Opsterlands Belang
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Marrianne Lok: ‘We
moeten permanent op
zoek zijn naar het beste.
Daarom moeten we
kritisch op ons eigen
functioneren blijven. Als
gemeente moeten we
vaker in de spiegel kijken. We moeten open
staan voor wat er in de
dorpen leeft.’

Raadslid Marrianne Lok

Dwars door alles heen:´De kop der foar!´
‘2012 wat een jaar! Crisis, recessie, ontslagen, faillissementen, bezuinigingen.
En in 2013 lijkt er helaas weinig te veranderen. Het raakt ons allemaal; koopkrachtverlies, hogere vaste lasten, inflatie, noem maar op.´ ´Ik weet het,’zegt
raadslid Marrianne Lok, ‘deze nieuwjaarsboodschap klinkt niet rooskleurig.
Maar toch zie ik nog kansen. Ik weiger om me mee te laten zuigen in de negatieve spiraal.’ ‘Het is niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente alles
betaalt,´vervolgt het raadslid uit Tijnje. Daar kun je heel lang heel treurig over
zijn, maar je kunt ook je rug rechten en terugvechten. Ik kies voor het laatste en
ik reken op veel medestanders.’

Anders aanpakken

Marrianne noemt de W.M.O. in
Opsterland graag als goed
voorbeeld. ‘Opsterland is één
van de eerste gemeenten in

Nederland waar we dat
anders aanpakken. Onze
gemeente stelt de burger en
zijn mogelijkheden centraal.
De Opsterlandse W.M.O. gaat

uit van wat mensen nog wél
kunnen in plaats van wat ze
niet kunnen. De gemeente
doet een stap terug en geeft
de burger ruimte.Wij willen

dat de hulpvragende burger
met steun van de W.M.O. in de
eigen kracht blijft staan. Dat
levert maatwerk op. Dus niet
de regels bepalen wat iemand
wel of niet krijgt, maar de
hulpvragen van de burger
staan centraal.’ Lok is blij met
deze ontwikkelingen.

Schouders er onder
‘Ook voor mensen zonder
werk veranderen de regels.
Ook daar gaat het om eigen
de kracht. Iemand zonder
werk gaat zelf eerst op zoek
naar een baan. Daarnaast heeft
ook gemeente mensen in
dienst die zoeken naar banen.
Lukt dit allemaal niet dan
wordt er vrijwilligerswerk
gezocht. Iedereen blijft bijdragen aan onze samenleving.
Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld een zieke buurman of
buurvrouw bijstaan.
Vrijwilligerswerk bij de
(sport)verenigingen en in de
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Gea de Vries: ‘De
gemeente moet een
bruggenbouwer zijn.
Onze samenwerking
met de Stellingwerven
is daar een mooi voorbeeld van.
Samenwerken betekent
dat je sterker staat. De
wereld houdt niet op bij
de gemeentegrenzen.’

Raadslid Gea de Vries

Gemeente sterker door samenwerking
´Met gepaste trots heb ik de afgelopen maanden de samenwerkingsontwikkelingen tussen ´ons´ Opsterland en de beide Stellingwerven gevolgd.Trots omdat ik
me als Opsterlandse met Stellingwerfse roots prima kan vinden in die plannen.
We zijn alle drie plattelandsgemeenten, gemeenten met eenzelfde sfeer. We
passen prima bij elkaar en samen kunnen we efficiënter werken.´ Wat raadslid
Gea de Vries uit Hemrik betreft, is de samenwerking een gouden greep.
`De weg er naar toe heeft mij een bijzonder goed gevoel gegeven. Vele vergaderingen, werkgroepen en kennismakingen gingen aan de samenwerking vooraf.
Hierdoor is er een stevig onderbouwd raamwerk ontstaan. Een raamwerk waar
we verder mee kunnen.´

Zelfstandigheid
´Met name zelfstandigheid is
voor Opsterlands Belang een
belangrijk punt. Samenwerken
prima, maar opgaan in een
grote anonieme gemeente,
nee. We willen onze identiteit
niet verliezen,´ zegt Gea de
Vries stellig. ´Wij zijn een
mooie plattelandsgemeente
waar zorgen voor elkaar
gemeengoed is. Dat moeten
we koesteren. Of zoals onze
fractievoorzitter tijdens de
algemene beschouwingen zei:
´De krêft fan de mienskip sil
yn de kommende jierren noch
wichtiger wurde.´ In het
Stellingwerverfs gezegd: ´We
bin d’r vur mekere´.
Opsterland en de
Stellingwerven hebben elkaar
hier in gevonden.Wielen hoeven niet weer opnieuw worden uitgevonden, we herken-

dorpshuizen zijn andere
opties. Door samen de
schouders er onder te zetten,
krijgen we dat ongetwijfeld
voor elkaar. Ik geloof in ‘De
krêft fan de mienskip.’

Volkstuinvitaminen
Tijdens de begrotingvergadering heeft Opsterlands Belang
de ´Motie Volkstuinvitaminen´
op tafel gelegd. ´We willen dat
de gemeente samen met de
volkstuinverenigingen, gezinnen
die van het minimum rond
moeten komen, een volkstuin
geeft. De opbrengst van de
volkstuin zal het huishoudboekje ontlasten. Het verbouwen van groente en fruit
levert bovendien gezonde voeding en nieuwe sociale contacten op. De volkstuinproef die
in Gorredijk begint, is een
goed voorbeeld van hoe de
gemeente samen met verenigingen in Opsterland iets kan
doen tegen de negatieve spiraal. Ik weet het, het is maar
een kleine drup. Maar als we
samen ´de kop der foar hâlde´
dan gaan we nog vele mooie
druppen vinden.´

De enige
Als enige partij in Opsterland
bezorgt Opsterlands Belang
U elk jaar een informatiekrant. Daarin delen we de
standpunten en gedachten
met U over de gang van
zaken in onze gemeente.
Onze krant is een middel om
contact met U te houden.
Voor ons is het belangrijk om
dicht bij de mensen te staan,
met beide voeten op de
Opsterlandse grond. Elke
vorm van contact stellen we
erg op prijs. Alleen dan kunnen we echte lokale politiek
bedrijven.
Sikke Marinus, 0512-461 949
sikke.marinus@opsterland.org
Hans de Jong, 0513-688 870
hans.de.jong@opsterland.org
Marrianne Lok, 0513-571 793
marianne.lok@opsterland.org
Marcel van Opzeeland, 06 5152 0879
marcel.van.opzeeland@opsterland.org
Dieko van der Harst, 0512-302 695
dieko.vander.harst@opsterland.org
Gea de Vries, 0516- 471 277
gea.de.vries@opsterland.org
Jaco de Jong, 06 2556 3989
j_d_j200@hotmail.com
Francis Kroese, 06-1249 5072
fokroese@gmail.com

nen elkaars sfeer en we delen
de kennis met elkaar.´

Besparen
´Samenwerken betekent niet
alleen sterker worden, maar
ook efficiënter werken.We
hebben gekozen om met name
op de achtergrond samen te
werken. Dus Opsterlanders
hoeven straks niet naar
Oosterwolde om bijvoorbeeld
een uitkering aan te vragen.
De loketten in het gemeentehuis van Opsterland blijven
hetzelfde. Door op de achtergrond samen te werken, kunnen we goedkoper werken.
Dit betekent bijvoorbeeld dat
we belastingen niet onnodig
hoeven te verhogen. Omdat
het rijk steeds meer taken
over de schutting van de
gemeente gooit, is het verstandig om die taken samen op te
pakken. Op het terrein van bijvoorbeeld de WMO zijn we
daar al druk mee bezig.´

Beste beslissing
Natuurlijk zijn er politieke en
bestuurlijke verschillen. Dit
kan leiden tot verscheidenheid
in beleid.´Maar juist dit zal er
voor zorgen dat de gemeenten hun eigen karakter houden,´betoogt Gea. `Ik ben van
mening dat wij deze samenwerking moeten zien als een
mooie kans.We moeten

oplossingsgericht blijven denken en elkaar als raden blijven
ontmoeten. Als we dat blijven
doen zal dit besluit één van de
beste beslissingen zijn, die er
ooit is geweest. Opsterland,
Weststellingwerf en
Ooststellingwerf werken niet
samen om het samenwerken,
we werken samen waar dat
financieel en kwalitatief wat
oplevert. Betere samenwerking
kan er volgens mij niet zijn.
Samen staan we sterker dan
ooit.

‘Duidelijkheid bieden, daar gaat het om’

Lippenhuizen
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Wethouder Piet van Dijk

het onderling vertrouwen en
de risico’s die we met elkaar
durven te nemen. Als overheid zullen we duidelijkheid
moeten bieden in wat we wel
en niet kunnen doen.
Ondernemers moeten weten
waar ze op kunnen rekenen,
zodat ze hun investeringen
daarop kunnen afstemmen.’

Eind september was Piet van Dijk uit Nij Beets nog lobbyist in Den Haag. Nu
werkt hij als wethouder in en voor Opsterland. Hoe zijn de eerste ervaringen in
Opsterland? ‘Ik ben hier geboren en getogen. Het voelt heerlijk om juist op mijn
geboortegrond actief te zijn. Mijn thuis is nu mijn werk, mooier kun je het niet
krijgen. Zeker als je ook nog denkt iets te kunnen betekenen.’
Drukt de financiële krapte geen negatief stempel op je wethouderschap? ‘ Nee,
dat maakt de uitdaging alleen maar interessanter. De uitvoering van het coalitieprogramma is al ver gevorderd en de ambtelijke organisatie is zeer betrokken
en ter zake kundig. Dat werkt prettig.Toch moeten er nog wel een aantal zaken
nadrukkelijk worden opgepakt. Juist nu. De laatste eindjes van het akkoord zijn
natuurlijk meteen ook de lastigste.’

Vitaal Opsterland

van wat er met de meest
basale voorzieningen in de
dorpen zal gebeuren en welke
keuzes we daarin kunnen en
moeten maken. Dit jaar zullen
we dat concretiseren. Die duidelijkheid is nodig, want alleen
dan kan een ieder daarop anticiperen en zo nodig zelf maatregelen treffen al dan niet in
samenwerking met onze
gemeente.’

Centrum Oost Gorredijk
Nog meer duidelijkheid? “Ja
bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het plan voor het oostelijk deel van Centrum
Gorredijk. Gorredijk is het
economisch centrum en moet
dat blijven. Daar zullen we als
ondernemers en overheid
hard aan moeten werken. Het
zal afhangen van ons gezamenlijk organiserend vermogen,
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Waar is vooral behoefte aan?
‘Er is vooral behoefte aan duidelijkheid.We moeten als
overheid duidelijkheid bieden
in wat we wel en wat we niet
kunnen. Die duidelijkheid is
bijvoorbeeld nodig voor de
leefbaarheid in de dorpen.
Daarvoor loopt het project
Vitaal Opsterland 2. De raad
heeft onlangs kennis genomen

Raadscommissielid Jaco de Jong

Harder werken aan veilige wegen
Vuursteen uit Frankrijk in de Opsterlandse straten? ´Ja,´zegt Jaco de Jong uit
Gorredijk. Hij vertelt graag over deze energiebesparende en veiligheid verhogende bestrating. De 21-jarige Jaco studeert HBO Civiele techniek aan de
Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden (NHL). Mede door die studie staat het
veiliger maken van wegen hoog bij hem in het vaandel. In november 2012 trad
hij aan als nieuw commissielid voor Opsterlands Belang in de raadscommissie
Romte. ‘In Opsterland is nog wel wat te winnen, als het om veilige wegen gaat,’
vindt Jaco. ‘Je ziet wel dat het de aandacht heeft, maar het gaat niet snel.
Misschien komt het wel omdat ik nog jong ben, maar ik wil sneller. Ik wil ook
graag dat de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied worden toegepast in onze
gemeente.’

Wisselend wegdek

‘Veilige wegen? Met het plaatsen van de 60 km bordjes ben
je er niet. Je moet de weg ook
aanpassen aan de snelheid die
wenselijk en veilig is. Optische
wegversmalling en het gebruik
van wisselende materialen
voor het wegdek zijn vaak
goede oplossingen, maar er is
meer.’ Als het om de veiligheid van wegen gaat, is Jaco

nauwelijks te stuiten. Met de
relatief nieuwe shared spacekruispunten in Siegerswoude,
Nij Beets en Lippenhuizen zijn
we in zijn ogen op de goede
weg. Ook het plein in het centrum van Tijnje vindt hij goed
gedaan. ‘Op al die plekken is
gebruik gemaakt van afwijkend
bestratingmateriaal, dat werkt
snelheidsremmend. Ook vertellen die kruispunten iets

over de historie van de omgeving. Daar wordt Opsterland
alleen maar authentieker van.
In onder andere Hemrik en
Friesche Palen komen ook
zulke kruispunten, een goede
zaak!’

Vuursteen en zonneenergie
Verlichting is een ander pijnpunt in het uitgestrekte

En duidelijkheid voor
Lippenhuizen? ‘Daar is veel
discussie over geweest, maar
die heeft in ieder geval duidelijkheid geboden. De afspraak
in het coalitieakkoord, dat
door Opsterlands Belang met
het CDA en de CU is gesloten, wordt op dit punt breed
door de raad gedragen. Dat
moet goed komen dus. Er zijn
nog een aantal projecten,
waarin ook voortgang geboekt
moet worden door duidelijkheid te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het Dúnsânproject
in Bakkeveen, dat zowel voor
Bakkeveen zelf als voor de
toeristisch recreatieve sector
van zeer groot belang is. Ook
daarvoor geldt dat duidelijkheid in wat de overheid kan
en gaat doen belangrijk is.
Duidelijkheid creëren, dat is
wat mij de komende periode
voor ogen staat.’

Jaco de Jong: ‘Over
onveilige ideeën
gesproken. Als straks de
haak om Gorredijk
klaar is, wil de provincie het brede landbouwverkeer over de
Nijewei laten gaan.
Hoe kom je er op! Die
weg krijgt bij de herinrichting het karakter
van een woonwijk.
Gelukkig is onze
gemeente in protest
gegaan.’
Opsterland. ‘Door alleen al de
lantarenpalen verder uit elkaar
te zetten, kun je heel wat winnen. In het buitengebied zou je
met verlichting op zonneenergie kunnen werken. Dan
creëer je licht op milieuvriendelijk wijze.’ Jaco heeft meer
ideeën. ´Er is sinds kort
bestrating ,die Reflexstone®
heet.Wanneer er licht op deze
straatstenen schijnt, reflecteert
het licht. Dit betekent dat je
met 57% minder licht hetzelfde resultaat krijgt als met
gewone bestrating. Deze stenen worden gemaakt van
beton en zacht reflecterende
vuursteen uit Frankrijk. In
dorpsstraten, maar ook op de
nieuw aan te leggen shared
space-kruispunten is deze slijtvaste steensoort goed te
gebruiken´. Jaco mag dan nog
jong zijn, vernieuwend en
enthousiast is hij zeker ook.
´Ik weet het, ik kom nog maar
net om de hoek kijken in de
politiek. Dat remt me niet,
want ik wil flink bij dragen aan
de veiligheid van de
Opsterlandse wegen, daar ga
ik voor.´
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Piet van Dijk in zijn
werkkamer in het
gemeentehuis;
‘Duidelijkheid creëren,
dat is wat mij de
komende periode voor
ogen staat. Onze burgers moeten weten
waar ze op kunnen
rekenen’

Steunfractielid Francis Kroese uit Ureterp

‘Leerzaam en leuk om
mee te denken’
Sinds september 2012 is Francis Kroese uit Ureterp
steunfractielid van Opsterlands Belang. Van hieruit
denkt hij mee over route van Opsterlands Belang.
Francis heeft een weloverwogen keuze gemaakt
voor Opsterlands Belang. ‘Ik geniet,’zegt hij. ´De
fractie bestaat uit een prachtige groep mensen, met
veel en gevarieerde inbreng. Ik voel me er thuis.´
Waarom de politiek in? “Ik merk dat ik best vaak
commentaar leverde op de politieke beslissingen..
Omdat je niet vanaf de zijlijn moet blijven schreeuwen als je vind dat er echt iets moet veranderen,
heb ik mij voor de zomer van 2012 bij Opsterlands
Belang aangemeld.”
Lokale maat
Waarom een lokale partij en
niet één van de landelijke partijen? ‘Ik heb het gevoel dat de
gemeentelijke partijen met een
landelijke partijnaam vanuit de
landelijke hoofdkantoren worden opgedragen zich aan
bepaalde spelregels te houden.
Dit vind ik een slechte zaak,
omdat hiermee de gemeentelijke politiek beïnvloedt wordt
door opvattingen vanuit Den
Haag, zonder feitelijke lokale
kennis. Het vinden van de
lokale maat, is in mijn ogen van
veel groter belang, dan het volgen van landelijke partijpolitieke dogma’s. De ideeën van
Opsterlands Belang sluiten
goed aan bij mijn ideeën over
lopende zaken binnen de
gemeente, dus ook daarom is
mijn keuze op Opsterlands
Belang gevallen.’

Raakvlakken
In het dagelijkse leven is
Francis werkzaam als teamleider Projecten bij zorginstelling
Lentis te Zuidlaren.Vanuit die
rol stuurt hij de projectmanagers en -leiders aan die zich
binnen Lentis met ICT projecten bezig houden. “Een uitdagende functie waar ook een
goede politieke sensitiviteit
voor nodig is om alle zaken in
goede banen te leiden. Daaruit
blijkt maar weer dat het dagelijks leven en de politiek grotere raakvlakken hebben, dan je
in eerste instantie zou denken”

Leerzame omgeving
Tot op heden heeft Francis
geen spijt gehad om in het
politieke wereldje te stappen.
“Vooral binnen Opsterlands
Belang is het een zeer leerzame, maar ook leuke omgeving

om mee te denken over de
zaken die binnen de gemeente
spelen. Je leert op een andere
manier naar de berichtgeving
in de (lokale) kranten te kijken. Je weet nu wat er achter
sommige voorstellen ligt en
ook waarom juist voor bepaalde oplossingen is gekozen.

Francis Kroese:‘Je moet
er zelf tijd en energie in
willen steken. Vanaf de
zijlijn schreeuwen helpt
niet als echt iets wilt
veranderen.’
Verder spreekt mij de grote
diversiteit aan mensen binnen
Opsterlands Belang erg aan.
Dit leidt soms tot pittige discussies, maar uiteindelijk worden de puntjes op de i beklonken met een drankje en een
grap. Dat past goed bij mij.”
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Dieko van der Harst
houdt de ontwikkelingen rondom het nieuwe
bestemmingsplan buitengebied nauwlettend
in de gaten. ‘Het nieuwe bestemmingsplan
moet weer 10 jaar mee,
dat vergt veel zorgvuldigheid.’

Raadslid Dieko van der Harst

Opletten bij bestemmingsplan Buitengebied
In 2007 is Opsterland begonnen met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan buitengebied.
Dit bestemmingsplan regelt voor meer dan 90% van het Opsterlandse grondgebied welke bestemming/functie
een boerderij, huis, boomwal, natuurgebied en noem het maar op krijgt. Uitgangspunt hierbij is het huidig
gebruik. Raadslid Dieko van der Harst roept de bewoners in het buitengebied op om goed op te letten.

Reageren

´Bestemmingsplannen moeten
1 keer per 10 jaar vernieuwd
worden om bij de tijd te blijven,´vertelt Dieko. ´In juni
2011 is het eerste zogenaamde voorontwerp bestemmingsplan, de inspraak ingegaan. Dit
betekende dat iedere betrokkene vanaf dat moment het

nieuwe bestemmingsplan kon
inzien en hierop kon reageren.
Er is voor gekozen om de
publicaties over het nieuwe
bestemmingsplan vooral via de
Woudklank te laten verlopen.
Er werd geen huis-aan-huis
bericht uitgegeven.´ Dieko ziet
dat nog altijd als een gemiste
kans. ´Een huis-aan-huis

bericht mag je verwachten bij
zo’n belangrijk onderwerp
voor boeren, burgers en buitenlui. Een belangrijk gegeven
is dat veel mensen niet weten
of beseffen wat een nieuw
bestemmingsplan voor hun
persoonlijk kan betekenen.´

Daarnaast hebben nog diverse
belangenorganisaties en andere overheden op het nieuwe
bestemmingsplan gereageerd.´
Dieko van der Harst is content met de reacties van de
gemeente op de bezwaarmakers. ´De eerste resultaten van
de individuele reacties zijn
positief. Er zijn diverse voorbeelden van mensen die het
niet eens waren met de gewijzigde bestemming op hun
boerderij, woning e.d. die hun
gelijk hebben gekregen.
Daarnaast hebben een aantal
belangenorganisaties het voor
elkaar gekregen dat er onderdelen van het nieuwe bestemmingsplan beter worden bekeken. Een voorbeeld hiervan is
de cultuurhistorie en de
boomwallen/singels.´

Positief
´Een nieuw bestemmingsplan
kan ingrijpende gevolgen hebben zoals ik eerder heb
beschreven in publicaties
(Woudklank, LC en FD) over
dit onderwerp. Er hebben
ruim 100 mensen gereageerd
op de (veranderende) bestemming van hun eigendom.

Huis aan huis
Opsterlands Belang heeft via
een motie in de gemeenteraad
het voor elkaar gekregen dat
bij de volgende fase van het
bestemmingsplan, iedereen
persoonlijk (huis-aan-huis) op
de hoogte wordt gesteld dat
er een ontwerp bestemmings-
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Hans de Jong: ‘Gelukkig
is onze nieuwe wethouder een realistisch man.
Hij onderzoekt niet
alleen een verhuizing
van de Skâns naar de
BHS, hij zoekt ook uit
wat het ons gaat kosten wanneer De Skâns
blijft bestaan op de
oude vertrouwde plek.

Raadslid Hans de Jong

De tering naar de nering zetten
‘Het is met het huishoudboekje van de gemeente niet anders dan met uw eigen beurs. Je kunt er niet uithalen wat er niet in zit,’ stelt raadslid Hans de Jong uit Langezwaag. Hij maakt zich al jaren zorgen over de
ambitieuze plannen van de gemeente en de steeds leger wordende kas. ‘Het is de hoogste tijd dat we de
tering naar de nering zetten.’ ‘Opsterland barst van ambitie. Zolang de bruine dat kan trekken is dat mooi,
maar de wal keert nu het schip. De centrumplannen voor Gorredijk, de verhuizing van de Skâns naar de
B.H.S.-lokatie, het plan Dúnsân in Bakkeveen, de leefbaarheid van onze dorpen (vitaal Opsterland), we willen teveel. Het wordt tijd om te kiezen.’

IJskast

Opsterland is een gemeente
waar veel gebeurt. Nieuwe
scholen, de herinrichting van
Ureterp, de haak om
Gorredijk, nieuwe shared
space kruispunten en ga zo

maar door. ‘We hebben hier
niet stil gezeten,’ zegt Hans de
Jong. ‘Ik zou graag zo door
willen gaan. Maar we zitten in
een crisis en dat heeft pijnlijke
gevolgen, ook voor de
gemeente. Er wordt fors

gekort op de geldstroom van
het rijk naar de gemeente en
de vrije reserves zijn op een
beetje na op. Dit betekent dat
we plannen in de ijskast moeten zetten of aangepast moeten uitvoeren.’

plan ter inzage ligt. ´Laat die
kans niet glippen,´ stelt Dieko.
´Ik roep u dan ook op om te
informeren naar de bestemming van uw eigendom en of
er iets aan veranderd is. U
hebt dan een aantal weken de
tijd om te reageren als u het
niet eens bent met de wijziging van uw bestemming.´

Juist nu
‘Om grote projecten uit te
kunnen voeren zijn extra geldstromen nodig. Daar kun je
bijvoorbeeld de Onroerend
Zaak Belasting voor verhogen.
Of je kunt de bedragen die je

nodig hebt in de begroting
versleutelen. Dat werkt net
zoals met een hypotheek, je
lost de schuld in de loop van
de jaren af. Beide manieren
stuiten ons tegen de borst. In
deze tijd van financiële krimp,
willen we de belastingen niet
onnodig verhogen. De lasten
in Opsterland zijn in vergelijking met andere gemeenten
laag. Daar hebben we jarenlang
voor gevochten en dat willen
we zo houden, juist nu. Een
hypotheek nemen op de investeringen van grote projecten is
ook niet slim. De lasten daarvan drukken dan op de meerjarenbegroting van de gemeente. Om die rond te breien, zul
je vervolgens op andere zaken
moeten bezuinigen.’

Niet alles
Onze wethouder Piet van Dijk
kijkt nu opnieuw naar de plannen die nog in het vat zitten.
‘Piet is een realistisch mens en
daar ben ik blij mee,’zegt Hans
de Jong. ‘Ik hoop dat we plannen in afgeslankte vorm en
fases alsnog kunnen uitvoeren.

Wat mij betreft staat nu al
vast dat niet alles kan.’
Gebeurt er dan helemaal niets
meer? ‘Jawel. Gelukkig hebben
we geld voor de nieuwbouw
voor scholen apart gelegd. Als
het aan ons ligt gaat de nieuwbouw van de brede
school/MFC in Lippenhuizen
door. Ook voor de gevolgen
van de verdubbeling van de
N381 hebben we geld opzij
gelegd. Dus in die omgeving
kunnen plannen voor bijvoorbeeld veilige kruispunten worden gerealiseerd. Opsterlands
Belang is de partij die opkomt
voor de leefbaarheid van de
dorpen. Daar zullen we dus
vooral naar kijken.’

Gezinsman Marcel van
Opzeeland:´We moeten
de burgers meer zelf
aan het woord laten,
meer ruimte geven om
verantwoordelijkheid te
nemen voor hun omgeving.´ Op de foto van
Sietse de Boer staat
Marcel met zijn twee
dochters Marleen en
Celene.

foto: Sietse de Boer

Treuren en zeuren?

Raadslid Marcel van Opzeeland

'Het heft in eigen handen nemen!'
Hoe afhankelijk wil je zijn van de gemeente? Is de gemeente verantwoordelijk voor vallende bladeren in je
straat of veeg je zelf de boel bij elkaar? Maai jij het tuintje van je oude buurvrouw of is dat een gemeentetaak? Zwerfafval? Ruim jezelf mee op? Zijn we samen verantwoordelijk, nemen we het heft in eigen handen
of zijn we liever afhankelijk? Raadslid Marcel van Opzeeland uit Siegerswoude kan nog altijd niet bevatten
waarom we ons voor veel zaken afhankelijk maken van de gemeente. ‘Een mooi voorbeeld is een poster die ik
enkele jaren geleden in de winter zag hangen bij een ondernemer aan het Lijteplein te Ureterp. De ondernemer noemde het plein een ijsbaan omdat de gemeente het plein niet iedere dag sneeuwvrij maakte. Dat hij
zelf zijn eigen stoep zou kunnen vegen voor zijn klanten, was blijkbaar niet in hem opgekomen.’

Wal en schip

‘In de afgelopen decennia hebben we onze overheid voor
steeds meer taken verantwoordelijk gemaakt,’constateert Marcel. ‘Waar vroeger de

gemeente alleen op hoofdwegen zout strooide, verwachten
we nu dat overal gestrooid
wordt.Waar vroeger peuterspeelzalen gewoon betaalbaar
door moeders en vaders wer-

den opgericht en gerund, zijn
het nu professionele en dure
organisaties geworden.
Jarenlang was het de politieke
vraag tussen links en rechts
welke taken de overheid wel

of niet op zich zou moeten
nemen. Inmiddels keert de wal
het schip, doordat simpelweg
het geld op is en de gemeente
al heel efficiënt haar werk
doet. De rek is er uit.’

Marcel zit niet bij de pakken
neer omdat de overheden zich
steeds meer terug trekken.
‘Gelukkig heeft Cruijff gelijk
toen hij zei: ‘Ieder nadeel heeft
ook een voordeel’. Doordat
we de overheid voor alles verantwoordelijk hebben
gemaakt, hebben we voor ons
gevoel ook steeds minder te
zeggen over wat er gebeurt.
Nu het bij de overheid krapper wordt, merken we dat we
te ver zijn doorgeschoten, te
afhankelijk zijn geworden. Daar
kunnen we over treuren en
zeuren, maar we kunnen deze
situatie ook zien als een kans.’

die alles regelt, maar voor een
gemeente die burgerinitiatieven ondersteunt. Om me heen
zie ik steeds meer van dat
soort initiatieven.Van opruimgroepen voor zwerfafval tot
voedselbankvrijwilligers, van
sneeuwruimers tot vrijwilligers
bij allerlei verenigingen. De
gemeenschapszin in
Opsterland staat gelukkig in
volle bloei. De ouderenzorg
van burgers in bijvoorbeeld
Siegerswoude laat zien dat het
prima mogelijk is om zelf het
heft in handen te nemen!’

Paadje schoon
‘We zullen letterlijk en figuurlijk weer meer ons eigen paadje schoon moeten vegen. Dat
geeft ons ook meer zeggenschap. Ik pleit voor een
gemeente die de burgers
steunt bij het nemen van die
eigen verantwoordelijkheid.
Dus niet voor een gemeente

foto: Sietse de Boer

Fokke Veenstra en Sikke Marinus staan samen in
het failliete chaletpark van Nij Beets. ‘Het is te
gek voor woorden dat slechts enkele mensen de
heropening van het kanaal tegen kunnen houden.
Dit zijn de gevolgen ,’zegt Nij Beetster Fokke
Veenstra, terwijl hij om zich heen kijkt. Hij is
eigenaar van één van de chalets. Noodgedwongen
doet hij op vrijwillige basis nu het groenonderhoud van het park. ‘Ik kwam hier voor mijn rust,
maar dat pakt nu dus heel anders uit.’

Fractievoorzitter Sikke Marinus

‘Bloeiende dorpen door open Polderhoofdkanaal’
Met lege handen tussen lege chalets, daar sta je dan. Waterpark Nij Beets; het hadden 18 chalets moeten
worden, de bouw stopte bij 11, er werden 6 verkocht, 5 staan troosteloos leeg, investeerder Nical is failliet. De
6 mensen die al een chalet bezitten, hebben uit arrenmoede zelf maar een maaimachine gekocht voor het
onderhoud. ‘De trieste situatie aan de Blauwe Kampwei in Nij Beets is één van de zichtbare gevolgen van een
kanaal dat maar niet open mag’, stelt raadslid Sikke Marinus vast. ‘Toen ik in 2002 in de gemeenteraad
kwam, was het onze droom om het Polderhoofdkanaal weer open te krijgen. Die droom bestond in Nij Beets
al heel lang.Toen we er als Opsterlands Belang in slaagden, het kanaal hoog op de politieke agenda te krijgen, was ik als een kind zo blij.’ En nu? ‘Ja ik ben ontgoocheld, maar zeker niet verslagen.’

Lege dop?

Tot twee keer toe keer toe
kreeg de gemeente
Opsterland een ontheffing van
het ministerie van
Economische Zaken,

Landbouw en Innovatie
(E,L&I), tot twee keer toe
zette de rechter er een streep
door. Zonder deze ontheffing
mogen de werkzaamheden aan
het kanaal niet beginnen. Dat

is een enorme domper voor
Nij Beets en omgeving. Uit
een brandbrief van de
Plaatselijk Belangen van Nij
Beets en De Veenhoop blijkt,
dat 28 ondernemers langs het

Polderhoofdkanaal in de startblokken staan om te investeren, zodra het kanaal open
gaat. Plannen in allerlei soorten en maten, rijp en groen,
groot en klein. Er zijn plannen

voor bootverhuur, scheepsreparatie, passantenhaven,
woningbouw (35 huizen), minicampings, noem maar op. ‘Een
open Polderhoofdkanaal geeft
West Opsterland een enorme
boost. Geen krimpende, maar
bloeiende dorpen, daar doen
we het voor,’ zegt Sikke
Marinus

Half ei !
Houdt Opsterlands Belang, na
deze tweede afwijzing, het nu
voor gezien? ‘Nee, beslist niet,
we moeten in beroep bij de
Raad van State alles uit de kast
halen. Drie keer is scheepsrecht, ’stelt Marinus. En als dat
mislukt? ‘Als de volledige
openstelling definitief toch
wordt geblokkeerd, gaan we
voor een halve openstelling.
Een openstelling vanaf de Nije
Feart tot aan de dam in het
hart van Nij Beets. De sluis bij
Nije Feart ligt al open. Over
dit deel van het
Polderhoofdkanaal zijn twee
nieuwe bruggen gepland, die
zijn al gemaakt. De opritten
voor de nieuwe brug bij de

Ripen zijn er ook al. Met andere woorden de meeste kosten
zijn al gemaakt. Het zuidelijk
deel van het
Polderhoofdkanaal zou zo een
opvaart naar Nij Beets worden. Met trekkers als het
openluchtzwembad en het
openluchtmuseum It Damshûs
kan Nij Beets dan uitgroeien
tot een aantrekkelijke ankerplaats. Bovendien kunnen de
publieksboten van het museum dan vanaf het museumterrein het vrije water op.’ ‘Ik
hoop dat we dit plan niet uit
de la hoeven te trekken. Maar
als het niet anders kan, is een
half ei beter dan een lege dop.’

