
OPSTERLANDS BELANG

ÚS BELANG!
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Wat hebben we veel bereikt, 
op naar een nog mooiere toekomst

Werken aan gemeenschapszin
en saamhorigheid

‘Het was heel grappig om 
het schilderij van Dr. van 
der Wielen, ooit burge-
meester van Opsterland, 
in een van de zalen van het 
gemeentehuis te zien han-
gen. In 1997 studeerde ik 
namelijk af op zijn levens-
werk: de Volkshogeschool 
Allardsoog bij Bakkeveen’. 
Aan het woord is wethou-
der Anko Postma uit Nij 
Beets. ‘Ik mocht de per-
soonlijke archieven in zien 
en maakte er een docu-
mentaire over. Jaren later 
kijkt hij als het ware een 
beetje mee, nu ik als kers-
verse wethouder mee mag 
werken aan de gemeen-
schap en voorstellen mag 
doen om de “Krêft van de 
Mienskip” verder te ver-
sterken.’
 
Allardsoog is bekend om 
zijn buurtwerk en voorma-
lige (eerste!) Volkshoge-
school. ‘Werken voor en 
met mensen is mij met de 
paplepel in gegoten,’ver-
telt Anko . ‘Mijn ouders, 
grootouders, ooms en tan-
tes, allemaal volgden ze 
of gaven ze cursussen bij  
“omke” Jarig van der Wie-
len, Dr. (Henk) van der Wie-
len en Mr (Cees) Stapel.’

Fĳ n dorp
Jaren later, in 2004 “land-
den” de Postma’s als gezin 
in Nij Beets. ‘Een heel fi jn 
dorp om te wonen en pret-
tig om er onze drie kinde-

ren op te laten groeien. We 
leerden ze hoe het is om 
op het platteland te wo-
nen, we stortten ons in het 
gemeenschapsleven. Onze 
oudste zoon werd ooit de 
jongste vrijwilliger van mu-
seum It Damshûs. En ook 
zijn broertje en zusje draai-
den snel mee en leverden 
hun bijdragen aan de vele 
activiteiten en sporten in 
het dorp. Ook hen wordt 
gemeenschapszin en vrij-
willigerswerk direct bijge-
bracht.’
 
Gemeenschapszin
‘Gemeenschapszin is de 
ziel van onze gemeen-
schap: en daar kun je niet 
vroeg genoeg mee begin-
nen,’ stelt Anko. ‘Daarom 
vind ik het zo mooi om 
bij Opsterlands Belang te 
horen; we gaan voor voor-
zieningen in de dorpen. 
Daar moeten we de ko-
mende jaren stevige keu-
zes in maken, want kwali-
teit staat daarin natuurlijk 
altijd voorop. We willen 
het vrijwilligerswerk en de 
gemeenschapszin sterk 
houden en sterker maken. 
Nee niet louter plichtbe-
sef, maar pure gemeen-
schapszin. Dus samen de 
schouders eronder om een 
goed, leefbaar, en sociaal 
dorpenbeleid in stand te 
houden. Ik wil me inzet-
ten voor een gemeente 
waar voorzieningen zijn, 
waar het veilig is, waar kin-

deren met plezier op het 
plein ronddolen of op de 
sportvelden te zien zijn. 
Waar je een praatje maakt, 
als je naar de buurtwinkel 
gaat. Waar je echt kan en 
mag meedoen en meetelt. 
Waar het duidelijk en zicht-
baar is dat iedereen er toe 
doet en waar vrijwilligers-
werk wordt beloond.’

Verbinding
Anko is een man met pas-
sie. Verbinding is zijn to-
verwoord. ‘Alleen op die 
manier kunnen we een 
betere en saamhorige we-
reld maken. Waar het pret-
tig leven is, kleinschalig in 
een regio die er goed voor 
staat. Daarom ben ik een 
Opsterlands Belanger. Op-

WIE IS ANKO POSTMA?WIE IS MARCEL VAN OPZEELAND?

‘Het is een eer om fractie-
voorzitter te mogen zijn van 
Opsterlands Belang, ’zegt 
Marcel van Opzeeland uit 
Siegerswoude. ’In het ver-
leden waren het inspireren-
de fractievoorzitters zoals 
Han Hage en Sikke Mari-
nus die mijn leermeesters 
waren. Han leerde me dat 
een lokale partijen als Op-
sterlands Belang ook meer 
gestructureerd naar een 
doel toe kan werken. Sikke 

leerde me dat je als (groot-
ste) coalitie partij loyaal 
kunt zijn aan de coalitie en 
tegelijkertijd ook effectie-
ve oppositie kunt voeren. 
Dat kan dus betekenen dat 
‘onze’ wethouder nogal 
eens ervaart dat Opster-
lands Belang de meeste 
weerstand biedt. Dat vindt 
Opsterlands Belang een 
compliment, want zo blijft 
iedereen scherp!’

Opsterlands Belang is al 
bijna 40 jaar dé partij voor 
de dorpen. Op 14 oktober 
2019 vieren we ons 40 jari-
ge bestaan. ‘Van die 40 jaar 
zitten hebben inwoners het 
ons al 16 jaar gegund om 
de grootste partij te zijn. 

Anko Postma
nummer 2

lijst 1

Marcel van Opzeeland 
nummer 1
lijst 1

sterlands Belang staat voor 
werken aan die kleinscha-
ligheid, voor duidelijk en 
gedurfd gaan voor nieuwe 
ontwikkelingen. Ook op 
het gebied van onderwijs. 
Denk aan de brede scho-
len en het MFA en ver-
nieuwbouw van de BHS in 
Gorredijk die na 8 jaar ein-
delijk vorm gaat krijgen.’ 
Werken aan “het Opster-
landse Belang” is voor mij 
ook opkomen voor hen 
die begeleiding nodig 
hebben, ongeacht welke 
achtergrond of identiteit. 
Dat deed ik in mijn werk in 
de 15 jaar dat ik zelfstan-
dig ondernemer was en 
mensen begeleidde in hun 
werk als trainer en coach. 
Die begeleiding wil ik in de 

lokale politiek nauwlettend 
vormgeven. Op die manier 
wil ik graag mijn steentje 
bijdragen om te werken 
aan een fatsoenlijke en 
prettige samenleving voor 
iedereen. Nu en voor onze 
kinderen en de daarop vol-
gende generaties!’

Daarvoor zijn we hen dank-
baar! Als grootste partij in 
Opsterland heeft Opster-
lands Belang het voorrecht 
om binnen de coalitie met 
andere partijen veel voor 
inwoners kunnen berei-
ken.’

Asociaal
Marcel van Opzeeland is 
blij dat hij als leider van 
Opsterlands Belang zich in 
kan zetten voor de werkge-
legenheid. ‘Natuurlijk trekt 
de economie aan, voor-
al in de Randstad. Maar 
door onze samenwerking 
(geen fusie) met Smallin-
gerland hebben we vele 
banen kunnen creëren op 
ons gezamenlijke A7 in-

dustrieterrein. Volgens de 
nieuwjaarstoespraak van 
onze burgemeester is af-
gelopen jaar in de breedte 
is het aantal werkzoeken-
den gedaald met 38 %. Dit 
betreft iedereen tussen de 
15 en 75 jaar. De bijstands-
uitkeringen zijn met 1,6% 
gedaald en het aantal 
WW-uitkeringen met 25%. 
Een prachtig resultaat.’ 
Marcel beseft dat het wer-
keloosheidsprobleem daar 
nog lang niet mee is opge-
lost. ‘Ook de mensen die 
nog niet zo gelukkig waren 
om een baan te vinden, 
hebben we geprobeerd te 
helpen met ons initiatief 
“Work First”. Wij vinden 
het asociaal om mensen 
aan de kant te laten staan, 
iedereen moet meedoen 
en daar zullen we ons best 
voor blijven doen, ook 
als het economisch goed 
gaat!’

Lage belasting 
Marcel is een man die op 
de centjes past. ‘We willen 
niet dat onze enthousias-
te gemeente te veel geld 
uitgeeft. Immers, wanneer 
we te veel geld uitgeven 
moet ‘de kas’ weer aange-
vuld worden; door heffi ng 
van hogere belastingen. 
In 2017 hebben we geluk-
kig de Onroerende Zaak 
Belasting (OZB) met steun 
van onze coalitiepartners 
kunnen verlagen. Maar dat 
dit met veel moeite gaat, 

Anko Postma, nummer 2, lĳ st 1, Opsterlands Belang 
Contact: anko.postma@gmail.com

Marcel van Opzeeland, nummer 1, lĳ st 1, Opsterlands Belang 
Contact: mopzeela@gmail.com

Wie is Anko Postma
Anko Postma, in 1972 geboren op de grens van Opsterland, nabij de 
buurtschap Allardsoog, op de boerderij van zijn ouders. Zijn broer en 
schoonzus hebben er nog altijd een mooi melkveebedrijf. 

Studies en werk
1992-1997 RUG Geschiedenis & Media
Studeerde af met een documentaire en onderzoek naar de familie Van 
der Wielen en de eerste Volkshogeschool van Nederland, Allardsoog 
bij Bakkveen.
Getrouwd met Esther (1974), bewegingswetenschappen RUG
Drie kinderen: Jens (15), Pepijn (13) en Sterre (8)
Woont sinds 2004 in Nij Beets 
Was van 1999- 2003 personeelsadviseur en HR manager
Richtte in 2003 samen met Esther eigen adviesbureau op voor training, 
coaching en interimwerk. Per 11 september 2017 wethouder van 
Opsterlands Belang

Maatschappelĳ k actief
• Lid Ouderraad Drachtster Lyceum (vanaf september 2016)
•   Voorzitter Stichting Iepenlofstpul Opsterland 

(juni 2015 – 1 september 2017);
•   Voorzitter Plaatselijk Belang Nij Beets 

(augustus 2010- augustus 2016);
•   Vice Voorzitter Preventiegilde Drachten e.o. 

(december 2010-april 2012);
• Organisator Kunstweek Scholen Nij Beets (2011-2016);
•  Voorzitter ad interim Openluchtmuseum It Damshûs 

(januari – augustus 2013);
Bestuurslid (PR & Communicatie) en gids Openluchtmuseum 
It Damshûs (2004-2013);
• Voorzitter Peuterspeelzaal Nij Beets (2005-2009);
•   Lid Cliëntenraad Timpaan Peuterspeelzalen 

Opsterland(2005-2009);
•   Secretaris Samenwerkende Musea Zuidoost Friesland 

(2005-2007).

Wie is Marcel van Opzeeland
Marcel van Opzeeland, in 1970 geboren in het historische centrum van 
Franeker met uitzicht op ’t monumentale Korendragershuisje.

Studies en werk
1991-1997 Universiteit van Twente. Ingenieur Electrotechniek
Studeerde af op het ontwerpen van een draadloos communicatie 
systeem dat we vandaag een software radio zouden noemen.
Partner van Alies, fi nancieel adviseur gemeenten. 
Drie kinderen: Marleen (12), Celene (8) en Thom (0)

Woont sinds 2002 in Siegerswoude. 
Is sinds 2005 actief lid van Opsterlands Belang en dacht geen tijd te 
hebben voor ’t raadlidmaatschap, Toen Han Hage in 2008 vertrok, kwam 
Marcel toch in de gemeenteraad waar hij in 2015 fractievoorzitter werd. 
Overdag werkt Marcel voor Juniper Networks, een Amerikaans bedrijf.

Maatschappelĳ k actief
Actief lid Opsterlands Belang sinds 2005
Voorzitter groencommissie Tamarisk Texel sinds 2012
Natuur en Milieu Ureterp en omgeving begin jaren 2000
Plaatselijk Belang Siegerswoude begin jaren 2000

Sterke punten
Marcel is analytisch wat hem goed van pas kwam toen ie zich druk maak-
te over CO2 opslag onder de Opsterlandse bodem. Daarnaast is ie een 
verbinder, wat goed van pas komt als fractievoorzitter.

Zwakke punten
Marcel is wel eens ongeduldig en probeert nogal eens zijn zin door te 
drukken. In een debat waarin Marcel succesvol vocht om een OZB ver-
hoging tegen te houden, werd hij door de oppositie een ‘stampende 
kleuter’ genoemd. 

wordt duidelijk wanneer u 
het debat daarover heeft 
gevolgd. Ik werd zelfs voor 
‘stampende kleuter’ uitge-
maakt door een oppositie 
raadslid toen mijn motie, 
om een OZB verlaging mo-
gelijk te maken, het haal-
de.’ 

‘Goed nieuws is geen 
nieuws’ is het gezegde 
en dus haalt veel goed 
nieuws, over wat er aan 
positieve dingen allemaal 
gebeurende, de pers niet. 
‘Mijn partij wil zich in blij-
ven zetten voor Opsterland 
en haar inwoners’, stelt de 
leider van Opsterlands Be-
lang. ‘Wij hebben als lo-
kale partij niets te maken 
met fratsen uit Den Haag, 
wij lopen niet aan de lei-
band van Haagse bobo’s. 
Wij denken lokaal, politiek 
van dichtbij. Van daaruit 
besluiten we wat goed is 
voor Opsterlands en haar 
inwoners. De komende ja-
ren hoop ik dat u inwoners 
mijn partij, Opsterlands 
Belang, opnieuw het ver-
trouwen wil geven door 
op ons te stemmen. Het 
vertrouwen om Opsterland 
die mooie, zelfstandige, 
groene gemeente waar we 
ons zo thuis voelen, te be-
houden.

Niet voor niets is onze slo-
gan: Opsterlands Belang, 
uw belang!

‘Krêft van 
de Mienskip’
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Hoe zet je de krêft fan 
de mienskip in?

Investeren in recreatie en toerisme 
       is investeren in de dorpen

Met ‘het nieuwe scholen-
project’ in Beetsterzwaag 
heeft de gemeenteraad 
een aantal kaders meege-
geven (wat het mag kos-
ten en wat moet er in ie-
der geval gedaan worden 
gedaan). Verder mogen 
de burgers van Beetster-
zwaag zelf bepalen hoe ze 
de bouw van de nieuwe 
school gaan organiseren.
Ook het nieuwe MFA in 
Tijnje is een mooi voor-
beeld van De krêft fan de 
mienskip foarop. ‘Vertrou-
wen geven en ruimte laten 
voor ontwikkeling,’ zegt de 
in Gorredijk wonende Wil-
lemijn Bruining. ‘Dat moe-
ten we veel meer durven.’

‘Vooraf geen of weinig 
kaders maar wel het lef 
hebben om het gewoon 
te proberen. En als het 
misgaat? Geen tik op de 
vingers, maar je afvragen: 
‘Wat kunnen we ervan le-
ren voor een volgende 
keer? Hoe kunnen we het 
met zijn allen beter doen? 
Dat is lastig, dat weet ook 
ik als raadslid. Want als 
raadslid heb je juist een 
kaderstellende en contro-

lerende functie. Dus hoe 
doe je dat?’

Allemaal meedoen
‘We moeten veel meer 
vertrouwen hebben in de 
burgers, zij weten waar ze 
over praten en waar zij het 
beste mee geholpen zijn. 
Dit betekent een andere 
rol voor raadsleden. Maar 
zeker ook voor ambtena-
ren; zij raken hun bepalen-
de rol kwijt. Ze moeten on-
dersteuners worden, een 

We moeten er veel harder 
aan trekken

Willemijn Bruining
Gorredijk
nummer 3
lijst1

Hans de Jong
Langezwaag

nummer 5
lijst 1

Jan Willem Russchen
nummer 11
lijst1

dienende vraagbaak voor 
de burgers. Belangrijk is: 
goed luisteren naar wat er 
speelt in de wijk en in het 
dorp. Vervolgens samen 
op trekken en vanuit een 
gemeenschappelijk belang 
naar oplossingen zoeken.’ 
Willemijn wil graag dat alle 
mensen mee willen en kun-
nen doen in Opsterland. 

Heldere procedures
Deze ‘opwaartse kracht’ 
borrelt niet vanzelf op. Niet 

alleen binnen het gemeen-
tehuis moet men daaraan 
wennen, ook voor burgers 
is het nieuw. ‘Het gaat 
erom dat je mensen op 
wijk- of dorpsniveau met 
elkaar verbindt. Dit is niet 
in alle dorpen vanzelfspre-
kend, daarom is het be-
langrijk dat er ‘meitinker’ 
of verbinder aanwezig is.  
Dat er openbare plekken 
zijn waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten. Vanuit 
een gezamenlijk vertrek-

punt moet er bereidheid 
zijn tot langdurige investe-
ring in tijd en geld. Korte 
lijnen, heldere procedures 
en minder regelgeving hel-
pen hierbij.’

Van onder op
‘Een digitaal ‘Buurboek’ 
zoals een buurtgids, 
nieuwsbron, buurtagenda, 
kan helpen om samen een 
feest te organiseren, hulp 
aan te bieden of om samen 
te werken aan bij voor-
beeld een  MFA. Helaas 
helpt de regelgeving (nog) 
niet bij de ontwikkeling 
van dit soort integrale pro-
jecten. Zowel de landelijke 
overheid en de gemeen-
ten verschuilen zich nog 
te veel en te graag achter 
wetten en regels.’ Opster-
lands Belang ijvert al jaren-
lang voor minder regels en 
meer krêft fan de mienskip. 
Of dat lukt? ‘Nee, zo eerlijk 
moeten we zijn. Voor elke 
regel die je schrapt lijken 
er weer tien terug te ko-
men. Maar we geven niet 
op. Opsterlands Belang wil 
als lokale partij ‘van onder 
op’ laten zien wat er wel 
mogelijk is. ‘

‘Behoud van onze voor-
zieningen in de dorpen en 
investeren in recreatie en 
toerisme kan de juiste tan-
dem zijn voor Opsterland!’, 
vindt Jan Willem Russchen. 
Samen met zijn vrouw Siska 
runt hij al vele jaren recrea-
tiecentrum de Wâldsang in 
Bakkeveen. ‘Recreanten, 
inwoners van Opsterland, 
natuur en bedrijven moe-
ten elkaar versterken om 
Opsterland vitaal te hou-
den’.

In de zomer verblijven 
in Bakkeveen en omge-
ving enkele duizenden 
toeristen. Jan Willem 
vindt het belangrijk dat 
er een goede balans is 
tussen de recreanten en 
inwoners. ‘De recreatie 
moet alle medewerking 
krijgen om de kwaliteit 
van de bedrijven op peil 
te houden, zodat toeris-
ten en inwoners samen 

kunnen blijven genieten 
van de voorzieningen in de 
dorpen.’

Gebiedscommissie
Jan Willem was een aantal 
jaren lid van de gebieds-
commissie N381. Hier was 
de provinciale opdracht: 
Het gebied met plus ach-
ter laten! ‘De gemeen-
te Opsterland heeft hier, 
mede dankzij Opsterlands 
Belang, goed geacteerd 
en Wijnjewoude heeft met 
een goede stuurgroep pri-
ma resultaten bereikt. Klein 
Groningen is sterk verbe-
terd en de oude melkfa-
briek wordt opgeknapt’. 
Jan Willem zit ook in de 
landinrichting commissie 
Koningsdiep.

Dúnsân
In de afgelopen peri-
ode is gestart met het 
Dúnsân-project in Bakke-
veen. Mede door een mo-

Hans de Jong uit Lange-
zwaag wil zich niet laten 
leiden door de sombere 
krimpgedachten over het 
platteland. ‘Dan ben je 
mooi verkeerd bezig’, zegt 
hij. ‘Ik ben een dorpsmens 
met een optimistische blik 
op de toekomst. 

Ik strijd voor leefbare dor-
pen. Als gemeente moe-
ten we veel meer doen om 
huizen te bouwen. Meer 
huizen en meer mensen 
is meer draagvlak voor de 
sport, de dorpshuizen en 
de scholen! De vaart moet 
er weer in.’  

Hans de Jong woont in 
Langezwaag. ‘In Lange-
zwaag ligt nog veel grond 
dat in het bezit is van de 
gemeente. Ons dorp ligt, 
net zoals bijvoorbeeld 
Luxwoude en Tijnje onder 
de rook van Heerenveen. 
In Heerenveen werken ge-
noeg mensen die graag 
in een dorp willen wonen. 
Hier liggen kansen! Ik vind 
dat we er als gemeente 
veel harder aan moeten 
trekken.’

Actie
‘De ligging van Opsterland 
is ideaal, ‘stelt de nestor 
van de gemeenteraad. ‘We 
liggen tussen twee grote 
kernen, Drachten en Hee-
renveen. We hebben alles 
te bieden, bossen, heide, 
weiland, water, enz. Een 
ideale omgeving om in te 
wonen. Hier vind je nog 
de rust en de ruimte. Maar 
dat goede Opsterland-
se leven staat wel onder 
druk. Scholen en dorpshui-
zen hebben het niet altijd 
gemakkelijk. We hebben 
meer mensen nodig, meer 
inwoners. Kijk maar naar 
een dorp als Ureterp. Daar 
staan te veel winkels leeg. 
Daar kun je dan allerlei 
analyses op los laten. Alle-
maal leuk en aardig. Maar 
een feit is hoe meer men-
sen er wonen hoe meer 
mensen er kopen. Dus ac-
tie, meer woningbouw.’

Flexibel
‘De schouders moeten er 
onder. In onze ogen moet 
de gemeente zich veel 
fl exibeler opstellen dan 
in het verleden.’ Wat kan 
de gemeente doen? ‘Be-

stemmingsplannen fl exibe-
ler maken, duurzaamheid 
stimuleren, niet langer al-
leen vanuit kavels denken, 
maar meer vanuit de vraag 
van projectontwikkelaars 
en bouwers, samen kijken 
naar mogelijkheden. Geen 
enkele bouwer of onderne-
mer zit te wachten op een 
gemeente die vastgeroest 
zit in oude patronen.’

tie van Opsterlands Belang 
zijn de tennisbanen ver-
plaatst en vernieuwd, wat 
het TOP zeker ten goede 
komt. De Belvedère aldaar 
is nu in de goede handen 
van Outdoor Bakkeveen, 
zodat het kan groeien en 
bloeien. ‘Samen met OB 
fractie kunnen er nog vele 
mooie kansen benut wor-
den in onze prachtige ge-
meente Opsterland’, zo 
besluit Jan Willem.

Volhouder
Hans de Jong zit sinds 
1994 onafgebroken in de 
gemeenteraad en nog 
steeds zit hij vol vuur. “Er 
zijn nog genoeg zaken om 
voor te strijden. Er wordt 
nog te veel te veel vanuit 
de regels gedacht. Dat is 
jammer. We moeten be-
ter leren om beter naar de 
burger te luisteren en dat 

Veilig op weg in Opsterland, 
verkeersveiligheid voorop

‘De afgelopen raadsperio-
de stond vaak in het teken 
van de zorg, de telkens te-
rugkerende bezuinigingen 
en grote projecten zoals 
project Dúnsân in Bakke-
veen. Allemaal ontzettend 
belangrijke onderwerpen. 
Immers wil je er zeker van 
zijn dat jij en de mensen 
om je heen recht hebben 
op goede zorg. Maar waar 
blijft onze zorg voor veilige 
wegen?’ Aan het woord is 
Jaco de Jong uit Gorredijk 

‘Hoewel deze drie on-
derwerpen van een 
groot belang zijn voor 
de leefbaarheid, blijf ik 
mij verbazen over hoe 
makkelijk er wordt na-
gedacht over wegen’, 
gaat Jaco verder. ‘En 
dan bedoel ik niet alleen 
de wegen zelf, maar ook 
het onderhoud rondom 

wegen’. Een bezuiniging 
in het begin van de raad-

speriode heeft ervoor ge-
zorgd dat het onderhoud 
achteruitging, door een 
tweede bezuinigingsron-

de werd het nog minder. 
De reden hiervoor is dat 
goed onderhoud van we-
gen duur is. ‘Er is gemak-
kelijk op te bezuinigen. En 
het levert weinig meetbare 
resultaten op’, verzucht de 
wegenspecialist van Ops-
terlands Belang. 

Veilig naar school
‘Maar hoe prachtig het ook 
is dat men goede zorg kan 
ontvangen, hoe fi jn dat het 
kan zijn dat er in jouw dorp 
gewoon een dorpshuis is 
en hoe geweldig mooi de 
nieuwe school geworden 
is, je kunt er niet komen 
zonder je op een weg te 
begeven’, aldus een onge-
ruste Jaco. ‘In Gorredijk is 
de afgelopen periode een 
prachtige nieuwe school 
gebouwd. Een geweldig 
modern gebouw met zon-
nepanelen op het dak en 
wat een synergie zo sa-
men met de kinderopvang. 
Maar je kunt er niet tevre-
den mee zijn, als je het we-
gennet rondom die school 
niet aanpakt’.

Jaco de Jong
Gorredijk

nummer 4
lijst 1

Niet zonder goed 
verkeersplan
Het Gorredijkster raadslid 
wil meer aandacht voor 
verkeerssituaties rondom 
scholen, dorpshuizen en 
andere openbare voorzie-
ningen. ‘Het is daar bij de 
nieuwe school in Gorredijk 
toevallig erg druk rond de 
haal en breng tijden. Het is 
een ontsluitingsweg voor 
een groot gedeelte van 
Gorredijk. Dit resulteert 
erin dat veel ouders het 
een enge gedachte vinden 
dat hun kind alleen op de 
fi ets naar school gaat, en 
terecht! Opsterlands Be-
lang vindt dat wanneer je 
een nieuwe voorziening 
bouwt, of het oude ver-
bouwt, er een verkeersplan 
bij gemaakt moet worden 
waarin staat wat dit in-
houd voor het omliggende 
wegennet. Wij willen dat 
mensen veilig naar hun 
scholen en hun dorpshui-
zen kunnen!’

omzetten in politieke da-
den. Daar zet ik me al jaren 
voor in en dat blijf ik doen.  
Politiek is een kwestie van 
volhouden en doorduwen.  
Ik ben het langstzittende 
raadslid. Saai? Nee, beslist 
niet. Ik heb veel zaken ten 
goede zien veranderen.’

‘Elkaar versterken 
om Opsterland 
vitaal te houden’
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Gemeente is er voor inwoners 
en niet andersom

Gemeente en bedrĳ ven samen 
de werkgelegenheid bevorderen

Jan van Dalen woont al zijn 
hele leven in Bakkeveen. 
De meeste mensen van 
oostelijk Opsterland ken-
nen hem waarschijnlijk van 
de avond-4-daagse. Al 20 
jaar verzorgt hij daarvoor 
de routes en foto’s. Jan is in 
1988 met vrijwilligerswerk 
begonnen en sinds 2015 is 
het zijn beroep geworden. 
“Nadat ik in 2015 bij de 
Gasunie ben gestopt, kon 
ik mij volledig op het vrij-
willigerswerk storten”. 

‘Nu er meer tijd is, heeft het 
werk zich uitgebreid naar 
de omringende dorpen 

Leef voor het dorp 
waarin je leeft!

Een geboren en getogen 
‘stadsjer’ die geniet van 
het wonen in Opsterland. 
Die omschrijving past bij 
Bianca Fennema uit Gor-
redijk. Ze is de hoogste 
nieuwkomer op de kandi-
datenlijst van Opsterlands 
Belang. Ze verhuisde van 
Leeuwarden naar Gorre-
dijk. ‘De saamhorigheid, 
de rust en de ruimte, maar 
ook de vele activiteiten in 
Opsterland spreken me 
enorm aan. Hier wordt nog 
met elkaar geleefd en niet 
langs elkaar heen.’
 
Nieuwe uitdaging
Bij Bianca is er altijd be-

Theater en politiek, 
beiden een avontuur
Komt het jongste raadslid 
straks uit Gorredijk? Dat 
zou zo kunnen. De 18 ja-
rige Chris Seinstra staat 
nummer 9 op de lijst van 
Opsterlands Belang. In 
het dagelijks leven volgt 
de Gorredijkster jongeling 
een opleiding tot theater-
artiest. Straks dus meer the-
ater in de gemeenteraads-
zaal? “Daar denk ik nu nog 
niet aan”, zegt Chris enigs-
zins bescheiden.’ Ik zit nu 
midden in mijn studie en 
speel toneel. Dat vreet tijd. 
Politiek is wat anders dan 
toneelspelen. Ha, ha, zo-
veel applaus krijgen politi-

Op halve kracht in de raad zitten 
is niets voor mij

Twaalf jaar geleden stond 
Marrianne Lok als num-
mer 10 op de lijst van Op-
sterlands Belang. Door 
voorkeursstemmen werd 
ze rechtstreeks in de raad 
gekozen. ‘Dat was toen 
geweldig’ , herinnert Mar-
rianne zich. Ze staat weer 
als 10 op de lijst. ‘Maar 
nu hoop ik niet dat ik er 
met voorkeursstemmen in 
kom.’

Jan van Dalen
nummer 6
lijst 1

Bianca Fennema
Gorredijk

nummer 7
lijst 1

Chris Seinstra
Gorredijk

nummer 9
lijst 1

Marrianne Lok
Tijnje
nummer 10
lijst 1

Harm Meijer
nummer 8
lijst 1

van Bakkeveen. Samen-
werken tussen de dorpen 
is van belang om voorzie-
ningen in stand te houden; 
daarvoor is een dorp als 
Bakkeveen te klein.’ 

Onnodig moeilĳ k
Jan is nu ruim een jaar 
raadslid voor Opsterlands 
Belang. Opsterlands Be-
lang is een partij die echt 
lokaal, van onderop is ont-
staan. Een partij zonder 
richtlijnen uit Den Haag. 
Eigenlijk beschouw ik het 
als de verzameling van 
Plaatselijk Belangen. De 
partij komt echt op voor de 

belangen van de inwoners 
en houdt rekening met alle 
verschillende inwoners’. 

Jan heeft veel contacten 
in de samenleving door 
het vrijwilligerswerk. Met 
die kennis fronst hij soms 
de wenkbrauwen als hij 
stukken van de gemeente 
leest. ‘Sommige conclu-
sies vind ik vreemd, in ie-
der geval niet geschreven 
vanuit de beleving van de 
inwoners. Dat zou anders 
moeten. De gemeente is 
er voor de inwoners en niet 
andersom. Initiatieven van-
uit de dorpen moeten juist 

ondersteund worden en 
niet onnodig moeilijk wor-
den gemaakt’. 

Voor wat, hoort wat
Wat zijn de belangrijke 
zaken voor de toekomst? 
‘We moeten een sociale 
gemeente worden en dat 
betekent mensen met een 
uitkering niet zomaar geld 
geven, maar daar ook een 
tegenprestatie voor la-
ten doen. Voor wat, hoort 
wat. Als je bezig bent is 
dat goed voor je gezond-
heid en je dagritme,’ al-
dus Jan. ‘In het kader van 
duurzaamheid doen we als 

Wie had 10 jaar geleden 
gedacht dat er geen 

scholen meer zouden 
zijn in Siegerswoude, 
dat er in de mees-
te dorpen niet meer 
gepind kan worden. 
Winkels verdwijnen 
uit dorpen,  leefbaar-

met de verschillende frac-
ties. Ik koos voor Opster-
lands Belang, niet alleen 
op basis van het program-
ma en de partij ideeën, 
maar ook om het ‘samen 
gevoel’. De brede verte-
genwoordiging van alle 
lagen van de samenleving 
in de partij en het gevoel 
van ‘samen de schouders 
eronder’, gaf voor mij de 
doorslag.’

Werkgelegenheid
‘Mijn persoonlijke belang-
stelling gaat uit naar de 
werkgelegenheid en het 
sociaal domein. Bedrij-
ven en ondernemers zijn 

goed voor een dorp. De 
gemeente kan daarin een 
belangrijke rol (blijven) 
spelen door goed met be-
stemmingsplannen om te 
gaan, door te ondersteu-
nen bij scholing. Een door-
dachte begeleiding van 
werklozen en uitkerings-
gerechtigden is van groot 
belang. Iedereen heeft 
recht op werk. In mijn ogen 
moet de gemeente daarbij 
volop samenwerken met 
de bedrijven. Ik wil graag 
ideeën aandragen, zodat 
we samen goede plannen 
kunnen maken en acties 
kunnen ontwikkelen.’

partij mee, maar gaan niet 
voorop lopen. Investerin-
gen van nu zijn over 5 jaar 
alweer achterhaald, behal-
ve de energie besparingen, 
dat is meteen een goede 
zaak. 

Mensen die mij kennen 
weten dat ik goed op de 
centen let en die besteden 
we alleen als het ook echt 
wat oplevert’. Natuurlijk 
vindt Jan nog veel meer 
zaken belangrijk zoals wo-
nen, werkgelegenheid, be-
reikbaarheid, zorg, natuur, 
recreatie en … gemeen-
schapszin. Daarover kun je 
in het verkiezingsprogram-
ma van Opsterlands Belang 
lezen en op zijn Faceboek-
pagina janvd99. ‘Ik wil er 
aan mee helpen dat inwo-
ners met plezier werken en 
wonen in de dorpen. Dat 
wil ik doen via de gemeen-
teraad en vrijwilligerswerk.’

heid staat onder druk. 
‘Het internetgebruik heeft 
invloed op het dorpsle-
ven’, zegt Harm Meijer uit 
Ureterp. ‘Meer en meer 
Opsterlanders kopen via 
internet. Omzetten bij veel 
plaatselijke ondernemers 
staan daardoor onder druk. 

Het gevolg is leegstand. 
Dat plaatselijke onderne-
mers het Sinterklaasfeest 
en talrijke verenigingen in 
het dorp sponseren, wordt 
vaak vergeten als men op 
het internet winkelt’.
 
Oerrock
Harm Meijer houdt van het 
dorpsleven. Hij ziet met 
genoegen hoe mensen sa-
men verantwoordelijk wil-
len zijn. ‘Gelukkig zie ik in 
onze dorpen nog heel veel 
mensen die vrijwilligers-
werk doen. Het blijft altijd 
mooi om te zien dat bij 
ons in Ureterp elke zater-
dag tientallen vrijwilligers 
ervoor zorgen dat vele jon-
gens en meisjes kunnen 
voetballen en korfballen. 
Ook is fantastisch om te 
zien dat 5 mannen 18 jaar 
geleden vonden dat er te 
weinig te beleven was en 
daarom Oerrock bedach-
ten. Dankzij honderden 

vrijwilligers is het al jaren 
een fantastisch feest met 
een meer dan regionale 
uitstraling. Yes, we can!’

De Wier
De dorpshuizen (MFC) 
hebben het moeilijk. Ik ben 
als Ureterper betrokken bij 
de Wier die in zwaar weer 
zat. Nu is er een nieuwe 
start gemaakt. Een werk-
groep met vrijwilligers uit 
het dorp heeft een onder-
nemingsplan geschreven 
en Henk en Grytsje zwaaien 
er nu de scepter. Er heeft 
dankzij 50 vrijwilligers een 
ware metamorfose plaats-
gevonden en de Ureter-
pers hebben de weg naar 
de Wier weer gevonden. Ik 
wil graag helpen om ervoor 
te zorgen dat de politiek, 
samen met de vrijwilligers 
de schouders eronder zet. 
Samen aan hetzelfde eind 
van het touw trekken. Er is 
nog heel wat te winnen’.

ci niet.’ Chris is geboren en 
getogen in Gorredijk. Hij 
speelt regelmatig me met 
Iepenloft Opsterland. Ook 
was hij te zien bij ONF Ure-
terp. Bij het toneel leerde 
hij wethouder Anko Post-
ma kennen. ‘Ja, en dan 
heb je het zomaar over 
politiek. Ook over het feit 
dat gemeente raadswerk 
bij jongeren bepaald niet 
populair is. Daar kun je het 
mee eens zijn en vervol-
gens ook niets doen. Of…. 
Precies, meedoen dus.’

Avontuur
Meedoen? ‘Eerlijk gezegd 

heb ik er helemaal geen 
verstand van. Als ik al die 
grijze dames en heren rond 
de raadstafel zie zitten, 
dan vraag ik me af wat ik 
daar moet. Maar misschien 
kan ik mijn gebrek aan er-
varing juist wel gebruiken 
om dingen te vragen en 
te zeggen waar de ge-
vestigde orde geen oog 
meer voor heeft. In die zin 
hebben theater en politiek 
een overeenkomst. Het is 
beiden een avontuur en je 
weet nooit hoe men er op 
zal reageren.’

Klaarstomen

Is Chris na zijn studie klaar 
voor de grote sprong? 
‘Nou nee, ik wil ook de 
PABO te doen. Kinde-
ren klaarstomen om 
tot een volwaar-
dig lid van onze 
maatschappij uit 
te groeien, dat 
wil ik.’ Goed on-
derwijs staat dan 
ook hoog op zijn 
politieke agenda. 
‘Het is mooi wan-
neer ik daar een 
bijdrage aan 
kan leveren.’ 

Gezondheidsproblemen 
en treurige gebeurtenissen 
in de familie hebben het le-
ven van Marrianne en haar 
man Wim op de kop ge-
zet. ‘Ik moet het voorlopig 
rustig aan doen. Op halve 
kracht in de raad zitten is 
niets voor mij. Dan kan er 
beter een verse kracht aan 
de slag. Dat is beter voor 
Opsterlands Belang en be-
ter voor de burger.’

Achtergrond
Verdwijnt Marrianne dan 
helemaal van het politieke 
toneel? ‘Nee, ik sta niet 
voor niets op de kandida-
tenlijst. Ik wil graag betrok-
ken blijven bij Opsterlands 
Belang. Ik heb 12 jaar in de 

Menselĳ ke maat
‘Mijn hart is bij Opster-
lands Belang,’ zegt de 
politieke diva uit Tijnje 
met een glimlach. ’Dat zal 
nooit veranderen. Ik hoop 
dat veel mensen hetzelf-
de denken en willen als ik. 
Een gemeente waar het 
goed wonen en werken is 
voor iedereen. Ik hoop dat 
onze stemmers van men-
sen houden, zoals wij van 
mensen houden. Dat ze 
van Opsterland houden, 
zoals wij van Opsterland 
houden. Ik wil graag dat 
we een overzichtelijke ge-
meente blijven waarin de 
menselijke maat voorop 
staat.’

‘We moeten 
een sociale 
gemeente 
worden’

langstelling voor bestuur 
en politiek geweest. Dit 
werd medio 2016 aange-
wakkerd door haar deelna-
me aan de cursus Politiek 
Actief die o.a. in Opster-

land werd georganiseerd. 
‘Tijdens de cursus wist 
ik dat ik iets wilde gaan 
doen. Wat precies en bij 
wie, werd duidelijk na een 
uitgebreide kennismaking 

gemeenteraad gezeten. 
We hebben hoogtepunten 
mee gemaakt, maar ook 
diepe dalen. Dat laat je 

niet zomaar los. Ik hoop op 
de achtergrond mijn steen-
tje nog bij te dragen.’




