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Verslag PvdA-fractie  
 
Rustig  
Het is onnatuurlijk rustig deze maand. De 
politieke agenda is vrijwel leeg, waardoor de 
fractie maar éénmaal bijeen hoefde te komen. 
Buiten de politieke actualiteit om was er 
echter genoeg te doen. 
 

Valentijnsdag 
Op Valentijnsdag hebben wij traditiegetrouw 
rozen gebracht naar alle bewoners van de 
zorgcentra  Sinnehiem in Haulerwijk, 
Rikkingahof in Oosterwolde en Riemsoord in 
Appelscha. Deze jaarlijkse geste wordt altijd 
zeer gewaardeerd.  

 
 

Prikkedam 
De fractieleden Jelke Nijboer en Fimke 
Hijlkema bezochten de inloopavond in 
Makkinga over de voortgang van de 
bestemmingsplanprocedure Prikkedam. Uit de 
zienswijzen die zijn ingediend door de 
omwonenden en de motorsportvereniging 
blijkt dat de gemeente er een grote dobber 
aan krijgt om alle betrokkenen op één lijn te 
krijgen. Eigenlijk is iedereen ontevreden over 

de inhoud van de stukken die er nu liggen. 
Zorgelijk allemaal. 
 

Herbenoeming burgemeester 
De procedure om te komen tot herbenoeming 
van burgemeester Oosterman is opgestart.  

 
Simon ter Heide zit net als alle andere 
fractievoorzitters in de door de raad 
benoemde vertrouwenscommissie. Dit vraagt 
nogal wat extra vergadertijd.  
 

Cursus ’Burger en Politiek’ 
Fractielid Fimke Hijlkema is betrokken bij de 
op initiatief van de PvdA georganiseerde gratis 
cursus ‘Burger en politiek’. Doelstelling is  om 
mensen die daarvoor interesse hebben op vier 
avonden kennis te laten maken met de 
gemeentepolitiek. Wellicht dat er cursisten 
zijn die daarna actief willen worden bij de 
partij waar ze zich het beste bij thuis voelen. 
Er zijn maar liefst 40 deelnemers, dus dat is 
hoopgevend. 
 

Zonne-energie 
Het college heeft besloten het aantal 
geplande zonnepaneelvelden drastisch te 
beperken. Men laat de locaties waar te weinig 
draagvlak aanwezig was vallen. Dit kan omdat 
de provincie, onder voorwaarden, akkoord is 
gegaan met het de aanleg van velden op 
Appelscha Hoog. Het is nu even afwachten of 
en zo ja hoeveel zienswijzen zullen worden 
ingediend. De gemeente wil de subsidie die op 
het project rust graag veilig stellen. In verband 
hiermee is er sprake van de nodige tijdsdruk. 
De raad praat er over een paar maanden over.  
 

Veiligheidsregio 
In de raad was het enige bespreekpunt de 



financiële positie van de Veiligheidsregio. 
Voorafgaand aan de raadsvergadering werd 
door de directie van de Veiligheidsregio tekst 
en uitleg gegeven op een speciale thema 
avond in het gemeentehuis van Wolvega. Er 
staan belangrijke beslissingen op stapel. Denk 
daarbij aan het al of niet sluiten of verplaatsen 
van brandweerkazernes. Het duurt nog even 
voor er meer duidelijkheid komt over de 
aanpak in de toekomst. Het lijkt er verder op 
dat de kosten voor de gemeente de komende 
jaren behoorlijk zullen stijgen. Dit onderwerp 
komt te zijner tijd terug op de agenda. 
 

Verkiezingen op komst 
De fractie voerde verder gesprekken met het 
bestuur over de campagneactiviteiten in 
verband met de landelijke verkiezingen van 15 
maart aanstaande, maar ook werd al 
uitgebreid stil gestaan bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 
2018. De voorbereidingen daarvoor moeten 
vroegtijdig worden opgestart en de huidige 
raadsleden zullen binnen een aantal maanden 
moeten beslissen of zij zich voor een nieuwe 
periode beschikbaar stellen. In de komende 
ledenvergadering wordt deze verkiezing al een 
belangrijk agendapunt. 
 

Waar we ons gezicht nog meer 
lieten zien 
De fractie was verder aanwezig bij het 
jaarlijkse overleg van het college en de 
fractievoorzitters met de besturen van alle 
plaatselijke belangen en wijkbesturen in onze 
gemeente. We waren toeschouwer bij het 
Heite scholen schaaktoernooi, bij de 
onthulling van de borden in het kader van 
culturele hoofdstad 2018 en ook waren we 
voltallig present bij de avond over de 
organisatie ontwikkeling met dit keer speciale 
aandacht voor de buitendienst. Ook was een 
afvaardiging van de fractie present bij de 
inloopavond over de verdubbeling van de 
N381, het Arenadebat over recreatie en 
toerisme in Ravenswoud en de filmavond over 
de Maderbeelden. Verder voerde de fractie 
een gesprek met een bestuurslid van de 
stichting Nije Compagnons over de problemen 
met de financiering van de promotie van de 
Turfroute   

 

Haerenkwartier 
Tot slot is nog het vermelden waard het door 
ons bijgewoonde werkbezoek aan het 
Haerenkwartier in Oosterwolde, 
georganiseerd door de fractie van Groen Links. 
Voor de ontwikkeling van deze aandachtswijk 
zijn gelden beschikbaar gesteld door de 
provincie.  

 
Ook de gemeente draagt zijn steentje bij. 
Hoewel bij de raad de indruk bestond dat de 
ontwikkelingen in het Haerenkwartier positief 
waren, bleek tijdens het werkbezoek dat er 
nog heel wat aandachtspunten zijn, zoals het 
grote aantal verhuizingen, de 
onderhoudstoestand van de huizen en de 
hoge kosten van het gemeenschapscentrum. 
Op 7 maart aanstaande wordt één ander 
besproken in de commissie Samenleving. 
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