VAN DE VOORZITTER
VRIJHEID
Beste CDA-leden,
Het sociale leven en de werkomstandigheden zijn nu al twee maanden door het coronavirus anders dan normaal.
Deze bijzondere tijd heeft ervoor gezorgd dat ook CDA activiteiten on hold staan.
Natuurlijk is dat vervelend, maar staat niet in verhouding tot het draaiende houden van een bedrijf, een gemeente.
Of nog heftiger, alle zeilen bijzetten voor de mensen die in de zorg werken of in het ziekenhuis. En de afstand die in
acht moet worden genomen voor dierbaren, die juist nu een knuffel, een kus of een schouder nodig hebben. Ik denk
dat we allemaal 2020 ons heel anders hadden voorgesteld.
2020 is 75 jaar in vrijheid waar veel aandacht aan besteed zou worden.
Vele mensen hebben voorbereidingen getroffen om in hun dorp of omgeving dit feit te herdenken en te vieren. Net
als vele evenementen zijn deze activiteiten afgelast en zal het herdenken plaats vinden via de media en door een
ieder in of rond zijn eigen huis.
Corona zal deze zomer zeker nog een grote invloed hebben over hoe we met elkaar omgaan en hoe we bewegen,
de anderhalve meter afstand is nu de norm.
De aantallen sterfgevallen en ziekenhuisopnames lijken voorzichtig iets te dalen, dat is natuurlijk gunstig. De
verleiding om de regels wat op te rekken en zo weer bezoekjes af te leggen en wellicht uit te kijken naar een terrasje
of weer normaal met collega’s het werk uit te voeren, is groot. Het zal deze zomer balanceren en zelfbeheersing zijn.
Hoe ontwikkelt het virus zich en biedt dit dan perspectief voor meer ruimte.
We hebben als bestuur ook nagedacht wat wij als CDA Ooststellingwerf gaan doen. Ik ken de statuten niet uit mijn
hoofd maar er zal vast iets instaan dat we jaarlijks ons moeten verantwoorden richting onze leden over financiën en
activiteiten van het afgelopen jaar. Dat hadden we gepland in mei. Uiteraard kunnen we dit uitstellen tot de herfst.
We pakken dit op wanneer dit weer verantwoord is. Dit geldt ook voor andere activiteiten die we willen uitrollen, zoals
het bespreken van het visiedocument: “Zij aan Zij”. Ook zijn er contactmomenten die betrekking hebben op de
verkiezingen van de Tweede Kamer voorjaar 2021.
Deze tijd laat zich kenmerken door grote onzekerheid en zorg voor jezelf en elkaar, op afstand, om gezond te blijven.
En misschien wel het verdriet van het gemis van familie of vrienden om je heen of zelfs het verlies van een dierbare.
Dat heeft grote invloed op het dagelijks leven en zal pijn doen. Maar laten we ook dankbaar zijn dat we nu 75 na het
einde van de oorlog in vrijheid kunnen denken, spreken en leven.
Vriendelijke groet en blijf gezond,
Cees Pieter van Burgsteden
voorzitter CDA Ooststellingwerf
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UIT HET BESTUUR
Beste CDA-ers,
De afgelopen tijd zijn er een hoop maatregelen genomen om de onzichtbare vijand te verslaan. Hierdoor kon ons
bestuur niet samenkomen, toch ontstond er via online kanalen, bij een aantal bestuursleden de drang om iets te
gaan doen. Als bestuur wilden we onze waardering uitspreken voor de zorgsector in Ooststellingwerf. Natuurlijk
kunnen we daar zelf niet naartoe om iets langs te brengen of te doen. Daarom hebben we de lokale bakkers gevraagd
om dozen oranjekoek te bezorgen op zorglocaties in: Oosterwolde, Appelscha, Oldeberkoop en Haulerwijk. We
hebben veel reacties van mensen uit de zorg ontvangen.
We hebben er bewust voor gekozen deze actie niet onder de aandacht te brengen via media. Wij vonden het toch
van belang om het in deze nieuwsbrief te zetten zodat u weet dat wij niet stil zitten, maar dat er volop actie is. Er
kwam via onze Facebook-pagina een bericht binnen van een zorgmedewerker van Stellinghaven Appelscha, die ons
vertelde dat het heel erg gewaardeerd wordt dat er aan de zorgmedewerkers wordt gedacht. Dit geeft ons de energie
om ondanks alles wat niet kan, te kijken naar wat WEL kan en ons hier voor in te zetten.
Met andere woorden: u hoort van ons!
Ik hoop u na de crisis weer te zien en wens u veel gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,
Harm Holwerda
Bestuurslid

VAN DE WETHOUDER
BIJZONDERE TIJDEN
We leven de afgelopen anderhalve maand onder heel bijzondere omstandigheden. De afstand tot onze dierbaren is
groot, de spanning voor veel ondernemers is onvoorstelbaar en dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe
slachtoffers en effecten van het Coronavirus.
Het is een wereld zoals niemand die eigenlijk eerder heeft meegemaakt. Op deze plek dan ook mijn enorme
waardering voor iedereen die in deze aanpak een rol vervult. In het bijzonder natuurlijk de zorgmedewerkers en de
mensen die zich als beslisser of uitvoerder hard maken om het ‘samen leven’ draaiende te houden.
En dat is onze samenleving waar u, jij en ik ons als CDA voor inzetten. Het zijn dan de grote belangen en thema’s
die aandacht krijgen, maar voor mij is helder dat wij als mens het verschil maken. De mensen klappen voor de zorg,
de gezinnen bewegen mee in de veranderende omstandigheden en ons gedrag maakt dat extreme maatregelen
achterwege kunnen blijven. Zij aan zij, dat zijn wij en onze (veer)kracht maakt dat er perspectief en licht mag zijn. Ik
zou willen dat daar de inspiratie inzit om vol te houden. Want zo eerlijk moeten we ook zijn, we zijn nog niet aan het
einde van deze bijzondere tijden!
Ook voor mij zijn het bijzondere tijden. De zolderkamer is niet de plek waar ik voor kies om als wethouder mijn werk
te doen. Ik mis het persoonlijke contact en het gemak van het gesprek. Niettemin ben ik onder de indruk van de
manier waarop we kunnen en blijven werken. En dan put ik energie uit de wijze waarop allerlei initiatieven ontstaan
en de saamhorigheid enorm versterkt. Juist onder deze omstandigheden zie je dat iedereen in Ooststellingwerf
gezamenlijk de schouders eronder willen zetten. De contacten tussen de verschillende dorpen, de verenigingen en
de gemeente zijn intens. Los van belangen, maar met één doel ‘alleen samen krijgen we deze crisis onder controle’.
En dan rest mij enkel te zeggen dat ik de hoop had dat de kloof tussen samenleving en politiek in deze tijd kleiner
was geweest. Maar zo wil ik niet afsluiten. Er liggen uitdagingen op onze weg en ik heb er vertrouwen in dat wij er
samen voor kunnen zorgen dat deze bijzondere tijden straks tot het verleden behoren. Hou vol en samen staan we
sterk!
Met vriendelijke groet,
Marcel Bos
wethouder Ooststellingwerf
06-5315 4289
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UIT DE FRACTIE
GEMEENTERAADSLID IN TIJDEN VAN CORONA
Wie mij twee maanden geleden gezegd had dat alles in Nederland van het ene moment op het andere moment
stil zou liggen, had ik niet geloofd. Dat kan toch nooit in zo’n overgestructureerd land als Nederland?!
Toch gebeurde het; het coronavirus waaide over ons gestructureerde landje.
Wat voel je je dan nietig als mens. Wij, die altijd alles zo in de hand houden, staan erbij als reddeloze wezens.
Van nabij heb ik gezien hoe dit tot spanning en innerlijke conflicten leidt bij zorgmedewerkers. Ineens moet je
kiezen tussen je eigen veiligheid en die van je cliënt. Het coronavirus zorgt voor een samenleving met twee
gezichten: enerzijds mensen die overuren draaien en onder enorme druk staan. Anderzijds een stilgevallen
economie, lege straten en meer eenzaamheid. En dan die vraag naar mondkapjes en testcapaciteit. We willen
veiligheid bieden, maar kunnen het niet, domweg omdat er te weinig beschermingsmiddelen zijn. Wat een druk
voor onze landelijke bestuurders. De beste stuurlui staan aan wal, is mij opgevallen.
Gelukkig zijn er ook mooie ontwikkelingen. Persoonlijk heeft de creativiteit, zorgzaamheid en liefdadigheid mij
beroerd. De kennis die tulpen aanbood om de kweker te steunen. De jongere die aanbiedt boodschappen mee te
nemen voor de buurvrouw. De bedrijven die doneren aan de Voedselbank. Het lijkt wel of dingen je in deze tijd
meer raken. De mens is van nature goed; dat wil ik graag vasthouden. Vanuit stilstand denk je ook na over de
vrijheid waarin wij leven en hoe waardevol dat is. Met trots heb ik op 15 april de vlag uitgehangen.
Als fractie moesten wij ons ook even resetten. Ineens kwam er bijna geen stuk meer vanuit de griffie. Was er geen
contact meer met de fractie, laat staan met andere raadsleden. Door deze kanteling was er in maart geen
raadsvergadering.
Pas medio april kwam alles weer op gang. De griffie heeft zich direct volop beziggehouden met manieren voor
digitaal vergaderen, dankzij de Tijdelijke Wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming. Ze hebben ons een
instructie gestuurd voor het programma Zoom, waarmee we op 9 april onze eerste fractievergadering hebben
gehad.
Op 21 april hadden we een oefensessie voor een raadsvergadering via een ander programma: StarLeaf en dat
ging best goed. Er zijn nog wel wat ongemakjes, want hoe ga je bijvoorbeeld om met een amendement dat door
meerdere partijen moet worden ondertekend? Dan moet je dus letterlijk in je auto stappen en bij je collega’s een
handtekening ophalen. Op 28 april hadden we onze eerste echte digitale Raadsvergadering, maar die ging helaas
compleet de mist in. Vanaf huis bleek niet iedereen een goede verbinding te hebben. Beeld en geluid haperde.
Na anderhalf uur werd het geheel gestaakt. De volgende dag, 29 april, was er een herkansing.
We zaten verspreid door het gemeentehuis en toen ging het goed.
In die vergadering is o.a. besloten dat wethouder Marcel Bos nog een jaar uitstel krijgt om te verhuizen naar onze
gemeente. Het was nog wel spannend, maar met 12 stemmen vóór en 8 stemmen tegen, heeft het voorstel het
gehaald. Verder is besloten om de zgn. ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor een supermarkt aan de
13 aprilstraat te weigeren. Een supermarkt op die plek strookt niet met de visie van een kernwinkelgebied. Het
laatste punt wat op 29 april behandeld is, was de vervanging van de fietsbrug tussen de Molenweg en de Houtwal.
De raad heeft unaniem ingestemd met een budget van € 350.000,- voor een nieuwe brug.
Dit was een ton hoger dan aanvankelijk begroot. De andere agendapunten van deze vergadering zijn
doorgeschoven naar de extra vergadering van 6 mei.
De middelen voor online vergaderen hebben we razendsnel onder de knie gekregen en het biedt, eerlijk is eerlijk,
ook voordelen. Je hoeft de deur niet uit en lange debatten zijn niet aan de orde. We gaan er weer volop tegenaan!
Namens de hele fractie wens ik u oprecht alle gezondheid in deze verwarrende, roerige tijden!
Gé Bouma
Fractielid
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Om in uw agenda te zetten
Algemene Ledenvergadering 2020
Normaalgesproken vindt elke voorjaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze
CDA- Afdeling Ooststellingwerf plaats met vaste onderwerpen als Jaarrekening 2019, Begroting
2020 en eventueel bestuursverkiezingen. Als gevolg van de Coronacrisis is deze vergadering nog
niet gepland. Als bestuur willen we, direct na de zomervakantie (eind augustus), alsnog deze ALV
bijeen kunnen roepen. Mocht ook in augustus/september er nog geen bijeenkomsten zijn
toegestaan, dan denkt het bestuur na over hoe we toch overleg (schriftelijk, via mail) kunnen
organiseren.
Tweede Kamerverkiezingen woensdag 17 maart 2021
Onder normale omstandigheden zal er op 17 maart 2021 de eerstvolgende verkiezing plaatsvinden,
te weten voor de Tweede Kamer (TK).
Op landelijk en ook op provinciaal niveau zijn al allerlei voorbereidingen gaande.
Tot 22 mei a.s. kunnen (moeten) kandidaten zelf solliciteren door een motivatiebrief in te zenden
via DIRK.
Per 10 oktober wordt de lijsttrekker verkozen op het CDA-Partij congres.
Het CDA bestaat dan ook 40 jaar.
Op 28 oktober krijgen alle CDA-afdelingen een conceptverkiezingsprogramma en de advieslijst TKkandidaten.
Waarschijnlijk donderdag 12 november organiseren wij als afdeling een ledenvergadering, waarin
we de advieslijst en het programma bespreken en we amendementen kunnen opstellen en indienen.
Op 12 december 2020 is er weer een CDA-partijcongres waarin het verkiezingsprogramma en de
kandidatenlijst worden vastgesteld.
Met vriendelijke groet,
Henk Uithoff
secretaris
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