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Verzoening 
Opnieuw een gedenkwaardige maand. De 

Christen Unie zette de toon door het 

schrijven van een open brief met daarin 

een oproep om de tegenstellingen tussen 

coalitie en oppositie niet verder te laten 

escaleren. Blijkbaar was dit verzoek niet 

aan dovemansoren gericht, want in de 

week voor de begrotingsbehandeling 

ontstond er ineens constructief mailcontact 

over diverse moties en amendementen. Dit 

was voor de PvdA aanleiding om de al 

geschreven Algemene Beschouwingen niet 

uit te spreken. Vlak voor de vergadering 

werd besloten de verrassende 

ontwikkelingen aan te grijpen om een 

eerste stap tot verzoening te zetten. Deze 

beslissing is goed uitgepakt. De 

coalitiefracties reageerden opgelucht en 

fractievoorzitter Henk Dongstra bood zelfs 

zijn excuses aan voor zijn eerder gedane 

uitspraak dat de PvdA eerst maar weer de 

grootste partij moest zien te worden, 

voordat ze weer wezenlijke invloed op het 

beleid kunnen uitoefenen. Deze excuses 

zijn door ons aanvaard. Het is nu 

afwachten hoe de politieke verhoudingen 

zich zullen ontwikkelen. Één zwaluw 

maakt nog geen zomer, maar er is toch een 

gerede hoop dat het in 2015 allemaal wat 

beter zal gaan. 

 

Begroting 2015 
Vrijwel alle moties werden aangenomen. 

Wij hebben ons vooral sterk gemaakt voor 

meer geld voor het Sociaal Steunpunt 

Ooststellingwerf. Een 

vrijwilligersorganisatie die er alles aan 

doet om minima wegwijs te maken in hun 

rechten en plichten op sociaal gebied. 

Zeker in deze tijd hebben zij het erg druk, 

ook in verband met verwijzingen door de 

gemeente. Ze hebben meer geld nodig om 

de scholing en de onkosten van de 

vrijwilligers te betalen. Dit is uiteindelijk 

in een breed gedragen motie bevestigd en 

de wethouder heeft toegezegd hier met een 

positief oog naar te kijken. Daarbij worden 

ook vergelijkbare instanties betrokken, 

zoals Humanitas en de Stichting Present. 

Wij hebben ook steun verleend aan moties 

over het realiseren van zonnepanelen op 

vrijkomende gemeentelijke gronden, het 

bevorderen van sociaal ondernemerschap 

en het aandacht vragen voor het 

voortbestaan van het Domela 

Nieuwenhuispad gelegen tussen Haren en 

Steenwijk.  

 

 
 

Er is in de begrotingsvergadering op 

initiatief van Groen Links ook gesproken 

over de mogelijkheden in onze gemeente 

een asielzoekerscentrum te vestigen. Het 

bleek dat het college al contact had gehad 

met het COA en dat de conclusie was, dat 

er in onze gemeente geen geschikte panden 

aanwezig zijn. 

 



Opwaardering Stipeplein 
Het college heeft 1.165.000 euro ter 

beschikking gekregen om het Stipeplein op 

te waarderen. Hoofddoelstelling is het 

oplossen van de parkeerproblematiek in het 

centrum. De plannen kunnen pas worden 

uitgevoerd nadat de  voormalige Rabobank 

en het KPN gebouwtje zijn aangekocht. De 

bedoeling is om die aankopen nog voor de 

jaarwisseling af te ronden. Nogal 

ambitieus, want partijen zijn het nog lang 

niet eens. Dat de gelden nu al ter 

beschikking werden gesteld had alles te 

maken met de mogelijkheid van een 

provinciale subsidie van 300.000 euro. Er 

ontstond tijdens de behandeling in de raad 

de nodige commotie toen bleek dat de 

voormalige Rabobank na aankoop zal 

worden afgebroken.  

 

  
 

Het college had de raad niet van dit 

voornemen op de hoogte gesteld. Opnieuw 

een voorbeeld van slechte communicatie. 

 

Ecomunity park 
De eerste schop voor het te realiseren 

Ecomunity Centrum is inmiddels de grond 

in. Het bestemmingsplan werd unaniem 

goedgekeurd. Vooraf hebben wij veel 

technische vragen aan het college gesteld, 

maar die werden allemaal naar 

tevredenheid beantwoord. Nu maar hopen 

dat de hooggespannen verwachtingen ook 

daadwerkelijk waargemaakt worden.  

 

Winkel openstellingstijden 
Vanaf 1 januari 2015 is er voor wat betreft 

de openstelling van winkels een algehele 

vrijstelling van toepassing. Dit betekent dat 

de ondernemers tussen 06.00 en 22.00 uur 

zelf kunnen bepalen wanneer ze open gaan. 

Over dit onderwerp is in de commissie 

Samenleving en in de raad fel 

gediscussieerd. Dat maken we niet vaak 

mee, maar dit was nu wel mogelijk, omdat 

het coalitieakkoord hierover zwijgt. Alleen 

het CDA en de Christen Unie wilden de 

oude situatie handhaven. De winkeliers 

hebben het in de huidige tijd moeilijk om 

het hoofd boven water te houden. De 

mogelijkheid om open te gaan indien zij 

dat zelf nuttig vinden kan hen wellicht een 

steuntje in de rug geven. Vergunningen 

hoeven nu niet meer te worden 

aangevraagd en handhaving door de 

gemeente is ook niet meer aan de orde. 

Voor de PvdA voldoende redenen om met 

overtuiging voor te stemmen. 

 

En verder nog 
De fractie was verder aanwezig op de 

najaarsvergaderingen van de Plaatselijke 

Belangen van Oldeberkoop en 

Ravenswoud, bij de afscheidsreceptie van 

griffiemedewerker Janny Jonkers, bij de 

opening van het Remco Heite 

Schaaktoernooi, bij de openingshandeling 

van het snel internet in Langedijke, een 

bijeenkomst over de geplande 

energiebesparingen in onze dorpshuizen, 

een bijeenkomst over de 

landschapskwaliteit Tronde,de 

gewestelijke vergadering over het 

uitgebrachte rapport over de 

gemeenteraadsverkiezingen en de 

themabijeenkomst over de interne 

organisatie en de werkwijze van de 

gebiedsteams 

 


