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Verslag PvdA-fractie  
 
Nieuwsbrief wordt vervolgd 
Maandverslag tweede helft maart 2018  
U bent er aan gewend elke maand een 
maandverslag van fractievoorzitter Simon ter 
Heide te ontvangen. Het laatste verslag ging 
over de maand februari, maar ook nog over 
het eerste deel van maart in verband met het 
debat over wonen en woningcontingenten. 
We vervolgen dus met de tweede helft van 
maart. 
 

Simon 
 

Helaas heeft Simon op de 
laatste campagnezaterdag 
een ernstig hartinfarct 
gehad. Hij heeft bijna een 
week gewacht op de 

operatie die hem vijf omleidingen zou geven. 
Behalve die omleidingen kreeg hij tijdens de 
operatie ook nog eens een herseninfarct. Tot 
ons grote verdriet moeten we dan ook 
constateren dat Simon voorlopig zijn plaats in 
de raad niet in kan nemen. Wij wensen hem 
uiteraard een goed en spoedig herstel toe. We 
weten dat hij om zijn telefoon heeft gevraagd 
en dat hij vanuit het ziekenhuis op de hoogte 
probeert te blijven van wat er allemaal in 
Ooststellingwerf gebeurt. Dat is natuurlijk 
Simon ten voeten uit.  
 

Campagne  
Aan mij dan nu de eer een verslag te maken 
over de rest van de maand maart. De 
campagne stond hier centraal. We maakten 
een dorpentocht langs alle dorpen en deelden 
rozen uit, voerden intensieve, interessante 
gesprekken en luisterden vooral naar wat de 
kiezers ons te zeggen hadden. We voerden 

gericht campagne in Appelscha en 
Oosterwolde, uiteraard steeds met rode 
rozen. En de ene keer met snert en de 
volgende keer met warme chocolademelk. Het 
was niet echt supermooi campagneweer, 
maar we zetten door.  
Het Stellingwerf College organiseerde nog een 
‘Lagerhuisdebat’ tussen scholieren en 
lijsttrekkers of hun vertegenwoordigers. Dit 
debat was zo interessant dat wij al hebben 
aangegeven nog eens met de jongeren van 
het VMBO te willen doorpraten over 
drugs(criminaliteit). Een onderwerp dat in de 
toekomst de nodige aandacht verdient.  
De lokale omroep Odrie organiseerde ook een 
drietal debatten, ééntje met een ‘jongere 
nieuwkomer’ op de lijst (Ivelina Chimpireva), 
ééntje met de huidige fractievoorzitters 
(Simon ter Heide) en ééntje met de 
lijsttrekkers. Bijzonder leuk en vooral heel erg 
goed bekeken was het Facebook-spreekuur 
dat door de gemeente werd georganiseerd. 
Jelke Nijboer en ondergetekende 
beantwoorden de vele vragen die tijdens dit 
halfuurtje werden gesteld.  
 

Verkiezingsuitslag  
Na al het campagnegeweld was het woensdag 
21 maart uiteindelijk zo ver. Verkiezingsdag! 
Na 21.30 uur druppelden vertegenwoordigers 
van alle politieke partijen en belangstellenden 
binnen in de raadzaal. De vele aanwezige 
PvdA-ers zagen ons  helaas een zetel 
verliezen.  

 
We zijn nog steeds de tweede partij, maar 
helaas geen vierde zetel. Al scheelde het niet 
veel (slechts 19 stemmen te weinig…). De 
komende vier jaar zullen we met drie 
raadsleden en opvolger(s) de belangen van 
onze inwoners moeten vertegenwoordigen en 
het sociaal democratische gedachtengoed 
moeten uitdragen. Een teleurstellende uitslag, 
maar wij zijn strijdbaar en gaan er voor.  
 

 



 Afscheid oude raad
Op 27 maart werd afscheid genomen van 
dertien raadsleden en heel veel opvolgers. 
Onder deze raadsleden enkele zeer 
oudgedienden zoals Meine Jansma en Jan 
Oosterloo. Maar natuurlijk namen wij ook 
afscheid van onze eigen Geeske Mulder. In het 
afscheidsboek Gemeenteraad 2014-2018 staat 
het volgende vermeld: ‘Geeske Mulder horen 
we helaas niet veel. Maar als we haar horen 
dan verrast ze ons met haar bijdragen’. 
Geeske had altijd een heldere mening en wist 
die ook goed te verwoorden. Haar verslagen 
van de fractievergaderingen en van de 
bijeenkomsten waar ze bij aanwezig was 
waren altijd uitmuntend en je wist precies wat 
er was gebeurd. We zullen op een ander 
tijdstip nog als ‘oude’ fractie afscheid van haar 
nemen. Maar vanaf deze plaats wil ik haar 
alvast heel hartelijk dankzeggen voor het werk 
dat zij heeft gedaan.  
 

Installatie nieuwe raad 
Op 29 maart werd de nieuwe raad 
geïnstalleerd;. voor onze fractie betrof het nu 
alleen maar Jelke Nijboer en Fimke Hijlkema. 
Simon is wel benoemd, maar werd niet 
beëdigd. Hij heeft ziekteverlof aangevraagd, 
zodat wij met een tijdelijke vervanger (in de 

persoon van Bart Polpe) 
kunnen gaan werken. Die 
vervanging geldt (dat is 
wettelijk zo geregeld) voor 
16 weken. We hopen op 
een goede, constructieve 

samenwerking met de nieuwe raad. We 
starten al direct met (wekelijkse) 
inwerkbijeenkomsten.  
 

Evaluatie verkiezingscampagne 
Uiteraard is met een grote groep betrokkenen 
de campagne en de uitslag geëvalueerd. Een 
eerste aanzet is gegeven voor een vervolg in 
een permanente campagne. De fractie zal 
uiteraard blijven doorgaan met haar 
dorpsbezoeken en ook het ombudswerk zal 
worden vervolgd.  
 

Raadswerk 
Ondertussen ging het gewone raadswerk ook 
door. De fractie was aanwezig bij de 
vergadering van Plaatselijk Belang 

Ravenswoud en de opening van het Art-Hotel 
in Oosterwolde.  
 
Heeft u naar aanleiding van dit (halve) 
maandverslag vragen of opmerkingen, 
schroom niet en bel of mail mij op 
fimke.hijlkema@ziggo.nl of 06-51506168. 
 
Fimke Hijlkema, raadslid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

https://ooststellingwerf.pvda.nl/
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