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De PvdA zit weer in de coalitie! 
Beste leden, namens de fractie en het 

afdelingsbestuur afdeling Ooststellingwerf 

stuur ik jullie deze nieuwsbrief met daarin 

een terugblik op het afgelopen half jaar. 

Nu denkt u misschien ‘nou dat werd tijd’; 

u heeft immers sinds de Algemene 

Ledenvergadering op 16 mei niet zoveel 

meer gehoord van onze PvdA afdeling. Het 

goede nieuws is: er is véél gebeurd en er 

zijn mooie resultaten geboekt! Graag neem 

ik u in dit schrijven mee met de 

gebeurtenissen waar wij als fractie en 

bestuur zo druk mee zijn geweest. 

Na de verkiezingen op 21 maart bleek dat 

wij 17 stemmen tekort kwamen om onze 4 

zetels te behouden. Dus verloren wij helaas 

een zetel. Dat betekende dat onze 

oudgedienden Fimke Hijlkema, Simon ter 

Heide en Jelke Nijboer de fractie zouden 

gaan vormen en dat de nieuwkomers Bart 

Polpe en Ivelina Chimpireva op de 

reservebank kwamen als raadsopvolgers. 

Helaas werden wij vervolgens opgeschrikt 

door het nieuws dat Simon ter Heide, 

tijdens de bypassoperatie die hij moest 

ondergaan, was getroffen door een 

herseninfarct. Simon is halfzijdig verlamd 

geraakt en moet daardoor langdurig 

revalideren. Dat was een schok voor 

iedereen. Gelukkig gaat Simon inmiddels 

goed vooruit, loopt hij al weer met een stok 

en is hij sinds kort weer aanwezig bij de 

fractievergaderingen! Door het uitvallen 

van Simon kwam Bart Polpe als 

ziektevervanger in de gemeenteraad.  

Na de installatie van de nieuwe raad op 29 

maart; het tot stand komen van een 

raadsprogramma in april; de 

coalitieonderhandelingen in april-mei; en 

de Algemene Ledenvergadering van PvdA 

afdeling Ooststellingwerf op 16 mei, kon 

Fimke Hijlkema op 22 mei 2018 worden 

geïnstalleerd als wethouder namens de 

PvdA in onze gemeente! Op onze website 

zal Fimke met enige regelmaat een update 

geven van haar werkzaamheden. 

 

Wisselingen in fractie en bestuur 
Door het wegvallen Fimke uit de fractie 

werd Bart Polpe beëdigd als raadslid en 

schoof Ivelina Chimpireva door als 

tijdelijk raadslid voor de vervanging van 

Simon. Vervolgens heeft de fractie aan 

bestuursvoorzitter Annelies Stolp, de 

eerstvolgend beschikbare kandidaat op 

onze lijst, gevraagd de plek van Ivelina als 

commissielid/raadsopvolger over te 

nemen. Al met al hebben wij met drie 

nieuwe mensen in de fractie hard moeten 

werken om ons het politieke werk van de 

raad en de raadscommissies eigen te 

maken! Er komt zoveel op je af…. Daar 

hebben wij in de maanden juni, juli en 

september veel tijd voor nodig gehad. 

Ondertussen ontstond er onderbezetting in 

het bestuur. Vanwege onverenigbaarheid 

van functies moest Ivelina Chimpireva, 

nadat zij een raadszetel kreeg, terugtreden 

uit het afdelingsbestuur. Daarmee verloor 

het bestuur helaas een uitstekende 

secretaris. Omdat Lien Dankbaar, Herman 

Spoelstra en Helmich Wiegersma op de 

ALV van 16 mei ook al afscheid hadden 

genomen waren er nog maar twee 

bestuursleden over, waarvan de voorzitter 

nu dus óók fractielid is. Vanwege het 

inwerken van de fractie en de 

zomervakantie heeft het afdelingsbestuur 

dus even op een laag pitje gestaan. 

Gelukkig hebben zijn er inmiddels twee 

mensen bereid gevonden om het bestuur te 

komen versterken. Joke de Boer heeft het 

secretariaat overgenomen en Margreet 

Bergsma wil zich als bestuurslid inzetten 

voor de permanente campagne en ad hoc 

activiteiten. Zo maakt het bestuur nu weer 

een vliegende start! De komende weken 

gaan wij de samenwerking met de PvdA 



Weststellingwerf verder uitbouwen, gaan 

we ons inzetten voor de permanente 

campagne en moet er natuurlijk ook weer 

een Algemene Ledenvergadering worden 

georganiseerd in het najaar. 

 

Raadsprogramma 
Onze fractie heeft heel actief meegewerkt 

aan het tot stand komen van het 

raadsprogramma. Dit verliep in een hele 

goede sfeer. Na de verdeeldheid in de 

gemeenteraad gedurende de afgelopen 

periodes kan het best bijzonder worden 

genoemd dat alle fracties op één lijn 

kwamen en hun handtekening onder het 

raadsprogramma hebben gezet. Wij zijn er 

best trots op dat dit punt uit ons 

verkiezingsprogramma werkelijkheid is 

geworden! Inmiddels heeft het college het 

raadsprogramma omarmd en uitgewerkt in 

een uitvoeringsprogramma 2018-2022. 
(https://www.ooststellingwerf.nl/organisatie/college

-van bw_42662/item/raadsprogramma_17569.html) 

 

Hoofdpijndossiers 
Een frisse start met een nieuwe coalitie en 

veel nieuwe raadsleden (ook bij de andere 

partijen) kon niet verhelpen dat we te 

maken kregen met een aantal hoofdpijn 

dossiers uit de vorige periode. De plannen 

voor woningbouw op het terrein van het 

voormalige miniatuurpark in Appelscha 

lieten de gemoederen hoog oplopen. 

Omdat zich voor dit inmiddels 

verpauperende terrein al meer dan tien jaar 

geen initiatiefnemer heeft gemeld voor 

toerisme- of horecaexploitatie wil de 

eigenaar/projectontwikkelaar daar nu een 

woonwijk realiseren, waar o.a. 

zorgwoningen en seniorenwoningen 

komen. Daarvoor moest de gemeenteraad 

toestemmen met een wijziging in het 

bestemmingsplan. Veel ondernemers uit 

Appelscha maken zich echter zorgen dat 

deze woonwijk verdere ontwikkelingen op 

de Boerestreek in de toekomst zullen 

belemmeren. Er meldden zich veel 

insprekers bij raads- en 

commissievergaderingen en er vond een 

verhitte discussie plaats in de raad. Toch 

stemden wij als fractie voor de 

bestemmingswijziging. Het feit is nu 

eenmaal dat er in al die jaren geen 

ondernemer is gekomen met een passend 

plan en dat het gebied er verpauperd bij 

ligt. Dat is geen visitekaartje. Wij vinden 

het belangrijk dat dit centraal gelegen 

terrein na al die jaren weer een functie 

krijgt. Bovendien komen de nieuwe 

woningen verder af te liggen van de 

Boerestreek dan reeds bestaande 

woningen. Ook betreft het hier geen 

gemeentegrond maar particuliere grond en 

een particulier initiatief. Wij kunnen een 

eigenaar niet dwingen om een andere 

bestemming te geven aan zijn terrein, hoe 

graag een aantal ondernemers en bewoners 

uit Appelscha dat ook zouden willen. 
 

Alleen PvdA tegen zonnepanelen 

Molenbosch 
Dan was er de aanvraag voor een 

‘Verklaring van geen Bedenkingen’ voor 

de aanleg van een zonnepanelenpark bij 

Oldeberkoop. De twee weilanden, waar de 

zonnepanelen moeten komen, liggen aan 

de rand van het Molenbosch. Ze hebben 

een agrarische hoofdfunctie en zijn mede 

bestemd voor het behoud, herstel en 

versterking van de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden en voor het 

behoud van archeologische waarden. De 

zonnepanelen komen op grote hoogte te 

liggen en er komen hoge hekken om heen. 

De weilanden liggen aan weerszijden van 

een eeuwenoud laantje omgeven door 

parkbos. In het cultuurhistorisch rapport 

wordt dit gebied omschreven als “gaaf”, 

waarbij overigens het naastgelegen 

bungalowpark wel nadrukkelijk wordt 

aangemerkt als landschappelijke 

verstoring.  

Een voorlopige goedkeuring voor het 

zonnepark werd in december 2017 al door 

de vorige gemeenteraad afgegeven. Ook 

toen stemde de PvdA tegen. Een deel van 

de argumentatie die toen werd ingebracht 

door Fimke Hijlkema: “Wij zijn 

voorstander van het vooraf uitgebreid en 

volledig informeren van omwonenden en 
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het via vooraf overleg komen tot een breed 

gedragen voorstel. Dus wat ons betreft 

hadden de concrete plannen eerder 

gecommuniceerd moeten worden en wij 

vinden het te gemakkelijk dat het college 

dit overlaat aan de initiatiefnemer. Wij 

verzoeken het college dan ook om andere 

initiatiefnemers op te dragen zorgvuldig 

over de concrete plannen te communiceren 

en een inloopbijeenkomst te organiseren 

als zij iets willen”. 

Er zijn veel tegenstanders van 

zonnepanelenvelden op deze plek. Niet 

alleen omwonenden en Plaatselijk Belang 

Oldeberkoop, maar ook It Fryske Gea, de 

Friese Milieufederatie, Agrarische natuur 

en milieuvereniging Gagelvenne en de 

Bond Heemschut zijn tegen het plan. Een 

veel gehoord geluid is dat er slecht is 

gecommuniceerd en dat er geen ruimte was 

voor een discussie over alternatieve 

locaties. Als enige fractie stemde onze 

PvdA fractie tijdens de raadsvergadering 

van 25 september tegen het plan. De 

negatieve impact op omgeving, natuur en 

landschap wogen voor de fractie zwaarder 

dan de geringe energie-opbrengst van de 

twee beoogde zonnepanelenvelden. 

Volgens ons past dit niet op deze plek in 

Oldeberkoop, het dorp dat bekend staat om 

zijn prachtige parkbossen en prachtige 

wandelmogelijkheden. Ivelina Chimpireva 

heeft aangekondigd op de volgende 

raadsvergadering met een motie te komen 

om het gemeentelijk beleid op het gebied 

van de aanleg van zonnepaneelvelden te 

verbeteren. Burgerparticipatie en 

ruimtelijke afwegingen moeten beter, 

“want zoals het nu is gegaan verdient het 

niet de schoonheidsprijs”, aldus Ivelina. 

Dit was dus ook een lastige kwestie voor 

onze wethouder Fimke Hijlkema. 

De andere fracties maakten vrijwel 

allemaal melding van een zware afweging, 

die uiteindelijk dus bij allen in het voordeel 

uitviel van duurzame energie, waarbij het 

feit dat het om particuliere grond en 

voortzetting van een reeds eerder ingezette 

weg ging, ook meespeelde. Uiteraard zijn 

wij als PvdA groot voorstander van 

duurzame energie. Om onze 

duurzaamheidsdoelstelling te halen zullen 

we meters moeten maken, maar niet ten 

koste van alles! We moeten wildgroei van 

zonnepanelenvelden -en ook van eventuele 

windmolens- in het waardevolle landschap 

van Ooststellingwerf zien te voorkomen. 

Wij zien die het liefst verschijnen op 

daken, bij industrieterreinen en op percelen 

die qua landschappelijke, 

cultuurhistorische en belevingswaarden 

minder hoog scoren.  

 

Afval scheiden loont 
Een ander onderwerp waar veel discussie 

over was, is de verandering van de 

beprijzing van de afvalinzameling. Het 

idee achter het nieuw in te voeren Diftar+ 

systeem is dat de burger zijn restafval per 

gewicht gaat betalen, mensen hun afval 

beter zullen gaan scheiden. Op dit moment 

wordt er door Omrin tussen het restafval 

nog heel veel groen en papier aangetroffen, 

dat er bij de nascheiding uitgehaald moet 

worden. De PvdA is groot voorstander van 

Diftar+, omdat wij denken dat dit niet 

alleen burgers stimuleert om beter afval te 

scheiden, maar zij zichzelf ook kosten 

kunnen besparen. Dat is goed voor mensen 

met een kleinere portemonnee.  
 

Prikkedam 
Ook de Prikkedam blijft een 

hoofdpijndossier. De gemoederen liepen 

hoog op nadat de Motorclub 

dwangsommen opgelegd heeft gekregen 

vanwege het overschrijden van de 

geluidsnormen. CDA wethouder Marcel 

Bos is nu aan zet om te komen met een 

oplossing. Daar is in elk geval wel extra 

geld voor nodig. Er moet een nieuwe 

bestemmingsplanprocedure worden 

doorlopen terwijl het geld daarvoor al op is 

gemaakt door het vorige college. Wij zijn 

voorstander van het vrijmaken van de 

benodigde honderdduizend euro om zo 

snel mogelijk uit deze nare impasse te 

komen!  
 

 



Vooruitblik 
Voor de komende maand staat de 

programmabegroting 2019-2022 centraal. 

Deze wordt op 30 oktober behandeld in de 

raadscommissie Planning en Control en op 

6 november in een lange raadavergadering 

van 14.00 tot 23.00 uur. De 

fractievergaderingen vinden  plaats op 

woensdagen en worden tijdelijk niet op het 

gemeentehuis gehouden maar bij Simon ter 

Heide thuis. De eerstvolgende 

bijeenkomsten zijn op 24 oktober en 7 

november.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

https://ooststellingwerf.pvda.nl/
https://www.facebook.com/pvdaooststellingwerf

