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Ledenvergadering  
De volgende ledenvergadering is op 14 

april om 19.30 uur in De Miente te 

Oosterwolde. Noteer deze alvast in de 

agenda. U krijgt o.a. verslag van de 

collegeonderhandelingen. 
 

Verslag PvdA fractie  
 
Structuurvisie Centrum Oosterwolde 

Terwijl heel veel tijd en aandacht uitgaat 

naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 

maart aanstaande, gaat de politieke 

actualiteit ook gewoon door. Deze maand 

stond in het teken van de behandeling en 

vaststelling van de structuurvisie voor het 

Centrumplan Oosterwolde.  

 
Hiervoor is, mede door onze inspanningen 

in 2010, een totaal bedrag beschikbaar van 

tien miljoen euro. Na een interactief proces 

onder de inspirerende leiding van de helaas 

onlangs overleden Marno van der Wiel zijn 

er maar liefst 22 deelplannen ontwikkeld. 

Het tijdschema voor realisatie loopt tot 

2020. De bedoeling is om de 

parkeerproblemen op te lossen, de 

Venekoterweg veiliger en aantrekkelijker 

te maken en het winkelaanbod 

interessanter en gevarieerder te laten 

worden.   

Over de aanpak van de Venekoterweg 

samen met de provincie bestaat brede 

overeenstemming. Dat geldt ook voor de 

oplossingen die zijn aangedragen voor het 

parkeerprobleem. Alleen over het met 

elkaar verbinden van de beide grote 

parkeerterreinen via een voor auto’s 

toegankelijke weg dwars over de 

Stationsstraat wordt verschillend gedacht, 

ook in verband met de hoge kosten die 

daarmee gemoeid zijn.  

 
In de weken voor de behandeling in de 

commissie werden wij verrast door een 

mail van verschillende betrokken 

ondernemers. Zij gaven aan, dat zij 

realisatie van de plannen tot optimalisering 

van het winkelaanbod niet zagen zitten en 

hekelden het feit dat integraal overleg 

achterwege was gebleven. Ook kwamen er 

berichten binnen van de eigenaren van de 

voormalige Rabobank aan de 

Hoogengaardelaan, dat zij zich beriepen op 

eerdere toezeggingen van het college om 

daar een supermarkt te mogen vestigen. 

Iets wat in de huidige voorliggende 

plannen geen optie meer is. Overleg met 

partijen bood niet de gewenste 

duidelijkheid. De verklaringen van de 

ondernemers en het college waren nu niet 

bepaald eenduidig. Het college gaf 
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onomwonden aan, dat de claim van de 

eigenaren voor wat betreft de Rabobank 

juridisch geen hout snijdt. Een uitgebreid 

debat, uitgesmeerd over twee avonden was 

het gevolg. De sfeer was door dit alles 

nogal gespannen. Het leek ons beter even 

de tijd te nemen voor nader overleg en de 

stemming uit te stellen tot de volgende 

maand. Hier voelden het college en de 

coalitiepartijen niets voor.  

De PvdA is in hoofdlijnen enthousiast over 

deze structuurvisie. Het geeft met name het 

grote kader aan. Wijzigingen zijn nog 

volop mogelijk. Ieder deelplan komt voor 

financiering terug in de raad en het college 

heeft toegezegd de raad van alle 

ontwikkelingen op de hoogte te houden. 

Het risico van een juridische claim wordt 

gezien de expliciete uitlatingen van het 

college hierover laag ingeschat. Voor ons 

uiteindelijk reden om voor te stemmen. Het 

plan werd unaniem aangenomen.  

 
Geen reclame voor college  
In deze maand stonden ook op de rol de 

maatregelen om de Leeksterweg in 

Haulerwijk veiliger te maken en de 

vaststelling van het archeologiebeleid. 

Beide voorstellen werden echter door het 

college teruggenomen, omdat nader 

overleg met betrokken instanties tot andere 

inzichten bij het college leidde. Iets wat we 

vaker zien. Het college presenteert 

voorstellen en gaat vervolgens, soms onder 

druk van de raad, dan pas praten met in dit 

geval Plaatselijk Belang Haulerwijk en de 

ABO. Hierna concludeert het college dat 

het totaal anders moet met als gevolg 

verlies van tijd en verspilling van 

ambtelijke uren. Dat leidt dan weer tot 

langdurige ordedebatten. Geen reclame 

voor het college. 

 
Commissie Welzijn 

Jaarwerkplan politie 

In de commissie Welzijn konden vragen 

worden gesteld over het jaarwerkplan 2014 

van de politie en het hennepconvenant. 

Hier werd volop gebruik van gemaakt.  

Jeugdzorg 

Ook werden de kaders vastgesteld voor de 

Jeugdzorg. De gemeenten krijgen hiervoor 

de volle verantwoordelijkheid per 1 januari 

2015. Dit jaar wordt gebruikt om de 

hoofdlijnen per gemeente nader uit te 

werken. 

Papierloos vergaderen 
Verder werd nog besloten dat de nieuwe 

raad papierloos gaat vergaderen en de 

vergaderstructuur is ook enigszins 

aangepast. 

 

Naast de gebruikelijke commissies en de 

raadsvergaderingen waren er deze maand 

nog twee extra vergaderavonden over het 

bestemmingsplan buitengebied en een 

besloten bijpraatavond over de 

ontwikkelingen in Appelscha. Dit laatste 

onderwerp komt volgende maand 

uitgebreid terug op de politieke agenda. 

 

Portretten koning en koningin 
De fractie was verder aanwezig bij de 

opening van de tentoonstelling van de door 

kunstenaars uit Ooststellingwerf gemaakte 

portretten van de koning en de koningin. 

Eén van deze portretten komt te hangen in 

de raadszaal.  

 
Zie website gemeente voor alle portretten. 

 

De verschillende nieuwjaarsbijeenkomsten 

werden bezocht en tot slot kunnen we nog 

melden, dat er een constructief gesprek 

heeft plaatsgevonden van de fractie met het 

bestuur van de Bewonersorganisatie 

Oosterwolde Noord (BOON). 

http://www.ooststellingwerf.nl/recrearen/portretwedstrijd_41119/

