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Klaas de Boer

“Er is nog vEEl tE winnEn in opstErland!”
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BEETSTERZWAAG- 
Zes jaar geleden leverde 
Opsterlands Belang 
voor het eerst in de 
partijgeschiedenis een 
wethouder.  Zijn naam 
is Klaas de Boer. Hij 
houdt zich bezig met 
onderwijs, peutersp
eelzalen,recreatie en 
toerisme, dorpenbeleid, 
economisch beleid en 
nog veel meer. Hoe is 
de stand van zaken? 
Wat mogen we nog 
verwachten? 

Hoe gaat het met het onderwijs 
in Opsterland?

“In 2005 heb ik de portefeuille 
onderwijs overgenomen, een 
hoofdpijndossier waarbij de emo-
ties hoog oplaaiden bij ouders 
en onderwijskrachten. Nu inmid-
dels twee jaar verder staat er een 
complete nieuwe onderwijsorga-
nisatie. Het gaat goed, er is een 
stijgende lijn te zien en de rust is 
weer teruggekeerd op de scho-
len. Elke school heeft weer een 
directeur en er is een algemeen 
directeur met een eigen stafbu-
reau en een bestuurscommissie. 
Maar we zijn nog niet klaar, het 
openbaar basisonderwijs en de 
Burgemeester Harmsmaschool 
worden verzelfstandigd en dat 
betekent een scheiding tussen 
politiek en onderwijs. Er wordt 
nu weer gewerkt aan de kwaliteit 
van het onderwijs in het belang 
van onze kinderen. En daar gaat 
het om”

Hoe is het met de 
peuterspeelzalen?

“ Waren vroeger ‘samen spelen’ 
en opvang voor werkende ouders 
de motieven om een peuterspeel-
zaal te beginnen, tegenwoordig 
zijn vroegtijdige signalering van 
opvoedingsproblemen en taalach-
terstanden belangrijke functies 
geworden. Peuterspeelzaalwerk 
is een onmisbare schakel in de 
doorgaande ontwikkelingslijn van 
jonge kinderen. Daarom moet het 
beter aansluiten op het basison-
derwijs. Er zijn in Opsterland 13 

peuterspeelzalen en 12 besturen 
die met de gemeente Opsterland 
en de welzijnsstichting Timpaan 
de handen inéén slaan om het 
peuterspeelzaalwerk een stevige 
extra kwaliteitsimpuls te geven. 
Daarvoor werd kortgeleden een 
convenant ondertekend en zijn 
afspraken gemaakt over de inten-
sivering van de samenwerking. 
De gemeente steekt er meer geld 
in en steunt daarmee een kwa-
liteitsimpuls in het peuterspeel-
zaalwerk. Ik ben blij dat we nu 
zover zijn.”

Waneer krijgen we de eerste 
brede school?

“Opsterlands Belang is een warm 
voorstander van brede school. 
De initiatieven per dorp worden 
ondersteund door de gemeente 
d.m.v. een ontwikkelingssubsi-
die van € 5000,00. Met dat geld 
kan elk dorp haar eigen plannen 
maken. Dit hoeft niet te beteke-
nen dat er een nieuwe school 
wordt gebouwd, het gaat om het 
netwerk en samenwerking met 
meerdere partijen uit het dorp. 
Het nieuwe beleid brengt dor-

pen ertoe aanvragen te doen voor 
multifunctionele accommodatie 
in combinatie met een nieuw 
schoolgebouw. In Frieschepalen 
is een pilot opgestart, hier werken 
openbaar en bijzonder onderwijs 
samen met de peuterspeelzaal en 
dorpshuis mee om één nieuwe 
accommodatie van de grond te 
tillen. Dit jaar moet deze pilot 
van zijn afgerond.”    

Nieuw Onderwijs-
achterstandenbeleid?
 
“Gelukkig gaat het met de meeste 
kinderen in Opsterland gewoon 
heel goed. Uit onderzoek blijkt 
dat leerlingen op het platteland 
in taal een achterstand hebben 
ten opzichte van leerlingen in het 
westen van het land. Maar ook 
bepaalde sociale, economische of 
culturele achtergronden  kunnen 
betekenen dat een kind bij de 
start in het primair onderwijs al 
fors achterloopt op andere kin-
deren. Leerlingen die het risico 
lopen achterop te raken, hebben 
extra zorg en aandacht nodig. We 
hebben nu nieuw beleid in gang 

gezet met veel participanten zoals 
alle Opsterlandse scholen, GGD, 
Timpaan, Peuterspeelzalen, 
Bibliotheken, etc, etc, zijn afspra-
ken gemaakt. Op 19 september 
2007 is de feestelijke startbij-
eenkomst “samen de schouders 
onder kansen voor kinderen” van 
start gegaan. Het is fijn dat je aan 
zulke projecten kan werken in 
het belang van het kind.”  

Vordert het nieuwe 
recreatiebeleid al wat?

Opsterlands Belang wil graag sterk 
recreatiebeleid in Opsterland. 
Tijdens de college onderhande-
lingen in 2006 heeft Opsterlands 
Belang recreatie en toerisme als 
speerpunt opgevoerd. Tot nu toe 
was in het buitengebied nage-
noeg geen ruimte om recreatie 
(ondernemers) kansen te geven. 
Het “oude” bestemmingsplan 
buitengebied voldoet niet aan de 
nieuwe eisen, daarom is er een 
nieuw bestemmingsplan in de 
maak. Er is een nieuwe recre-
atienotitie geschreven “Kansen 
Benutten”. Plattelandstoerisme 
is een groeisector en daar moet 

Opsterland gebruik van maken. 
Ideeën en richtingen uit de noti-
tie worden met ondernemers 
en belangstellenden besproken. 
Opsterlands Belang wil dat er 
meer ondernemers in de recre-
atie sector kunnen beginnen. Dus 
moeten er mogelijkhedenkomen 
voor nieuwe vormen van ver-
blijfsvoorzieningen zoals hotels, 
campings, jachthavens, groepsac-
commodaties, etc. De Turfroute 
moet beter op de kaart worden 
gezet, het Polderhoofdkanaal 
moet open en ik hoop dat het 
Riperkritemeer tussen Tijnje 
en Nij Beets realiteit wordt. In 
Bakkeveen zijn er ook nog veel 
mogelijkheden. Denk maar aan 
een golfbaan en een hotel. Ik heb 
het initiatief genomen voor meer 
samenwerking met de omlig-
gende gemeenten. Ik wil graag 
een coördinator die de ontwik-
kelingen in Zuid Oost Friesland 
van de grond tilt. Ook doe ik mijn 
best om de VVV’s in de regio 
samen te alten werken. Er is nog 
veel te winnen in Opsterland en 
daar werk ik hard aan.”

(vervolg zie pagina 5)

www.opsterlandsbelang.nl

Klaas dE BoEr



BEETSTERZWAAG- Opsterlands 
Belang vind dat niemand in onze 
gemeente in armoede zou moeten 
leven. En eigenlijk hoeft dat ook 
niet. De landelijke bijstandsuit-
keringen zouden voldoende zijn 
om te zorgen voor de basisuitga-
ven van uitkeringsgerechtigden. 
Onze gemeente doet daar nog een 
schepje bovenop, terecht. 

Als mensen met een uitkering 
gebruik maken van alle voorzienin-
gen die de gemeente Opsterland 
kent kan het inkomen tot 10% stij-
gen. Toch maakt maar eenderde 
van alle uitkeringsgerechtigden 
gebruik van alle mogelijkheden die 
onze gemeente biedt. Hoe komt 
dat? Soms is het onbekendheid met 
het bestaan van deze regelingen, 
soms is het te omslachtig en zelfs 
te ingewikkeld om een regeling aan 
te vragen, en soms is het gewoon 
schaamte om zich te melden en alle 
gegevens op tafel te moeten leg-
gen. Het is daarom een goede zaak 
dat Opsterland deze gemeentelijke  
inkomenssteun actief onder de aan-
dacht gaat brengen en tegelijkertijd 
het aanvragen daarvan wil vereen-
voudigen. De mensen hebben daar 
gewoon recht op.

Armoede analyseren
Er wordt regelmatig gesproken 
over armoede onder uitkeringsge-
rechtigden. Hoe kan dat? De oorza-
ken kunnen heel divers zijn. Soms 
is er een goede reden aan te wijzen, 
zoals extra kosten bij chronisch 

ziek zijn. Maar soms kunnen men-
sen eenvoudigweg niet met geld 
omgaan of hebben ze in het verle-
den (grote) schulden gemaakt die 
ze af moeten betalen. Daarom is het 
belangrijk om bij de verstrekking 
van de uitkeringen ook na te gaan 
hoe de financiële positie van men-
sen is. Is de uitkering voldoende 
om van rond te komen, en zo nee: 
wat is dan de oorzaak. Mensen die 
bijvoorbeeld extra kosten moeten 
maken vanwege hun gezondheid 
komen soms in aanmerking voor 
een extra bijdrage, en mensen die 
een deel van hun inkomen zien 

opgaan aan de rente op schulden 
zijn gebaat bij professionele schuld-
hulp. 

Werk eerst
Bijstand is geen doel op zich, het 
doel is om mensen weer aan betaald 
werk te helpen. Werk is belang-
rijk voor inkomen, maar zeker zo 
belangrijk voor het plezier dat het 
geeft en de contacten die je er aan 
over houdt. De gemeente helpt 
mensen graag bij het zoeken naar 
werk. Opsterlands Belang verwacht 
dat ook de uitkeringsgerechtigden 
zich daarvoor actief inspannen, 

dat mensen moeite doen om een 
baan te vinden. En als het dan echt 
niet lukt, dan vinden wij het heel 
logisch dat de gemeente een beroep 
op hen kan doen om als vrijwil-
liger, al dan niet parttime, in onze 
gemeente actief te zijn. Natuurlijk 
met behoud van uitkering. En 
natuurlijk als de gezondheid van 
mensen dat toelaat. Maar mochten 
er mensen zijn die gezond zijn en 
werkelijk niets willen, dan vind 
Opsterlands Belang dat voor deze 
mensen er gekort kan worden op 
hun uitkering.
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Klaas de Boer
Skûtsje 120
8401 MP Gorredijk
Tel 0513- 464164
klaas.de.boer@opsterland.nl

Willemijn Bruining
Stationsweg 64
8401 DS Gorredijk
0513-463204
willemijnbruining@planet.nl

Han Hage
Commissieweg 2
9244 GB Beetsterzwaag
06- 23369070 
hanhage@home.nl 

Dieko van der Harst
Fûgelliet 44
9247 GD Ureterp
0512-302695
dieko@home.nl

Hans de Jong
Boerestreek 4c
8404BJ Langezwaag
0513-688870
bouwbedrijfdejong@planet.nl 

Sikke Marinus
Domela Nieuwenhuisweg 72
9245VC Nij Beets
0512-461949
sikke.marinus@planet.nl

Sytze Jonker
De Streek 45a
8407 EG Terwispel
0513461696
Info@jonker-terwispel.nl

Han Hage

“dE UitKEring MoEt EEn BrUg naar wErK zijn” 

Hans de Jong

“MindEr roMpsloMp van dE wElstand”
LANGEZWAAG-  “Op verjaar-
dagsfeestjes is het beleid van Hûs 
en Hiem, het welstandsbeleid van 
de gemeente vaak een dankbaar 
gespreksonderwerp. Voor de gewo-
ne burger zijn al die bouwregeltjes, 
zo van dit mag wel en dat mag niet, 
nauwelijks te bevatten. Ook wij 
hebben daar moeite mee en vin-
den dat het anders moet”.”Aan het 
woord is Hans de Jong, gemeen-
teraadslid en partijvoorzitter van 
Opsterlands Belang.

Opsterlands Belang pleit al jaren 
voor een proef met welstandsvrij 
bouwen. “We hebben het in het col-
legeprogramma op laten nemen. We 
denken dat we dit gewoon moeten 
proberen. Waar het simpel kan, 
moeten we het simpel doen.”De 
Jong heeftheeft een bouwbedrijf, 
dus hij weet waar hij over praat. “

Meer bouwvrijheid
“Neem nou de dakkapellen en 
kleine bouwwerken. Sommigen 
vragen het aan, anderen doen het 
zonder bouwvergunning. Ik denk 
dat dit in de praktijk prima zonder 
bouwvergunning kan. Zeker als 
het om de achterkant van wonin-
gen gaat, moet de gemeente zich  
er niet mee willen bemoeien. Dat 
geld ook voor de kleuren van de 
verf die mensen gebruiken voor de 
kozijnen. Daar moet meer vrijheid 
in komen. Ik geloof niet dat we 
dan meteen allerlei onooglijke bou-
wsels krijgen. De meeste mensen 

hebben een goede smaak en kun-
nen de verantwoordelijkheid ook 
zonder gemeentelijke bemoeienis 
wel dragen.” Hans de Jong wil 
graag reacties. “Binnenkort komt 
dit onderwerp weer in de gemeen-
teraad, dan wordt de welstands-
nota geëvalueerd. Ik hoop van te 
voren nog veel reacties krijg van 
mensen die met het bouwbeleid 
van de gemeente te maken hebben 
en die het graag veranderd willen 
zien.”

Praktijkoplossingen
Mensen die in het buitengebied 

wonen, weten dat ze maar beperkt 
bij mogen bouwen. “Ook dit moet 
ruimer”,vindt De Jong. Ons beleid 
is nu te benepen, waardoor mensen 
hun dromen te vaak niet waar kun-
nen maken. Dat geldt ook voor de 
dakbedekking van boerderijen. 
Wij vinden dat ook dakpanplaten 
moeten worden toegestaan. De 
kwaliteit van deze platen is enorm 
verbeterd en ze zijn veel goedkoper 
dan dakpannen. Ik weet wel dat de 
provincie maximaal €10.000,- geeft 
bij dakrenovaties als er dakpannen 
worden gebruikt, maar dit staat in 
geen verhouding tot de werkeli-

jke kosten. Dan zijn dakpanplaten 
nog steeds een stuk goedkoper. 
Bovendien zijn ze een goed alter-
natief voor de golfplaten die nu 
op veel boerderijen liggen. Dit zijn 
een paar voorbeelden waar we in 
de praktijk tegen aan zijn gelopen. 
Opsterlands Belang streeft naar 
simpele oplossingen, zonder dat de 
burger onnodig op kosten wordt 
gejaagd. Als u ideeën heeft of vra-
gen, schroom dan niet om ons te 
bellen. Als straks de welstandsnota 
in de gemeenteraad wordt bespro-
ken hebben we ook uw inbreng 
nodig.”

Hans dE jong

www.opsterlandsbelang.nl



BEETSTERZWAAG- Als U de 
politiek en de ontwikkelingen van 
Opsterland  hebt gevolgd dan weet 
U dat ik mij al jaren sterk maak 
voor woningen voor ouderen.  Wat 
beweegt mij en wat is mijn drijf-
veer, nou dat is heel gemakkelijk 
ik ben vader van 2 prachtige mei-
den. Ik woon zelf goed,  maar wil 
ook dat uw en mijn kinderen de 
kans krijgen ( als ze dat willen ) 
hier te kunnen blijven wonen.

De ontwikkeling op de woning-
markt is momenteel zodanig dat je 
als starter nauwelijks de mogelijk-
heid krijgt om voor een betaalbare 
prijs te kunnen huren of kopen. 
Groot was mijn teleurstelling 
dan ook dat er maar 3 starters-
woningen in het van Lyndenpark 
in Beetsterzwaag zullen worden 
gebouwd en dat ze rond de 220.000 
Euro gaan kosten. Welke jonge star-
ter kan dat betalen.

Ureterp
Als je de starter in Beetsterzwaag 
echt wil helpen dan moet je wonin-
gen gaan bouwen zoals nu in 
Ureterp gerealiseerd worden, star-
terswoningen voorzien van aard-
warmte en zonne-energie met nul 
Euro aan energiekosten. De prijs 
van die woningen ligt tussen de 
150.000 en 170.000 Euro ( deze 
woningen zijn een initiatief van 
Opsterlands Belang)
Alle grote partijen in Opsterland 
(behalve Opsterlands Belang ) 

vinden 3 starterswoningen in 
Beetsterzwaag van 220.000 Euro 
acceptabel en denken hiermee de 
starter te helpen. Elke burger met 
een beetje gezond verstand weet 
dat dit niet klopt en dat de starter 
hiermee niet geholpen is. 

Ook in de andere Opsterlandse 
dorpen moeten woningen zoals in 
Ureterp gebouwd gaan worden. 
Bouw je ze in de prijsklasse van 
150.000 tot 170.000 euro dan heb 
je als starter de mogelijkheid om 
in je eigen dorp te kunnen blijven 
wonen.

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een ander 
punt waar ik me druk over maak. 
Deelname aan het verkeer in de 
Hoofdstraat van Beetsterzwaag is 
vooral voor kinderen en ouderen 
op bepaalde uren onoverzichtelijk 
en gevaarlijk, de frustraties lopen in 
de Hoofdstraat soms hoog op. Nu 
er een nieuwe wijk bijkomt, zal dit 
probleem alleen maar groter wor-
den. Het dorp, de buurt, de omwo-
nenden, ( vooral rondom de van 
Lyndenlaan ) hebben bij herhaling 
aangegeven dat ze zorgen hebben 
over de verkeersveiligheid. Tijdens 

het plannen maken voor nieuw-
bouw op de Lyndenparklokatie 
heeft Opsterlands Belang steeds 
gezegd dat voordat er gebouwd 
wordt, eerst nagedacht moet over 
de verkeersdrukte die deze nieuwe 
wijk met zich meebrengt. Helaas 
is dit niet gebeurd. Wel is er later 
onderzoek gedaan, maar in onze 
ogen had dit al veel eerder gemoe-
ten. Opsterlands Belang wil voort-
aan bij alle nieuwbouwplannen een 
verkeers- effectrapportage.  Naar 
aanleiding van deze rapportage 
kunnen dan voortijdig goede ver-
keersplannen worden gemaakt.
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rEin sUUrd

Raadslid Rein Suurd;

“BoUwEn voor startErs En vErKEErsvEiligHEid voorop”

Willemijn Bruining

‘vErandErEn van niEUwsgiErigHEid naar BEtroKKEnHEid’
GORREDIJK- Op 1 januari 2007 
is de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) ingevoerd. 
Het doel van deze wet is om alle 
burgers zoveel mogelijk mee te 
laten doen in het maatschappe-
lijke leven. In onze gemeente is 
de invoering, als je dit vergelijkt 
met andere gemeenten, goed ver-
lopen.  De berichtgeving naar de 
inwoners was helder, positieve 
reacties van de betrokken organi-
saties reageerden positief en de 
WMO advies raad hoefde tot nu 
toe nog geen officiële klachten te 
behandelen. Ook waren er geen 
gedwongen ontslagen voor mede-
werkers van thuiszorgorganisaties. 
Maar natuurlijk kan het altijd 
beter. Nieuwsgierig?

Opsterland Belang vindt het 
belangrijk dat ook in de kleinere 
dorpen de mensen hulp en onder-
steuning kunnen krijgen. Een loket 
in Gorredijk of Ureterp dat maar 
beperkt open is, kan dan een belem-
mering zijn. Want wat doe je als je 
75 bent, slecht ter been, wonend in 
Luxwoude of Friesche Palen, afhan-
kelijk van vervoer van anderen en 
hulp nodig hebt?

Meitinker dichtbij
Gelukkig is er telefoon, worden er in 
noodgevallen huisbezoeken gedaan 
en zijn er in een aantal dorpen 
al initiatieven om een zogenoemd 
“dorpssteunpunt” op te richten. 
Een groep mensen die signalen en 

vragen om hulp op kunnen vangen 
en eventueel zelf op kunnen lossen 
door mensen die hulp nodig hebben 
te koppelen aan andere mensen die 
hulp kunnen bieden. 
Ook in andere gemeenten worden 
nieuw initiatieven bedacht. Een 
“Meitinker”, een soort wandelend 
WMO-loket in Boarnsterhim of een 
servicepunt dat vrijwilligersorgani-
saties en vrijwilligers ondersteunt in 
Achtkarspelen. Dit soort initiatieven 
zou je toe kunnen voegen aan het 
WMO loket. Zo’n WMO loket moet 
dan wel vlak om de hoek zijn. 

Van nieuwsgierig naar betrokken

Wij zijn van mening dat er 1 cen-
trale plek per dorp moet komen 
waar alle vragen gekoppeld en 
gebundeld worden. En als dit kan 
door een goed functionerend dorps-
steunpunt in elk dorp, dan kunnen 
we dit alleen maar toejuichen. Maar 
op het moment dat dit er (nog) niet 
is zal er wel iets moeten zijn waar 
ook die inwoners van Opsterland 
naar toe kunnen gaan. 
Nu is de WMO vooral gericht op 
huishoudelijk hulp en hulp bij aan-
passingen in woningen en vervoer. 
De landelijke overheid wil echter 
dat dit in de toekomst uitgebreid 
wordt naar alle leeftijdsgroepen, 

zodat mensen ook vragen met 
vragen om ondersteuning op het 
gebied van opvoeding van kinderen 
of psychische nood bij de WMO 
terecht kunnen. Vragen over werk 
of een uitkering kunnen er dan ook 
aan gekoppeld worden. Zoals ik al 
eerder noemde, het doel is helder, 
iedereen zoveel mogelijk mee te 
laten doen in ons maatschappelijk 
leven. 
En daar moet Opsterland sterk in 
zijn; actieve dorpen waar mensen 
zorg hebben voor elkaar door de 
onderlinge contacten die er zijn. 
Want dan verandert nieuwsgierig-
heid in betrokkenheid!

willEMijn BUining
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Eize Linstra
Loksleane  26 
9241GS Wijnjewoude
0516-481224 / 06-23459844
eizelinstra@kpnplanet.nl

Marrianne Lok
Breewei 72
8406 E G Tijnje
0513—571793
lowij@hetnet.nl

Berend van der Molen
`t Skeane ein 8 - b
8404 GG Langezwaag
0513-688868 / 06-53846226
bvdmolen@planet.nl

Marcel van Opzeeland
Beakendyk 
9248 WP Siegerswoude
Tel: 06-51520879
mopzeela@juniper.net

Anko Postma
Kanaelwei Noard 22A
9245 VK Nij Beets
0512-461558
apostma@aepos.nl

Rein Suurd
De lange jacht 14
9244 HN Beetsterzwaag
0512-382526
reinsuurd@hetnet.nl

Rob van der Wel
Skûtsje 116
8401 MP Gorredijk
06-14504858 privé 
06-53183978 werk
rvanderwel@home.nl



Harm Keimpema

De Klok 20-3
8401 CM Gorredijk

t 0513-461921

harmkeimpema@hotmail.com
www.harmkeimpema.nl

stukadoorsbedrijf

Gespecialiseerd in

* sierpleister
* gevelisolatie
* plafond- en
  wandafwerking

Brouwerswal 27
8401 DA Gorredijk

 06-27290683

Sierd Moll
beëdigd NVM makelaar o.g.

Badweg 32

8401 BL Gorredijk 

Tel. (0513) 46 01 01

Fax (0513) 46 00 11

mobiel 06 21256451

E-mail info@sierdmoll.nl

www.sierdmoll.nl

Onroerende
goederen
Hypotheken
Assurantiën
Taxaties

Tv Fryslan ,Drenthe 
Noord, Oost,
Brabant, Gelderland, 
Limburg, Zeeland,
Rijnmond, Noord-Holland 

Allemaal te ontvangen 
met de schotel antenne

De speciale duo lnbf 
nu nog voor de 

Aktie prijs van e 39.95
Zorg dat U er snel bij bent

Digitenne ( KPN Tv ) receiver 
12 of 220 volt  v.a. e 39.-

54 cm camping schotel antenne  
met opklap arm e 10.-
60 cm stalen schotel antenne e 15.-        
80 cm    -          -           - e 20.-
100 cm  -          -           - e 29.- 

Digitale satelliet ontvangers 
fta v.a. e 25.-
Strong srt 6825 canal; 
digitaal goedgekeurd e 90.- 
Twin tuner met 80 GB harde 
schijf v.a. e 199.-
Pace of Humax HD receiver e 199.-
En nog veel meer

Kijk voor 
het actuele aanbod op www.arob.nl

Putsjebedriuw
Syto, Hille en Cor Boonstra

spreken ook hollands

Oerterp Syto: 06-30257266
Hille: 06-29581511
Cor: 06-22383141

Wytharst 5

9247 CV Oerterp

www.putsjebedriuw.nl

Molenwal 44c
8401 CE  Gorredijk
tel. 06-5111042
Email: arrivaderci@wxs.nl
www.rivawoodenboats.com

Molenwal 44c
8401 CE  Gorredijk
tel. 06-5111042
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SECURIONE-
BEVEILIGING

24 UURS ALARMOPVOLGING/
MOBIELE SURVEILLANCE

PORTIER/RECEPTIE DIENSTEN

SECURIONEBEVEILIGING@TISCALI.NL
WWW.SECURIONEBEVEILIGING.NL

TEL:0516542072
SALESMANAGER:0612510075

Arob Antennebouw
Foarwurk 39 K    Siegerswoude

Tel 0516 541129   www.arob.nl
Maandag t/m zaterdag 8 –18 uur 
Donderdag en  vrijdag tot 20 uur

Astra 1 en Astra 3 te ontvangen 
met 1  schotel. 
Satelliet Tv  is   wereldwijd een enorm succes.
Dankzij de enorme populariteit  is de Astra op 
19,2 al sinds de zomer van 2006 volgeboekt.

Met de gebruikelijke vooruitblik is er door 
ASTRA  een nieuwe satelliet op 23,5° gelan-
ceerd. Die nu met deze speciaal hiervoor ont-
wikkelde lnbf  te ontvangen is.   

Deze nieuwe satelliet is voor ons steeds belang-
rijker geworden i.v.m   de Regio zenders zoals 
Fryslan, Drenthe etc en het nieuwe Nederlandse 
Thema pakket met o.a:
Geschiedenis TV, Humor TV, consumenten tv,  Nederland 4 , National geografic Wild, 
Discovery travel en Sience, Playboy TV  etc etc

spectaculaire balans oprui-



De wet sociale werkvoorziening 
(WSW) verandert. Zoals het nu 
gaat, is het veel mensen niet naar 
de zin. Te weinig mensen krijgen 
een ‘echte’ baan, de wachtlijsten 
zijn te lang en de betrokkenheid 
van gemeenten laat soms te wen-
sen over.  Vriend en vijand is 
het er over eens dat dit snel moet 
veranderen

Ook de regering in Den Haag is van 
mening dat het recht op arbeid voor 
iedereen geldt, ook voor arbeids-
gehandicapten. Dus moeten de 
wachtlijsten weg en moet er meer 
instroom komen naar het gewone 
bedrijfleven. Opsterlands Belang 
juicht deze ontwikkelingen toe.

Meer werkplekken
De gemeenten krijgen bij de veran-
deringen van de WSW een centrale 
taak.  Zij worden direct verant-

woordelijk voor de inzet van het 
WSW-geld en voor het verbeteren 
van de arbeidspositie van mensen 
met een beperking. Om dit goed te 
doen werkt Opsterland samen met 
7 andere gemeenten in een zoge-
naamde gemeenschappelijke rege-
ling, S.W-Fryslân genaamd. Het 
beleid binnen S.W-Fryslân wordt 
nu verder aangescherpt. Het doel 
is 1/3 van de medewerkers een 
reguliere werkplek te bieden. Er zal 
doelgericht gezocht worden voor 
een deel van mensen die nu nog 
beschut binnen of buiten werken. 
Een werkplek bieden in de maat-
schappij waar talenten zo optimaal 
mogelijk ontwikkeld worden, daar 
gaat het om. Een beweging van 
binnen naar buiten. Caparis, het 
S.W-Fryslânbedrijf zorgt ervoor 
dat de op productie gerichte werk-
plaatsen worden afgebouwd en dat 
men zich meer richt op de mensont-
wikkeling

Uitdaging 
Het nieuwe beleid binnen S.W-
Fryslân  moet er toe leiden dat de 
wachtlijsten snel korter worden..
In Friesland staan momenteel 492 
mensen op de wachtlijst, waar-
van 40 personen uit Opsterland. 
De wachttijd bedraagt momenteel 
57 maanden. Dit moet zo snel als 
mogelijk terug gebracht worden 
naar 12 maanden. Elke gemeen-
te krijgt de verplichting de voor 
WSW geïndiceerde mensen binnen 
12 maanden aan werk te helpen. 
Opsterlands Belang is zich er ter-
dege van bewust dat er van onze 
gemeente een enorme inspanning 
wordt gevraagd om voor deze 
arbeidsplaatsen te realiseren. Het 
is een enorme uitdaging. Er komt 
natuurlijk veel meer bij kijken dan 
alleen S.W.medewerkers te plaat-
sen. Het succes valt of staat vaak 
met een goede begeleiding. Niet 

alleen werknemers, maar ook de 
bedrijven waar ze werken moe-
ten op voldoende steun kunnen 
rekenen. Opsterlands Belang wil 
zich er voor inzetten Opsterlandse 
ondernemers te stimuleren en te 

motiveren om mensen met een 
beperking de kans te geven in hun 
bedrijven een werkplek te bieden. 
Want Opsterlands Belang steunt 
het motto: Niemand aan de kant in 
Opsterland.

opstErlands BElangopstErlands BElang
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Raadslid Marrianne Lok

“MEEr Kans op wErK voor MEnsEn MEt EEn BEpErKing”

Interview met Klaas de Boer 

HoE gaat HEt MEt dE gEMEEntEKas?
[ Vervolg van pagina 1 ]

“Opsterland beschikt over vol-
doende reserves en heeft financiën 
op orde. Al zes jaar worden belas-
tingen en leges van de gemeente 
Opsterland alleen maar gecorri-
geerd voor inflatie, m.u.v. door het 
rijk verplicht opgelegde verhogin-
gen. Burgers in Opsterland werden 
niet extra belast om de gemeen-
tekas te spekken. Mede door dit 
gevoerde beleid is Opsterland uit 
de top drie van duurste gemeenten 
van Friesland teruggevallen naar 
de middenmoot van Friesland, een 

goed resultaat van de ingezette 
strategie die ik de komende jaren 
door wil zetten.’

Stellen we economisch gezien 
wat voor?
“Opsterland mag met recht een 
dynamische plattelandsgemeente 
worden genoemd. 
De bedrijventerreinen A7 zuid 
en Gorredijk zijn nagenoeg 
vol en er wordt nu samen met 
Smallingerland geïnvesteerd op het 
nieuwe bedrijvenpark a7 Noord. 
De werkgelegenheid in Opsterland 
is gegroeid, de werkloosheidcij-
fers in Opsterland zijn gedaald tot 
onder de 6%! 

Het werkloosheidcijfer  ligt onder 
het Friese gemiddelde en gelijk aan 
de landelijke cijfers.
Minder goed gaat  het met de ter-
reinen voor  wonen en werken, 
de verkoop van kavels Tolbaas in 
Gorredijk verloopt traag. De activi-
teiten van de afdeling economische 
zaken in Opsterland zijn gericht  
op continuïteit en groei van de 
werkgelegenheid en zorgen voor 
een gunstig ondernemers- en ves-
tigingsklimaat. Als plattelandsge-
meente doen we het gewoon goed 
en daar ben ik blij mee.”

Nog nieuws uit het dorpenbeleid?
“Het dorpenbeleid blijft een suc-

ces en wordt uitgebreid met Idop. 
(Integraal dorps ontwikkelings-
plan). Wijnjewoude is het eerste 
dorp dat een Idop heeft ontwik-
keld. Grote complimenten voor het 
dorp Wijnjewoude, inwoners heb-
ben met veel inzet het Idop tot een 
succes gemaakt. De gemeente werkt 
nu aan de uitkomsten van deze 
plannen. Inmiddels zijn een aantal 
dorpen zelf met een Idop begon-
nen omdat zij niet wil wachten 
op de gemeente en de ervaringen 
uit Wijnjewoude. Een paar voor-
beelden van dorpen beleid. Vanuit 
het dorpenbeleid is meegewerkt 
aan het realiseren van dorpssteun-
punten in het kader van invoering 

WMO. Met Siegerswoude en Nij 
Beets wordt gewerkt aan verkeers-
veilige pleinen. 

Wijnjewoude verfraaide de inrich-
ting rond het dorpshuis en school. 
Het centrum vanJonkerslan werd 
veiliger en opgeknapt. Er is extra 
geld gereserveerd voor verbouw 
of nieuwbouw van dorpshuizen. 
Initiatieven voor verbouw en nieuw-
bouw worden inmiddels gekoppeld 
aan onderzoek brede schoolontwik-
kelingen.  De voorbeelden van ini-
tiatieven uit de dorpsspiegels zijn 
talrijk, Opsterlands Belang is trots 
op ons dorpenbeleid.

BErEnd van dEr MolEnMarcEl van opzEEland

Als één van de weinige partijen in 
Opsterland kloppen we niet alleen 
bij u op de deur tijdens de ver-
kiezingen. In nagenoeg elk jaar 
valt er een krant bij in de bus 
van Opsterlands Belang. Wij hou-
den graag contact met u en laten 
regelmatig van ons horen. Dat is 
logisch, want Opsterlands Belang 
kan alleen maar bestaan als we 
midden in de samenleving staan.

Zoals u weet zitten we nu voor de 
tweede achtereenvolgende periode 
met zes mensen in de gemeente-
raad. Voor de tweede keer in onze 
partijhistorie hebben we een wet-
houder mogen leveren. Het zal u 
vast niet ontgaan zijn dat dit Klaas 
de Boer is. In deze krant komt hij 
uitgebreid aan het woord. Door 
ons tot twee keer toe zes zetels toe 
te bedelen, heeft u laten zien veel 
vertouwen in de lokale politiek te 

hebben. Voor ons betekent dit dat 
we ons gesteund weten in het werk 
wat we doen. Die steun ervaren we 
ook van mensen die ons bellen of 
ons schrijven. 

In deze krant ziet u ook een aantal 
nieuwe gezichten. Gezichten van 
mensen die Opsterlands belang een 
warm hart toe dragen. We zijn blij 
dat we deze versterkingen mogen 
verwelkomen in onze gelederen.

Zoals we al schreven, we zijn blij 
met de reacties van mensen die om 
welke reden dan ook contact met 
ons opnemen. Zonder uw inbreng 
kunnen we niet. Daarom vindt u in 
deze krant de namen en adressen 
van een groot aantal mensen dat 
voor Opsterlands Belang actief is. 
Opsterlands Belang, altijd dichtbij. 

We hopen dat u deze krant met plezier 
zult lezen.

Een vriendelijke groet van het bestuur,
Hans de Jong, voorzitter
Marcel van Opzeeland, secertaris
Berend van der Molen, penningmeester

opstErlands 
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MarriannE loK

www.opsterlandsbelang.nl

www.opsterlandsbelang.nl
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administratief

fiscaal adviesburo 

van der Werf
- administraties
- jaarrekeningen 
- automatisering

 - aangiftes
Lytse Wyngaerden 25 - 8404 BM Langezwaag 

Tel. 05 13-688765  -  Fax. 0513-688480

Openingstijden:

Do 14.00 - 18.00
Vr   14.00 - 21.00
Za   10.00 - 17.00

Hoofdstraat 79
9244 CM Beetsterzwaag
T. 0512 381558

www.peterleon.nl
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JANUS
®

houtkachels
Tolbaas�8-10 Gorredijk 0513�571757• •�

®

Warm�en�knus, met�een�échte�JANUS dus!
®

www.janus.nl

• Uniek�vlammenspel

• Tijdloze�vormgeving

• Levenslange�garantie

Autobedrijf Boekema Vof

De Gilden 27A    -    9247 CX  Ureterp   -   (0512)  30 36 32

www.autobedrijfboekema.nl

Jan Evert Bruinsma, Skûtsje 9, 8401 MK  Gorredijk
Telefoon (0513) 46 34 12 www.je-assurantien.nl

Verzekerd van het 
voordeligste advies !!

Van der Molen
TV-DVD-Home Cinema-HiFi-Huishoudelijke apparatuur
Telecom-Multimedia-Satelliet-Eigen technische dienst

Hoofdstraat 88 - 8401 CC  Gorredijk - Telefoon: (0513) 46 20 65
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TV-DVD-Home Cinema-HiFi-
Huishoudelijke apparatuur
Telecom-Multimedia-Satelliet-
Eigen technische dienst

Hoofdstraat 88 - 8401 CC Gorredijk 
-Telefoon: (0513) 46 20 65



URETERP- Zijn naam is Dieko 
van der Harst, 37 jaar, gehuwd en 
2 kinderen, geboren en getogen in 
Ureterp. In het dagelijkse leven is 
hij werkzaam als makelaar en taxa-
teur in onroerende goederen bij een 
Assurantie- en Makelaarsbedrijf te 
Oosterwolde en Leek. De laatste 
tijd is Dieko ook regelmatig te 
vinden in de vergaderzalen van het 
gemeentehuis.

 “Sinds kort ben ik  actief in de 
steunfractie van Opsterlands 
Belang”, legt Dieko uit. “Dit bete-
kent dat ik meedenk en meepraat 
over alle onderwerpen die de 
gemeenteraad behandelt. Een logi-
sche vraag die naar boven komt 
is de volgende: Hoe kom je ertoe 
om “steunfractielid” te worden van 
een politieke partij? Het antwoordt 
hierop is vrij éénvoudig,  ik ben 
gevraagd. Alleen gaat hier wel een 

hele “geschiedenis” aan vooraf”. 

Stoppen of doorgaan
“Ik heb diverse bestuursfuncties 
gehad en ik heb nog een aantal. 
Tijdens deze activiteiten kom je vaak 
in contact met mensen die op ver-
schillende plekken werkzaam zijn 
voor een gemeente. Tijdens deze 
contacten merk je vaak dat dingen 
anders gaan dan jezelf graag wilt of 
zelfs verwacht. Zo langzamerhand 
leer je dat allerlei praktische zaken 
voortvloeien uit theoretische zaken. 
Deze theoretische zaken waren in 
dit geval gemeentelijke beleidsstuk-
ken. Tijdens mijn bestuursactivitei-
ten heb ik een aantal keren flink 
“mijn hoofd gestoten” tegen dit 
soort theoretische zaken. Ja, en ook 
bij de mensen die dit uitvoeren. 
Mijn aanvaringen met de politieke 
werkelijkheid waren soms frustre-
rend’. Wat doe je dan, bij de pak-
ken neer gaan zitten of juist door 

gaan. “Je stopt ermee omdat het 
“pijn” doet om je hoofd te stoten en 
bovendien stoot een ezel zich geen 
tweemaal aan dezelfde steen. Of je 
probeert de zaken te “veranderen” 
daar waar de beslissingen worden 
genomen over bovengenoemde 
theoretische zaken en/of gemeen-
telijke beleidsstukken. Kiezen tus-
sen stoppen of juist doorgaan.

Eén belang
“Nadat ik de “hoofdpijn” enigszins 
verwerkt had en mij had voorgeno-
men om “nooit” weer mijn hoofd 
te stoten kwam Opsterlands Belang 
langs. Voor mij was dit het juiste 
moment, ik besloot om door te gaan. 
Van vroeger uit ben ik opgegroeid 
met de gemeentepolitiek. Mijn 
vader is jarenlang raadslid en wet-
houder geweest. Gemeentepolitiek 
hoort dichtbij mensen en organisa-
ties te staan. Ik weet hoe belangrijk 
dit is. Het is me als het ware met de 

paplepel ingegoten”.
“Ik kom uit een “read” nest zoals 
dat heet. Nu moet u weten dat ik 
niks moet hebben van rood, paars 
of groen, rechts of links, natio-
nalistisch of niet. Deze politieke 

“hokjesgeest” benauwt mij enorm. 
Dan blijft er dus maar één partij 
over die er toe doet. Hierin wor-
den alle verschillende belangen die 
er zijn, gebundeld tot één belang, 
Opsterlands Belang”.

opstErlands BElangopstErlands BElang
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Dieko van der Harst

“politiEKE HoKjEsgEEst BEnaUwt Mij EnorM”

diEKo van dEr Harst

GORREDIJK- Rob van der Wel 
uit Gorredijk is één van de nieu-
we gezichten van Opsterlands 
Belang. Het 52 jarige steunfractie 
lid werd geboren in Den Haag. 
“In 1986 ben ik in het kader van 
de Rijksspreiding PTT Telecom 
verhuisd van Den Haag naar 
Drachten. Tot op de dag van van-
daag hebben wij, mijn vrouw en 
dochter en ik, daar geen dag spijt 
van. Wat we hier in Friesland, aan 
rust, natuurschoon, schone lucht 
en vriendelijkheid hebben is voor 
ons een kostbaar bezit. In 2003 
verhuisden we van Drachten naar 
Gorredijk. Mijn vrouw kreeg daar 
werk en onze paarden staan bij 
Manege Dekema in pension. Een 
praktische keuze dus”. 

Rob van der Wel is in het dagelijkse 

leven projectmanager bij Achmea in 
Leeuwarden. “Mijn werkgebied is 
heel Nederland”, vertelt hij. “Maar 
ik weet het reizen te beperken tot de 
locaties Leeuwarden – Apeldoorn. 
Naast mijn werkzaamheden binnen 
projecten doe ik ook coaching en 

intervisie bij nieuwe junior project-
managers. Daarvoor heb ik, vele 
jaren, diverse managementfuncties 
gehad”. 

Waarom in de politiek ?
“Naast mijn ouders bestond het 

gezin waarin ik opgroeide uit een 
broer en zus. Thuis deden wij niets 
aan politiek, maar mijn ouders 
waren wel Partij van de Arbeid 
gezind.
Belangstelling in de landelijke poli-
tiek, was bij mij vroeg aanwezig. 
De interesse voor de lokale poli-
tiek is bij mij gewekt door Klaas 
de Boer en Tjalle de Jong, beiden 
van Opsterlands Belang. Door het 
verstrijken van de jaren vind ik 
het belangrijk om ik mijn kennis 
en ervaring, opgedaan in de maat-
schappij en het bedrijfsleven, terug 
te geven aan de maatschappij.

In dit geval aan de gemeente en 
inwoners van Opsterland”. Rob 
meldde zich in september van vorig 
jaar aan bij de steunfractie van 
Opsterlands Belang. “Dat betekent 
dat ik nog een enorme achterstand 
heb met betrekking tot inhoudelijke 
kennis en het wel en wee binnen 

onze gemeente. Dus, nog behoorlijk 
groen. Wel heb ik mij voorgenomen 
deze achterstand snel weg te wer-
ken, zodat ik mij kan inzetten voor 
zowel de gemeente en de fractie 
van Opsterlands Belang”. 

Waarom Opsterlands Belang ?
“We wonen en leven in Gorredijk. 
Ik ben graag bij een partij die zich 
thuis voelt in de dorpen. Ik vind dat 
een lokale partij echt iets kan doen 
voor zijn inwoners. Opsterlands 
Belang kent de inwoners en weet 
wat er speelt in deze gemeente. 
Opsterlands Belang is praktisch 
en pragmatisch ingesteld en heeft 
tegelijkertijd een duidelijke visie 
voor de gemeente. Voor mij is de 
keuze dus niet zo moeilijk”. Dat is 
alles? “Nou laat ik eerlijk zijn. Ik 
voel me ook thuis bij de mensen 
van Opsterlands belang. Er is een 
eerlijke en open sfeer en dat maak 
je wel eens anders mee”.

Rob van der Wel

“KEnnis En Ervaring tErUg gEvEn aan dE saMEnlEving”

roB van dEr wEl

www.opsterlandsbelang.nl

NIJ BEETS- Anko Postma uit Nij 
Beets is één van de nieuwe gezich-
ten van Opsterlands Belang. Hij is 
lid van de steunfractie. “Wat mij 
vooral interesseert is de kleinscha-
ligheid, de gemeenschapszin en 
de ruimte op het platteland. De 
betrokkenheid, het samen ergens 
voor gaan. Ook al ben ik aan de 
andere kant van de Friese grens 
geboren, ik voel me in Opsterland, 
in Nij Beets, als een vis in het 
water”.  

“Ik ben in 1972 geboren  ten zuiden 
van het Groningse Zevenhuizen, 
nabij de buurtschap Allardsoog. 
Allardsoog is bekend om zijn 
buurtwerk en voormalige (eerste!) 
Volkshogeschool”.

Allardsoog
“Na de Middelbare school ben 

ik gaan reizen. Vervolgens ben 
ik teruggegaan naar het noorden 
en geschiedenis gaan studeren in 
Groningen. Ik heb mijn afstudeer-
opdracht gedaan bij de juridische 
opvolger van de Volkshogeschool 
Allardsoog. Ik heb er onder meer 
een historische documentaire in 4 
delen gemaakt ter afsluiting van 
mijn studie. Voor dit project deed 
ik onderzoek in de persoonlijke 
archieven van Dr. Henk van der 
Wielen (oprichter van de eerste 
volkshogeschool te Allardsoog). 
Via Allardsoog kwam ik terecht in 
de trainings- en advieswereld. In 
september 2003 begon ik te “onder-
nemen”. In juli 2006 is mijn partner 
Esther volledig bij “ons” bedrijf 
ingestapt. Inmiddels werken we 
met zijn drieën. 

Esther ben ik in de eindfase van 
mijn studie tegengekomen. 
Inmiddels hebben we twee zoon-

tjes, Jens en Pepijn. Met hen wilden 
we niet in de stad blijven wonen en 
bij voorkeur terug naar het noor-
den. We zijn in Nij Beets beland 
waar ik meewerk It Damshûs als 
bestuurslid en als gids. Zo kwam 
ik in aanraking met de Stichting 
Musea Zuidoost Friesland, waar 
ik bestuurslid en coördinator was. 

Daarnaast ben ik voorzitter van 
Peuterspeelzaal de Krielpykjes  in 
Nij Beets.” 

Opsterlands Belang
Anko Postma heeft bewust geko-
zen voor Opsterlands Belang. 
“Opsterlands Belang is voor mij 
werken aan die kleinschaligheid en 

duidelijk en gedurfd gaan voor nieu-
we ontwikkelingen op het gebied 
van onderwijs (denk aan de brede 
scholen), sociaal beleid (armoe-
debestrijding), op het gebied van 
recreatie & toerisme (musea) en de 
ontsluiting van het platteland (bij-
voorbeeld het Polderhoofdkanaal 
of de regio langs de A7). Zonder 
de kernwaarden te verliezen en 
met oog voor historische en cultu-
rele achtergrond. Werken aan “het 
Opsterlandse Belang” is voor mij 
ook opkomen voor hen die begelei-
ding nodig hebben, ongeacht welke 
achtergrond of identiteit. Dat doe 
ik in mijn werk dagelijks en die 
begeleiding wil ik in de lokale poli-
tiek nauwlettend volgen en mee 
gestalte geven. Op die manier wil 
ik graag mijn steentje bijdragen om 
te werken aan een fatsoenlijke en 
prettige samenleving voor ieder-
een. Nu en voor onze kinderen en 
de daarop volgende generaties!” 

Anko Postma

“BijdragEn aan EEn fatsoEnlijKE saMEnlEving”

anKo postMa

www.opsterlandsbelang.nl

www.opsterlandsbelang.nl



De Carolinahoeve
Voortaan DUBBEL UNIEK

met twee vestigingen in Beetsterzwaag

Tel. 0512 382685  • Voor nadere informatie: www.carolinahoeve.nl

Beetsterweg 9, Beetsterzwaag
meubelen, decoratie en verlichting

Hoofdstraat 2, Beetsterzwaag
mode- country en outdoor casuals

in de bossen van Beetsterzwaag

Ook voor mode- en 
interieuradvies
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Meer weten?   
0512 - 54 36 37  -  info@point4media.nl  -  www.point4media.nl


