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Sietse Derks opgestapt 
Het meest opmerkelijke politieke feit van deze 

maand was het onverwacht opstappen van 

wethouder Sietse Derks van de VVD. Een jaar 

na zijn aantreden hield hij het al weer voor 

gezien. In een persbericht maakte de 

gemeente bekend dat hij zijn activiteiten in 

het bedrijfsleven weer gaat oppakken. De 

drankenhandel in, zo bleek de volgende dag in 

breeduit gemeten artikelen. Zo heb je een 

ambitieuze wethouder, die zijn enthousiasme 

niet onder stoelen of banken steekt, zo haakt 

hij af. In een persverklaring heeft de PvdA 

aangegeven dat zij het jammer vinden dat 

Sietse Derks vertrekt. Het is ook niet goed 

voor de politieke stabiliteit in onze gemeente. 

De manier van werken en zijn wijze van 

communiceren met de fracties in de 

gemeenteraad sprak ons wel aan. De PvdA 

concludeert vanuit zeer betrouwbare 

informatie, dat de stijl van de vertrokken 

wethouder binnen het college van B & W niet 

altijd even goed viel. Sietse Derks zal worden 

opgevolgd door een oudgediende,  

het huidige raadslid Hans Welle uit Appelscha.  

 College hakt raadsbesluit omver

Consternatie ontstond over een motie vreemd 

aan de orde van de dag over de vergunning 

verstrekt door het college tot het kappen van 

een vijftal monumentale bomen op het terrein 

van het voormalige sociaal cultureel centrum 

Harambe in Appelscha. Dit besluit staat haaks 

op het door de raad vastgestelde 

bestemmingsplan, waarin staat vermeld dat 

deze bomen bij de realisering van 

woningbouw moeten blijven staan. Opnieuw 

een voorbeeld van eigengereid handelen van 

het college. Men had natuurlijk eerst de raad 

moeten raadplegen alvorens een dergelijk 

besluit te nemen.  

 
De bomen zijn overigens nog niet gekapt, 

omdat er bezwaren zijn ingediend. De kwestie 

was aanleiding voor Groen Links, D 66 en de 

PvdA om een motie van wantrouwen tegen 

het volledige college in te dienen. Uiteraard 

haalde deze motie het niet, maar ook de PvdA 

vond dat het belangrijk was om dit signaal af 

te geven.  

 Samenwerkings rumoer

Veel rumoer over de voortgang van de OWO 

samenwerking. Terwijl Opsterland en 

Ooststellingwerf de al jaren aanwezige 

samenwerking tussen de drie gemeenten als 

uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen 

blijven beschouwen, sprak Weststellingwerf 

zijn voorkeur uit voor het samengaan op 

termijn van de Stellingwerven en Heerenveen. 

Dit besluit kwam hen op veel kritiek te staan. 

Ook binnen de PvdA Weststellingwerf 

ontstond onenigheid over de te volgen koers. 

De afgelopen weken lijkt in Weststellingwerf 

de koers enigszins te worden bijgesteld. Wel 

de verdere gesprekken via de OWO 

samenwerking laten lopen, maar de wens om 

ook met Heerenveen te gaan praten blijft 

overeind.   



 Raadsvergadering live op TV

Er komt een nieuwe geluidsinstallatie in het 

gemeentehuis. Het is de bedoeling om het nu 

meteen grootscheeps aan te pakken, zodat de 

beraadslagingen later dit jaar ook live thuis te 

bekijken zijn. 

 Gemiste kans

De thema avond over debatteren voor 

raadsleden en opvolgers was een succes, maar 

helaas was de het aantal deelnemers veel te 

gering. Een gemiste kans. 

 
 

 Voor het overige was het rustig

De politieke agenda was mager in februari. De 

visie Biobased Economy werd vastgesteld en 

er was verder nog een aangenomen motie 

vreemd aan de orde van de dag waarin 

aandacht werd gevraagd voor de veiligheid 

van het REC in Harlingen. 

De fractie was verder nog aanwezig bij de 

ledenvergadering van Plaatselijk Belang 

Haulerwijk, bij de presentatie van plannen van 

De Grijpvogel om te komen tot aantrekkelijke 

appartementen voor jongeren en senioren op 

het Blughut terrein in Oldeberkoop, bij de 

afsluiting van het project ‘Goed voorbeeld 

doet goed volgen’. Een 

energiebesparingsproject, de bijeenkomst in 

Appelscha over de toekomst van Appelscha  

en bij een voorlichtingsavond voor ouders 

over het niet doorgaan van de scholenfusie in 

Waskemeer. Dat die onderhandelingen tot 

niets hebben geleid vindt de PvdA ontzettend 

jammer. Uiteraard heeft de fractie, samen 

met het bestuur en de leden, weer de 

jaarlijkse Valentijnroos uitgedeeld in 

Riemsoord, Rikkingahof en Sinnehiem 
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