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Verslag PvdA-fractie  
 
Wethouder Veenhouwer stopt. 
Het nieuws van deze maand was het 

plotselinge vertrek van wethouder Jan 

Henk Veenhouwer. 

  
Problemen bij het in het verleden door hem 

groot gemaakte autobedrijf Siton vergden 

zijn onverdeelde aandacht. Dat was niet 

meer te combineren met zijn drukke baan 

als wethouder. Een moedige keus en wij 

wensen hem als fractie van de PvdA alle 

goeds toe. Als zijn opvolger heeft de VVD 

Ooststellingwerf voorgedragen de huidige 

fractievoorzitter Sietse Derks. De wisseling 

van de wacht staat gepland in de 

raadsvergadering van 17 februari 

aanstaande. Welke invloed deze 

ontwikkeling zal hebben zullen we moeten 

afwachten. Het evenwicht in de diverse 

politieke geledingen wordt opgeschud. 

Spannend! 

 

Sluiting basisscholen 
De door Comperio aangekondigde 

opheffing van een drietal scholen per 1 

augustus 2015 in Oosterwolde ( fusie in 

overleg), Ravenswoud en met name 

Langedijke hield de gemoederen bezig. 

Formeel kan de gemeente sluiting 

voorkomen door de bedreigde scholen 

weer onder zijn paraplu te brengen. Hiertoe 

was geen enkele fractie bereid. De ouders 

poneerden een plan om Langedijke als 

I-pad school open te houden als 

nevenvestiging van de school waarmee 

men gaat fuseren. 

  
Deze moderne manier van onderwijs geven 

zou extra leerlingen kunnen trekken. De 

voltallige raad riep Comperio op om deze 

optie serieus te gaan onderzoeken in 

samenwerking met de ouders van de 

kinderen in Langedijke. Zowel tijdens de 

commissievergadering als bij de raad was 

er heel veel publieke belangstelling. 

 

Woningbouw Oldeberkoop 
De woningbouw in Oldeberkoop vroeg ook 

de nodige aandacht. De bedoeling is om op 

twee locaties woningen neer te zetten. Op 

het Blughutterrein, na de afbraak van het 

sociaal cultureel centrum, en op locatie Het 

Hooge, waar door de verplaatsing van de 

activiteiten van een veehouder de 

geurcirkels als hinderpaal zijn vervallen. 

Uitgezonderd Groen Links stemden alle 

partijen in met het in gang zetten van de 

benodigde procedures. Het college wilde 

de beide bestemmingsplannen procedureel 

aan elkaar koppelen. De PvdA voelde hier 

niets voor in verband met het risico dat één 

van de plannen het andere plan zou kunnen 

ophouden. Ons amendement daartoe werd 

uiteindelijk tot ons genoegen door het 

college overgenomen. De invulling van het 

Blughutterrein is nog een twistpunt. Er 

liggen twee totaal verschillende plannen. 



Deze invulling is een bevoegdheid van het 

college, maar wij houden de 

ontwikkelingen goed in de gaten en zullen 

waar nodig niet aarzelen om de 

problematiek toch weer op de agenda te 

krijgen. 

 

Rekenkamercommissie 
Er komt een gezamenlijke 

Rekenkamercommissie voor 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en 

Opsterland, een zogenaamde personele 

unie. Een mooie gelegenheid om het 

budget voor dit belangrijke controlemiddel 

van de raad op te krikken naar 1 euro per 

inwoner. Het initiatief van Groen Links en 

de PvdA daartoe werd uiteindelijk na goed 

overleg door alle fracties omarmd. Ook 

hier dus een succesje.  

 

 

Vastgesteld werd verder nog het Preventie- 

en Handhavingplan alcohol. 

Een motie van OB om te komen tot het 

plaatsen van bakken voor bladeren in de 

herfst haalde het niet. Te veel rompslomp 

was het oordeel van de meeste partijen, 

ook van de PvdA. Klachten over de 

huidige manier van werken zijn er ook niet 

of nauwelijks. 

 

Plastic tassen 
De PvdA kwam aan het slot van de 

raadsvergadering nog met een ludieke actie 

om het probleem van de vele plastic tassen 

onder de aandacht te brengen. Het college 

werd opgeroepen om via een wedstrijd het 

beste plan boven water te krijgen om de 

plastic tassen in de winkels uit te bannen. 

Alle aanwezigen kregen een rode PvdA 

boodschappentas uitgereikt. 

 De reacties waren 

positief, maar men wilde graag een andere 

opzet, bijvoorbeeld via inschakelen van de 

scholen. Wij hebben de motie 

teruggenomen en komen volgende maand 

met een ander voorstel. 

 

Werkbezoeken 
In het nieuwe jaar zijn we ook weer 

begonnen met werkbezoeken. Wij werden 

in dat kader zeer gastvrij ontvangen in de 

bibliotheek te Oosterwolde. Men wil graag 

meer open zijn, maar daar hangt natuurlijk 

een prijskaartje aan. Ook hebben we 

uitgebreid gesproken over het tegengaan 

van laaggeletterdheid. Er zijn voldoende 

geschoolde vrijwilligers en gelden om het 

aan te pakken binnen het project Digitaal 

Huis, maar het ontbreekt nog aan 

voldoende cliënten. Er kan nog veel 

verbeterd worden aan het doorverwijzen, 

ook binnen het gemeentehuis. Met het 

wijkcomité Boon van Oosterwolde Noord 

hebben we uitgebreid van gedachten 

gewisseld over het opzetten van een goed 

werkend woon service centrum, passend in 

de huidige ontwikkelingen rondom de 

zorg. Plaatselijk Belang Donkerbroek was 

ook te gast in onze fractievergadering. Zij 

zijn bezorgd over het gebrek aan 

medewerking van het college aan de 

grootscheepse plannen in dat dorp om te 

komen tot een multifunctionele 

accommodatie. Al met al hebben deze 

gesprekken weer veel input opgeleverd 

voor acties in de nabije toekomst. 

De fractie was verder aanwezig op de 

Nieuwjaarsreceptie, bij het slaan van de 

eerste paal voor woningbouw in 

Appelscha, bij de heropening van het 

dorpshuis in Haule, bij een thema avond 

over de voortgang van het 

Bestemmingsplan Buitengebied, de 

inspiratiebijeenkomst over de permanente 

campagne en de avond over 

energiecorporaties beide georganiseerd 

door het bestuur van de PvdA, de opening 

van het Fitnesskwartier in het 

Haerenkwartier en een informatiemorgen 

georganiseerd door voetbalvereniging 

Waskemeer. Op de laatste dag van de 

maand deelden we in het winkelcentrum 

van Oosterwolde nog rozen uit. 


