VAN DE VOORZITTER
INWONER AAN ZET!
Beste Leden,
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2020. Er zijn enkele signalen die in mijn ogen zouden kunnen leiden tot mooie
ontwikkelingen in Ooststellingwerf.
Zo was er onlangs een bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, over de omgevingswet. Deze wet wordt 2021
ingevoerd en zal vele andere wetten overbodig moeten maken en moeten leiden tot meer transparantie en minder
gedoe.
In de route hier naar toe zal deze bijeenkomst inzicht moeten geven over de omgevingsvisie. Daarom waren voor
deze avond met name vertegenwoordigers van recreatie en toerisme, natuur en landbouw uitgenodigd om hier over
mee te denken. In gemengde groepjes werd gesproken over wat Ooststellingwerf bijzonder maakt om in te werken,
te ondernemen, te recreëren en te wonen. En welk gereedschap hebben we nodig om dit te behouden en te
versterken waar dat nodig is. Hier kwamen prachtige zaken naar boven zoals: geef elkaar ruimte, durf creatief te zijn
met bestemmingen en verschillende sectoren hebben veel raakvlakken die kunnen leiden tot mooie
samenwerkingen.
Vooral dat laatste vond ik een mooie opbrengst van de avond. Samenwerken waar dat kan in plaats van harde
grenzen tussen elkaars werk- en/of woonplek en tussen landbouw en natuur. Deze drie sectoren bepalen voor een
groot deel de invulling van het landschap in Ooststellingwerf. En door nu gezamenlijk in groepjes over die invulling
te spreken bleek dat er veel overeenkomsten zijn hoe we de toekomst zien. We lopen nu tegen vergelijkbare
problemen aan en zien ook vergelijkbare kansen voor onze gemeente. Het met elkaar hierover spreken smaakt naar
meer.
Wat zou het mooi zijn om met de positieve signalen van die avond te komen tot een omgevingswet die deze intentie
in zich draagt.
Het tweede punt wat mij opviel is het plan rondom het winkelcentrum van Oosterwolde. Nadat het vorig jaar erg
stroef liep over dit bestemmingsplan is er nu een plan gepresenteerd die de leegstand van panden moet verbeteren
en een visie over de kernen en de randen van het winkelgebied. Ook hier straalt nu betrokkenheid van ondernemers
en winkeliers uit en zelf de handschoen oppakken en waar dat nodig is in gezamenlijkheid.
Twee plannen die kunnen leiden, eigenlijk zeg ik liever moeten leiden, tot een mooie toekomst voor onze leef- en
werkomgeving. En laten we hopen dat woorden als bezwaarprocedure worden vervangen door
ondersteuningsbetuiging.
De inwoners van Ooststellingwerf zijn aan zet!
Cees Pieter van Burgsteden
Voorzitter CDA Ooststellingwerf

www.cda.nl/friesland/ooststellingwerf

VAN DE WETHOUDER
ZO HALVERWEGE.....
Met het schrijven van een artikel voor de nieuwsbrief bestaat er bij mij altijd een mooi moment van terugblikken en
vooruitkijken. En nu ik hier thuis op zolder aan schrijf denk ik terug aan de woorden van de pastores van vanmorgen:
het was me wel een week!
Zij doelde op de gebeurtenissen rondom het coronavirus in Nederland en het feit dat alle Nederlandse voetbalteams
zijn uitgeschakeld voor het Europees voetbal. Waar soms spanning en onzekerheid letterlijk en figuurlijk dichtbij
komt, zoek je ontspanning voor de TV. Dat leidde tot snelle duidelijkheid met voor veel voetballiefhebbers een
teleurstellend resultaat.
Bij mij speelde die afgelopen week ook nog nadrukkelijk door mijn hoofd. Maandag een bijeenkomst met
ondernemers en vastgoed-eigenaren over de centrumontwikkeling. Fijn om te merken dat iedereen samen de
schouders eronder zet voor een prachtig en krachtig Oosterwolde. Dinsdag de raadsvergadering waar het Biosintrum
centraal stond. Er is brede steun om, met alle lering van dien, dit project voor Ooststellingwerf succesvol te laten zijn.
En woensdag hadden we de eerste bijeenkomst in het kader van Omgevingsvisie Ooststellingwerf. De vraag die
centraal stond ging over het toekomstbestendig maken en houden van ons landelijk gebied. Met onder meer agrariers
en recreatie-ondernemers zijn inspirerende gesprekken gevoerd en gaat het over ‘ruimte, regels en balans’.
Donderdag zijn we met een grote groep bewoners en collega’s door het dorp getrokken om zwerfafval te verzamelen.
Het jammerlijke was dat het geen uitdaging was om de zakken snel gevuld te krijgen. Als je er op gaat letten, ligt er
veel. Resultaat is nu wel dat je er op bent gefixeerd en je het eigenlijk nergens kunt laten liggen.
Als ik dan zo de week heb overdacht, ben ik blij dat ik jullie dit kan melden. Bij mij komt dan zo halverwege deze
bestuursperiode die zekere trots over Ooststellingwerf weer om de hoek. Niet alles is in een keer succesvol en het
gaat nog niet allemaal zoals in de ideale wereld. Maar wij met elkaar bouwen al langere tijd samen aan een mooie,
leefbare gemeente. En ook vandaag de dag zijn er nog velen die samen mee willen praten, denken en werken aan
de toekomst van Ooststellingwerf.
Met vriendelijke groet,
Marcel Bos
wethouder Ooststellingwerf

www.cda.nl/friesland/ooststellingwerf

VAN DE FRACTIEVOORZITTER
BEWOGEN DAGEN…
Daarvan kunnen we wel spreken. In de gemeenteraad staat de positieve chemie onder druk ervaren we. Het lijkt
wel of sommige partijen nu echt de profilering hoger op de agenda hebben gezet, nu we de tweede helft van de
bestuursperiode ingaan. Over twee jaar al weer verkiezingen. Is te begrijpen.
De overschrijdingen op het dossier ‘BioSintrum’ zorgden voor een hoge druk op het college en deden één raadslid
zelfs besluiten een motie van wantrouwen tegen de burgemeester in te dienen. Als CDA-fractie zagen we geen
enkele aanleiding om vragen te stellen bij het functioneren van onze burgemeester, dan wel bij het college, en zo
bleek de rest van de raad er gelukkig ook in te staan.
We blijven insteken op een economische ontwikkelstrategie rondom bio based economy en aanverwante
duurzaamheidsgebieden en vertrouwen in het effect van de lange adem.
Een strategie zoals onze gemeente die voorstaat, realiseer je niet in slechts enkele jaren. We zien dat de
samenwerkingsinitiatieven zoals die bedoeld waren, geleidelijk vorm krijgen. Dat moet vliegwieleffect opleveren
voor nieuwe economische activiteit, nieuwe bedrijven in onze gemeente, studenten die in onze projecten
participeren, nieuwe banen en zo een bijdrage in voor de lange termijn leefbaar houden van onze
plattelandsgemeente.
Maar, terugkomend op de openingspassage, ook als CDA-fractie staan we momenteel stil bij onze profilering de
komende twee jaren. Die zal belangrijk zijn ook als het gaat om de verkiezingen, die daarop volgen.
Vanuit de kern van het CDA- dna belicht, zullen we een aantal onderwerpen centraal stellen in de komende tijd,
waarmee we versterkt naar buiten treden. We nemen een aantal weken tijd om daarin scherpere keuzes te maken
en zullen die uiteraard met u delen.
Uiteraard in lijn met ons verkiezingsprogramma voor deze periode, maar ook vanuit de actualiteit. Dit zal zeker
een krachtig CDA geluid gaan opleveren de komende maanden waarbij wij erop vertrouwen dat u zich daar goed
in zult herkennen.
Wordt op korte termijn vervolgd.
Namens de CDA-fractie,
Herman Zwart

www.cda.nl/friesland/ooststellingwerf

Om in uw agenda te zetten
Maandag 25 mei a.s. om 19.30 uur: Ledenvergadering CDA
aansluitend om 20.15 uur: Vergadering met leden CDA- Opsterland en CDA-Weststellingwerf over
het concept visiedocument “Zij aan zij”.
We willen een aantal thema’s uit dit visiedocument met elkaar bespreken.
U ontvangt nog een uitnodiging voor deze vergaderingen.
Dan hoort u ook waar de vergaderingen worden gehouden.
Daarnaast wordt in Fryslân de komende weken regelmatig bijeenkomsten georganiseerd.
U kunt zelf opzoeken waar, wanneer en welk onderwerp via onderstaande link naar de website van
CDA Fryslân: https://www.cda.nl/fryslan/actueel/agenda/
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