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Ter nagedachtenis aan 
Jaap Scheltens 

 
Op 5 December 2015 is Jaap Scheltens 

onverwacht overleden. Ik heb Jaap goed leren 

kennen als gemeenteraadslid en collega 

wethouder. Dertien jaar lang is hij wethouder 

geweest en het gezicht van de Partij van de 

Arbeid in Ooststellingwerf. Naast het besturen 

hield hij ervan om actie te voeren en 

verkiezingscampagnes te leiden. Hij was een 

PvdA-er in hart en nieren en kwam op voor de 

mensen die het moeilijk hebben in onze 

samenleving. Voor hen had hij geduld, 

compassie en mededogen. Als wethouder met 

de portefeuille sociale zaken had de zorg voor 

hen bij hem de allerhoogste prioriteit. Dat 

maakte het voor hem ook wel eens moeilijk 

om compromissen te sluiten met andere 

partijen, en de balans tussen eigen 

verantwoordelijkheid en die van de 

samenleving in het oog te houden. De wijze 

waarop hij zijn beleid verdedigde leverde ook 

nog wel eens wat spanningen op. Toch was 

juist dat onvoorwaardelijk kiezen voor de 

mensen die het moeilijk hebben de grote 

kracht van Jaap. Ondanks zijn duidelijke 

opvattingen was Jaap ook wel iemand die 

hechtte aan solidariteit in de fractie en trouw 

aan de partij. De ontwikkelingen in de 

afgelopen jaren in de PvdA  en de samenleving 

moeten hem dan ook wel moeilijk gevallen 

zijn.  

 

De Partij van de Arbeid Ooststellingwerf heeft 

in Jaap een betrokken en loyaal lid verloren. 

Een man met het hart op de juiste plek. Wij 

zijn hem dank verschuldigd voor alles wat hij 

voor de partij en de gemeenschap in 

Ooststellingwerf heeft gedaan. 

 
Marian Jager-Wöltgens 
 

 
Van het afdelingsbestuur 
 
Bestuursvacatures 
Er zijn binnenkort twee vacatures in het 
afdelingsbestuur. De functie van voorzitter 
en die van penningmeester komen vacant. 
De vacatures zijn uitgebreid beschreven 
en zijn te vinden op onze website. Klik hier 
voor de website. 
 
Geïnteresseerden worden gevraagd hun 
belangstelling uiterlijk 15 maart 2016 
kenbaar te maken aan de secretaris van de 
afdeling, Ivelina Vossen. Je kunt haar 
mailen: (ivelinavossen@gmail.com). Zet in 
die mail dan meteen waarom jij denkt in 
aanmerking te komen voor deze functie.  

Je kunt haar ook bellen voor meer 
informatie: 06-16022744. Of je kunt bellen 
met de voorzitter van de afdeling, Wim Kunst. 
Telefoon: 0516-427859. 

De gesprekken met de belangstellenden voor 

de functie van voorzitter vinden plaats in 

maart 2016. De voordracht wordt gegaan aan 

de leden, tijdens een algemene 

ledenvergadering op 20 april 2016. De 

verkiezing zal dan ook plaatsvinden.  

https://ooststellingwerf.pvda.nl/2016/01/27/2-interessante-vacatures/
https://ooststellingwerf.pvda.nl/2016/01/27/2-interessante-vacatures/
mailto:ivelinavossen@gmail.com


PvdA bestaat 70 jaar 

Op 9 februari 2016 bestaat de PvdA 70 jaar. 

Uiteraard wordt daaraan aandacht besteed . 

Er verschijnt een boek over 70 jaar PvdA en er 

is een activiteit om hieraan aandacht te geven. 

Uitgebreide informatie staat ook op onze 

website. Klik om daar naar toe te gaan. 

 

Verslag PvdA-fractie  
 
Samenwerking Ooststellingwerf, 

Weststellingwerf en Opsterland 

 

Het belangrijkste onderwerp in deze politiek 

verder rustige maand was de discussie over de 

voortgang van de samenwerking tussen 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en 

Opsterland (OWO). De drie gemeenten 

hebben ieder hun eigen weg gekozen om zich 

op de komende gesprekken voor te bereiden. 

Ooststellingwerf heeft een visie opgemaakt 

met daarin een schets van de huidige situatie 

en een omschrijving van de ambities voor de 

jaren twintig en daarna. Deze visie is in goed 

overleg tussen de diverse fracties tot stand 

gekomen, los van de uiteraard aanwezige 

politieke meningsverschillen. Gevolg een erg 

algemeen stuk dat de basis vormt voor de 

inbreng in het overleg met de andere 

gemeenten. In Opsterland is  een paar jaar 

geleden al op een rijtje gezet welke koers men 

wilde varen inzake samenwerking met 

buurgemeenten. Deze visie is aan de hand van 

een aantal principiële vragen herijkt. 

Weststellingwerf heeft in een interactief 

proces alle opties tot ambtelijke en 

bestuurlijke samenwerking op een rijtje laten 

zetten. Dat rapport heeft veel stof doen 

opwaaien. Zelfs opdeling van de gemeente en 

samenvoeging met de gemeenten 

Steenwijkerland en Westerveld worden in dat 

discussiestuk als reële mogelijkheden 

opgevoerd. De meerderheid van de raad van 

Ooststellingwerf (Ooststellingwerfs Belang, 

CDA, VVD, Christen Unie en Stellingwerf +) zijn 

van mening, dat we de huidige manier van 

samenwerken tussen de ambtelijke apparaten 

van de drie gemeenten zeker de komende drie 

jaar nog moeten voortzetten. Die periode kan 

worden gebruikt om de huidige 

onvolkomenheden die in het rapport Code 

Samen worden aangegeven op te lossen. Pas 

daarna zijn in hun ogen andere opties zoals 

een ambtelijke of bestuurlijke fusie 

bespreekbaar. De PvdA, D 66 en Groen Links 

zijn voorstander van het opstarten van 

besprekingen tussen de OWO gemeenten om 

de mogelijkheden te verkennen om te komen 

tot samenvoeging, waarbij niet wordt 

uitgesloten dat andere gemeenten kunnen 

aansluiten. Deze laatste visie wordt 

onderschreven door Opsterland en 

Weststellingwerf. De eerste bijeenkomst over 

de voortgang vindt plaats op 3 februari 2016 

in het gemeentehuis van Weststellingwerf.  

Stationsstraat open/dicht 

In de raadsvergadering van december 2015 is 

op initiatief van coalitiepartij Ooststellingwerfs 

Belang, mede gesteund door de PvdA, een 

motie aangenomen om het besluit van het 

college tot volledige openstelling voor 

autoverkeer in de Stationsstraat  terug te 

draaien. Een verrassende ontwikkeling. 

Onvrede bij de ondernemers en, het CDA en 

de VVD waren niet bepaald ingenomen met 

deze beleidswijziging van OB. Het college 

vroeg tijd tot medio januari 2016 om zich over 

https://ooststellingwerf.pvda.nl/2016/01/30/pvda-viert-70-jaar-bestaan/


het al of niet uitvoeren van de motie te 

beraden. Inmiddels hebben zij aangegeven dat 

zij onder leiding van een onafhankelijke 

voorzitter een avond over deze politiek 

gevoelige kwestie willen organiseren. Voor- en 

tegenstanders zijn welkom, evenals de 

raadsleden. Daarna gaat het college het 

eerder door hen genomen besluit 

heroverwegen. Het zal duidelijk zijn dat de 

PvdA vindt, dat een dergelijk interactief 

proces voor de besluitvorming door het 

college had dienen plaats te vinden. Ook de 

raad had in die fase geraadpleegd moeten 

worden. Over dit onderwerp is het laatste 

woord zeker nog niet gesproken. Wordt 

vervolgd. 

 

Bouwleges 
De voorwaarde van de gemeente dat er bij het 

heffen van bouwleges sprake moet zijn van 

100 % dekking van de kosten, wordt 

losgelaten.  

 
Ooststellingwerf zou bij de handhaving van 

dat uitgangspunt zichzelf uit de markt prijzen. 

Vanaf 1 januari geldt een percentage van 75 % 

en wordt het daardoor optredende tekort 

voor lief genomen. 

Commissievergaderingen 

In de commissievergaderingen Samenleving 

en Ruimte zijn deze maand nuttige 

presentaties gegeven over het nieuwe 

jeugdbeleid, Social Return of investment 

(SROI), het bestemmingsplan buitengebied en 

biobased Ecomunity.  

Meer kansen voor jeugd 
De PvdA heeft de indruk dat er met veel 

enthousiasme wordt geprobeerd de belangen 

van de jeugd een prominente plaats te geven 

in het beleid. SROI is een term die wordt 

gebruikt voor de verplichtingen die aan 

ondernemers wordt opgelegd om bij 

aanbestedingen een percentage van de 

aanneemsom te besteden aan het bieden van 

kansen op de arbeidsmarkt aan mensen die 

het op dat gebied moeilijk hebben. Dit 

onderdeel van het beleid is in breder verband 

opgepakt in overleg met de ondernemers. Een 

goede zaak. 

 

Buitengebied 

Het bestemmingsplan Buitengebied nadert de 

inhoudelijke behandeling in de commissie 

Ruimte en in de raad. De planning is maart van 

dit jaar. De PvdA heeft veel technische vragen 

gesteld. Het wachten is nog op de 

antwoorden. Biobased Ecomunity (de 

circulaire economie) staat op de agenda van 

de commissie Ruimte van februari. Daarover 

dus volgende maand meer. 

 

Projectplan Appelscha 

In een speciale thema avond is de raad 

bijgepraat over de stand van zaken rondom 

het projectplan Appelscha en de daarmee 

annex zijnde plannen rondom de deelname 

van Ooststellingwerf aan de activiteiten in het 

kader van Leeuwaren, culturele hoofdstad van 

Europa 2018. Het is inmiddels zeker dat de 

eerder voor de recreatieplas toegezegde 

subsidies gebruikt mogen worden voor de 

andere plannen die door het college zijn 

ontwikkeld. De enige tegenvaller is het niet 

loskomen van gelden voor de aanleg van een 

weg voor het landbouwverkeer. De plannen 

liggen voor een groot deel op koers, maar hier 

en daar vond de PvdA het nodig een paar 

kanttekeningen te maken. Zorgpunten zijn de 



medewerking van de ondernemers ter plekke 

en het maar niet van de grond komen van de 

plannen van ‘De Jongens van outdoor’ om een 

toren op de Boerestreek te bouwen. Verder is 

er negatieve publiciteit over 

zandverstuivingen op het nieuwe plein en 

geeft de historische vereniging aan dat zij te 

weinig in de plannen voor een nieuwe 

uitkijktoren aan de Bosberg worden 

betrokken. Kortom reden genoeg om de 

vinger aan de pols te blijven houden. 

 

Ooststellingwerf en Culturele 
Hoofdstad 2018 
De plannen rondom culturele hoofdstad 2018 

zijn nog niet rond. Wel is duidelijk dat de 

gemeente de regie neemt. Ook het bestuur 

van Open Stal is bij de besprekingen 

betrokken. 

 
 
 

En verder nog…….. 

De fractie heeft begin januari overleg 

gepleegd met de fracties van de PvdA in 

Opsterland en Weststellingwerf. Aan de orde 

kwamen onder meer de OWO samenwerking, 

de Fumo, de voorgenomen fusie tussen de 

onderwijskoepels Comperio en Primo en  de 

ontwikkelingen bij Caparis. Plaatselijk Belang 

Donkerbroek heeft ons bijgepraat over de 

ontwikkelingen rondom de fusie van de beide 

scholen en de mogelijkheden om sport- en 

verdere dorpsactiviteiten bij elkaar onder te 

brengen. Dit overleg in de fractievergadering 

heeft geleid tot het opnemen van de situatie 

ter plekke. Verder zijn we druk bezig met het 

plannen van werkbezoeken, ook in het nieuwe 

jaar. De fractieleden Fimke Hijlkema en Jelke 

Nijboer besteden veel tijd aan het Van 

Waarde project van de landelijke PvdA. De 

resultaten van dit project zijn gepresenteerd 

in Drachten op 30 januari 2016. Jelke en Fimke 

blijven ook bij de voortgang van het project 

betrokken. We waren verder aanwezig bij de 

Nieuwjaarsreceptie van de PvdA Fryslân, bij 

een informatiebijeenkomst over de N381 in 

Donkerbroek en bij de inloopavond in 

Makkinga over de gewenste nieuwbouw 

aldaar van het dorpshuis. 

Tot slot de voetbalvereniging Waskemeer. De 

onderhandelingen over de aanleg van een 

extra (kunst)grasveld aldaar zijn vastgelopen. 

Een structurele oplossing voor het 

capaciteitsprobleem kost meer geld dan het 

college ter beschikking wil stellen. Vandaar 

dat de voetbalvereniging zich opnieuw tot de 

raadsfracties heeft gewend. Dit overleg heeft 

plaatsgevonden op 23 januari. Er is in deze 

bijeenkomst gezamenlijk constructief overlegd 

over een oplossingsrichting. De materie komt 

aan de orde in de commissie Samenleving van 

2 februari aanstaande. 
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