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Februari 2018 

Vooraf 

Beste CDA-leden en geïnteresseerden, 

 

Ambassadeurs 

 

De  week waarin ik dit voorwoord schrijf is wellicht bijzonder. Waarom ik dat zo ervaar zal ik u uitleggen.  

De week begon met het aftreden van de minister van Buitenlandse zaken, Halbe Zijlstra. Door zijn bravoure 

verhaal heeft hij, de in Oosterwolde opgegroeide VVD’er het veld moeten ruimen. Omdat hij in onze gemeente is 

geboren en getogen voelt hij wel een beetje als een ambassadeur van Ooststellingwerf  en daarom is er toch een 

soort van verbondenheid. 

 

Kort daarna werd bekend gemaakt dat oud –premier Ruud Lubbers op 78-jarige leeftijd is overleden. Deze politicus 

heeft in zijn jaren CDA omhoog gestuwd tot een echte volkspartij die verantwoordelijkheid durft te nemen.  

Een ambassadeur van het CDA is ons ontvallen. 

 

Dan naar onze eigen gemeentepolitiek. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, onze plannen in deze 

campagne zullen in deze nieuwsbrief worden verwoord. Het betekent ook dat een nieuw team staat te trappelen 

om voor het CDA ons te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Maar ik was ook getuige van de laatste 

fractievergadering in deze setting. Vier van onze ambassadeurs zullen na de verkiezingen afscheid nemen, drie 

raadsleden en onze wethouder. En zij zijn allen oprecht onze ambassadeurs geweest, ze hebben vanuit onze visie 

bestuurd en getoetst. Mede daardoor staat Ooststellingwerf er gewoon goed voor! We zijn hen allen veel dank 

verschuldigd voor hun inzet. 

 

En in deze week zijn de Olympische Spelen in volle gang. Wat kan sport een mooie uitstraling geven over de hele 

wereld. En dan is succes een geweldige motor. Ambassadeurs. Zouden de sporters ons in het buitenland moeten 

vertegenwoordigen? Misschien als de nieuwe minister van Buitenlandse zaken? 

 

Ik hoop velen van u ergens in de campagne te ontmoeten. 

 

Cees Pieter van Burgsteden. 

Voorzitter CDA-Ooststellingwerf 

 

 

‘Ooststellingwerf staat er  

                                         gewoon goed voor!’ 
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Van de fractie 

Beste CDA-ers, 
 
De periode 2014-2018 van de gemeentepolitiek zit er bijna op. Nog één raadsvergadering op 20 februari en dan is 
deze periode afgesloten. Acht  jaar samenwerking met de coalitie van OB en VVD zit erop. Veel van onze ideeën 
uit het verkiezingsprogram zijn in deze tijd verwezenlijkt. Het laatste anderhalf  jaar samenwerking met de VVD was 
op sommige momenten kritiek, het rommelde bij de VVD en er zijn de nodige wisselingen geweest. 
 
In deze periode heb ik als fractievoorzitter hulp gevraagd aan Hennie Duin om mij op kritieke momenten te 
vervangen. Geen leuke opdracht. Maar de ziekte heeft mij toen geveld. Raadslid zijn vraagt veel van je en ook van 
de gezinnen. Op de gekste uren kun je maar aantreden en er wordt van je gevraagd de dossiers te kennen. 
Vooral van een fractievoorzitter: overleg met je coalitiegenoten, met B&W, met de gemeentesecretaris en met de 
griffier. Daarbij komt nog het vele overleg met je fractiegenoten, het bezoeken van de thema-avonden etc.  
U merkt het: raadslid-zijn vergt het nodige van je. 
 
We staan voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart, een nieuwe fractie en straks hopen we dat ons geluid ook 
in B&W door zal klinken met een nieuwe wethouder. Drie nieuwe wethouders moeten er komen .Van een 
wethouder wordt ook het nodige gevraagd. Ik las in de krant van 8 februari dat er meer dan 241 van de 1419 
wethouders voortijdig zijn afgehaakt, ziedaar… het is geen erebaantje. 
 
Terug naar de Ooststellingwerfse politiek: er komen veel nieuwe mensen op het pluche, ook het CDA krijgt een 
nieuwe ploeg met een drietal die de klappen van de zweep kennen. Het wordt hard werken en veel bij het gezin 
weg. Ik hoop dat het CDA een goede score krijgt. Met een nieuwe lijsttrekker moet dat zeker lukken. 
 
Gisteren was ik weer bij de specialist in het ziekenhuis en uitslag van de bloedonderzoeken gaven aan dat de 
ziekte weer de kop op steekt. Of ik weer chemo ga doen weet ik niet, maar ik houd de kop er veur. 
Ik zal jullie vast en zeker weer op de vergaderingen zien. 
 
Ik zeg maar zoals zo vaak in de raadszaal : Ik ben er klaar mee, deze keer is het na 16 jaar.  
 
Jan Oosterloo 
 
 
 
 
 
 
 
 
vast de komende tijd. 
 
Met vriendelijke groet 
Engbert van Esch  

 

 

 

 

 

 

‘Ik hoop dat het CDA een goede  

     score krijgt’ 
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Campagnetijd   

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen moet er geprofileerd worden!  
Als CDA Ooststellingwerf willen we graag een krachtig stempel (blijven) drukken op het bestuur van onze 
gemeente en we hebben een missie te gaan. Ons verkiezingsprogramma geeft duidelijk weer waar we voor 
staan en waar we voor gaan en met twaalf waardevolle kandidaten op de kieslijst kunnen we ons punt 
maken. 

Campagnetijd is aangebroken en sterk gesteund door het campagneteam en het bestuur kunnen we aan de 
bak. Diverse debatavonden hebben we al achter de rug en een aantal nog te gaan. Op 26 februari hebben 
we een forumdiscussieavond met Sander de Rouwe en Maurits von Martels onder leiding van Harry van der 
Molen in het Witte Huis georganiseerd (komt allen!) en begin maart plannen we een grote actie rondom het 
thema ‘mantelzorg’. Deze acties doen natuurlijk veel stof opwaaien! Verder zijn we erg actief op social media 
dankzij twee communicatiekanjers in ons team en er worden binnenkort posters, billboards en spandoeken 
geplaatst in de gemeente. 

Persoonlijk beleef ik deze periode als turbulent en ook inspirerend. Campagneteamvergaderingen, 
kieslijstteambijeenkomsten, fractie-, commissie- en raadsvergaderingen bijwonen om van te leren en bijna 
wekelijks met ‘onze’ wethouder om tafel voor coaching. Eerste excursies, kennismakingen buiten de 
gemeentegrenzen, workshop formeren (formatieproces na verkiezingen…) cursus raadlidmaatschap en 
gesprekken met collega- lijsttrekkers. Straks moeten we immers vlot kunnen accelereren samen. En nog heb 
ik het gevoel nog zoveel niet te beheersen… En als ik de zittende fractieleden en wethouder spreek en hoor 
in de praktijk; respect! Maar het besef dat ons team zo sterk is, geeft alle vertrouwen in succes en dus een 
substantiële bijdrage aan het realiseren van een stevig stuk CDA-typisch gemeentebeleid de komende jaren. 
Vertrouwd en dichtbij! 

Namens het CDA kieslijstteam, 

Herman Zwart 
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Discussieavond 26 februari 

Op maandagavond 26 februari 2018 houdt het CDA Ooststellingwerf in Het Witte Huis in Donkerbroek een 

discussieavond met prominente politici. Aanwezig zijn Sander de Rouwe, lid van Gedeputeerde Staten 

Friesland, en Maurits von Martels, Tweede Kamerlid. De avond staat onder leiding van Harry van der Molen, 

Fries en Tweede Kamerlid. Onderwerpen zijn Landbouw,  Duurzaamheid en Economie. Met deze avond wil 

het CDA een brug slaan tussen de lokale, provinciale en landelijke politiek. De avond is gratis en iedereen 

(ook niet-CDA-leden) is welkom. Het begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur met een netwerkborrel. 

Lokale thema’s 

Diverse mensen uit Ooststellingwerf hebben lokale thema’s aangedragen die behoren bij de onderwerpen 

Agrarisch, Duurzaamheid en Economie. Ook komt het behoud van de leefbaarheid van het platteland 

voorbij. Het CDA hoopt hiermee een brug te slaan tussen lokale, provinciale en landelijke politiek.  

Economie 

Voor een bloeiende economie is het belangrijk na te denken over innovatie, het aantrekken van mooie 

bedrijven, een groeiende werkgelegenheid en het creëren van hoogwaardige banen.  

Duurzaamheid 

Onze gemeente wil een energieneutrale gemeente zijn in 2030. In hoeverre kun je dat realiseren met 

alternatieve energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens? Wat komt erbij kijken? Hoe grijp je 

kansen die voorbij komen? Hoe wek je energie op uit reststroom? Hoe staat de ontwikkeling van het 

Biosintrum in dit verhaal? Over al deze punten kunt u mee discussiëren op deze avond.  

Landbouw 

In onze gemeente is veel agrarisch én natuurgebied. Dat hoeven geen tegenpolen te zijn; ze kunnen 

verenigen en elkaar versterken. Het CDA Ooststellingwerf heeft hart voor haar agrarische sector en wil de 

landbouw stimuleren tot innovatie. Tegelijkertijd vindt ze goed natuurbeheer belangrijk. In dit kader komen 

aan de orde: de fosfaatwetgeving, natuurinclusieve landbouw (kans of bedreiging?), waterwinning en het 

spanningsveld tussen natuurbeheer en landbouw.  

Leefbaarheid platteland 

Het CDA vindt fijn wonen op het platteland belangrijk. Daarvoor is bijvoorbeeld snel internet (glasvezel) 

nodig, maar ook faciliteiten, zoals kernwinkelgebieden, goed onderwijs en een bloeiend verenigingsleven.     

 

 

U en jullie komen toch ook? 
(en neem familie, vrienden, buren en bekenden mee….) 

 

Op 26 februari  a.s. hebben we een forumdiscussieavond met Sander de Rouwe  

(gedeputeerde in Fryslân) en Maurits van Martels (Lid Tweede Kamer). Deze avond staat  

onder leiding van Harry van der Molen (ook lid van de Tweede Kamer). 

 

Locatie:    Het Witte Huis te Donkerbroek.  

Aanvang:  20.00 uur. 

 

Iedereen is van harte welkom! 
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Heel Ooststellingwerf Zorgt  

Het CDA Ooststellingwerf deelt op 10 maart 2018 een Pluim uit aan zoveel mogelijk mantelzorgers in de 

gemeente. Het CDA wil hiermee waardering geven aan al die mensen die zich belangeloos inzetten voor 

een hulpbehoevende. Hierbij haakt het CDA aan bij de landelijke actieweek ‘Heel Holland Zorgt’ van 12 

t/m 17 maart 2018. Mantelzorgers kunnen aangedragen worden via mailadres: 

mantelzorg.pluim@gmail.com. 

Heel Ooststellingwerf Zorgt 

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de maatschappij. Ze zorgen ervoor dat iedereen mee 

kan blijven doen, dat eenzaamheid tegengegaan wordt en dat hulpbehoevenden niet aan de zijlijn 

komen te staan. Het CDA heeft veel waardering voor alle mantelzorgers in onze gemeente. Daarom 

deelt het CDA Ooststellingwerf op zaterdag 10 maart 2018, in het weekend voorafgaand aan de 

actieweek, een Pluim uit aan zoveel mogelijk mantelzorgers. Dit gebeurt onder de noemer ‘Heel 

Ooststellingwerf Zorgt’.    

Mantelzorgers aandragen    

Kent u iemand die een Pluim verdient omdat hij of zij zorg verleent aan een familielid, buurman, 

buurvrouw of misschien wel aan uzelf? Dan komt het CDA graag met u in contact. U kunt deze personen 

aandragen via mailadres mantelzorg.pluim@gmail.com. Hierbij graag opgeven: naam, adres, 

telefoonnummer, korte beschrijving van de verleende zorg en het aantal uren per week. Belangrijk is ook 

dat de persoon in kwestie van niets weet en thuis is op zaterdag 10 maart. Met u, als aandrager, wordt 

een afspraak gemaakt over het tijdstip van langs komen.  

Over de actieweek ‘Heel Holland zorgt’ 

De actieweek ‘Heel Holland Zorgt’ is een initiatief van de Stichting Heel Holland Zorgt. In de week van 12 

t/m 17 maart 2018 staat het werken in de Zorg- en Welzijnsector centraal. In het SBS-programma ‘Heel 

Holland Zorgt’ nemen bekende Nederlanders een kijkje in de wereld van Zorg en Welzijn. Ze laten zien 

wat erbij komt kijken als je werkt in deze sector. Hoe zwaar is het? Is het voor iedereen weggelegd? De 

titel ‘Heel Holland Zorgt’ is te danken aan ruim een miljoen mensen die iedere dag in deze sector 

werken.  

Voor meer informatie: https://www.heelhollandzorgt.nl/. 
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Provinciale verkiezingen 

 
In maart 2019 zijn de volgende verkiezingen, dit keer voor de Provinciale Staten en het Wetterskip. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen daarvoor begonnen. Als programcommissie oriënteren we ons op dit 
moment op alle relevante thema’s.  
 
Voorafgaand aan het schrijven van een concept willen wij de leden van de afdelingen in de gelegenheid 
stellen om alvast ideeën aan te dragen. Wij roepen u op om suggesties aan te dragen voor de twee 
programma’s die wij aan het voorbereiden zijn. Vanzelfsprekend kan in een latere fase het programma 
nog worden geamendeerd. Ons aanbod komt daarvoor niet in de plaats. 
 
Praktisch, tot 1 april (geen grap) stellen wij u in de gelegenheid om alvast ideeën aan te dragen. U kunt 
die mailen naar cda@fryslan.frl o.v.v. Programcommissie.  
 
Alvast hartelijk dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de leden van de Programcommissie 
 
Siem Jansen   Geart Benedictus 
Jetze Lont Harry Boon 
Gea Wielinga Sjoerd Wijnsma 
 

 

 

Oproep 

In deze Nieuwsbrief kunt u lezen welke activiteiten we doen om ervoor te zorgen dat heel veel mensen 

op ons CDA gaan stemmen. Deze activiteiten kosten veel geld. 

De Campagnecommissie heeft mij al gevraagd om het gereserveerde verkiezingsbudget te verhogen. Na 

overleg hebben we besloten dat te doen, temeer omdat al veel leden het verkiezingsfonds hebben 

gesteund naar aanleiding van onze oproep begin januari.  

Heel veel dank daarvoor! 

Mogelijk is ons verzoek aan de aandacht van een aantal leden ontsnapt. Wij zouden ons verkiezingsfonds 

nog verder willen aanvullen. Campagne voeren kost nu eenmaal geld. Daarom vragen we onze leden, die nog 

geen bijdragen hebben gegeven en iets kunnen missen, om een bijdrage voor het verkiezingsfonds. Met elke 

bijdrage, groot of klein zijn we hartstikke blij.  

U kunt de bijdrage overmaken op rekening met IBAN: NL26 RABO 0148 1705 79 t.n.v. CDA Ooststellingwerf 

o.v.v. Verkiezingsfonds. 

Het CDA heeft een ANBI-status; dat wil zeggen dat giften voor deze actie, net als de kosten van het 

lidmaatschap van het CDA, aftrekbaar zijn van de belasting. 

Arie den Blanken, penningmeester 
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Contactpersonen dorpen 

Mevr. H.A. 
Hoogenberg-
Haveman 

Bosweer 32 8426 GS APPELSCHA / 
RAVENSWOUD 

0516-431836 

Dhr.  P.H. Haveman Schapendrift 16 8435 WK DONKERBROEK 0516 – 491544 

B.J. van Daatselaar Frankrijk 6 8422 DJ ELSLOO  

Dhr. A.W. Brouwer Hoofdweg 15 A 8424 PJ ELSLOO 0516-420727 

Dhr. C.B. van Harten Noordeinde 12 8428 HM FOCHTELOO 0516 – 426788 

Dhr. M. Tel Zwetteweg 1 8432 PN HAULE 0516 - 577297 

Dhr. P. Akkerman Kerkstraat 23 A 8433 LJ HAULERWIJK 0516 – 422193 

Dhr. T.B. Frankema De Weidedijk 20 8425 SV LANGEDIJKE 0516 – 514180 

Dhr. J.W. Tondeur Veneburen 5 8423 VH MAKKINGA 0516 – 441672 

Dhr. B. van 
Noordenburg 

Egypte 1 8422 DR NIJEBERKOOP 0516 – 436442 

Dhr. E. Neut Molenbosch 3 8421 RS OLDEBERKOOP  

Dhr. G. van Berkum De Muijnhorn 14 8431 BJ OOSTERWOLDE 0516 – 850186 

Dhr. Y. Roijinga Schansdijk 4 8434 ND WASKEMEER 0516 - 577338 

 

                     

 

  

 
Blijf op de hoogte via de Facebookpagina van CDA Ooststellingwerf  : 

 
https://www.facebook.com/CDAOoststellingwerf/  
 
 

 

De contactpersonen zijn de “ogen en oren” van het CDA in onze eigen leefomgeving, in ons eigen dorp. 
Zijn er bepaalde situaties of kwesties waar het CDA bestuur van op de hoogte zou moeten zijn, neem dan 
contact op met de contactpersoon van uw dorp. Heeft u een item voor deze Nieuwsbrief? Ook dan kunt u 
dit melden bij uw contactpersoon. 
 

Bestuursleden  

Het bestuur van CDA-Ooststellingwerf bestaat uit:  
 
Cees Pieter van Burgsteden  Oosterwolde  voorzitter 
Henk Uithoff  Haulerwijk   secretaris 
Arie den Blanken Makkinga  lid 
Thea Eringa Waskemeer  lid 
Gerben Smeenk  Makkinga   lid 
Hamke Veenstra Oosterwolde    lid 

 

https://www.facebook.com/CDAOoststellingwerf/


 
 

www.cda.nl/friesland/ooststellingwerf 

 

 

 

 


