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Jubileum bewijst de kracht van dichtbij

Opsterlands Belang strijdt al 
40 jaar voor uw belang

De mensen van Opsterlands Belang
B E E T S T E R Z WA A G -         
‘Bestaande partijregels en 
structuren belemmeren 
raadsleden om het Opster-
lands belang te dienen.’ 
Dit zijn de woorden die de 
Gorredijkster Wietse Veen-
stra sprak in de raadsverga-
dering van januari 1970. Hij 
kondigde aan, niet langer 
namens de CHU in de 
raad te willen zitten, maar 
namens Opsterlands Belang, 
een door hem zelf opgerichte 
nieuwe partij. Raadslid Jan 
de Boer van de Boeren-
partij sloot zich bij hem 
aan. Wietse Veenstra legde 
tijdens deze gedenkwaardige 
raadsvergadering de kiem 
voor de lokale partij, die in 
40 jaar tijd uitgroeide tot een 
betrokken en stabiele factor 
in de raad van Opsterland.

Opsterlands Belang is van 
meet af aan voor velen een 
ongewenste eend geweest 
in de vijver van de Opster-
landse politiek. De geves-
tigde landelijke partijen 
voorspelden dat het een 
eendagsvlieg zou zijn. Ze 
kregen het ongelijk aan hun 

zijde, zoals ze dat wel vaker 
hebben. Veenstra was niet 
alleen een man die in de raad 
zijn woord goed kon doen, 
hij werd vooral gewaardeerd 
door het vele werk dat hij 
voor mensen verzette. Hij 
was een rasechte volksverte-
genwoordiger, die niet voor 
niets door de mensen uit 
zijn omgeving liefkozend de 
burgemeester van Gorredijk 
werd genoemd.

Na de verkiezingen in 
1974 kwam Opsterlands 
Belang met vier zetels in 
de raad. Ondanks de vier 
zetels wilden de traditio-
nele partijen Opsterlands 
Belang niet in het college. 
Toen in 1978 de lokale partij 
terugzakte naar twee zetels, 
dachten de politieke tegen-
strevers dat het gedaan was 
met de partij. Voor Wietse 
Veenstra was deze teleur-
stellende verkiezingsuitslag 
echter het sein om er nog 
harder tegenaan te gaan. Hij 
ging door op de ingeslagen 

weg en bracht met woorden 
en daden de politiek dichter 
bij de mensen. In 1986 en 
1990 leverde dit de partij 
telkens 3 zetels op. In 1994 
en 1998 groeide de partij 
uit naar vier raadszetels. 
Opsterlands Belang bleef al 
die jaren een oppositiepartij 
met een duidelijk en herken-
baar geluid.

In de periode 1998-2002 
beleefde Opsterlands Belang 
een moeilijke periode. De 
oudgedienden in de partij 
kregen het met elkaar aan de 
stok. Wietse Veenstra stapte 
uiteindelijk uit de fractie en 
ging verder als lijst Veen-
stra. Velen zien dit als de 
zwartste bladzij in de partij-
geschiedenis. In de aanloop 
naar de verkiezingen 
verlieten ook andere oudge-
dienden om uiteenlopende 
redenen de fractie. Poli-
tieke concurrenten hoopten 
vurig dat de partij uiteen zou 
spatten. Niets bleek minder 
waar. Achter de coulissen 

had het bestuur zich inmid-
dels verzekerd van goede 
opvolgers. Opvolgers die het 
gedachtegoed van Wietse 
Veenstra op eigentijdse wijze 
opnieuw gestalte moesten 
geven. De nieuwe vaandel-
dragers voerden in 2002 
een felle campagne, die een 
kwart van de Opsterlandse 
stemmen opleverde. Het 
werd de grootste zege ooit in 
de geschiedenis van Opster-
lands Belang. Met 6 zetels 
werd Opsterlands Belang de 
grootste partij in de gemeen-
teraad. De partij nam vervol-
gens het voortouw bij het 
opstellen van het raadspro-
gramma en de collegevor-
ming. Klaas de Boer werd 
de eerste wethouder in de 
geschiedenis van de partij.  
In 2006 herhaalde Opster-
lands Belang het succes. 
Opnieuw kwam de partij met 
6 zetels in de raad. Daarmee 
herhaalden de kiezers het 
vertrouwen in de partij. 
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‘Dankzij uw stem is Opsterlands 
Belang uitgegroeid tot een leidende 
partij in Opsterland. Soms denkt 
u misschien: ach wat maakt dat 
nu uit. Dat komt omdat we maar 
al te gemakkelijk vergeten. Sinds 
Opsterlands Belang meeregeert 
is de OZB al zeven jaar lang niet 
extra verhoogd. We horen al lang 
niet meer bij de duurste gemeenten 
in Friesland. Acht jaar geleden 
kenden we geen dorpenbeleid. Nu 
wel, de dorpen praten nu stevig 
mee over hun toekomst. Er worden 
voor het eerst sinds 25 jaar weer 

nieuwe scholen gebouwd. Veel 
scholen krijgen een opknapbeurt. 
We zorgen goed voor de mensen 
die van een minimuminkomen 
moeten rondkomen. We hebben 
de regelgeving in Opsterland 
simpeler gemaakt. En het kan nog 
eenvoudiger. Wat ik wil zeggen is 
dat we er alles aan doen om uw 
vertrouwen in ons waar te maken. 
En daar willen we de komende 
jaren graag mee doorgaan. We 
willen graag nog sterker worden. 
Daarom….., uw stem is onmis-
baar.’ 

Sikke Marinus uit Nij Beets
‘Het maakt dus wel wat uit’

‘Opsterland kan beter. We hebben 
nog steeds te veel regels en er 
wordt nog te vaak vanuit de 
regels gedacht. Dat is jammer. 
We moeten beter leren om samen 
met de burger om oplossingen 
te zoeken. Beter luisteren en dat 
omzetten in politieke daden. Daar 
zet ik me al jaren voor in en dat 
blijf ik doen. Politiek is vaak een 
zaak van lange adem. Het is een 
kwestie van volhouden en door-
duwen. Niemand kan zeggen dat ik 
geen volhouder ben. Ik ben straks 

het langstzittende raadslid. Saai? 
Nee, beslist niet. Ik heb veel zaken 
ten goede zien veranderen. Zo 
hebben we nu veel meer inspraak 
vanuit de dorpen. Daar heb ik vol 
overtuiging aan meegewerkt en 
daar wil ik mee doorgaan. Onze 
partij is een club van gemotiveerde 
mensen, mensen die niet opgeven. 
Of het nu om welstandsvrij bouwen 
gaat of een eindejaarsuitkering 
voor de minima, onze partij komt 
op voor alle Opsterlanders.’

Hans de Jong uit Langezwaag 
‘Saai? Nee, beslist niet’ 

‘Een paar jaar geleden vertelden 
wijze heren (mannen die er voor 
doorgestudeerd hebben) in de 
Skâns, dat wij met Opsterland 
goud in onze handen hebben. 
Ze hebben natuurlijk helemaal 
gelijk. Wij hebben hier prachtige 
fiets- en wandelpaden, bos, heide, 
natuurschoon,wild, schone lucht 
en het vee in de wei. De boodschap 
van deze wijze heren was duidelijk: 
koester dit Opsterland. Verniel  het 
niet, maar maak er goed gebruik 
van.
Opsterlands Belang vertaalt dit 
door bijvoorbeeld in te zetten op 
meer recreatie en toerisme en door 

tegen het grootschalig landschaps-
wonen te zijn. 
Wij zijn niet alleen wijs met ons 
landschap, maar zeker ook met 
onze dorpen. Laten we ze niet 
verknoeien door lelijke gebouwen. 
Neem nou Bakkeveen, daar wil 
men in het centrum een kolossaal 
en sfeerverpestend appartemen-
tencomplex van driehoog bouwen. 
Opsterlands Belang springt in de 
bres als dit soort onzalige plannen 
de kop opsteken. Wij vinden dat 
nieuwbouw in de dorpskernen 
moeten passen bij de aard en sfeer 
van het dorp.’

Rein Suurd uit Beetsterzwaag
‘Dorpen niet verpesten met lelijke 

hoogbouw’

‘Succes komt niet zomaar 
aanwaaien, je moet er voor willen 
knokken. Namens u hebben we acht 
jaar meegeregeerd en we hebben 
het verschil kunnen maken. Dat 
kan omdat wij niet achter Haagse 
voormannen aan hoeven te lopen. 
Lokale partijen hebben hun waarde 
meer dan bewezen. Natuurlijk 
proberen landelijke partijen ons 
na te doen. Dat lukt maar moei-
lijk, want je bent nu eenmaal wie 
je bent. Wij ook. Wij zijn lokaal 
en onafhankelijk, lekker dichtbij. 
En dat laatste is van belang, van 
Opsterlands belang. Kijk maar 

naar de resultaten: goed onderwijs, 
brede scholen, lage lasten, een 
gezond huishoudboekje, doordacht 
economisch beleid, werkgelegen-
heid, goede zorg en voorzieningen 
in de dorpen en een groeiende 
recreatie- en toerismesector.
Dorpenbeleid staat bij ons op 
nummer één. We zijn niet voor 
niets vertegenwoordigd in alle 
dorpen. Uw stem telt bij ons voor 
twee, één voor uw eigen dorp en 
één voor Opsterlands Belang. 
Besturen doe je niet alleen, dat 
doen we samen met u!’

Wethouder Klaas de Boer uit Gorredijk
’Voor resultaten moet je knokken’
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‘Opsterland opzadelen met land-
schapsverpestende hoogspan-
ningsmasten, CO2 in onze bodem? 
Geen sprake van! We laten onze 
gemeente niet door Tweedekamer 
partijen naar de knoppen helpen. 
Dus geen hoogspanningsmasten 
op onze platteland en geen CO2 in 
onze bodem. 
De nationale overheid creëert 
steeds meer banen in de Randstad. 
Daarom wil men nu door geheel 
Opsterland hoogspanningsmasten 
van 380kV trekken voor de elek-
triciteitsbehoefte in het westen van 
Nederland. Leuk die extra stroom 
voor de Randstad, wij zien liever 

dat dit geld in banen voor het 
noorden wordt gestoken. Dan zijn 
die hoogspanningsmasten hele-
maal niet nodig. 
Er zijn plannen om hier in Fryslân 
CO2 gif de bodem in te spuiten. 
Levensgevaarlijk! Een doorzichtig 
giftig gas, dat je niet kunt zien 
komt dan met miljarden liters in de 
grond onder de speelplaatsen van 
onze kinderen en kleinkinderen. 
De fracties van PvdA en CDA 
in Provinciale Staten zijn voor. 
Opsterlands Belang is gewoon 
tegen en doet niet mee aan dit soort 
nationale hypes. Dus stem lokaal, 
stem Opsterlands Belang!’

‘Mijn naam is Dieko van der 
Harst, 39 jaar, getrouwd en twee 
kinderen, geboren en getogen in 
Ureterp. In het dagelijkse leven 
werkzaam als makelaar en taxa-
teur in onroerende goederen. Op 
de lijst van Opsterlands Belang 
sta ik op nummer 7. Sinds 2,5 jaar 
ben ik steunfractielid van Opster-
lands Belang. Waarom het besluit 
om mijzelf verkiesbaar te stellen? 
Na 2,5 jaar op de achtergrond te 
hebben meegewerkt, is het tijd 
voor de volgende stap. Een raads-
zetel. Ik ben gevraagd om een 
duidelijke inbreng vanuit Ureterp 
en omgeving te leveren. Ik ben 

trots op ons dorp en op alles wat 
we samen hebben opgebouwd. 
Ik voel mij erg betrokken bij de 
gebeurtenissen in ons dorp. In 
Ureterp vervul ik bestuursfuncties 
bij de peuterspeelzaal, openbare 
basisschool de Twirre en Plaatse-
lijk Belang Ureterp. In Opsterland 
bij de cliëntenraad Peuterspeel-
zalen en de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad Openbaar 
Onderwijs. Waarom Opsterlands 
Belang? Opsterlands Belang is een 
lokale, onafhankelijk partij die 
tussen de mensen staat. U komt 
ons overal tegen.’

Dieko van der Harst uit Ureterp
‘U komt ons overal tegen’

Marcel van Opzeeland uit Siegerswoude
‘Geen hoogspanningsmasten, 

geen CO2 in Opsterlandse bodem’

‘Mijn dorp Tijnje is een heer-
lijk dorp, ik voel me er thuis. Dat 
gevoel is de leidraad in mijn poli-
tieke denken. Ik gun iedereen 
hetzelfde gevoel. Ik gun iedereen 
een dorp waar veel te beleven is. In 
Tijnje hebben we bijna alles. Een 
dorpshuis, twee scholen, de peuter-
speelplaats, een huisarts, een kerk, 
een zwembad, cafés, jeugdketen, 
een prachtige sportaccommodatie, 
een rijk verenigingsleven, noem 
maar op. We hebben zelfs een 
dorpsbos, waar je al wandelend 
na kunt denken. Natuurlijk blijven 
er altijd wensen, al is het alleen 

maar omdat een dorp verandert. 
We weten dat de bevolking in de 
toekomst vergrijst. Daar moeten 
we op inspelen met zorg en goede 
huisvesting. Maar we moeten onze 
jongeren niet vergeten. Woningen 
bouwen voor starters, zodat ze 
in hun eigen dorp kunnen blijven 
wonen. Nee, dit verhaal gaat  niet 
alleen over mijn dorp, maar over 
alle dorpen in onze gemeente. Wij 
willen dorpen waar de mensen 
kunnen genieten. Daar ga ik voor, 
daar gaat Opsterlands Belang 
voor.’

Marrianne Lok uit Tijnje 
‘Ik gun iedereen dat thuisgevoel’ 

‘Het agrarisch gehalte van het 
Opsterlandse landschap is hoog. 
In de Nederlandse top 100 van 
gemeenten met veel koeien staat 
onze gemeente op de derde plaats. 
Dit houdt in dat de boeren voor 
een groot deel ons mooie Opster-
land onderhouden en leefbaar 
houden. Dat willen wij graag zo 
houden. Maar ook hier moeten 
onze boeren aan schaalvergroting 
doen om te overleven. Er komen 
dus grote boerderijen leeg te staan. 
Dat is ons een doorn in het oog. 
Daarom willen wij dat de gemeen-
telijke regelgeving ruimte moet 
bieden voor andere bedrijvigheid 

in de vrijkomende boerderijen, 
mits het karakter van de boer-
derij blijft bestaan. Om onderhoud 
aan deze boerderijen betaalbaar 
te houden maakte OB het moge-
lijk om in Opsterland dakpangolf-
platen te gebruiken. OB heeft er 
voor gezorgd dat tweede takken 
als mestvergisters vrij baan 
hebben in Opsterland. Ook voor 
andere bouwstijlen zoals Serres-
tallen heeft Opsterlands Belang de 
regelgeving zo laten aanpassen dat 
deze gebouwd mogen worden. Zo 
doen we ons best om de boeren te 
behouden voor het Opsterlandse 
landschap.’.

Sytze Jonker uit Terwispel
‘Opsterland moet 

koeiengemeente blijven’
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‘Ruim vijf jaar ben ik al lid van 
de steunfractie van Opsterlands 
Belang. Toen ik werd gevraagd had 
ik zelf zo iets van…mmm moet dat 
nu. Na lang nadenken kwam ik tot 
de conclusie dat het voor mijn dorp 
Hemrik nooit verkeerd kan zijn 
dat iemand iets dichter bij het poli-
tieke vuur zit. Waar kunnen onze 
belangen het beste vertegenwoor-
digd worden? Bij de partij die het 
woord van de burger laat spreken, 
Opsterlands Belang. Als boerin wil 
ik ook de agrarische sector mee te 
laten spreken. En ik kan u vertellen 
dat ik me de afgelopen jaren enorm 
gesteund heb gevoeld door mijn 
fractiegenoten. De brede school 

Hemrik krijgt steeds meer vorm. 
Opsterlands Belang sprong voor 
de boeren in de bres, toen het robi-
niabos de agrarische bestemming 
zou verliezen. Onze partij steekt 
haar nek uit voor de Poastwei. 
Opsterlands Belang laat mij in 
alles meedenken, vraagt naar mijn 
mening als het om Hemrik gaat. 
Wie ik ben? Ik ben Gea de Vries 
en woon al bijna twaalf jaar in 
Hemrik. Samen met mijn man 
run ik een melkveehouderij. Wij 
hebben twee dochters van 11 en 7 
jaar. Daarbij werk ik als sociothe-
rapeute in een forensische behan-
delcentrum.’

Gea de Vries uit Hemrik 
‘Ik heb me enorm gesteund 

gevoeld’

‘Weet u het nog, mijn nieuwjaars-
wens voor dit jaar? Een zorgeloos 
2010; zonder zorgen over werk, 
gezondheid, financiën, familie 
en vrienden. Maar met zorg voor 
elkaar. En recht op zorg voor 
diegene die het echt nodig hebben! 
Opsterlands Belang heeft zorg voor 
‘haar’ inwoners en dat is waarom 
ik me inzet voor deze partij. Want 
behalve een daadkrachtige partij 
zijn we ook sociaal. Door te luis-
teren naar u, willen we dichtbij 
zijn en blijven. We gaan voor 
goed onderwijs, een drempelvrij 

WMO loket en  betrouwbare infor-
matie en hulp. Maar we vinden 
ook dat mensen zelf verantwoor-
delijk zijn en niet altijd als eerste 
naar de gemeente moeten kijken. 
Iedereen kan een bijdrage leveren, 
hoe beperkt het ook mag lijken. 
Iets voor elkaar doen betekent niet 
alleen hulp voor de ander, maar 
geeft ook jezelf een goed gevoel. 
Trots zijn, erbij horen, andere 
mensen ontmoeten en nieuwe 
ervaringen opdoen. Samen zorgen, 
samen doen! Samen hebben we 
één belang, Opsterlands Belang.’

Willemijn Bruining uit Gorredijk
‘Samen zorgen, samen doen’

‘Opsterlands Belang peinst niet 
over een gemeentelijke herinde-
ling. Herindeling is geen Opster-
lands Belang. De resultaten van 
herindelingen zijn heel wat minder 
positief dan voorstanders u willen 
laten geloven. Gemeentelijke fusies 
gaan vaak gepaard met lange peri-
oden van bestuurlijke en organisa-
torische chaos. Daardoor komt de 
dienstverlening aan burgers lang 
onder druk te staan. Onlangs zijn 
de effecten van herindelingopera-
ties onderzocht. Daaruit bleek dat 
het bestuur en de organisatie na 
verloop van tijd wel wat professi-
oneler werden, maar dat de kloof 
tussen burger en bestuur toenam. 
Voor paspoort, vergunning of 

een gesprek moest meer worden 
gereisd en de service werd afstan-
delijker. Opsterlands Belang kiest 
voor bestuur en dienstverlening 
dicht bij de burger. Onze gemeente 
heeft met meer dan 30.000 inwo-
ners voldoende schaal om tot 
verdere professionalisering te 
komen. Zeker als Aldeboarn aan 
onze gemeente wordt toegevoegd. 
Als het nuttig blijkt, hebben we 
niets op samenwerking met andere 
gemeenten tegen. Je kunt heel goed 
samenwerken en toch zelfstandig 
blijven. Een complete herindeling 
van onze gemeente komt er wat 
Opsterlands Belang betreft beslist 
niet. Herindeling is geen Opster-
lands Belang.’ 

Piet van Dijk uit Nij Beets 
‘Opsterland blijft Opsterland’ 

‘Inmiddels is het al weer elf 
maanden geleden dat ik Opster-
land verliet en verhuisde naar 
Maastricht. Als nieuwkomer daar 
is het belangrijk om te integreren 
en nieuwe contacten op te doen. 
Daarbij helpt het enorm dat ik de 
taal spreek van de mensen daar. 
Taal is een belangrijk middel voor 
mensen om elkaar te verstaan en te 
begrijpen. 
In de ruim zeven jaar dat ik actief 
was binnen Opsterlands Belang, 
heb ik gezien dat Opsterlands 
Belang erg goed is in het verstaan 
en verwoorden van de taal van 

de inwoners van Opsterland. Het 
is belangrijk dat de mening van 
inwoners een geluid krijgt in de 
gemeenteraad. Een groot voor-
deel van OB is dat zij zonder 
opdrachten en belangen van een 
landelijke politieke partij kan 
optreden. Opsterlands Belang luis-
tert naar u en Opsterlands Belang 
spreekt voor u. Uw geluid klinkt 
dus ongecensureerd en ongekleurd 
door in de gemeenteraad. En daar 
is taal ook voor bedoeld!
Uw stem voor Opsterlands Belang 
is een stem die altijd wordt 
gehoord.’

Han Hage uit Maastricht
Groeten uit Maastricht
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Boer en campinghouder Gerben en Marjan 
Bouma. Samen hebben ze een prachtig bedrijf aan 
de Alde Singel in Gorredijk. Toen ze een camping 
op wilden starten, kregen ze veelvuldig te maken 
met de gemeente. ‘Alle lof en eer,’ zegt Gerben. 
‘De ûntheffing en de boufergunning, it waard flot 
regele.’ Alhoewel hij de politiek op afstand volgt, 
is hij blij dat de gemeente het toerisme hoog in het 
vaandel heeft staan. ‘Wy krije hjir in soad fytsende 

futters op de kamping. Se fine it ferbazend datsto 
hjir sa moai fytse kinst. Dat soe mear bekend 
wurde moatte.’ Dat Opsterlands Belang-wethouder 
Klaas de Boer veel energie steekt in de promotie 
van Zuid-Oost Fryslân en Opsterland, klinkt hem 
als muziek in de oren. Ook het feit dat Opsterlands 
Belang op minicampings het maximum aantal 
plaatsen wil uitbreiden van 15 tot maximaal 25 
plaatsen, spreekt hem aan. ‘Yn de pykwiken ha je 
dy ekstra romte nedich.’ Over zijn politieke keuze? 
‘Lokale polityk, dat sprekt my oan. Yn de gemeen-
tepolityk giet it giet om Opsterlân.’

Toerisme moet hoog in 
vaandel

Burgers aan het woord over Opsterlands Belang

Geen UMTS mast in Langezwaag. Dat is het doel 
van Petra Stoter. Samen met haar dorpsgenoten 
voerde ze actie om de komst van de mast te keren. 
‘It is te ticht by ús doarp. Wy fertrouwe de stra-
ling net. Der binne ûndersiken, dy’t oanjaan dat de 
straling net goed is foar de sûnens. Wy wolle dat 
ding hjir gewoan net.’ In Opsterlands Belang vond 
ze een bondgenoot. Opsterlands Belang is de enige 
partij die tegen de mast in Langezwaag stemde. 

’Hans hat ús troch dik en dun stipe, by de oare 
partijen foel ús dat bot ôf.’ Petra heeft een grote 
waardering voor Opsterlands Belang en met name 
voor haar dorpsgenoot Hans de Jong. ‘Dy hat in 
soad foar ús dien.’ Op initiatief van Opsterlands 
Belang is er destijds geld vrij gemaakt voor het 
dorpshuis. ‘It stiet der no en it is prachtich wurden. 
It is belangryk dat partijen echt each ha foar ús 
doarpen. Dêr hoege jo by Opsterlands Belang net 
oer yn te sitten.’ 

‘Wy wolle dat ding hjir ge-
woan net’

Ze woont in het oudste huis (1753) van Bakkeveen. 
Ze is vooral bekend als actievoerster tegen de 
hoogbouwplannen in het centrum van Bakkeveen. 
Haar naam is Emy Hoogenboom. ‘Wat mij het 
meest verwondert, is het gebrek aan overleg met 
het dorp. Nu nog steeds. Dat neem ik de gemeente 
kwalijk.’ Emy kwam samen met een aantal dorps-
genoten in actie toen de bouwplannen op de hoek 
Tsjerkewâl/Mjumsterwei bekend werden. De 
gemeente en WoonFriesland wilden midden in het 

sfeervolle centrum van Bakkeveen een massief 
en hoog gebouw neerzetten. Met een handteke-
ningenactie en met het bewerken van de raads-
fracties wisten de Bakkeveensters het onheil af te 
wenden. ‘Er moet wel snel wat gebeuren, want de 
plek verloedert. Maar er moet meer gebeuren. We 
hebben behoefte aan sociale woningbouw. Of ik 
politiek bewust ben? Jazeker. Ik heb grote waar-
dering voor Opsterlands Belang. Zij trokken als 
eerste aan de bel en hielden ons goed op de hoogte 
van de ontwikkelingen. Ook konden we daar altijd 
terecht met vragen.’

Gebrek aan overleg 
verwondert mij

Zijn naam is Doeke Dijkstra, bekend van zijn 
machinehandel in Tijnje. Hij staat ook bekend 
als iemand die niet bang is om in actie te komen 
wanneer dat nodig is. Zo redde hij de bosjes in 
zijn buurt van de ondergang. Recentelijk zorgde 
hij samen met andere dorpsgenoten, dat er geen 
windmolens komen in het open landschap langs 
de A7. ‘Dy dingen draaie op subsydzje, net op 
wyn. Se hearre net yn ús moaie lânskip. Der 

binne wol bettere foarmen fan duorsume enerzjy, 
sa as ierdwaarmte en better isolearje’. Als het om 
landschapsvervuiling draait, krijgt Doeke straks 
nog meer voor zijn kiezen. De nieuwe hoogspan-
ningsmasten, de trein, het dreigt straks allemaal 
langs de lawaaiige A7 te komen. ‘As dat der komt, 
komme wy wer yn aksje, as it moat keihurd.’ Hij 
is niet voor niets een trouwe Opsterlands Belang 
stemmer. ‘Dy wolle dit ek beslist net. Jo moatte 
mei beide fuotten op de grûn bliuwe. Dat doch ik 
en dat docht Opsterlâns Belang.’ 

‘Mei beide fuotten op de grûn 
bliuwe’

‘It belied yn Opsterlân is transparant, ticht by de 
minsken,’ vindt Gerrit Broekens. Als bedrijfsleider 
van Broekens BV in Gorredijk heeft hij niets te 
klagen. ’By fergunningferliening en sa giet it altyd 
flot. Ek doe’t ik yn Pleatselik Belang siet, wiene de 
kontakten mei de gemeente goed.’ Gerrit woont in 
de nieuwe wijk Loevestein. Toen de gemeente daar 
hoogbouw plande, stond hij even lijnrecht tegen-
over de plaatselijke overheid. ‘Opsterlands Belang 
wie de earste dy’t nei ús harke en foar ús opkaam. 

En dat hie ik ek ferwachte, want Opsterlands 
Belang is in partij foar de minsken. Se hawwe in 
eigen lûd en binne net benaud om dat út te dragen.’ 
Gerrit kent de wethouder van Opsterlands Belang, 
Klaas de Boer, goed. Klaas heeft onder meer 
Economische zaken in zijn takenpakket. ‘Klaas is 
in man dy’t iepen stiet foar in oar. Hy wol altyd 
mei dy meitinke, it is in man mei fisy.’

‘Klaas stiet iepen foar in oar’

Petra Stoter uit Langezwaag

Gerben en Marjan Bouma uit 
Hemrik

Emy Hoogenboom uit Bakkeveen

Doeke Dijkstra uit Tijnje

Gerrit Broekens uit Gorredijk
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Ze hebben elkaar ontmoet in jeugdkeet It Stopl-
jocht in Nij Beets. Hij heet Theo Kooistra, geboren 
en getogen in Beetsterzwaag. Zij komt uit Nij 
Beets en heet Tetsje Vries. Op 17 september hopen 
ze elkaar het jawoord te geven. Theo moet niets 
hebben van de negatieve geluiden over de keet-
jeugd. Hij vond er niet alleen zijn Tetsje, maar ook 
zijn maten. ‘In echte matenklup,’ zegt Theo. ‘Sa’n 
keet is bot belangryk foar de sosjale kontakten.’ 
Theo is ondertussen zelf ook actief in het jeugd-

werk. Hij is vrijwilliger bij jeugdhonk It Skûlhoal 
(12-16 jaar) in Nij Beets. ’Doarpen hawwe in eigen 
krêft, se kinne dizze dingen hiel goed sels regelje. 
Yn Nij Beets ha wy it aardich op de rit. Dat soe de 
gemeente folle mear stimulearre moatte.’ Eerder 
al hielp Theo ook mee met de jaarlijkse spelweek 
voor de lagere schoolkinderen. ‘Prachtich,’ zegt 
hij. ‘Dat organisearje de âldere jongeren sels foar 
de bern, elts jier wer.’ Opsterlands Belang? ‘Ja, 
fansels. Dat binne minsken fan it doarp. Dy kin ik, 
der kin je altyd telâne. Dy witte ek wat der yn de 
keten leeft.’ 

Keten afbreken? 
Nee stimuleren!

Burgers aan het woord over Opsterlands Belang

Sikke Marinus
Nij Beets
0512 - 461 949
sikke.marinus@planet.nl 

Klaas de Boer
Gorredijk
0513 - 464 164
klaas.de.boer@opsterland.nl

Hans de Jong
Langezwaag
0513 - 688 870
bouwbedrijfdejong@planet.nl

Rein Suurd
Beetsterzwaag
0512 - 382 526
reinsuurd@hetnet.nl

Marrianne Lok
Tijnje
0513 - 571 793
lowij@hetnet.nl

Marcel van Opzeeland
Siegerswoude
0512 - 300 559
mopzeela@juniper.net

Dieko van der Harst
Ureterp
06 - 53 58 79 47
dieko@home.nl

Sytze Jonker
Terwispel
0513 - 461 696
info@jonker-terwispel..nl

Piet van Dijk
Nij Beets
06 - 18 30 39 26
pietvandijk63@hetnet.nl

Willemijn Bruining
Gorredijk
0513 - 463 204
 willemijnbruining@planet.nl

Adressen Opsterlands Belang               www.opsterlandsbelang.nl 
   

Op 1 april 2009 namen Ymko en Lutske de Graaf 
It Buorskip in Beetsterzwaag over. Dat was een 
hele stap, want It Buorskip kwam onder de vorige 
beheerder in zwaar weer terecht. ‘Der lei in lege 
aginda. Dan is it al efkes in gokje. No giet it super. 
Wy hawwe hjir fan alles, fan brulloften oant 
útfearten oan ta. In protte drokte en oanrin. Ek it 
ferieningslibben is wer hielendal werom.’ Ymko en 
zijn vrouw wonen al 32 jaar in Beetsterzwaag en 

voelen zich er thuis. Ze voelen zich ook thuis bij 
Opsterlands Belang. ‘Dy partij bestiet út in moai 
stel minsken, mei in grut ferskaat. En dôchs binne 
jimme mei-inoar ien. Sa moat it wêze.’ Verschei-
denheid gaat ook op voor de mensen die Ymko 
naar It Buorskip weet te trekken. Hij was vroeger 
jongerenwerker. “Jongeren rûke dat blykber, want 
se witte ús goed te finen. Se sms’e efkes en dan 
hast samar hûndert man yn de tinte. Ymko geniet, 
dat is duidelijk. ‘Ik ha wol wat fan de minsken fan 
Opsterlands Belang. Dy genietsje ek fan it libben.’ 

‘In grut ferskaat, mar wol 
mei-inoar ien’

Een actief en betrokken dorpsmens, dat is een 
typering die goed past bij Harry Berga uit 
Hemrik. Momenteel zit hij in Plaatselijk Belang 
en is ‘warber’ in de werkgroep brede school. ‘En 
de Poastwei, der meitsje wy ús drok om. Mei de 
plannen dy’t der no lizze, kinne jo alle kanten út, 
se binne te faach. Wy wolle dat de Poastwei as 
ferbiningswei iepen bliuwt. Der moat helderheid 
komme.’ Die helderheid heeft Opsterlands Belang 

direkt gegeven. Opsterlands Belang is tegen 
afsluiting. Harry is blij met deze opstelling. ‘Ik bin 
wiis mei myn doarp. Der wurdt hjir in soad útein 
setten. Dat dogge wy mei syn allen. Pleatselik 
Belang is der de fertsjinwurdiging fan. Wy ha in 
aktyf team, wy sitte der boppe op.’ Harry houdt 
van daadkracht en duidelijkheid. Dat verwacht 
hij ook van politieke partijen in de gemeenteraad. 
Over Opsterlands Belang; ‘Jimme witte wat der yn 
de doarpen libbet. Jim sitte der koart op. Der giet 
it om. De polityk moat oanslute by wat de minsken 
dwaande hâldt.’

‘De polityk moat witte wat der 
libbet’

Marit Sijtsema woont nog maar zeven jaar in 
Siegerwoude. Ze was het grote Den Haag gewend. 
Toch wil ze voor geen goud meer ruilen. ‘De heer-
lijke ruimte, het buiten wonen, ik geniet elke dag.’ 
Marit komt op voor Siegerswoude, alsof ze er is 
geboren. Mede door haar inzet is de dreigende slui-
ting van de peuterspeelzaal voorlopig afgewend. 
’De sluiting van de peuterspeelzaal zou het begin 
van het einde zijn geweest. Ik zag het al gebeuren. 

In een ander dorp naar de peuterspeelzaal, vervol-
gens daar ook naar de basisschool, daar met je 
vriendjes gaat sporten, etc. En zo kunnen onze 
basisscholen het dan ook wel vergeten.’ Marit is 
blij dat het onheil nu eerst is afgewend. Ze is ook 
blij dat ze Marcel van Opzeeland van Opsterlands 
Belang kent. ‘Die wil net als ik heel graag een 
brede school in Siegerswoude. Twee scholen zoals 
nu, houden we niet vol. Het wordt één of geen 
school.’ En over Opsterlands Belang? ‘Opsterlands 
Belang, ja natuurlijk. Dat is toch in het belang van 
ons allemaal!’

Begin van het einde gestopt

Theo Kooistra en Tetsje Vries uit 
Nij Beets

Lutske en Ymko de Graaf uit 
Beetsterzwaag

Marit Sijtsema uit Siegerswoude

Harry Berga uit Hemrik
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Zeg maar wat je wilt!
Wil je lange rijen hoogspanningsmasten langs de A7?

Wil je CO2 gifgas in onze bodem?
Wil je Opsterland opheffen, dus herindelen maar?

Wil je groenvretende landschapswoningen in bos en weide? 
Wil je de industrie langs de A7 en de N 381 laten oprukken tot aan Ureterp?

Wil je massieve hoogbouw in Bakkeveen? 
Geef je helemaal niets om karakteristieke dorpskernen? 

Boeit de brede school/MFC in Lippenhuizen je niet?
Boeien brede scholen en dorpshuizen je sowieso niet?
Wil je dat de jongerenketen op de schroothoop gaan?
Wil jij liever niets doen aan de hondenpoep op straat?
Wil jij op de leefbaarheid in jouw dorp beknibbelen?
Wil jij dat de woningbouw in je dorp blijft stilstaan?

Wil jij nog langer wachten op woningen voor starters? 
Wil jij veel geld uitgeven aan het boemeltje van Heerenveen naar Groningen?

Mag van jou de OZB omhoog?

Wil je dit allemaal?
Dan is je keuze om te stemmen op 3 maart groot!

Of
Denk je zoals wij? 

Wil je een gemeente waar de lasten laag blijven?
Wil je een groene gemeente zonder landschapsvervuiling?

Wil je een gemeente waar het goed wonen is voor iedereen?
Hou je van mensen, zoals wij van mensen houden?

Hou je van Opsterland, zoals wij van Opsterland houden?

Stem dan op Opsterlands Belang
  1    Sikke Marinus  Nij Beets
  2    Klaas de Boer  Gorredijk
  3`   Hans de Jong  Langezwaag
  4    Rein Suurd  Beetsterzwaag
  5    Marrianne Lok  Tijnje
  6    Marcel van Opzeeland  Siegerswoude
  7    Dieko van der Harst  Ureterp
  8    Sytze Jonker  Terwispel
  9    Piet van Dijk  Nij Beets
10  Willemijn Bruining  Gorredijk
11  Gea de Vries  Hemrik 
12  Tjeerd van Dijk  Beetsterzwaag
13  Jan van Dalen  Bakkeveen
14  Henk Hoekstra  Ureterp
15  Jorien Hoekstra  Ureterp

16  Rik Dijkstra  Gorredijk
17  Tjalle de Jong  Gorredijk
18  Gerben Nicolai  Bakkeveen
19  Berend van der Molen  Langezwaag
20  Eize Linstra  Wijnjewoude
21  Koop Kooi  Nij Beets
22  Tobias Boekema  Ureterp
23  Jacco Krist  Gorredijk
24  Herman Inia  Luxwoude
25  Berend van der Leij  Wijnjewoude
26  Rolf Edens  Siegerswoude
27  Anko Postma  Nij Beets
28  Richard Holtslag  Lippenhuizen
29  Jildert Venema  Gorredijk
30  Tjeerd Krist  Gorredijk    
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