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VAN DE VOORZITTER
KANTELPUNT
Beste CDA Leden,
We zijn nu in de laatste maand van 2018. Dit jaar heeft veel in beweging gebracht, maar het is een opmaat in mijn
ogen. Net als andere jaren komen er meerdere grote thema’s voorbij. Nu constateer ik dat het thema klimaat meer
dan ooit onderwerp van gesprek is. In Parijs hebben wereldleiders afspraken gemaakt over het vertragen van de
temperatuurstijging.
Zo zijn er in Den Haag de verschillende klimaattafels waar per tafel gesproken wordt om reductie van CO2 te
bewerkstelligen. Een van die tafelvoorzitters, Dhr. Samson, heeft op een Ondernemers Bijeenkomst
Ooststellingwerf hier met veel enthousiasme over gesproken.
In het jaar van Culturele Hoofdstad 2018 heeft de provincie o.a. door Places of Hope mensen laten nadenken over
hoe we met kwetsbare veengronden moeten omgaan met daarbij minder CO2 uitstoot. En dan ook nog behoud
van economisch perspectief.
De gemeente Oostststellingwerf neemt het initiatief met de bouw van Biosintrum, een duurzaam gebouwd
kenniscentrum rondom biobased economy.
Vele initiatieven waarbij bedrijven en gezinnen geïnspireerd moeten worden. Maar hoe gaan we anders denken en
werken? Gaat 2019 het jaar worden van de uitvoering?
Gaan we van ‘ erover praten’ naar de uitvoering?
En kijken we naar die ander die niet beweegt of een grootverbruiker is of gaan we zelf aan de slag? Niet de ander
veranderen maar zelf komen tot actie! Dat kunnen grote- en kleine dingen zijn, van de kraan sluiten tijdens het
tandenpoetsen tot het volleggen van je dak met zonnepanelen. Of nog mooier, het plaatsen van de kleine
windmolen. Hiermee zal de aanslag op het milieu kleiner worden zonder in te hoeven boeten op welvaart en
welzijn.
Maar misschien kun je ook stappen maken zonder te investeren.
Is het voor 2019 niet een mooi voornemen om voor jezelf, het bedrijf waar je werkt of als gezin een afspraak te
maken om bijvoorbeeld 5% minder de vervoersmiddelen te gebruiken? Het gaat zo makkelijk, ik weet het zelf ook,
om snel even de auto te pakken, terwijl er best ritjes zijn te combineren of zelfs overbodig zijn.
Het moet toch kunnen om bewust keuzes te maken, te beginnen in 2019.
Ik wens u allen goede feestdagen en een prachtig en duurzaam 2019
Cees Pieter van Burgsteden

Voorzitter CDA Ooststellingwerf
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VAN DE WETHOUDER
Nu ik weer een bericht mag schrijven in onze nieuwsbrief zijn we 200 dagen onderweg met dit college. Nou, ik kan
u zeggen dat de wittebroodsweken voorbij zijn en dat de uitdagingen zich laten zien. Met energie en enthousiasme
pakken we dit op en zo leren we Ooststellingwerf snel kennen.
De kennismaking met de verschillende dorpen hebben we als college opgepakt met bezoeken aan dorpsbelangen
en via de regio-overleggen. Maar als er nu één project is waarmee we de afgelopen periode het contact met het
buitengebied hebben gehad, is het Glasvezel. Voor onder meer agrariërs, zelfstandigen en bedrijven is een goede
internetverbinding een must. Maar ook de hele leefbaarheid in het buitengebied krijgt een enorme impuls als
daadwerkelijk in het voorjaar van 2019 de schop de grond in gaat.
Met de kreet ‘we gaan meters maken’ heb ik een ouderwetse liniaal aan Kabelnoord gegeven bij de start van de
vraagbundeling. De teller staat op ruim 37% en voor de Kerstdagen is de definitieve uitslag bekend. Ik heb er alle
vertrouwen in.
Een ander dossier gaat over de aanpak en het naar werk begeleiden van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Niet voor iedereen is het zelfstandig vinden van werk en het verdienen van inkomen eenvoudig. Dit
kan komen door het ontbreken van een diploma of startkwalificatie, maar ook door een geestelijke of lichamelijke
beperking. Zeker nu de arbeidsmarkt meer werk vraagt, willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen.
Dat kunnen wij als gemeente niet alleen en daarom gaan we nu met verschillende partners en belanghebbenden in
gesprek om samen de goede aanpak te bepalen en te komen tot actie en doen!
Met de warme woorden Benaderbaar en Verbinding wil ik afsluiten. Of het nu gaat om het effectief beleid, de
relaties binnen het gezin en de familie of het sociaal netwerk; bij alles gaat het om het open staan voor contact en
de echte connectie.
Dat is waar ik naar streef en wat ik u van harte toewens.
Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig nieuwjaar en hoop bovenal dat we met oog en oor
voor onze naaste betekenisvol omzien naar elkaar. Samen maken we er een prachtig 2019 van!
Met vriendelijke groet,
Marcel Bos
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UIT DE FRACTIE
Even bijpraten namens de CDA- fractie ,zoals die nu druk doende is om de belangrijkste doelen uit het
verkiezingsprogramma om te zetten in concrete activiteiten en besluiten in de gemeenteraad.
In het uitvoeringsprogramma staan vele thema’s benoemd met daarbij concrete doestellingen die naadloos
aansluiten aan belangrijke thema’s uit ons verkiezingsprogramma.
Denk daarbij aan het versterken van de samenleving middels mantelzorg,een accuraat preventiebeleid voor de
jeugd, de jeugdzorg , ouderen faciliteren zo lang mogelijk thuis te blijven wonen als ook een permanent beleid
op het terugdringen van eenzaamheid.
We gaan voor een duurzame en dynamische economische ontwikkeling waarbij de rode draad ‘bio based
economy’ heet. De agrarische sector willen we maximaal faciliteren bij het innoveren. Denk daarbij aan kansen
in relatie tot de bio based economy, maar ook aan het opwekken van energie uit zon en wind bijvoorbeeld.
En ook belangrijk: De ontwikkeling van recreatie en toerisme: Appelscha Regio 3.0.
We hebben het er flink druk mee en proberen de dossiers een krachtig CDA stempel te geven.
Als jonge en beperkt ervaren fractie kwamen we wat struikelend uit de startblokken deze zomer, maar we leren
snel bij en raken steeds beter in vorm. Jammer dat we Ate Duursma moesten missen, maar het is mooi dat Jan
van de Kooi ons kwam versterken! We specialiseren ons allemaal op deelgebieden en proberen zo binnen korte
tijd op hoog niveau te gaan presteren. De sfeer is uitstekend, de drive is groot en de talenten divers; klaar voor
het werk!
De bestuurlijke vernieuwing is voortvarend ingezet in Ooststellingwerf en we hebben daar een flinke bijdrage
aan geleverd vanuit de CDA- fractie. Het initiatief om met een uitvoeringsprogramma te gaan werken in plaats
van met een coalitieprogramma kwam mede uit onze koker en we dragen dagelijks bij aan het door-ontwikkelen
van een constructieve gemeenteraad, die veel presteert en weinig tijd verliest aan interne processen en interne
frictie. Iedereen doet mee en daarbij geldt het om in deze nieuwe setting optimaal onze doelen te bereiken uit
ons verkiezingsprogramma.
We hebben het vertrouwen dat dit gaat slagen.
We schakelen van grote dossiers als jeugdzorg, naar ogenschijnlijk kleine dossiers als oud papier en zoeken
naar handvatten om vanuit het CDA gedachtegoed standpunten te bepalen en lobby en besluitvorming in te
vullen. Wat betreft het laatstgenoemde onderwerp ( oud papier)volgt overigens een motie in december
betreffende het voorstel om de uitkeringen aan de voormalige inzamelaars geleidelijker af te bouwen. We halen
eruit wat erin zit.
Intussen zijn de contacten met de CDA fracties van de samenwerkingsgemeenten Opsterland en
Weststellingwerf opgepakt, waarmee we als complete fracties in dialoog gaan over strategische thema’s.
Gelijkschakelen waar we kunnen en elkaars posities kennen.
Dat past het CDA in het kader van de goed functionerende OWO samenwerking en die willen we maximaal
faciliteren en optimaliseren.
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Zo hebben we ook de contacten gelegd naar de CDA Statenfractie waarmee we in januari een
ontmoeting hebben gepland. We spreken dan over actuele thema’s uit onze gemeente en zoeken
naar synergie en versterking met de Statenfractie.
We gaan voor de kracht van de lokale samenleving en gebruiken daarbij de meerwaarde van de
samenwerking: In de fractie, in OWO-verband, met de Provincie en… met de leden.
Doe mee, denk mee en help ons bij onze opdracht. Geef ons signalen, ideeën, laat je kritiek horen
en help ons midden in de samenleving te staan.
Dank bij voorbaat.
Heel goede Kerstdagen en geluk en gezondheid voor 2019 gewenst!
Namens de CDA fractie Ooststellingwerf,
Herman Zwart

VAN DE SECRETARIS
VERKIEZINGEN IN 2019
Verkiezingen voor de Provinciale Staten (PS) Fryslân en Wetterskip (WS) Fryslân vinden plaats op
woensdag 20 maart 2019.
Op woensdag 12 december jl. zijn in de Provinciale Algemene Ledenvergadering voor CDA
Fryslân de programma’s en kieslijsten voor de PS en WS definitief vastgesteld.
Op donderdag 23 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor het Europerse Parlement (EP). Het
CDA-verkiezingsprogramma voor het EP en de advieslijst voor EP en EK worden op zaterdag 9
februari op het CDA Verkiezingscongres vastgesteld.
En de Eerste Kamer (EK) wordt via getrapte verkiezingen (via de provincie) op 27 mei 2019
gekozen.
De secretaris,
Henk Uithoff
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