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Verslag PvdA-fractie  
 
Blughutterrein Oldeberkoop  
Deze maand was er alleen een extra 
commissievergadering Ruimte. Daar stond 
centraal de keuze voor de invulling van het 
Blughut terrein in Oldeberkoop. Voor deze 
toplocatie in het beschermd dorpsgezicht zijn 
twee plannen ingediend. Bouwonderneming 
Zethoven BV wil er drie villa’s in het hoge 
segment bouwen, waarvan er één zal worden 
gesplitst in vier tot zes appartementen voor 
senioren.  

 
De Stichting De Grijpvogel is voornemens daar 
zo’n kleine twintig niet al te dure huur en / 
koop appartementen te realiseren in een 
boerderij- of een hofjesmodel.  

 
Aan deze besluitvorming is al een hele 
geschiedenis voorafgegaan. De hoogste tijd 
om een knoop door te hakken. Het is een 
collegebevoegdheid. Hun voorkeur gaat, zoals 
jaren eerder ook al eens door hen 
aangegeven, uit naar de villa’s. 
Doorslaggevend daarbij is het argument dat 
deze locatie vraagt om een uitstraling die past 
bij het mooie centrum van Oldeberkoop. De te 
maken keuze ligt gevoelig, ook in Oldeberkoop 
zelf. Vandaar dat het college toch de mening 
van de commissie Ruimte wilde horen 

alvorens een definitief besluit te nemen. De 
meningen in onze fractie waren verdeeld. Dat 
komt weinig voor gelukkig, maar de helft van 
de fractie was het eens met de argumentatie 
van het college. Terwijl de andere helft 
benadrukte dat de PvdA staat voor betaalbare 
huisvesting. Tijdens de discussie bleek al snel 
dat een overgrote meerderheid achter de 
keus van het college stond. Het college gaat 
dan ook de komende drie maanden proberen 
het eens te worden met Daan Zethoven, 
overigens ook woonachtig in Oldeberkoop. 
Lukken deze onderhandelingen niet, dan 
komen de plannen van De Grijpvogel opnieuw 
in beeld. De fractie van de PvdA stelde tijdens 
de commissievergadering een aantal kritische 
vragen omtrent de wijze waarop het college 
tot het voorgenomen besluit is gekomen en de 
verdere gang van zaken. Tot onze verbazing 
weigerde wethouder de Boer deze vragen te 
beantwoorden. Dit is voor ons reden geweest 
deze vragen alsnog schriftelijk in te dienen. De 
antwoorden worden verwacht in de loop van 
januari 2017. 
 

Grondprijzen 
Er is een nieuwe nota grondprijzen 
vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling is 
een motie van de PvdA aangenomen om alle 
mogelijkheden op een rijtje te zetten om de 
bouwkavels in Langedijke en Elsloo beter 
verkoopbaar te maken. 
OoststellingwerfsBelang speelde hier bij dit 
agendapunt op in door via een motie te 
vragen om bij de vaststelling van de grondprijs 
in kleine dorpen waar nodig rekening te 
houden met het gebrek aan voorzieningen. 
Wij dienden deze motie mee in. Gelukkig was 
er binnen de raad voldoende steun. 
 

Centrum Oosterwolde 
Er zijn belangrijke ontwikkelingen gaande 
rondom het Centrumplan Oosterwolde. Wij 
werden daarover bijgepraat in een aantal 
besloten vergaderingen. Op dit moment kan 
er nog geen opening van zaken worden 
gegeven, maar wellicht is dat volgende maand 
wel het geval. De raad heeft toestemming 
gegeven om het aantal deelplannen drastisch 
terug te brengen. Het accent komt te liggen 
op de herinrichting van de Stationsstraat en 
de herontwikkeling van de omgeving van het 



Stipeplein. Deze ontwikkeling roept wel de 
vraag op of het college ook weer de 
openstelling van de Stationsstraat voor 
autoverkeer op de agenda wil zetten. Een 
meerderheid van de raad gaf aan hieraan geen 
behoefte te hebben.  
 

Geklungel Prikkedam kost tijd 
Zoals vorige maand al aangegeven heeft de 
PvdA fractie zijn ongenoegen over het gebrek 
aan daadkracht van het college rondom het 
Prikkedam dossier in de raadsvergadering van 
december aan de kaak gesteld. De PvdA vindt 
dat er door het geklungel van het college veel 
kostbare tijd verloren is gegaan. Een goede 
juridisch waterdichte regeling waardoor de 
motorclub legaal zijn populaire bezigheden 
kan blijven verrichten en de overlast voor 
omwonenden tot voor de wet aanvaardbare 
proporties wordt beperkt laat veel te lang op 
zich wachten.  

 
Wij hopen dat het college nu daadwerkelijk 
stappen daartoe gaat zetten. De motorclub en 
de omwonenden hebben recht op 
duidelijkheid. 
 

Bomen Harambe terrein Appelscha 
De nog resterende vragen over de ten 
onrechte door het college verleende en 
vervolgens teruggedraaide vergunning tot het 
kappen van bomen op het Harambe terrein in 
Appelscha zijn door wethouder De Boer 
beantwoord. Volgens het college is daarmee 
het boek gesloten. De toekomst zal leren of 
dat inderdaad het geval is. 
 

Laco exploiteert zwembaden door 
Veel jaarlijks terugkerende agendapunten 
deze maand. Daarbij moet gedacht worden 

aan aanpassingen van de diverse tarieven en 
overheveling van budgetten naar 2017. 
Laco gaat de komende 5 jaar opnieuw de 
exploitatie van de zwembaden in Haulerwijk, 
Oosterwolde en Appelscha verzorgen. Daartoe 
zijn nieuwe contracten overeen gekomen met 
de gemeente voor wat betreft Oosterwolde en 
Haulerwijk en met de Stichting Bosbad voor 
wat betreft Appelscha. In dat kader hebben 
wij een goed gesprek gevoerd  met de heer 
Dijkstra van Laco.  
 

En ook hier waren we present 
De fractie van de PvdA was verder aanwezig 
bij de presentatie van de instellingen die een 
subsidieverzoek hadden ingediend bij het 
Fonds Ooststellingwerf, in Appelscha bij de 
presentatie van plannen tot woningbouw op 
het terrein van het voormalige miniatuurpark 
en het oudejaarsfeest in het gemeentehuis. Bij 
het overleg tussen de PvdA fracties uit 
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en 
Opsterland ging het over Caparis, de Fumo en 
natuurlijk de mogelijkheden om te komen tot 
een (bestuurlijke) fusie in de toekomst. Wat 
dat laatste onderwerp betreft is het aan 
Weststellingwerf om nadere stappen te 
zetten. Wij verwachten hier in januari 2017 
meer over te horen. 
Ons fractielid Fimke Hijlkema was verder 
present bij bijeenkomsten van Pro Demos en 
de Campagneacademie met als onderwerp de 
komende verkiezingen, bij een mini 
symposium over het watergebiedsplan voor 
De Harken en ze bezocht een lezing over de 
energiecorporaties van de Milieufederatie.   
Heel leuk was het bezoek aan het 
gemeentehuis van diverse klassen van het 
Stellingwerf college in het kader van een 
project om al op jonge leeftijd kennis te 
maken met de politiek. De leerlingen werd 
gevraagd om via een debat te bepalen hoe het 
centrum van een willekeurige stad er uit 
moest gaan zien. Bij elke zitting waren 
raadsleden en opvolgers aanwezig om mee te 
denken en vragen te beantwoorden. Een zeer 
geslaagd initiatief. 
 

Tot slot 
Tot zover het verslag over het jaar 2016. We 
kunnen constateren dat de onderlinge sfeer in 
de raad is verbeterd en mede als gevolg 



daarvan de PvdA meer invloed heeft gehad op 
de besluitvorming dan in eerdere jaren. We 
gaan dan ook met een positief gevoel het 
nieuwe jaar in. Een druk jaar omdat we naast 
de politieke actualiteit ook te maken krijgen 
met de voorbereidingen van de verkiezingen 
voor een nieuwe gemeenteraad op 21 maart 
2018. 
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