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Verslag PvdA-fractie  
 
Kerkstraat 61 Haulerwijk 
Het hoofdonderwerp in de raadsvergadering 
was de verplaatsing van een bedrijf naar de 
Kerkstraat 61 in Haulerwijk in het kader van de 
regeling rood voor rood. Voor de fractie van 
de PvdA was het de vraag of wel was voldaan 
aan de voorwaarden die door de provincie zijn 
gesteld aan de toepassing van deze regeling. 
Er komt in dit geval namelijk wel iets nieuws, 
maar op de oude locatie wordt niet alles 
afgebroken. Verder speelde ook nog het al of 
niet aantasten van de open ruimte.  

 
Uiteindelijk heeft onze fractie voor gestemd. 
Evenwel onder de voorwaarde dat over een 
juiste toepassing van de rood voor rood 
regeling nader zal worden gesproken. Alleen 
Groen Links en D 66 stemden tegen. 

Geluidsreductieplan 
Met het unaniem vaststellen van het 
geluidsreductieplan hebben we ervoor 
gezorgd dat het college een instrument krijgt 
om binnen een periode van vijf jaar de 
geluidsoverlast op het industrieterrein 
Venekoten binnen de geldende wettelijke 
normen te houden. Zonder deze maatregel 
dreigde een situatie dat vestiging van nieuwe 
bedrijven geweigerd zou moeten worden.  
 

Samenwerking Basisonderwijs 
Het samengaan van de openbare en de 

christelijke school in Donkerbroek stagneert. 
De onderwijskoepels Comprix  en de 
Tjongerwerven kunnen het tot grote 
teleurstelling van de raad en het college niet 
eens worden. Bij deze problematiek speelt 
ook de onderwijssituatie in Waskemeer een 
rol. Scala, de beheerder van de 
peuterspeelzaal, en obs ’t Startblok hebben 
besloten de ontwikkelingen niet langer af te 
wachten. Vandaar het voorstel tot het 
onderbrengen van de peuterspeelzaal bij de 
openbare school. De raad ging unaniem 
akkoord, mede omdat portefeuillehouder 
Oosterman aangaf dat er voldoende ruimte is 
om in te kunnen spelen op een eventueel toch 
nog samengaan met de christelijke school.  
  

Structureel financieel florisant 
De financiële positie van de gemeente wordt 
steeds florissanter. Uit de cijfers over de 
eerste acht maanden van 2016 en de 
septembercirculaire blijkt dat we er van uit 
kunnen gaan dat in 2016 meer dan 2 miljoen 
overblijft en ook de komende jaren zijn de 
overschotten zoals het nu lijkt groot. Er is dus 
ook de komende tijd ruimte voldoende voor 
nieuw beleid en verdergaande 
lastenverlichting. De PvdA heeft alle partijen 
opgeroepen om net als dit jaar gezamenlijk de 
prioriteiten voor deze investeringen vast te 
stellen, zoals dat ook tot voldoening van 
iedereen voor 2017 is gebeurd.  
Veel van de door de PvdA ingebrachte wensen 
worden nu opgepakt. Denk aan het niet 
tornen aan de huishoudelijke hulp, aan het 
instellen van een blijverslening om ervoor te 
zorgen dat ouderen langer thuis kunnen 
blijven wonen, het instellen van een 
structureel budget voor milieu en nu ook de 
organisatie van een cursus politiek actief 
worden. In het voorjaar van 2017 start deze 
gratis cursus om zo te proberen mensen te 
activeren om hun capaciteiten in te zetten 
voor de gemeentelijke politiek. Als kers op de 
taart komen er ook lessen over alles waar 
gemeenteraadsleden mee bezig zijn op de 
middelbare scholen. Voor de begeleiding van 
deze initiatieven is een speciale commissie van 
uit de raad ingesteld, waar ook Fimke Hijlkema 
lid van is. 



Waarheidsvinding kapvergunning 
In het kader van waarheidsvinding zijn door de 
PvdA, Groen Links en Stellingwerf Plus 
opnieuw vragen gesteld aan het college over 
het verlenen van een kapvergunning voor 
bomen op het Harambe terrein in Appelscha. 
Wethouder de Boer nam ruim de tijd om deze 
vragen mondeling te beantwoorden in de 
raadsvergadering. Deze antwoorden riepen 
nadere vragen op, maar de coalitiepartijen 
vonden het niet goed dat die vragen meteen 
gesteld werden, met als gevolg dat dit pas kan 
in de eerstvolgende raadsvergadering. Wordt 
vervolgd dus. 
 

Felle verlichting Brink Makkinga 
De PvdA heeft vragen gesteld over de nieuw 
aangebrachte verlichting op de Brink in 
Makkinga.  

 
Enkele omwonenden hebben geklaagd over 
de felheid van de lampen. Het college duikt 
hier verder in. 
 

Ervaringen met zorgtaken gemeente 
De fracties van de PvdA en Groen Links 
hebben huis aan huis flyers verspreid om onze 
burgers op te roepen hun ervaringen met de 
uitvoering van de taken die de gemeente 
vanaf 1 januari 2015 heeft over gekregen van 
het Rijk met ons te delen. Zowel goede als 
minder goede ervaringen. De reacties zijn 
inmiddels geïnventariseerd en wij gaan praten 
met de mensen die de moeite hebben 
genomen om ons te benaderen. 
 

En dan verder nog 
Buiten de politieke realiteit om hebben we als 
fractie weer heel wat bijeenkomsten 

bijgewoond, zoals een bezoek aan Nobilis in 
Fochteloo, de ABO ledenvergadering, de 
opening van de Bosbergtoren in Appelscha en 
de start van het kenniscentrum Bodembeheer 
op het terrein van Ecomunity. Ook waren wij 
voltallig aanwezig bij de thema avond over de 
nieuwe Woonvisie, die via een interactief 
proces zal worden vastgesteld. Bij het 
kwartaaloverleg van de PvdA fracties uit 
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en 
Opsterland werd uitgebreid gesproken over de 
situatie bij Caparis en het gebrek aan 
voortgang bij de gesprekken over 
verdergaande samenwerking en / of fusie van 
de drie gemeenten. Met de 
Rekenkamercommissie voerden we overleg 
over onderwerpen die zich lenen om nader 
onafhankelijk onderzoek naar te doen. Tot slot 
namen we samen met het bestuur afscheid 
van Wim Kunst, die is gesopt als voorzitter van 
onze afdeling. 
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