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Ledenvergadering  
 

Op 14 april 2014 is er om 19.30 uur een  

PvdA ledenvergadering in De Miente te  

Oosterwolde. In ieder geval komen de 

ontwikkelingen omtrent college vorming 

aan de orde. 
 

Verslag PvdA fractie tot de 
gemeenteraadsverkiezingen  
 

Herinrichting Leeksterweg 
In de laatste commissies en de 

daaropvolgende raad voor de verkiezingen 

kwamen nog een paar belangrijke zaken 

aan de orde. De Leeksterweg in Haulerwijk 

wordt heringericht en de maximale 

snelheid gaat omlaag naar 30 kilometer. 

Totale kosten 140.000 euro. Hiermee krijgt 

een breed gedragen wens van de raad zijn 

beslag. De plannen worden ook omarmd 

door Plaatselijk Belang. Het college heeft 

bij de afhandeling van dit dossier niet 

bepaald een goede beurt gemaakt. 

 
Appelscha Hoog 
Het bestemmingsplan Appelscha Hoog 

werd unaniem goedgekeurd.  

 
Op de dag voor de behandeling in de raad 

maakte het college bekend dat de 

financiële dekking van de plannen rond is. 

Niet zoals oorspronkelijk de bedoeling via 

verkoop van vrijkomend zand, maar via 

subsidies uit het aanbestedingsvoordeel 

van de N381 en de Streekagenda, totaal 4,2 

miljoen, voor een groot deel ook te 

besteden aan de Bosberg, de Boerestreek 

en het opknappen van de Turfroute. Er was 

bij de behandeling onvrede merkbaar, 

omdat het college -tot nu toe geheime- 

financiële dekking vrijgaf vlak voor de 

verkiezingen.  

 
Inkopen en aanbesteden 
De raad ging ook unaniem akkoord met 

een nieuw door de OWO gemeenten 

voorbereid inkoop- en 

aanbestedingsbeleid. Tevredenheid alom 

over een onderwerp dat wij enige jaren 

geleden via het aanvragen van een debat op 

de kaart hebben gezet. Ook de 

ondernemers in onze gemeente hebben hun 

fiat gegeven. 

 
En verder nog 
Ook werd er voor de WMO raad is een 

nieuwe verordening vastgesteld. Een 

initiatief van Groen Links om te komen tot 

een aantal openbare kraanwater tappunten 

werd door de coalitie afgewezen.    

Fractieleden waren aanwezig bij de 

debatavond voor de verkiezingen in 

Haulerwijk, de Plaatselijk Belang 

vergaderingen van Donkerbroek, 

Waskemeer, Elsloo, Makkinga, 

Ravenswoud, Appelscha Boven, Halerwijk 

en Oldeberkoop.  

Op 21 maart hebben drie fractieleden in het 

kader van NL Doet de handen uit de 

mouwen gestoken bij zorgcentrum De 

Herbergier in Oldeberkoop.  

Tussendoor werd er intensief campagne 

gevoerd voor de verkiezingen, helaas niet 

met het gewenste resultaat. Eén zetel 

verlies. Teleurstelling alom, maar er is 

inspiratie genoeg om er ook in de komende 

vier jaar het PvdA geluid volop te laten 

horen.  

Hiermee wordt het verslag van deze 

raadsperiode afgesloten.. 
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Gemeenteraadsverkiezingen 

De uitslagen op de borden in het 

gemeentehuis aan het eind van de 

spannende verkiezingsavond liegen niet. 

De PvdA verliest en komt met 18 % van de 

stemmen uit op vier zetels. De hoop dat de 

intensieve, positieve campagne tegen de 

stroom in zou leiden tegen tot handhaving 

van onze vijf zetels werd de bodem 

ingeslagen. De teleurstelling was enorm. 

Het opboksen tegen de landelijke trend 

bleek uiteindelijk toch een onmogelijke 

missie. 

 

 
 

Er veranderde weinig in de samenstelling 

van de raad. De door ons verloren zetel 

kwam door de aangegane lijstverbinding 

met de PvdA verrassend terecht bij Groen 

Links. Verder verloor Ooststellingwerfs 

Belang één zetel aan hun tegenpool 

Stellingwerf Plus. Iets waar vooraf 

niemand rekening mee had gehouden. 

Voor de PvdA komen nu in de raad Simon 

ter Heide, Fimke Hijlkema, Jelke Nijboer 

en nieuwkomer Geeske Mulder. Voor Wim 

Kunst en Herman Spoelstra waren de 

druiven erg zuur. Hun zeer gewaardeerde 

inspanningen de afgelopen vier jaar in de 

commissies werden niet beloond. Jammer, 

want zij hadden echt een raadszetel 

verdiend. De politieke werkelijkheid is 

helaas soms erg onbevredigend. Zij blijven 

wel raadsopvolger, maar hebben besloten 

om geen commissiewerk meer te doen. 

Langs deze weg wil ik hen bedanken voor 

alles wat zij de afgelopen jaren voor de 

PvdA hebben gedaan. Hun werk zal 

worden overgenomen door Albertine 

Vledder en Jorrit Knol. Dat betekent een 

aanzienlijke verjonging. Voor hen de 

gelegenheid om ervaring op te doen. Wij 

wensen hen veel succes. 

Wat de verkiezingsuitslag voor gevolgen 

zal hebben is afwachten. De 

collegeonderhandelingen starten op korte 

termijn onder leiding van informateur 

Jan Hamstra. 

Rest mij iedereen te bedanken die heeft 

bijgedragen aan de door vriend en vijand 

geprezen campagne. Het was geweldig! 

 

Simon ter Heide 
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