 als Raadslid, voor
onze partij.
Makkelijk?, … NEE. Noodzakelijk?, …
JA

Ria de Groot
Appelscha
Nr. 3

Met elkaar wisten we voor welke
opgave we stonden, kwam de rust en
stabiliteit terug. Zijn we met elkaar
constructief aan de gang gegaan. Alles
in het belang voor onze inwoners en
ondernemers in onze prachtige
gemeente Ooststellingwerf.
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De afgelopen 4 jaar heb ik me vooral
mogen inzetten voor Samenleving.
In de afgelopen periode zijn we in
staat geweest om verschillende

OoststellingwerfsBelang
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fractieleden. Gelukkig hadden de
huidige fractieleden allemaal
dezelfde doelstelling: We keren het tij
en gaan volle kracht voorruit en laten
ons niet uit het veld slaan. We zullen
ons blijven inzetten voor onze
inwoners.

zal ik mij sterk maken voor een
goede leefomgeving. Iedereen heeft
recht op een (betaalbare) woning,
gezond leefklimaat, goede sport
accommodaties en ondernemers
moeten de ruimte krijgen voor starten
of uitbreiding.

Een aantal speerpunten waar we ons
voor gaan inzetten de komende
periode zijn onder andere:
Ÿ Woningbouw voor alle
doelgroepen in alle dorpen.
Ÿ Zelfstandige gemeente blijven
Ÿ Goede zorg en ondersteuning
indien mogelijk zo dicht mogelijk
bij huis.
Ÿ Veilig en goed wonen voor
iedereen.

Voor meer info kunt u onze nieuwe
website :
www.ooststellingwerfsbelang.nl
bezoeken waar het programma te
vinden is van
OoststellingwerfsBelang.

Als commissielid voor 'Ruimte' heb ik
mij anderhalf jaar kunnen inzetten op
dit gebied. Ook de komende periode

positieve ontwikkelingen in gang te
zetten waarbij voor ons Participatie
voorop bleef staan (ondanks de
beperkingen door Corona).
Hoe bijvoorbeeld onze wethouder
Esther Verhagen het sociaal domein
dan ook op een hoger level heeft
weten te brengen, verdient mijn
inziens waardering.
Een sociale samenleving die onder
andere gaat voor: gelijkheid, 'goede,
veilige en verantwoorde zorg voor een
ieder'. Verder gaan we voor goed te
bereiken voorzieningen, waarbij de
nadruk ligt op kwaliteit en maatwerk en
ook behoud van passend vervoer.
Hierbij oog heeft en houdt voor jong en
oud en waardering toont voor onze
vrijwilligers en mantelzorgers.
De komende periode staan we
wederom met elkaar voor een grote
opgave. Denk hierbij aan:
Woningbouw, Zorg en Welzijn,
Leefbaarheid, Duurzaamheid en
Energie.

Uw stem is goud waard. Stem 16
maart op OoststellingwerfsBelang.
OoststellingwerfsBelang, uw
betrouwbare partner in
Ooststellingwerf

Om doelen te bereiken is het soms
wat geven, soms wat nemen. Hebben
we met elkaar compromissen te
sluiten om tot (meer) gewenste
oplossingen te komen waar alle
betrokkenen en/of belanghebbende
zich in kunnen vinden.
In gesprek zijn en blijven met elkaar is
mijn inziens een voorwaarde om lokaal
maatschappelijke vraagstukken (die
aansluiten op uw wensen en
behoeften) tot een goede aﬂoop te
brengen.
De komende 4 jaar zie ik het ook weer
als een uitdaging om me in te zetten samen met de andere fractieleden voor uw belangen.
Gelooft u ook in de lokale kracht?
Stem dan (14,15 en) 16 maart 2022 op
OoststellingwerfsBelang.
'Eén voor allen, allen voor lijst 1'
Samen staan we sterk
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EN WIJ AAN U VOOR:
Henk Dongstra
Oosterwolde
Nr. 4

Hoe heb ik de afgelopen periode
ervaren werd mij gevraagd.
Nou best wel enerverend. Van diepte
punten naar mooie momenten.
Iedereen weet dat de fractie van
OoststellingwerfsBelang met 7 zetels
aan de raadsperiode 2018-2022
begon. Helaas namen vier leden in
de eerste helft afscheid en namen
hun zetel mee. Al met al heeft dat
best wel onrust gezaaid binnen de
fractie, maar ook binnen de coalitie
en de oppositie. Na een onrustige
periode en veel oplossingsgericht
overleg hebben we de draad weer
opgepikt. Zijn we er als fractie weer
bovenop gekomen en zijn we aan de
slag gegaan. Eerlijk gezegd zijn we
er als fractie sterker uit gekomen.
Dus is een compliment voor alle
fractieleden meer dan verdient !!
Ook in de afgelopen periode zijn we
een zelfstandige gemeente
Ooststellingwerf gebleven. Er werd
wel eens een zagende beweging
Het leven is een achtbaan zeggen ze
wel eens, dat klopte de afgelopen vier
jaar.
15 tot 20u per week voor
raadslidmaatschap het was zeker niet
minder. Graag gedaan, maar vergt in
combinatie met je gezin, je familie, je
baan, hobby's en je vrienden toch wel
enige lenigheid om je in bochten te
wringen net als bij een achtbaan.

Arènda Broersma
Oosterwolde
Nr. 5

Er waren raadsvergaderingen,
commissievergaderingen en
informatieavonden waar je als raadslid
soort van bijgespijkerd wordt over
diverse onderwerpen.
Als raad kregen we te maken met de
gevolgen van overheveling van
zorgtaken van het Rijk naar gemeente,
regionale samenwerking in OWO (Oosten Weststellingwerf en Opsterland)
verband, workshops zoals integriteit en
debatteren.
Het leukst vond ik de werkbezoeken bij
bedrijven in onze gemeente en de
gesprekken over kansen, innovatie en
wat we als gemeente kunnen
betekenen.
De vergaderingen van de diverse

Mijn Motto:
Samen sterker in de
Stellingwerven

Harm Betten
Oosterwolde
Nr. 6

Dit omvat alles wat ik voor ogen heb
bij gemeentelijke politiek, of eigenlijk
lokale politiek, dichtbij de burger!
OoststellingwerfsBelang is in mijn
ogen de partij die zich hier hard voor
maakt en daarbij het belang van
veiligheid, het belang van goede zorg
en onderwijs en sport. En niet te
vergeten het belang van een goede
woonplek voor iedereen.
In de afgelopen vier jaar heb ik als
commissielid, veel kunnen zien en
kunnen meebeleven over het wel en
wee voor en achter de schermen van
de partij.
Heb veel mooie

gemaakt door een partij, maar tot op
dit moment willen de 3 gemeenten welke samenwerken in OWOverband - dit alleen nog maar
versterken en continueren. Samen
werken JA, Samen gaan NEE.

En waar ga ik me de komende
periode voor inzetten?
Moeilijk om alles te benoemen, er
zijn heel veel onderwerpen die
belangrijk zijn en waar we ons voor
willen inzetten.
Zo blijven we ons inzetten dat er
woningen worden gebouwd in al de
dertien dorpen in onze mooie
gemeente. Met de nadruk op
woningen in de sociale sector, als
ook in de particuliere sector. Tevens
woningen voor jong en oud zoals
bijvoorbeeld; starterswoningen,
levensloop bestendig en zorg
geschikte woningen.

energiebronnen in te voeren. Wat ik
belangrijk vind, is dat we u als
inwoners mee moeten nemen in hoe
dat te realiseren en betaalbaar te
houden? Invullen van
Rijksverplichtingen gaan meestal niet
gepaard met ﬁnanciële
tegemoetkoming, terwijl dat in dit
geval best wel nodig is denk ik
Andere noemenswaardige
aandachtspunten: Ik wil goede zorg
en ondersteuning daar waar nodig.
Burgerparticipatie vind ik erg
belangrijk, vooral bij ingrijpende
onderwerpen. Ik wil dat de ﬁnanciële
lasten voor de inwoners van
Ooststellingwerf binnen de perken
blijven, alleen inﬂatie verhogingen.
En als afsluiter wens ik alle inwoners
een zelfstandige, ﬁnancieel gezonde
gemeente Ooststellingwerf. Die werkt
vanuit het principe

Ander punt is hoe we omgaan met
de verplichting om andere
plaatselijk belangen hebben we zoveel
mogelijk bezocht. Horen wat er in de
samenleving leeft is belangrijk om mee
te nemen in je overwegingen en
besluiten van de raad.
Daar was Corona en veel fysieke
contacten verdwenen van de agenda.
Communiceren met inwoners was
lastiger dan voorheen, je spreekt
minder mensen.
Menig uurtje werd er achter de
computer doorgebracht, soms nadelig.
Bij digitale vergaderingen is er minder
interactie maar och, … soms was het
ook wel komisch al die gezichten vanuit
thuis op een rijtje wachtend tot ze aan
de beurt waren om wat te zeggen.
Ik was blij dat we weer in de raadzaal
mochten met schermen en andere
maatregelen.
Kortom ik heb me met veel plezier de
afgelopen vier jaar voor alle inwoners
ingezet. Mijn motto van vier jaar
geleden “ niet dromen maar doen” was
soms wat naïef maar mijn inzet zoals
beloofd.

“Samen zijn we Sterk”
hebben zoals die over de starterslening,
ondersteuningspakketten in het kader
van Corona, vernieuwende
woonvormen zoals hofjes met
woningen voor diverse generaties.
Ik ben trots op mijn partij die de moed
erin bleef houden als het tegenzat, op
onze wethouder die het sociaal domein
tot een hoger niveau heeft gebracht.
Verder ben ik trots op jullie. Jullie als
inwoners gaven het wonen in onze
gemeente het op een na hoogste cijfer
van Nederland. Dat voelt als een
warme deken deze tevredenheid van
jullie, inwoners van onze gemeente.
Ik hoop dat jullie me de komende vier
jaar weer weten te vinden, aan te
spreken en ideeën uit te wisselen en
een brug te zijn tussen inwoners en
politiek.
Ik kan het niet iedereen naar de zin
maken, ik moet afgewogen beslissingen
nemen, blijven luisteren na voors en
tegens wat ik weer naar eer en geweten
zal doen.
Mijn motto voor de komende vier jaar is:

Waar ik trots op ben zijn onze moties en
amendementen die we ingediend

“samen komen we verder”.

bedrijvenpresentaties meegemaakt
en enthousiaste ondernemers mogen
ontmoeten. Veel positieve geluiden,
maar jammer genoeg ook minder
positieve zaken speelden een rol. De
partij is ondanks al deze perikelen
overeind gebleven en in mijn ogen
hier niet minder sterk uitgekomen.
Gemotiveerde positief ingestelde
mensen om mij heen, hebben mij
doen besluiten om deze lokale partij
te blijven steunen en mij in te zetten,
daar waar nodig. Want zoals ik al zei,
Samen zijn we sterker!
Ontwikkelingen binnen de politiek
zullen er altijd zijn, voor de één
positief, voor de ander misschien iets
minder positief, maar zolang er
gepraat wordt, is er beweging.
Voor de komende vier jaar wens ik,

dat we met alle partijen binnen deze
gemeente veel bewegingen kunnen
bewerkstelligen. Dat betekent voor
mij niet praten om het praten, maar
praten om vooruit te komen. Met
elkaar in gesprek blijven om zo uit de
lastige dossiers te komen, met elkaar
te leren van missers uit het verleden.
Samen vooruit te komen naar een
nog mooier, bloeiend en boeiend
Ooststellingwerf. Met een duidelijke,
toegankelijke regelgeving voor
iedereen.
Samen sterker in Ooststellingwerf
met OoststellingwerfsBelang
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Arjan Wagenaar, Lijstduwer pure-sang
Mijn naam is Arjan Wagenaar en ben 50 jaar. Ik
ben geboren in Oudega (Smallingerland) maar
inmiddels al ruim 20 jaar woonachtig in
Oosterwolde.
Na verschillende ﬁnanciële functies bij de PI
Veenhuizen en na het behalen van het HEAOdiploma werk ik nu voor het Shared Service
Center DJI op de afdeling Record to Report
(maakt onder andere ﬁnanciële rapportages)
In mijn vrije tijd zie ik graag vrienden en familie
en geniet ik van het reizen op de motor.
Wat voor mij belangrijk is, is dat je ook iets kunt
betekenen voor je medemens. Ik help zelf
regelmatig andere mensen en dat geeft veel
voldoening. Om dezelfde reden willen de
lijsttrekker en kandidaten van
OoststellingwerfsBelang zich graag inzetten
voor u.
De komende raadsperiode wil ik zelf niet in de
raad zitting nemen. Wel is het uitermate

belangrijk dat OoststellingwerfsBelang als
onafhankelijke sterke lokale partij de belangen
van onze inwoners zo goed mogelijk behartigd.
Op alle gebieden. Van het behoud van onze
mooie zelfstandige gemeente met gemeentelijke
voorzieningen dicht bij de burger tot bijvoorbeeld
woningbouw.
Onze lijsttrekker en de ervaren kandidaten op de
lijst willen graag uw stem om dit te kunnen
blijven doen.
Stem daarom ook in uw belang op
OoststellingwerfsBelang!
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Stem op 1 van onze kandidaten
Steun ons lokaal ideaal !
Naast uw stem uitbrengen op deze

Lidmaatschap kost € 12,= per jaar.

Secretariaat OoststellingwerfsBelang:

lokale partij, kunt u ook lid worden

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

Bert Beijert
Laak 30 - 8431 SE Oosterwolde
tel: 06 13397039
email: info@ooststellingwerfsbelang.nl

van OoststellingwerfsBelang.

www.ooststellingwerfsbelang.nl
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Puzzel mee! Maak kans op mooie prijzen...
In de krant staan tekeningen van dorpen. Iedere
tekening is een karakteristiek kenmerk van het
gevraagde dorp in onze gemeente. Het cijfer dat erbij
staat is de letterpositie van de naam. Deze letter moet
hieronder ingevuld worden.

,
Woensdag 16 maart zullen uit de goede inzendingen de
winnaars worden getrokken.

Maak kans op één van de prijzen:
De oplossing kunt u tot 15 maart 2022 opsturen naar:
Secretariaat OoststellingwerfsBelang:
Laak 30 - 8431 SE Oosterwolde
tel: 06 13397039
email: info@ooststellingwerfsbelang.nl
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer erbij te
vermelden!
Mooie prijzen zijn te vergeven.
Hoofdprijs:
- 1 x Overnachting in Hotel De Vrije Vogel voor 2 pers.
Overige prijzen:
- „Wereldwinkel“-Cadeaubon (€ 15,-)
- 4x Toegangskaarten Bosbergtoren voor twee personen
NB. Alle prijzen zijn gesponsord door leden van OoststellingwerfsBelang

OoststellingwerfsBelang

1

okaal

Stem l

!
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SPEERPUNTEN 2022 - 2026

OoststellingwerfsBelang gaat voor:

WAT IS BEREIKT...

5

ü Er wordt gebouwd in

alle dorpen, in alle
segmenten (huur,
koop, starters en voor
ouderen);

ü Onbezorgd wonen en werken in een veilige

omgeving
ü Sociaal, gezond en actief Samenleven
ü Samen bouwen aan een duurzame toekomst
Foto: Klaas de Groot

ü Veelzijdig bewegen en ontspannen in onze prachtige

gemeente (couleur lokale)

ü Financiële lasten zo laag mogelijk gehouden, onder

ü Gezond ondernemersklimaat, ruimte voor

andere OZB;

investering en innovatie

ü Uitbreiding in

mantelzorgonder
steuning;
ü Opbouwwerkers

in de wijken om
initiatieven van
de inwoners te
ondersteunen;
ü Structurele

verhoging van
budget voor
kunst en cultuur;

ü Het dorpsbudget voor de dorpsbelangen en de

wijkverenigingen in alle dorpen in stand gehouden;
ü Centrumontwikkeling voor ondernemers

in Oosterwolde en Appelscha;

INZET verkiezingen 2022
3
ü Wij willen een zelfstandige gemeente blijven, geen

herindeling.

ü Er is gestart met de aanleg van glasvezel

ü Bouwen: voor álle doelgroepen in álle dorpen.
ü Een goede en veilige zorg aan huis.
ü Een woonomgeving die veilig, schoon en groen is.
ü Meer budget voor dorpen en wijken.

in de hele gemeente Ooststellingwerf;
ü De zorg voor jongeren in de jeugdzorg en de WMO

is geborgd;
ü Programma's tegen eenzaamheid (bijvoorbeeld

“Vraag elkaar”);

ü Wij zijn tegen het plaatsen van windmolens hoger dan

15 meter.
ü We willen lage gemeentelijke lasten voor inwoners en

ondernemers.

ü Plaatsen graskeien in

gevaarlijke bermen en afwerking kruisingen;
ü Financiën zijn op orde;
ü De beleving van de burger in het oog houden bij alle

belangrijke beslissingen;

Samen staan we sterk!
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Wilt u ons
persoonlijk
spreken?

6

Naast dat we rondlopen in winkelstraten, aanwezig zijn op
weekmarkten, heeft u ons vorige week vast zien rond rijden
met onze karavaan.
Op zaterdag 12 maart 2022 rijden we
weer rond, nu in Haulerwijk, Haule,
Waskemeer, Donkerbroek, Fochteloo,
Oosterwolde.
Natuurlijk kunt u ook gewoon contact zoeken met
één van onze leden.
Contact met het bestuur:
Bert Beijert,
T.: 06-13397039
E.: Bert.Beijert@ooststellingwerfsbelang.nl
Contact met de fractie:
Henk Dongstra,
T.: 06-23040904
E.: Henk.Dongstra@Ooststellingwerfsbelang.nl

Ooststellingwerf is:
MKB-vriendelijkste gemeente | een Friese gemeente met lage lokale lasten
JOGG-gemeente | Fairtrade-gemeente

Persoonlijk contact
vinden wij erg belangrijk.
Wanneer de coronamaatregelen het mogelijk
maken komen wij elkaar
zeker weer tegen!
Campagne voeren
op straat
en
in debat.

OoststellingwerfsBelang:
De lokale partij van Ooststellingwerf

Samen staan we sterk!

