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Uitnodiging 

Algemene Ledenvergadering op 16 mei 2018  
 

Locatie:   De Miente , Snellingerdijk 39, 8431 EJ Oosterwolde 

Inloop   met koffie en thee: 19.00 uur 

Aanvang:  19.30 uur 

  

Beste partijgenoten,  

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering  op 16 mei 2018, waarbij  ook 

de uitslag van de verkiezingen, de verkiezingscampagne en de stand van zaken t.a.v. de 

formatie  worden besproken. 

  

Agenda  
 

1. Opening. 

2. Mededelingen. 

3. Gemeenteraadverkiezingen 2018: een terugblik 

 Uitslag verkiezingen: evaluatie 

 Evaluatie verkiezingscampagne 

 Stand van zaken t.a.v. collegeformatie 

4. Verslag kascommissie Jan Vledder en Hans Suyling  

5. Financieel verslag 2017 (pagina 15) 

6. Benoeming nieuw lid kascommissie en plaatsvervangend lid kascommissie 

7. Jaarverslag 2017 bestuur (pagina 3)  

8. Verkiezing van het bestuur: het bestuur zoek versterking: een secretaris en twee 

bestuursleden. Lien Dankbaar en Herman Spoelstra zijn aftredend en niet herkiesbaar. 

Ivelina Chimpireva is aftredend en  herkiesbaar.  

9. Verslag ledenvergadering 29 november 2017 (pagina 6). 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 

 

Van het bestuur: Bij eventuele vervoersproblemen kunt u contact opnemen met Ivelina 

Chimpireva (06-16022744), secretaris,  of Annelies Stolp (06-11118444), voorzitter. 
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Voorwoord van de bestuursvoorzitter Annelies Stolp 

 

 
Beste partijgenoten, 

 

We hebben een drukke tijd achter de rug. 

Fractie, bestuur en een aantal actieve leden 

hebben zich enthousiast ingezet voor de 

campagne van de 

gemeenteraadsverkiezingen, met maar één 

doel: een goede verkiezingsuitslag. Helaas 

viel de uitslag tegen en kregen we 19 

stemmen te weinig om onze vier zetels in 

de gemeenteraad te behouden. Dus moeten 

we nu verder met drie raadsleden. 

Echter, vlak voor de verkiezingen kwam 

een veel grotere tegenslag: onze 

fractievoorzitter Simon ter Heide werd 

geveld door een hartinfarct. Op vrijdag 23  

maart werd hij geopereerd en kreeg hij 5 

omleidingen. De operatie was geslaagd, 

maar helaas bleek die avond dat Simon 

tijdens de operatie een herseninfarct heeft 

gehad. Na enige weken in het ziekenhuis is 

hij inmiddels overgebracht naar 

revalidatiecentrum Huize Lyndensteyn in 

Beetsterzwaag, waar hij voor langere tijd 

zal moeten gaan revalideren. Fractieleden, 

kandidaten en bestuursleden leven erg mee 

in deze moeilijke tijd voor Simon, Coby, 

hun kinderen en kleinkinderen. Namens 

alle leden wil ik Simon heel veel sterkte 

toewensen met zijn revalidatie! 

Simon wordt in de gemeenteraad tijdelijk 

vervangen door Bart Polpe. Bart is een 

nieuw gezicht in onze fractie en zal zich 

elders in deze Voorwaarts verder 

voorstellen. Evenals Ivelina Chimpireva, 

die benoemd is als fractieopvolger en 

commissielid. Veel succes allebei! 

Dan wil ik besluiten met een oproep aan 

onze leden. Wij zijn nog steeds naarstig op 

zoek naar bestuursleden en vrijwilligers! 

Bestuursleden Lien Dankbaar en Herman 

Spoelstra treden af en zijn niet herkiesbaar. 

Ivelina Chimpireva en Helmich 

Wiegersma zijn aftredend en herkiesbaar. 

Ivelina blijft aan als bestuurslid, maar zij 

heeft vanwege haar baan, gezin, studie en 

haar werk als fractielid geen tijd meer voor 

het bestuurssecretariaat. Kortom wij kijken 

uit naar enthousiaste mensen die onze 

afdeling willen komen versterken. 

 

 

Annelies Stolp, voorzitter 
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Inkomsten Begroting/Werkelijk  
2017 2017 

8002 Fondsenwerving 0 2020 

8003 Contributie politici 720 1510 

8100 Afdracht van Partijbureau 799,40 799,40 

8110 Extra afdracht van partijbureau 0 410 

Totaal 

Uitgaven 

1519,40 4739,40 

4036 Overige vergoedingen 380 0 

4500 Drukkosten/mailing 250 219,01 

4507 Vergaderkosten 0 231,50 

4509 Reiskosten 40 0 

4514 Promotie/campagne 0 1185,44 

4516 Kantoorartikelen (papier/porti/etc.) 40 12,95 

4517 Bankkosten 30 39,21 

4601 Ledenbehoud 0 24,94 

4600 Ledenwerving 100 0 

4650 Gezamenlijke activiteiten binnen de PvdA 200 537,15 

4651 Gezamenlijke activiteiten buiten de PvdA 250 0 

4652 Thematische vergadering/werkgroepen 0 396,21 

4700 Toevoeging overschot naar Verkiezingsfonds 229,40 0 

Totaal 1519,40 2646,41 

Verschil 0 2092,99 

 

Aantekeningen ledenvergadering 16 mei 2018 

 
8. verkiezing bestuur. Niet herkiesbaar: 

Herman Spoelstra ( bestuurslid) 

herman.spoelstra@ziggo.nl  

 

Lien Dankbaar (bestuurslid) 

liendankbaar@gmail.com 

 

  

mailto:herman.spoelstra@ziggo.nl
mailto:liendankbaar@gmail.com
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Jaarverslag 2017 afdeling PvdA Ooststellingwerf 
 

 

Beste partijgenoten, 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 gepresenteerd door de afdeling PvdA Ooststellingwerf.   

Hiermee legt het afdelingsbestuur verantwoording af over haar activiteiten in 2017. 

Het jaar 2017 stond in het teken van de verkiezingen van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 

en het voorbereiden van de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.  

Voor de landelijke verkiezingen heeft de PvdA in onze gemeente totaal 1418 stemmen 

behaald. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft het bestuur veel energie 

gestoken in de verkenning van samenwerking met Groen Links. Het resultaat van deze 

verkenning was dat de partijen toch ieder apart de verkiezingen zijn ingegaan. 

 

                                             De afdeling 

Onze leden werden het afgelopen jaar regelmatig op de hoogte gesteld over de bijeenkomsten 

die het bestuur heeft georganiseerd. De fractie verspreid informatie over haar activiteiten via 

de (digitale) Nieuwsbrief. Het bestuur informeert de leden, waarvan wij geen emailadres 

hebben, over de belangrijkste informatie door dit aan huis rond te brengen. Op de website 

www.ooststellingwerf.pvda.nl en onze Facebookpagina 

www.facebook.com/pvdaooststellingwerf worden door onze webmaster Pieter Bouma 

regelmatig stukken geplaatst over activiteiten van fractie en bestuur, alsmede informatie over 

politieke ontwikkelingen in onze gemeente. Zo wordt er elke maand een fractieverslag van 

fractievoorzitter Simon ter Heide geplaatst. Het bestuur bedankt Pieter Bouma voor zijn inzet. 

Er zijn ledenvergaderingen gehouden op 22 maart, 19  april en 29 november. Zoals elk jaar is 

bij de voorjaarvergadering een nieuwe editie van ons afdelingsblad De Voorwaarts gemaakt 

en vervolgens rondgebracht. Het bestuur dankt Joke de Boer, de hoofdredacteur van De 

Voorwaarts, voor haar inzet. 

 

                                                  Bestuur 

Afdelingsbestuur bestaat uit  Annelies Stolp (voorzitter), Olphert Smit (penningmeester), 

Ivelina Chimpireva (secretaris) en de bestuursleden Lien Dankbaar, Herman Spoelstra en 

Helmich Wiegersma. 

In verband met het voorbereiden van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018, heeft het bestuur  

in de  maand oktober twee extra bestuursvergaderingen en een extra ledenvergadering in april 

georganiseerd. 

 

 

                                         Ledenvergaderingen 

Beknopte samenvatting Algemene ledenvergadering 22 maart 2017 

 Verkenning samenwerking GroenLinks 

Het bestuur was sinds november 2016 bezig met een verkenning van 

samenwerkingsmogelijkheden met Groen Links in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Op deze ledenvergadering is aan onze leden het voorstel 

http://www.ooststellingwerf.pvda.nl/
http://www.facebook.com/pvdaooststellingwerf
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neergelegd om een samenwerking met Groen Links aan te gaan. Het bestuur van GroenLinks 

hield op dezelfde avond een ledenvergadering met hetzelfde  voorstel. Onze leden stemden 

voor. Echter, de leden van GroenLinks hebben unaniem tegen gestemd. 

 

 

 Overleg met bestuur van PvdA Weststellingwerf over samenwerking en de 

mogelijkheid om in de toekomst een gezamenlijk bestuur te vormen 

Uit de ledenvergadering kwam naar voren dat er eerst een verkenning moet plaatsvinden door 

bijvoorbeeld samen activiteiten te organiseren zoals een thema-avond. In dit verband is 11 

oktober een thema-avond georganiseerd waarbij Cor Trompetter (PvdA Weststellingwerf) 

toelichting heeft gegeven op het armoedebeleid in West. Tevens zijn eind 2017 de eerste 

stappen gezet om in februari 2018 een gezamenlijke thema-avond te organiseren. Het bestuur 

gaat zich verder oriënteren op samenwerking van de afdelingsbesturen van Oost- en 

Weststellingwerf.  

 

Beknopte samenvatting extra ledenvergadering op 19 april 2017 

Deze vergadering is belegd om de verkiezingen als zelfstandige lijst verder voor te bereiden 

zonder Groen Links. De volgende besluiten werden genomen: 

 Samenstelling strategiecommissie: Fimke Hijkema, Jelke Nijboer en Annelies Stolp. 

Ondersteuning: Wim Kunst. 

 Samenstelling van en opdracht aan de kandidaatstellingscommissie: Lien Dankbaar, 

Henk Oostland, Jorrit Knol, Jan Vledder en Ype Dijkstra(voorzitter) 

 Samenstelling van en opdracht aan de programmacommissie: Simon ter Heide 

(samenleving),Fimke Hijlkema (ruimte), Annelies Stolp (duurzaamheid en 

eindredactie)  en Albertine Vledder (jongeren). 

 Samenstelling Campagnecommissie: Jelke Nijboer, Fimke Hijkema en Annelies 

Stolp. 

 

 Beknopte samenvatting algemene ledenvergadering op 29 november 

 Vaststellen kandidatenlijst: Fimke Hijkema is lijsttrekker 

 Vaststellen verkiezingsprogramma. 

 Vaststellen begroting 

 Vaststellen Werkplan 2018 

 

Bijeenkomsten 

 Informatiebijeenkomst Gemeenteraadsverkiezingen 2018 op 13 juni 2017 

Het bestuur heeft een openbare voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd met als doel 

mensen actief te betrekken bij onze partij in aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de avond hebben onze vier fractieleden ieder op 

eigen wijze hun persoonlijke motivatie voor en beleving van het fractiewerk 

toegelicht. In het kader daarvan wil het bestuur in samenwerking met de fractie  meer 

informatie aan de potentiële kandidaat-raadsleden geven over de inhoud van het 

raadswerk. Gastspreker was Carine Bloemhoff, fractievoorzitter en raadslid van de 
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PvdA  Groningen. Zij werd uitgenodigd om iets te vertellen over haar werk en hoe zij 

het combineert met haar baan en haar gezinsleven. 

In dezelfde periode heeft onze gemeente ook een ‘’cursus politiek actief’’ 

georganiseerd. Drie mensen  hebben zich naar aanleiding van die cursus aangemeld 

om de PvdA fractievergadering bij te wonen. 

 

 Thema-avond ‘’ De (verborgen) armoede in de gemeente Ooststellingwerf’’ op 11 

oktober 2017 

Deze thema avond werd gezamenlijk georganiseerd door de PvdA afdelingen 

Ooststellingwerf en Weststellingwerf. Het doel van deze avond was om aandacht te 

geven aan (verborgen) armoede in de twee gemeenten, niet alleen onder mensen met 

een uitkering, maar ook onder werkenden. Centrale vragen waren: ‘’Waarom komen 

veel mensen in de bijstand daar niet meer uit? Hoe groot is het verborgen 

armoedeprobleem in onze gemeente? Hoe kunnen werkende armen geholpen 

worden?’’. De avond werd goed bezocht: er kwamen zo’n 50-60 mensen. 

Verschillende sprekers, waaronder Margreet Bergsma (ervaringsdeskundige) , 

Caroline Hart (regiocoördinator van stichting Leergeld), Grietje Feenstra (budgetcoach 

van Humanitas), Nanne de Jong (Fries Samenwerkingsverband 

Uitkeringsgerechtigden) en Henk Dekker (stichting Scala) deden hun  verhaal. De 

wethouders Cor Trompetter en Engbert van Esch hebben hier vervolgens op 

gereageerd. Er was weinig interactie tussen sprekers en het publiek in de zaal, maar er 

waren wel veel reacties van herkenning op problemen die door de sprekers aan de orde 

werden gesteld.  

 

Kascommissie 

Om het bestuur decharge te kunnen verlenen wordt jaarlijks een kascommissie benoemd die 

de stukken controleert voorafgaande aan de bespreking van het financiële verslag in de ALV. 

 

Permanente Campagne 

De PCC bestond uit Annelies Stolp, Jelke Nijboer en Fimke Hijkema, Het afgelopen jaar 

stonden de meeste activiteiten in het teken van de komende verkiezingen in 2018. Zoals elk 

jaar op Valentijnsdag hebben fractieleden en bestuursleden met behulp van een aantal actieve 

leden rode rozen uitgedeeld in zorgcentra Rikkingahof (Oosterwolde); Sinnehiem 

(Haulerwijk) en  Riemsoord in Appelscha. Dit werd ook deze keer weer erg gewaardeerd.  

 

Ombudsteam 

Ombudsteam heeft in 2017 een nieuw jasje gekregen. Het telefoonnummer en overige 

informatie waarvoor het Ombudsteam gratis hulp biedt, is op onze site te vinden: 

www.ooststellingwerf.pvda.nl/organisatie/ombudsteam/ 

 

 

 

Namens het Bestuur PvdA Ooststellingwerf, 

Ivelina Chimpireva, secretaris 

http://www.ooststellingwerf.pvda.nl/organisatie/ombudsteam/
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Ledenvergadering PvdA Ooststellingwerf  29 november 2017 

Aanwezig: Fimke Hijlkema, Geeske Mulder, Jelke Nijboer, Bart Polpe, Marian Jager, Hans 

Suyling, Albertine Vledder, Jorrit Knol, Joke de Boer, Pieter Bouma, Henk Oostland, Jan 

Vledder, Ype Dijkstra, Joke Dijkstra, Henk Feitsma, Theo van Gilst, Cobi Koning, Jan Smit, 

Margreet Bergsma, Olphert Smit, Helmich Wiegersma, Lien Dankbaar Herman Spoelstra, 

Simon ter Heide, Henk Bloemhoff, Sjonny de Jong, Sytze W. Rijpstra, Annelies Stolp en 

Ivelina Vossen 

Afwezig met kennisgeving: Hendrik Jan Olijve, Janny Jonkers 

1. Opening 

De voorzitter Annelies Stolp verwelkomt de aanwezigen. 

 

 

2. Mededelingen 

 De voorzitter deelt mede dat Geeske Mulder te kennen heeft gegeven haar 

kandidatuur voor de raadsverkiezingen in te trekken. Dit betekent dat alle 

kandidaten die een plaats onder de hare (6) hadden, een plaats opschuiven 

 Notulen 22 maart is verkeerd in de agenda aangegeven. Het gaat om de notulen 19 

april 2017. Deze zijn aan de leden per email samen met overige vergaderstukken 

ALV meegestuurd. 

 

 

3. Vaststellen verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 

Er zijn geen amendementen gekomen. Een aantal leden heeft per e-mail een suggestie 

voor tekstaanpassing gestuurd.  De programmacommissie heeft dit gedaan 

De slogan blijft: sociaal, duurzaam en betrokken; vastgesteld 

Blz. 2: Introductie: vastgesteld 

Blz. 2: Armoede: vastgesteld 

Blz.3: Vrijwilligster, mantelzorg, mienskip: Jan Smit zegt dat hij een amendement op 

dit punt ingediend heeft. Het gaat over de kleine dorpen in de gemeente waarvoor 

onvoldoende aandacht is in het verkiezingsprogramma. Wordt verwerkt in  het 

programma 

Blz. 3 Joke de Boer: ‘’zoveel mogelijk’’ weg strepen. Er blijft ‘’op peil houden’’. 

Vastgesteld 

Blz. 4: Werk, arbeidsparticipatie, dagbesteding: Boven van de tekst: tijdige opschaling 

van zorg’’ toevoegen. 

Blz.6: Duurzame ontwikkelingen: ‘’duurzame economische ontwikkelingen’’ :voorstel 

om toe te voegen. Het is een ingewikkeld onderwerp. Voorstel is ‘’economisch’’ weg 

te strepen. Met toestemming van de vergadering gaat de programmacommissie 

hierover nadenken met aantal mensen spreken en komt met een voorstel via de mail. 

Albertine Vledder: voorstel : ook aandacht aan de MKB in ons programma geven 

Blz.6: Ruimtelijke kwaliteit en milieu: voorstel van bestuur: Het eerste zin 

‘’Stellingwerf is een parel in Noord- Nederland’’ weg te strepen: aangenomen en 

vastgesteld. 
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In laatste zin van de eerste streepje: natuur, inclusieve landbouw, verduurzaming 

van woningen en gebouwen en bermbeheer’: aangenomen. Asbestverhaal gaat eruit. 

Blz.7: de voorgestelde wijziging is vastgesteld 

Blz.8: ;;parel’’ gaat weg; Wegen en fietspaden:  toegevoegd: ‘’inwoners en 

toeristen’’; Snel internet: toegevoegd: Snel internet is een minimale basisvoorziening 

voor onze inwoners. 

Blz.9: Sport: voorstel Albertine: aangenomen; derde gedachtestreepje: Theo van Gilst 

: “cultuur’’ past niet in dit rijtje. 

Blz. 11, Samenwerking met andere gemeenten: toevoeging Henk Feitsma: toevoegen: 

‘’ voor ons is van belang wat de inwoners er van vinden’’ 

Alle commentaar wordt in het definitieve programma verwerkt.  

De tekst is voor het overige: Vastgesteld 

 

 

4. Vaststellen kandidatenlijst 

Henk Feitsma geeft aan dat het niet verstandig is dat hij op lijst staan. Redenen: zijn 

woonadres: hij woont sinds kort permanent in een recreatiewoning.  Pieter Bouma: dat 

kan de integriteit raken, issue. Fimke Hijkema: de huidige coalitie hanteert op dit 

terrein een gedoogbeleid. De PvdA steunt echter het handhaven van beleid op 

bewoning recreatiewoningen, daarom lijkt het verstandiger dat Henk zich terugtrekt. 

Alzo geschiede. 

Toelichting van Ype Dijkstra, voorzitter kandidaatstellingscommissie, over de keuze 

en samenstelling van de kandidatenlijst: het moderne raadslid is meer buiten dan in het 

gemeentehuis, meer bij de burger, spreekt met maatschappelijke organisaties en met 

mensen op straat. Dat heeft de fractie de afgelopen periode goed gedaan. Het PvdA-

raadslid staat voor integriteit, betrouwbaarheid. De kandidaatstellingscommissie maakt 

zich zorgen over de toekomst: er moeten jonge mensen komen voor de volgende 

raadsperiode (2022-2026). 

Daarna typeert hij de eerste vijf kandidaten van de lijst: 

 

1. Fimke: pittig links, zeer communicatief, vechtlustig maar ook vriendelijk, gericht 

op cohesie en samenwerking in de breedte 

2. Simon: volbloed sociaal democraat, oplosser van problemen, sterk in proces en 

procedures 

3. Jelke: sterk in communicatie, verbindend, ondernemend, man van de streek 

4. Bart: nieuwe man, links, vakbondsman, strijder 

5. Ivelina: nieuwe vrouw, van vele markten thuis, precies en sterk op het sociale vlak 

De lijst wordt bij acclamatie vastgesteld 

Voorzitter Annelies Stolp dankt de kandidaatstellingscommissieleden voor hun werk. 

Vervolgens zijn er rozen voor de leden van de programma- en 

kandidaatstellingscommissie en natuurlijk voor de kandidaten op de lijst. 
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5. Toelichting op de opzet en uitvoering van de verkiezingscampagne 

Jelke: dorpen langs, de straat op, gesprekken met burgers op “de rode bank”, het 

organiseren van een “rode avond”, flyeren. Daarvoor hebben wij iedereen nodig. 

Fimke maakt een wekelijks activiteitenlijst voor alle leden. Meld je aan om mee te 

doen aan de acties! We gaan voor een mooie uitslag in maart! 

 

 

 

6. Vaststellen Werkplan 2018 van het bestuur PvdA Ooststellingwerf 

Ype Dijkstra: “hoe kunnen wij meer jonge mensen betrekken” als onderwerp opnemen 

in werkplan 

Vastgesteld 

 

 

7. Vaststellen Begroting 2018 Afdeling PvdA Ooststellingwerf 2018 

Vastgesteld. 

Aanvulling van Simon: er komt per 1 januari 2018 weer een zgn. raadsvergoeding: 

 € 1000 per fractie plus  € 100 per fractielid. Dat betekent voor ons € 1400. Dit mag 

niet worden besteed aan verkiezingsdoeleinden, maar wel bv. aan een algemene 

openbare thema-avond. 

 

 

8. Notulen ledenvergadering 19 april 2017. 

Naar aanleiding van punt 4: er wordt een  thema-avond voorbereid op 14 februari 

2018 i.s.m. de PvdA-afdeling van Weststellingwerf. Nadere informatie volgt later. 

Notulen goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 

 

 

9. Rondvraag 

Joke de Boer: hoe is het gegaan met de samenwerking met GL: er is bestuurlijk 

overleg geweest een gezamenlijke lijst te maken, maar de leden van GL hebben dit 

uiteindelijk niet gewild 

Henk Feitsma: meldt zich per direct aan als lid van de Campagnecommissie! 

Coby Konings: in Oldeberkoop bij “de Herbergier” is een actie opgezet voor een 

“dementie-vriendelijke gemeente”. Misschien iets om de komende tijd over na te 

denken? 

 

 

10. Sluiting 

Om ong. 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering, dankt alle aanwezigen voor hun 

komst en wenst een ieder wel thuis. 

 

 

 

-0-0-0- 
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Even voorstellen 

 

Een nieuwe fractie, nieuwe gezichten en bekende gezichten. Graag stellen zij zich aan u voor 

en frissen uw geheugen weer op als zij al langer in de fractie zitten. 

Allereerst de nieuwe leden. 

Bart Polpe 

 

Een nieuw gezicht in de fractie. Wij willen 

natuurlijk wat meer over jou weten. 

Allereerst natuurlijk, wat je in het dagelijks 

leven doet en wat je gedaan hebt.  

Ik ben allereerst vader van vier kinderen 

twee jongens en twee meisjes. Het werk 

dat ik met grote passie deed was 

Teamleider van een uitvoerende ploeg 

monteurs en wel in het onderhoud van 

gebouw gebonden installaties (koeling, 

verwarming, luchtbehandeling). Daarnaast 

was ik jaren voorzitter van de 

ondernemingsraad, naar tevredenheid van 

personeel en directie. Ons bedrijf maakte 

deel uit van een groot concern, waarbij ook 

een centrale ondernemingsraad aanwezig 

was, ook daarin heb ik jaren mijn 

achterban verdedigd.  

Wat is volgens jou een typisch PvdA 

standpunt? Maar ook, waarom ben jij een 

sociaal-democraat? 

Antwoord: Zoals ik dat zie, niemand 

achterstellen iedereen laten meedelen in 

onze sociale voorzieningen dat is een 

typisch PvdA standpunt. Door mijn 

opvoeding kan ik mij uitermate sociaal 

opstellen. Juist voor de personen die tussen 

wal en schip dreigen te vallen in onze 

maatschappij . Als je dan een groep 

mensen hebt kunnen voorzien in hun 

behoeftes, waardoor zij ook kunnen 

meedelen in de aantrekkende economie, 

dan ben ik een tevreden mens en voel ik 

me prettig en voldaan.  

Welke taken wil je graag vervullen in de 

fractie en welke taken heb je al gekregen? 

Hoe ga je je voorbereiden op al het werk 

dat er voortkomt uit het 

raadslidmaatschap? 
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Graag zou ik alles willen aanpakken maar 

dat lukt mij natuurlijk nooit. Daarom zit ik 

in de commissie samenleving, waaruit ik 

een paar uitvoeringstaken onder mijn 

beheer krijg. Ik moet natuurlijk nog een 

hoop leren, mijn leermeesters Jelke en 

Fimke gaan mij daarbij helpen. Zij zijn 

echte oudgedienden in de partij en zij 

hebben verschrikkelijk veel ervaring in 

 

gemeenteraadswerkzaamheden. Het zal 

ook niet van de een op de andere dag zijn 

dat ik alles onder de knie heb. Maar een 

ding weet ik wel, ik wil ervoor gaan. 

Volgens mij moet het daarom zeker lukken 

om mij in alle facetten goed in te leven en 

voor te bereiden.  

Je bent vakbondsman. Denk je dat er 

overeenkomsten zijn met het raadswerk en 

zo ja welke?  

Mijn antwoord is daarin ja er zijn 

overeenkomsten. Dat is onder andere de 

zwakkeren helpen in hun recht, bijstaan in 

gesprekken om daartoe te komen, 

regelingen afspreken, waardoor de 

waarborging is verzekerd.   

Wat zijn jouw sterke vaardigheden en hoe 

gaan wij dat zien?  

Mijn vaardigheden zijn: nooit opgeven, 

morgen is er weer en dag, waarin ik dingen 

kan bewerkstelligen. Van een ploeg 

mensen een team maken, die elkaar 

ondersteunt en voor elkaar wil gaan, dat 

geeft kracht en vertrouwen, waarin mensen 

gaan geloven en betrokken raken in onze 

werkzaamheden. Hierdoor krijg je een 

steeds breder publiek dat zich gaat inzetten 

voor de PvdA en de werkzaamheden die 

dat met zich mee brengt. Dan is lid worden 

nog maar een formaliteit. Ik zie mensen 

dus wel weer lid worden. 

 

-0-0-0

 

Ivelina Chimpireva 
 

Jou kennen we al als gewaardeerd 

bestuurslid, waar je het secretariaat voert, 

maar wat doe je in het dagelijks leven en 

wat zijn je hobby’s.   

 

Eerst even voorstellen. Mijn naam is 

Ivelina Chimpireva, 40 jaar, en geboren in 

Bulgarije. Ik woon nu  zeven jaar in onze 

mooie gemeente Ooststellingwerf. Al meer 

dan vier jaar lang ben ik op 
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afdelingsniveau als bestuurssecretaris 

actief voor de PvdA.  In het dagelijkse 

leven ben ik masterstudent Nederlands 

recht en geef ik als freelancer  financieel, 

administratief en juridisch advies aan 

MKB, met name in de bouw.  Mijn hobby 

’s zijn wandelen in het bos, beleggen, 

boeken lezen, tuinieren.  

Je gaat vooreerst zitting nemen in een 

commissie. Weet je al welke commissie? 

Wat wil je in deze commissie bereiken? 

Met de fractieleden hebben wij naar ieders 

wensen de commissies verdeeld. Fimke 

Hijlkema en ikzelf zullen Commissies 

Planning & Control en  Ruimte doen. Als 

commissielid van de PvdA wil ik mijn 

kennis  toepassen op het gebied van recht 

en met name privaatrecht, omgevingsrecht 

en financiën en daarmee een overzicht en 

inzicht te krijgen én te werken aan  wat 

voor Raad en Gemeente relevant is. Dit 

alles gaat gepaard  met mijn belangstelling 

voor een werkelijk duurzame 

leefomgeving en het behoud van de natuur 

en landelijkheid in onze gemeente. 

Duurzame en innovatieve oplossingen 

zouden hierbij het uitgangspunt moeten 

zijn. Daarnaast is mijn streven dat 

organisaties en inwoners meer de ruimte 

krijgen om zelf initiatieven te ontplooien. 

De gemeente zou hier een faciliterende en 

meer activerende  rol mogen aannemen. 

 

Heb jij een voorbeeld voor wie je bijzonder 

respect hebt? Zo ja, waarom? 

Voor alle gewone mensen die een groot 

(rood) hart hebben en zich sterk maken 

voor het welzijn van een ander, voor de 

vele vrijwilligers, die hun eigen tijd geven 

om iemand - meestal een onbekende-  te 

helpen.., daarvoor heb ik veel respect. 

Echte solidariteit. Want  tijd is alles, wat 

wij hebben. 

Wat is volgens jou een typisch PvdA 

standpunt? Maar ook, waarom ben jij een 

sociaal-democraat?  

Ik geloof in investering in een samenleving 

waarin sprake is van een eerlijke verdeling 

van geld en van gelijke kansen voor 

iedereen. Motto daarbij is: De sterkste 

schouders dragen de zwaarste lasten. Dat 

heb ik gevonden in de PvdA. 

 

Wat zijn jouw sterkte vaardigheden en hoe 

gaan we dat zien?  

Ik neem mijn verantwoordelijkheid in  

goede en minder goede tijden. Een goede 

balans tussen werk en privé is nodig om nu 

het commissiewerk goed te kunnen doen. 

Dankzij een goede planning, door strak te 

organiseren en flexibel te zijn, kan ik de 

studie, het werk en de taak van secretaris 

en bestuurslid goed blijven doen. Dat blijf 

ik doen, ook als commissielid. 

 

Hoe ga jij partijgenoten betrekken bij jouw 

werk en hoe ga jij proberen om mensen 

gemotiveerd te maken en blijven om te 

PvdA te volgen en misschien wel lid te 

worden? 

De goede intentie van een ander te kunnen 

zien,  blijft mijn prioriteit in contact met 

mensen. Ik streef ernaar, om een draagvlak 

te creëren door in contact met mensen te 

komen, naar hen te luisteren en te 

betrekken  bij het gedachtegoed van de 

partij en hen onderdeel te maken van onze 

rode familie.    -0-0-0- 
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 Jelke Nijboer

De redactie van de Voorwaarts heeft 

gevraagd of ik iets over mijzelf op papier 

wilde zetten. Dat kan natuurlijk. Kort zoals 

u van mij gewend bent. 

Jelke Nijboer. Al jaren gelukkig met Attie. 

Samen hebben we twee zonen en twee 

schoondochters. De ene is een Zweedse en 

de ander heeft een promotie plek in 

Zweden. Misschien gaan we de komende 

jaren meer naar het noorden dan naar het 

zuiden, je weet maar nooit. In het 

dagelijkse leven ben ik operationeel 

manager van Pbs Food in Heerenveen. Wij 

verpakken daar melkpoeders. Natuurlijk 

knelt het in tijd wel eens en dan moet je 

keuzes maken. De tijd  gaat de ene keer 

naar links en de andere keer naar de 

familie. 

Wat ik wel merk is dat het raadswerk door 

de jaren heen veeleisender is geworden. 

Grote veranderingen op het sociale vlak, 

een mondige samenleving (gelukkig!) en 

drukkere sociale media. Dat vergt een 

enorme inspanning van het ambtelijke 

apparaat en gelukkig lukt dat nog allemaal. 

Om op de hoogte te blijven hebben wij 

regelmatig bijspijker avonden en die 

worden goed bezocht 

De nieuwe periode gaan we in met een 

zeer kundige fractie voorzitter nl. Fimke 

Hijlkema. Rood tot aan de auto toe! Ze 

wordt alom gerespecteerd om haar kennis 

van zaken en inzet voor de burgers van 

Ooststellingwerf. Haar bijdragen in de raad 

getuigen van feitelijke kennis en de rode 

twist die er door haar constant aan gegeven 

worden. 

Er zal niet veel veranderen in de fractie, 

wij lopen al lang mee. Bart zal zijn kennis 

en kunde ook toevoegen en ik weet dat dat 

ten goede komt aan de partij. We zullen 

meer in de gemeente te vinden zijn en dat 

moet ook. Praten, praten, en nog eens 

praten. Wat speelt er waar en waar kunnen 

we de helpende hand toesteken. We zullen 

de eerste tijd de inbreng van Simon moeten 

missen en dat is niet niks. Simon is een 

wandelende encyclopedie waar de feiten en 

getallen zo uitrollen. Maar gezien de 

wilskracht van Simon en daarin gesteund 

door Cobi zal hij snel weer bijdrages 

kunnen leveren. 

Wij moeten als PvdA de komende vier jaar 

gebruiken om de inwoners er nog meer van  

overtuigen dat wij als lokale PvdA met 

lokale vakmensen voor de inwoners staan! 

Problemen oppakken oplossen en de 

credits halen. En dat gaat lukken samen 

met u. 

Rode Groet Jelke 
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 Fimke Hijlkema 
 

Ik ben Fimke Hijlkema, 61 jaar en 

woonachtig in Haulerwijk. Ik ben al acht 

jaar raadslid. Naast dat ik in een 

gemeenteraad zit, werk ik ook voor een 

raad, namelijk die van Leeuwarden. Ik ben 

zeven jaar raadsgriffier in Littenseradiel 

geweest, maar door de herindeling ben ik 

in dienst gekomen van de gemeente 

Leeuwarden en wel als raadsadviseur 

sociaal domein. Ik ben altijd heel actief 

geweest in sportbesturen en heb zelf ook 

veel gesport. Helaas lukt dat nu, met een 

drukke baan, het raadslidmaatschap en 

‘wrakke’ knieën niet meer.  

 

Ik heb eerder in de provinciale staten 

gezeten en in het Wetterskip Fryslân. In 

het Wetterskip was ik fractievoorzitter en 

dat ben ik nu weer. Als fractievoorzitter 

wil ik er alles aan doen om de 

fractie(leden) optimaal te laten 

functioneren. Het lijkt me goed om 

iedereen te laten groeien in zijn/haar 

kunnen. En uiteraard zullen wij het geluid 

van de Partij van de Arbeid in de raad laten 

horen.  

 

Nog meer dan voorgaande periodes wil ik 

graag ‘naar buiten’, dat wil zeggen onze 

inwoners, organisaties en ondernemingen 

opzoeken om te weten wat er leeft en als 

we dat dan weten, dat inbrengen in de 

commissie- en raadsvergaderingen.   

Het is belangrijk dat we de komende vier 

jaar ons ledental versterken en dat we meer 

mensen krijgen die actief voor onze partij 

willen zijn, hetzij als raadslid, hetzij als 

bestuurslid, lid van de campagnecommissie 

of op een andere manier. Wij zullen 

aansprekend moeten zijn voor mensen. Als 

voorbeeld noem ik ons bezoek aan het 

Haerenkwartier toen bekend werd dat er 

grootschalige renovatie en nieuwbouw 

plaats zou vinden. Over niet al te lange tijd 

zullen we nog een keer langs de deuren 

moeten gaan om te horen hoe het nu gaat. 

We moeten vooral dicht bij mensen staan 

en aansprekende onderwerpen kiezen om 

voor te strijden. Er staan voldoende 

onderwerpen in ons verkiezingsprogramma 

om mee naar buiten te gaan. Uiteraard zijn 

wij er voor die mensen die een steuntje in 

de rug kunnen gebruiken. Letten wij op 

goede regelingen voor mensen met een 

smalle beurs, staat werkgelegenheid, 

duurzaamheid, onderwijs, sport en kunst en 

cultuur hoog op onze lijst.  

 

De ‘nieuwe’ raadsleden en 

commissieleden, Bart en Ivelina, hebben 

eerst een portefeuille mogen kiezen. 

Ivelina wilde graag financiën, dus zij zit in 

de commissie Planning en Control; daar zit 

ik ook in. Verder zitten Ivelina en ik in de 

commissie Ruimte. De portefeuilles 

worden nog een keer besproken tijdens de 

fractievergadering. 
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Bestuur 
 

Annelies Stolp (vicevoorzitter) 

Weper 6 8431  

RH Oosterwolde 

0516-522410 

astolpdeboer@hotmail.com 

 

Ivelina Chimpireva (secretaris) 

Zuidmaad 16  

8431 ZA Oosterwolde 

06-16022744 

ivelinavossen@gmail.com 

 

Olphert Smit (penningmeester)  

Vaart ZZ 72 

8426 AG Appelscha 

06-46413845 

olphertsmit@planet.nl 

 

Helmich Wiegersma (bestuurslid) 

Buttingasingel 51  

8431 AX Oosterwolde 

0516-514160 

h.wiegersma@hotmail.com 

 

Fractie

Fimke Hijlkema (fractievoorzitter) 

Opzienersweg 52  

8433 PN Haulerwijk 

06-51506168 

fimkehijlkema@pvdaooststellingwerf.nl 

 

Simon ter Heide (fractielid) 

Grietmanstraat 5  

8421 RK Oldeberkoop 

0516-451491 

simonterheide@pvdaooststellingwerf.nl 

 

Jelke Nijboer (fractielid) 

Quadoelenweg 8  

8431 LM Oosterwolde 

0516-588414 

jelkenijboer@pvdaooststellingwerf.nl 

 

Bart Polpe (fractielid) 

Drie Stellingenweg 48 

8431 GR Oosterwolde 

0516-512709 

 

 

 

Ivelina Chimpireva (fractie/commissielid) 

Zuidmaad 16  

8431 ZA Oosterwolde 

06-16022744 

ivelinavossen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 Ombudswerk 
Tel. 06 17814427 

 
(Joke de Boer) 
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