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Verslag PvdA-fractie  
 
Woede uitbarsting 
De verhoudingen tussen de coalitiepartijen en 
de oppositie zijn het afgelopen jaar sterk 
verbeterd. Helaas ging het deze maand weer 
even helemaal mis.  

 
Aanleiding waren de schriftelijke vragen die de 
PvdA stelde over het politieke 
meningsverschillen tussen de gemeenten die 
zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke 
regeling rondom Caparis, de sociale 
werkvoorziening. Deze regeling wordt 
afgebouwd en in dat kader hebben Oost- en 
Weststellingwerf, Leeuwarden en 
Achtkarspelen besloten medewerkers van 
Caparis die in het groen werken per 1 april zelf 
in dienst te nemen. De diverse colleges 
besloten hiertoe op 28 februari 2017. Dit was 
tegen het zere been van de andere vier 
gemeenten omdat deze handelswijze in hun 
ogen strijdig was met de afgesproken 
procedure. Hun zienswijze werd ondersteund 
door de Raad van Commissarissen. Gevolg 
veel negatieve publiciteit. Deze ontwikkeling 
baart de PvdA zorgen. Het gaat hier tenslotte 
om zeer kwetsbare mensen die geen speelbal 

moeten worden van politiek gekrakeel. Ook 
wilden wij meer weten over de plannen van 
het college om de betrokken tien 
medewerkers in een stichting onder te 
brengen. Vandaar de schriftelijke vragen die 
door wethouder Van Esch in de 
raadsvergadering op een zodanige wijze 
werden beantwoord, dat vervolgvragen 
noodzakelijk waren. De coalitiepartijen gaven 
echter te kennen vervolgvragen niet 
noodzakelijk te achten. Deze in de ogen van 
de PvdA ondemocratische opstelling viel 
helemaal verkeerd, met als gevolg een woede 
uitbarsting van fractievoorzitter  Simon ter 
Heide. Dergelijke gebeurtenissen in de 
politieke arena werken zeer demotiverend. Er 
rest de PvdA nu niets anders dan de 
overblijvende vragen en de politieke impact 
daarvan bespreekbaar te maken op de 
commissievergadering samenleving van 4 april 
2017. 
 

Appelscha moet nu aan de bak  
Uiteindelijk heeft de raad het Masterplan 
Appelscha vastgesteld. Met name het CDA 
was over de inhoud erg kritisch, waardoor het 
college zich genoodzaakt zag de 
oorspronkelijke plannen hier en daar bij te 
stellen. De PvdA heeft er steeds op gehamerd 
dat de ondernemers nu aan zet zijn om ervoor 
te zorgen dat Appelscha weer de uitstraling 
krijgt die het verdient. De gemeente heeft op 
het facilitaire gedeelte nu wel genoeg gedaan.  

 
Wellicht dat de nieuwe organisatie 3.0 de 
krachten in Appelscha kan bundelen om zo de 
doelstellingen rondom Appelscha 
daadwerkelijk te halen: meer 
werkgelegenheid en hoog scorend op de 
landelijke attractielijst. Aan de investeringen 
van de gemeente kan het niet liggen. Er zijn al 
vele miljoenen aan Appelscha besteed en ook 



nu ligt er nog bijna een miljoen op de plank 
om de ondernemers waar nodig te kunnen 
ondersteunen. 
 

Centrum Oosterwolde in beweging  
Rondom de invulling van het Centrum van 
Oosterwolde is er op het moment veel 
beweging. De plannen zijn inmiddels 
gepresenteerd. Het is de bedoeling dat de Lidl 
verhuist naar het huidige Scapinoterrein. 
Boven de nieuwe Lidl worden 
zorgappartementen gerealiseerd. De Scapino 
en Action verhuizen naar de nu leegstaande 
Poisz locatie. Voor de huidige Lidl locatie is 
Aldi in de markt. De gemeenteraad, ook de 
PvdA, is content met deze ontwikkeling, 
waardoor eerdere deelplannen komen te 
vervallen. Over blijft de nog noodzakelijke 
herinrichting van de Stationsstraat, die 
inmiddels  ’s middags weer gesloten is voor 
autoverkeer. Dat laatste heeft nogal wat 
voeten in de aarde gehad. De uitvoering van 
de daartoe door de raad aangenomen motie 
liet wel heel erg lang op zich wachten. Dit 
leverde wethouder de Boer een motie van 
treurnis op, die overigens slecht steun kreeg 
van indiener Groen Links. De PvdA en Groen 
Links.       
 

Promotie Turfroute  
De PvdA heeft het initiatief genomen voor een 
met algemene stemmen aangenomen motie 
dienend ter ondersteuning van de 
promotieactiviteiten voor de Turfroute, sinds 
jaar en dag verzorgd door de Stichting Nije 
Compagnons.  

 
Doordat er geen entree geld meer hoeft te 
worden afgedragen door de schippers die van 
de vaarroute gebruik maken is de 
inkomstenbron van de stichting voor de 
promotie komen te vervallen. In de motie 

wordt het college opgeroepen in overleg te 
treden met onder meer de provincie om voor 
dit probleem een structurele oplossing te 
vinden. 
 

Verkeersknelpunt Waskemeer  
Het verkeersknelpunt in Waskemeer wordt 
aangepakt. Hoewel met name omwonenden 
niet overtuigd zijn van de gekozen 
oplossingsrichting is de raad van mening dat 
de daartoe aangenomen motie in november 
2016 onverkort moet worden uitgevoerd. De 
kosten zijn met 72.000 euro wel 22.000 euro 
hoger dan oorspronkelijk de verwachting was. 
De raad heeft verder unaniem woningbouw 
mogelijk gemaakt aan de Van Emstweg in 
Appelscha. 
 

‘Voor de Wijk door de wijk’ 
In de commissie samenleving is tijd 
vrijgemaakt voor een presentatie van de 
resultaten van de eerste 7 jaar van het project 
‘Voor de Wijk door de wijk’ waar voor 
Ooststellingwerf Oosterwolde Zuid, Haulerwijk 
en het Haerenkwartier bij betrokken zijn. De 
daaropvolgende discussie ging vooral over het 
Haerenkwartier, omdat daar de resultaten nog 
niet naar wens zijn. Hoe kunnen we de 
komende 7 jaren hier wel een opwaardering 
realiseren? Hier is intensief contact met 
verhuurder Actium voor nodig en ook zal 
gekeken moeten worden naar een goed 
overlegplatform. Wordt vervolgd. 
 

Ooststellingwerf 500 jaar 
Voor de viering van het 500 jarig bestaan zijn 
heel veel festiviteiten voor subsidie voor 
gedragen. Zoveel zelfs, dat het college heeft 
besloten het geplande eindfeest te laten 
vervallen om zo de aanvraag van zo veel 
mogelijk projecten te kunnen honoreren. Er 
wordt zelfs 11.000 euro meer uitgegeven dan 
het budget dat ervoor is uitgetrokken. Deze 
extra uitgaaf moet de raad nog achteraf 
goedkeuren.  
 

Fonds Ooststellingwerf  
In de commissie samenleving is ook de tweede 
tender van het Fonds Ooststellingwerf 
geëvalueerd. De dag waarop het publiek kon 
komen stemmen op de ingediende projecten 
is chaotisch verlopen. Er was zoveel aanloop 



dat een goede controle op de uitgebrachte 
stemmen uiteindelijk niet meer mogelijk 
bleek. Dit bracht het college ertoe om tegen 
hun voornemen in toch maar alle initiatieven 
te subsidiëren, met als gevolg overschrijding 
van het budget. Dat betekent minder geld 
voor de derde tender. Laten we hopen dat het 
dan organisatorisch allemaal wat beter gaat 
verlopen.  
 

Berend Leistra Terug 
Een opmerkelijk feit was de terugkeer in de 
politieke arena  van Berend Leistra, eerder 
raadslid voor het CDA.  

 
Hij werd in de raadsvergadering van maart 
benoemd tot commissielid voor de Christen 
Unie als opvolger van Jan Meijer. 

 
En dan verder nog…. 
Het is weer de tijd van de plaatselijk belang 
vergaderingen. De fractie van de PvdA was 
present in Ravenswoud, Waskemeer, 
Langedijke, Elsloo, Makkinga en Appelscha 
Boven. Verder hebben we ons gezicht laten 
zien bij een bijeenkomst over de Fumo in 
Heerenveen. Rondom de verkiezingen op 15 
maart waren we met de zeer gewaardeerde 
hulp van Lutz Jacobi actief in de Stationsstraat 
te Oosterwolde en maakten we de 
bijeenkomst van het Rode Noorden in 
Drachten mee. Helaas waren de resultaten 
van de landelijke verkiezingen nog slechter 
dan vooraf door ons ingeschat. Er is dan ook 
het komende jaar heel wat werk aan de winkel 
om het tij te doen keren voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 
2018. De voor bereidingen daarvoor zijn in 

volle gang. Op 19 april worden de groslijst- en 
de programcommissie ingesteld. De fractie 
van de PvdA Ooststellingwerf heeft besloten 
de komende maanden op diverse zaterdagen  
werkbezoeken af te gaan leggen in de diverse 
dorpen. 
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