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VAN DE VOORZITTER 
 
POLITIEK IS MENSENWERK 
 
Beste CDA leden, 
 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn alweer even geleden. De uitslag was voor mij toch wel een telleurstelling, van 
4 naar 3 zetels in de raad. De kiezer heeft gesproken, maar het voelt als niet beloond worden voor stabiel besturen 
in de afgelopen periode, een inhoudelijk sterk verkiezingsprogramma en een mooie kandidatenlijst. En natuurlijk 
hebben we de campagneperiode geëvalueerd, wat ging goed en wat moet de volgende keer beter. Meer hierover 
in deze nieuwbrief. 
 
Met deze uitslag weet je als CDA dat je in het vormen van een coalitie niet de bovenliggende partij bent. En we 
willen graag meedoen om sturing te geven aan Ooststellingwerf. Onze verantwoordelijkheid nemen, maar niet 
tegen elke prijs. Dat is de inzet geweest. En natuurlijk zijn er verschillen tussen de politieke partijen en zijn er 
verschillen in standpunten, maar geen onoverbrugbare. Eigenlijk was dat tijdens de campagne ook wel gebleken. 
Dat maakte de weg vrij om vele onderwerpen als complete Gemeenteraad te onderschrijven. Dat zal voor de 
toekomst een positieve invloed kunnen hebben op de rol van de Gemeenteraad. Maar voor het vormgeven van de 
coalitiepartijen is dan de keuze wat minder vanzelfsprekend. Immers de verschillen zijn inhoudelijk niet groot, elke 
partij zou het bij wijze van spreken kunnen doen. 
 
Dan blijkt dat politiek mensenwerk is.  
Ooststellingwerfs Belang wilde graag met ons verder in de coalitie, samen met de PvdA. Naast een goede inhoud 
gaat het om mensen naar mijn beleving. Want als je verder wilt bouwen moet je elkaar vertrouwen. En in mijn ogen 
is dat de kracht van ons CDA. Vanuit voorgaande periodes laten we zien dat we goed kunnen besturen door het 
leveren van wethouders met capaciteiten. De CDA fracties zijn over de jaren heen inhoudelijk goed en kennen hun 
verantwoordelijkheid. Ook nu zit er een team met diezelfde kwaliteiten. 
 
Als voorzitter van CDA Ooststellingwerf ben ik daar trots op. 
 
Mooi dat we meedoen en ik heb er het volste vertrouwen in! 
 

Een mooie zomer toegewenst, 
 

Cees Pieter van Burgsteden 
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VAN DE WETHOUDER 

Het begon dinsdagavond 22 mei 2018 met een bijzonder 

moment. Ten overstaan van de gemeenteraad, de CDA-

fractie, mijn eigen familie en de hele gemeenschap heb ik 

mogen beloven dat ik mij als wethouder ga inzetten voor 

Ooststellingwerf; een prachtige gemeente waar veel kracht 

in de samenleving zit. 

 

Met veel leden heb ik al kunnen kennismaken, maar voor 

degene met wie dit nog niet is gelukt, stel ik me graag 

even voor. Ik ben Marcel Bos, 42 jaar en samen met mijn 

vrouw en drie kinderen wonen we in Wolvega. Naast mijn 

raadslidmaatschap ben ik de afgelopen jaren werkzaam 

geweest bij de Gemeente Meppel als waarnemend griffier, 

teamleider en strategisch adviseur. Met een grote 

voorliefde om betekenisvol te zijn in het openbaar bestuur 

heb ik JA gezegd op het verzoek om in Ooststellingwerf als 

gemeentebestuurder aan de slag te gaan. 

 

Nou, en dan gaat het beginnen. En ik kan u niet anders 

zeggen dan dat het heel goed aanvoelt. Ooststellingwerf is 

open, de organisatie is warm en er heerst veel energie om 

voor inwoners en ondernemers het beste te bereiken. 

Omdat ik een brede portefeuille heb, kom je met veel nieuwe mensen in contact. Veel verschillende mensen over 

diverse onderwerpen en allemaal zetten ze zich in om er wat moois van te maken.  

Zo mocht ik de nieuwe publiekshal van het gemeentehuis openen. Dit is een ruimte geworden die in alle 

toonaarden past; open, eigentijds en oog voor duurzaamheid. Vervolgens hebben we ons ingezet om het jaar 2017 

goed af te ronden. Hierbij zijn ook de credits gegeven aan onder meer Engbert van Esch die veel heeft bereikt. 

 

Natuurlijk hebben we als nieuw college ook onze eigen kleuring willen geven aan het Raadsprogramma dat is 

vastgesteld. Er ligt een Uitvoeringsprogramma die we eind juli gaan bespreken met de gemeenteraad. Als dit wordt 

vastgesteld ligt er een mooi kader om de plannen voor 2019 en verder aan te pakken. In een volgend bericht wil ik 

u meer vertellen over inhoudelijke onderwerpen als de aanpak van werk, de dienstverlening aan werkgevers, 

glasvezel en armoede. 

 

Ik heb het enorm naar m’n zin en we gaan ‘samen aan de slag’. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marcel Bos 
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UIT DE FRACTIE 
 
ONZE STEM VOOR WONINGBOUW OP LOCATIE ‘MINIATUURPARK’ APPELSCHA 

 

In de raadsvergadering van 19 juni j.l. heeft het CDA gestemd voor woningbouw op de locatie ‘miniatuurpark’, 

waarmee -met 13 stemmen voor- is besloten tot bestemmingsplanwijziging en wordt voorgesorteerd op de bouw 

van 55 woningen. Het betreft het plan om 32 zorgconcept- woningen te bouwen en 23 starterswoningen. 

Een bewogen proces tegen de achtergrond dat diverse belangenbehartigings-organisaties uit Appelscha fel 

gekant waren tegen het onttrekken van dit perceel aan de mogelijkheden voor de ontwikkeling van recreatie en 

toerisme aan de Boerestreek. De overweging om het project eerst te bevriezen om alternatieven een kans te 

geven leek het CDA niet realistisch gezien, enerzijds de duur (3 jaar) en de zorgvuldigheid van het traject van 

bestemmingswijziging tot nog toe, en anderzijds de verwachting dat concrete financieel uitgewerkte 

alternatieven, die ook nog eens kunnen rekenen op instemming van de particuliere grondeigenaar, niet binnen 

redelijke termijn haalbaar zijn. 
 

WAAROM HEEFT HET CDA INGESTEMD MET DE WONINGBOUWPLANNEN? 
 

Als eerste vanwege de maatschappelijke meerwaarde van deze woningbouw. Voor Appelscha en de 

omliggende kleinere dorpen is de bouw van zorg-geschikte woningen en starterswoningen een passend 

antwoord op een groeiende vraag. En vanuit de demografische ontwikkelingen van onze gemeente eens temeer 

een goed woningbouwconcept. Koopwoningen voor jongere bewoners met een lagere financieringsbehoefte zijn 

veel gevraagd. En grond-gebonden woningen voor bijvoorbeeld ouderen (maar niet alleen voor ouderen)met 

een zorgbehoefte eveneens. Dat zijn aspecten die het CDA veel waarde toebedeelt. 
 

En inbreiding in het dorp zonder grondbeslag in het buitengebied is ook een groot voordeel van bouwen op deze 

locatie. Centraal gelegen in het dorp met ruime parkeervoorzieningen waardoor de parkeerdruk op het 

Boerestreekgebied niet toeneemt. En het onlangs in kracht getreden ‘locatieprofiel Boerestreek’ voorziet in 

duidelijkheid voor organisatoren van activiteiten en omwonenden als het gaat om activiteiten en hun impact op 

bestaande- en nieuw te realiseren bebouwing. 
 

En ook een belangrijk gewicht in de schaal was het feit dat bouwen in onze gemeente onder druk staat. 

Provinciaal wordt bepaald hoeveel woningcontingent naar onze gemeente gaat en het eventueel niet benutten 

van deze woningbouwkans zou mogelijk minder woningbouwmogelijkheden inhouden voor de langere termijn. 

Een belangrijke zet bij het keren van de afname van inwoners in Ooststellingwerf. 

 

Zo stemde het CDA dus voor de bestemmingsplanwijziging, maar heeft tevens een motie ingediend om het 

college te verzoeken nog dit jaar met de diverse belangenbehartigingsorganisaties in Appelscha een project van 

overheidsparticipatie te starten. Dit om de krachtige initiatieven die in Appelscha zijn ontsproten om voor het 

dorp een integrale omgevingsvisie te ontwikkelen van waaruit alle toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen voor 

het dorp een logische plek kunnen krijgen, te faciliteren. 

Zo is er in goede samenwerking veel te bereiken in het samen ontwikkelen van het Appelscha van de toekomst. 

 
Namens de CDA fractie,  

 
Herman Zwart 
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EVEN VOORSTELLEN… 
 

Op de laatste algemene ledenvergadering ben ik toegetreden tot het bestuur van het CDA-

Oosstellingwerf en daarom stel ik mij even kort aan u voor. 

 

Mijn naam is Harm Holwerda en ik woon in Oosterwolde. Ik ben 19 jaar oud en studeer 

ondernemerschap en retail in Groningen. 

In deze nieuwsbrief mag ik in het kort iets vertellen over de plannen die het bestuur heeft voor de 

komende jaren. 

 

Na de verkiezingscampagne hebben alle mensen van de kieslijst/fractie bij elkaar gezeten om de 

campagne van de gemeenteraadsverkiezingen te evalueren en daar zijn een paar heel 

interessante dingen uitgekomen. 

Het meest opvallende is dat men de zichtbaarheid in de dorpen miste. 

 

Daarmee wordt naast promotiemateriaal ook de bekendheid van mensen en de betrokkenheid van 

mensen bedoeld omdat toch blijkt dat mensen graag stemmen op iemand die zij kennen .Hierbij 

kwam naar voren dat dit niet alleen een probleem is voor de campagnetijd maar dat dit meer een 

structureel probleem is. 

 

In het bestuur hebben we hier over nagedacht en naar aanleiding daarvan heb ik een opzet 

gemaakt voor een plan voor de komende jaren om de zichtbaarheid in de dorpen terug te 

brengen. De bedoeling is dat bestuursleden samen met partijleden, fractieleden en 

dorpscoördinatoren een thema avond/activiteit organiseren in een dorp, zoals bijvoorbeeld een 

avond over het onderwijs, die gehouden werd in Haulerwijk. Dit is belangrijk om nieuwe mensen 

naar de partij te trekken, ook voor de politieke visvijver. 

 

Inderdaad, u heeft het goed gelezen: wij vragen om hulp. 

Van praktische hulp tot het pientere denkwerk…. wij kunnen alle tips en suggesties gebruiken. Dus 

mocht u een goed onderwerp of leuke activiteit voor een thema-avond weten dan kunt u onder dit 

bericht mijn email adres vinden. 

 

De verwachting is dat er na de zomervakantie een definitief document komt met de aanpak voor 

het terugbrengen van de zichtbaarheid in de dorpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Harm Holwerda 

harmholwerda@home.nl  
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VAN DE SECRETARIS 

Belangrijke data nieuwe seizoen:  
 
Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten (PS) en het 
Waterschap (WS). Per 11 september 2018 ontvangen we als gemeentelijke afdeling het 
Conceptverkiezingsprogramma en de advieslijsten voor PS en WS van de provinciale afdeling.  
 
Begin oktober 2018 ontvangen we als afdeling ook nog het Europees verkiezingsprogramma van 
het landelijk partijbureau. Per 29 september kiest de Provinciale ALV de lijsttrekkers PS en WS.  
 
Waarschijnlijk op donderdag 8 november 2018 kunnen we dan als afdeling in onze Algemene 
Ledenvergadering stemmen over de lijsten en programma’s voor de PS en het WS. Ook is er dan 
de mogelijkheid om amendementen voor te stellen op het CDA programma voor de Europese 
Verkiezingen.  
 
Per 10 november 2018 is de sluitingsdatum voor de gemeentelijke afdeling om de uitslag van 
verkiezingen voor PS en WS door te geven aan Provinciaal bestuur en om amendementen op 
programma’s van PS, WS en EP naar het Provinciaal Bestuur te zenden.  
 
Op 23 mei 2019 zijn er de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP).  
 
En op 4 december 2018 zendt het partijbureau de advieslijst voor de Eerste Kamer (EK) en voor 
het Europees Parlement naar de gemeentelijke afdelingen.  
Dus in een ledenvergadering, waarschijnlijk donderdag 10 januari 2019, kunnen we dan de 
advieslijsten bespreken en eventueel voorstellen indienen bij het landelijk Partijbureau voor 
aanpassingen (sluitingsdatum 13 januari 2019).  

De secretaris,  
 

Henk Uithoff  
 
 

HET BESTUUR VAN CDA-OOSTSTELLINGWERF 

WENST U ALLEN 

EEN HEEL FIJNE EN ONTSPANNENDE VAKANTIE! 

 

 

BESTUURSLEDEN 

Het bestuur van CDA-Ooststellingwerf bestaat uit: 

 

Cees Pieter van Burgsteden  Voorzitter 
Henk Uithoff    Secretaris 
Arie den Blanken   Penningmeester 
Hamke Veenstra   Lid 
Jan van der Kooi  Lid 

Harm Holwerda   Lid 

 


