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Ledenvergadering  
Op 25 nov. (19.30 u. MFA Oldeberkoop) 

waar verkiezingsprogramma en 

kandidatenlijst (zie verderop in deze 

nieuwsbrief) worden vastgesteld.  

  
 
Start PvdA-ombudsteam 
Er is een openbare bijeenkomst in het 

kader van de start van de 

verkiezingscampagne op woe. 30 oktober 

om 19.30 uur in de bovenzaal van hotel De 

Zon in Oosterwolde. Op deze bijeenkomst 

wordt het ombudsteam van de PvdA 

Ooststellingwerf geïnstalleerd en is 

landelijk voorzitter Hans Spekman te gast.  

 

 
 

Als "herfstgast" wordt met hem een 

interview gehouden aan de hand van door 

hem gekozen muziek- en filmfragmenten. 

Het tweede deel van de avond staat in het 

teken van waar we binnen de campagne de 

focus op moeten leggen. Mensen in de zaal 

kunnen daarover meepraten. 

 
 

 

Verslag PvdA fractie 
 
Bestemmingsplannen 
De sectie ruimte kreeg te maken met de 

vaststelling in de raad van allerlei 

bestemmingsplannen. Voor de Bosberg en 

de Boerestreek in Appelscha. Voor 

woningbouw in Langedijke en voor de 

bedrijventerreinen in onze gemeente. Geen 

onderwerpen waarbij te verwachten was 

dat er politieke spanning zou ontstaan. 

Toch gebeurde dit bij de overigens door 

alle partijen gesteunde plannen voor de 

herinrichting van de Boerestreek. De 

Historische Vereniging Appelscha (HVA) 

had een zienswijze ingediend tegen het 

kappen van een aantal zeer oude bomen 

met een cultuurhistorische waarde. De 

behandeling van deze zienswijze zou 

kunnen leiden tot vertraging bij de 

uitvoering van de herinrichtingsplannen. In 

de ogen van de HVA zijn zij onder druk 

gezet om hun zienswijze in te trekken In 

een gesprek op het gemeentehuis, maar 

ook door de fractievoorzitter van het CDA.  

 
De HVA zocht hierover contact met onze 

fractie en bracht hun onvrede naar buiten 

via een artikel in de Nieuwe 

Ooststellingwerver. Een lastige materie 

waar inmiddels door de PvdA samen met 

andere partijen schriftelijke vragen over 

zijn gesteld. Wel is na een gesprek onder 

leiding van de burgemeester de lucht 

geklaard tussen de fractievoorzitter van het 

CDA en het bestuur van de HVA.   

De commissie ruimte besprak verder nog 

de te volgen procedure om over enige jaren 

te komen tot een nieuw Bestemmingsplan 

Buitengebied. 
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Subsidiepot sportevenementen 
De inspanningen van onze fractie om te 

komen tot een subsidiepot voor 

grootschalige (sport)evenementen hebben 

uiteindelijk toch vruchten afgeworpen. Een 

meerderheid van PvdA, OB, Stellingwerf 

Plus, D 66 en Groen Links steunde een 

daartoe door ons ingediend amendement. 

Het college komt binnen een paar maanden 

met een uitgewerkt voorstel. 

Waarschijnlijk zal het gaan om een bedrag 

van 7.500 euro per jaar. 

 
Commissie welzijn 
De andere welzijnsonderwerpen van deze 

maand deden geen stof opwaaien: de 

evaluatie van het gezondheidsbeleid, de 

jaarrekening 2012 van Caparis NV een 

verordening Langdurigheidtoeslag en de 

nodige stukken rondom de 

Gemeenschappelijke Regeling Sociale 

Werkvoorziening Fryslân. Uiteindelijk 

allemaal hamerstukken. 

 
Ecomunitypark 
Op een besloten thema avond kregen we 

tekst en uitleg over de ontwikkelingen 

rondom het te realiseren themapark 

Ecomunity.  

 
De financiering is afhankelijk van de 

toekenning van subsidie door de provincie 

vanuit de Nuon gelden. De vooruitzichten 

daaromtrent zijn positief. Over een paar 

maanden komt er duidelijkheid. 

 
Excuses van Jouke Jongsma 
Jouke Jongsma van Ooststellingwerfs 

Belang betitelde in juni het initiatief van de 

PvdA om te komen tot de invoering van 

een Startersbeurs voor jongeren als een 

verkiezingsstunt. Voor het maken van deze 

opmerking bood hij in de raadsvergadering 

zijn excuses aan. Eerder deed hij dat ook al 

telefonisch aan onze fractievoorzitter. De 

excuses zijn in dank aanvaard.  

 
Fractie naar buiten 
Twee leden van onze fractie namen deel 

aan de jaarlijkse excursie van het 

Recreatieschap en de meeste fractieleden 

namen deel aan het raadsuitje naar 

Leeuwarden, met na afloop een buffet bij 

de burgemeester thuis. Verder was er nog 

de Veur Mekeer dag.  

 
Ambtenaren en raadsleden van Oost- en 

Weststellingwerf zetten zich belangeloos 

in om klusjes bij niet commerciële 

instellingen te verrichten. Ook daarbij was 

iemand van onze fractie aanwezig. Verder 

hebben we ons gezicht laten zien bij de 

opening van een tentoonstelling van foto’s 

over JopPop en waren we present bij de 

start van het project Zandroos bij Olmen 

Es in Appelscha. 

 
Groslijstcommissie 

Concept kandidatenlijst  

Het is altijd weer een hele klus om te 

komen tot een goed uitgebalanceerde 

kandidatenlijst. Het wensenlijstje, ergo de 

profielschetsen, voor de kandidatenlijst is 

zeer divers. Er moet rekening gehouden 

worden met aspecten als deskundigheid, 

ervaring, achtergrond, leeftijd, geslacht, 

spreiding naar woonplaats, het hebben van 

netwerken etc. Ook moet er gelet worden 

op specifieke rollen die (mogelijk) vervuld 

moeten worden zoals lijsttrekkerschap / 

fractievoorzitterschap, potentiële 
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wethouderskandidaten en te behartigen 

beleidsterreinen. 

We zijn blij dat we met een groot aantal 

mensen gesprekken hebben mogen voeren. 

De mensen op de conceptlijst hebben stuk 

voor stuk goede kwaliteiten. Niet iedereen 

kan op nummer 1 staan en het is ook niet 

reëel te verwachten dat iedereen 

uiteindelijk in de raad gekozen zal worden. 

Toch denken we dat we iedereen nodig 

hebben, hetzij om de fractie met 

inhoudelijke adviezen te ondersteunen 

hetzij om anderszins actief betrokken te 

raken bij de taken en activiteiten van onze 

afdeling, ook met het oog op de 

verkiezingen van 2018. 

De commissie denkt er in geslaagd te zijn 

met onderstaande lijst een evenwichtige 

samenstelling te hebben bereikt, waarbij 

sprake is van goede spreiding over de 

dorpen, goede spreiding naar geslacht, 

goede spreiding van deskundigheid over 

verschillende beleidsvelden, goede 

spreiding naar leeftijd en goede spreiding 

bewezen ervaring en aankomend talent. 

Met de eerste drie brengen we het belang 

van continuïteit tot uitdrukking, terwijl 

direct daarachter ook de eerste 

vernieuwing zichtbaar wordt. In de 

middengroep zijn de nieuwe talenten 

geplaatst die zich kunnen klaar stomen met 

het oog op de volgende raadsperiode.  

 

En dan nu de lijst: 

 

1. Simon Ter Heide (m), 

Oldeberkoop  

betrokken, energiek, bewezen 

verbinder fractie 

Taakveld: algemene aansturing 

fraktie, financien 

 

2. Fimke Hijlkema (v), Haulerwijk 

Bevlogen, uitgesproken PvdA, 

regelneef, wil op de barricaden 

voor de partij 

Taakveld: Zorg en Welzijn, 

openbaar bestuur, water, 

PR/communicatie 

 

3.  Jelke Nijboer (m), Oosterwolde 

Spreekt de taal van de bevolking; 

helder en directe persoonlijkheid, 

degelijk en betrouwbaar 

Taakveld: Ruimtelijke ordening, 

werkgelegenheid, sport 

 

4. Geeske Mulder (v), Haule 

Gevarieerde achtergrond; ambities 

in het besturen, heeft bewezen op 

de barricaden te kunnen staan 

(acties behoud werkgelegenheid 

Veenhuizen), en veel aan te kunnen 

Taakveld: zorg en welzijn, 

werkgelegenheid 

 

5. Wim Kunst (m), Ravenswoud 

Heeft de laatste jaren meegelopen 

in de partij en commissie en enkele 

initiatieven ontplooid; creatief 

denker (banenbeurs), ambitieus 

Taakveld: Ruimtelijke ordening, 

publiciteit 

 

6. Grietzen Kunnen (m), Appelscha 

Brede achtergrond in de zorg; 

kartrekker projecten; netwerk in 

Appelscha 

Taakveld: zorg, ondernemen 

 

7. Herman Spoelstra (m), 

Donkerbroek 

Brede achtergrond; uitstekende 

dossierkennis op het terrein van 

zorg en transitie; 

Herman heeft in de raad gezeten in 

de periode 2006-2010 en deze 

periode als opvolger in de 

commiessie welzijn;  

Taakveld: welzijn en jeugdzorg 

 

8. Albertine Vledder (v), 

Oosterwolde 

Is jong en afgestudeerd aan de 

NHL; heeft belangstelling voor het 

werk van de partij, ook 

internationaal; is nieuwsgierig; 

heeft uitstekende presentatie, en 
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heeft niet de intentie snel naar 

elders te verhuizen 

Taakveld: sport, jongeren, 

bedrijfsleven 

 

9. Jorrit Knol (m), Oldeberkoop 

Enthousiaste persoon; geworteld in 

Oldeberkoop en van jongs af aan 

betrokken bij het welzijnswerk 

daar; tevens ondernemer in Joure 

samen met zijn vriendin. Kan PvdA 

gedachtengoed uitstekend 

verwoorden. 

Taakveld: welzijn/MKB 

 

10. Annelies Stolp (v), Oosterwolde 

Brede achtergrond in de “harde 

sector”: verkeer/vervoer, 

waterbeheer, ruimtelijke ordening. 

Taakveld: ruimtelijke ordening, 

milieu, betrekken van inwoners 

 

11. Wim de Jong (m), Oosterwolde 

Brede achtergrond in welzijn en 

sport; lokaal bekend door 

bestuurswerk Dio en Clowntje 

Taakveld: sport, jeugd-/gezinszorg  

 

12. Roland de Walle (m), Appelscha 

Twee jaar lid van de Partij; wil wel 

jongeren mobiliseren; heeft 

interesse in gemeentefinancien 

Taakveld: financiën 

 

13. Lien Dankbaar (v), Oosterwolde 

Lien heeft aangegeven op de lijst te 

willen staan maar niet verkiesbaar 

 

14. Hans Suyling (m), Haule 

Hans is bekend met ombudswerk, 

vakbondswerk. Is penningmeester 

van NIVON-huis Allardsoog en 

betrokken bij de molen in 

Makkinga. Wil waar mogelijk 

steentje bijdragen, maar vindt dat 

jongeren voor gaan. 

 

 

Website en Facebook 

Deze nieuwsbrief verschijnt  regelmatig in 

je mailbox. Van het nieuws tussendoor kun 

je op de hoogte blijven via onze website en 

facebook pagina. 

 

http://ooststellingwerf.pvda.nl/ 

 

 
 

https://www.facebook.com/pvdaooststellin

gwerf 
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