Samen doen we meer!
Nieuwsbrief fractie
jaargang 2, nr. 2- april 2019

Beste leden,
Dit is de tweede nieuwbrief van onze fractie in 2019. Waar zijn we de afgelopen
maanden mee bezig geweest? We pikken er enkele zaken uit.
Beheer De Steense
In vorige Nieuwsbrief (6/2018 en 1/2019) hebben wij jullie geïnformeerd over de
gang van zaken rondom de nieuwe beheerder van de Steense. Vanaf 1 april jl. is er
een nieuwe beheerder, Van Kerkvoorde Vlees & Catering. Eindelijk een goede
oplossing denk je dan. Helaas, “Samen Doen” dat dit college zo belangrijk vindt, blijkt
in de praktijk moeilijk te zijn. Eind april wordt via een persbericht meegedeeld dat
Van Kerkvoorde en de gemeente de overeenkomst weer beëindigen. We zullen het
college vragen hoe dit nu kan. Kortom, de soap wordt – helaas - vervolgd.
Aanpassing Steenwijkerweg in De Blesse
Het college heeft € 3,5 miljoen gereserveerd voor aanpassing van de Steenwijkerweg
in De Blesse. Op basis van een plan van het dorp uit 2008 wil het college nu starten
met ontwikkelen van het definitieve plan voor de herinrichting van de
Steenwijkerweg. Hieronder ziet u een voorbeeld van deze gewenste herinrichting (uit
de Startnotitie van de gemeente 28 januari 2018).
Als SDW hebben wij grote bezwaren tegen dit plan.
• In de vorige raad is afgesproken dat startnotities altijd moeten worden
voorgelegd aan de raad. Het college wil deze startnotitie over de
Steenwijkerweg afhandelen met een memo. De raad mag hier kennis van
nemen. Wij vinden dat dat niet kan via een memo.
• Op 4 november 2018 heeft de raad een motie van SDW aangenomen. Hierin
staat dat het college in 2019 een brede evaluatie van het verkeersbeleid in de
gehele gemeente gaat organiseren. Sinds 2007 heeft zo’n evaluatie niet
plaatsgevonden. De bewoners worden betrokken bij deze evaluatie. En op basis
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van deze evaluatie wordt er samen met de bewoners een nieuw verkeersbeleid
ontwikkeld.
De evaluatie van het verkeersbeleid heeft tot op heden niet plaatsgevonden.
Omdat er geen evaluatie van het verkeersbeleid is, weten we ook niet welke
knelpunten in de gemeente zich voordoen, welke knelpunten met prioriteit
zouden moeten worden aangepakt en wat de geraamde kosten hiervan zullen
zijn;
Omdat er geen evaluatie van het verkeersbeleid is, kan de gemeenteraad geen
goede afweging maken van de noodzaak tot herinrichting van De Blesse in
relatie tot de andere knelpunten op verkeersgebied in onze gemeente;
Tot slot vinden wij dat het college en de raad een bredere verantwoordelijkheid
hebben dan alleen De Blesse. Zo zijn we bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het
voeren van een goed financieel beleid. Nú naar verwachting zo’n € 3,5 miljoen
investeren in de Steenwijkerweg, zet financiering of medefinanciering van de
knelpunten in Wolvega voor vele jaren op slot.

Wij dienen bij de raadsvergadering van 13 mei a.s. een motie in om eerst de
verkeersevaluatie uit te voeren en de resultaten hiervan te bespreken. Pas daarna
zou besluitvorming over de Steenwijkerweg kunnen plaatsvinden.
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Toekomst welzijnswerk
De plannen van het college over de toekomst van het welzijnswerk blinken uit door
vaagheid. Het vorige college heef besloten om de subsidierelatie met Timpaan te
beëindigen. Dit college wil de taken die Timpaan uitvoerde onderbrengen bij de
gebiedsteam (sociaal domein). Via een memo deelt het college de raad deze
‘herijking’ van het welzijnswerk mee. Ook hier zijn we het niet mee eens.
Het onderbrengen van de taken die Timpaan uitvoerde is volgens ons een belangrijke
wijziging van het beleid tot nu toe. Zo’n beleidswijziging probeer je er niet door te
drukken via een memo.
Daarnaast geeft het memo geen inzicht in:
• de kosten van deze herstructurering;
• welke taken die Timpaan uitvoert wel over zullen gaan naar de gebiedsteams en
welke niet en waarom. Evenmin wordt aangegeven wat er zal gebeuren met
taken die niet over zullen gaan naar de gebiedsteams;
• waaruit zou blijken dat er geen behoefte meer zou zijn aan jongerencentrum de
Mix (dat zal worden gesloten)
• of de medewerkers van de gebiedsteams gekwalificeerd zijn om de nieuwe
taken die zij krijgen op de juiste wijze uit te kunnen voeren;
• of Timpaan locaties in gebruik heeft die eigendom zijn van de gemeente en, als
dit het geval is, wat er met deze locaties gaat gebeuren;
• of deze herijking t.z.t. geëvalueerd zal worden op grond van o.a. de gevolgen en
de effectiviteit ervan.
Wij dienen bij de raadsvergadering van 13 mei a.s. een motie in waarin we vragen
een zogenaamde kadernota ‘Visie (herstructurering) rol welzijnswerk’ voor te leggen
aan de raad en op korte termijn met een notitie naar de gemeenteraad te komen
waarin de hierboven genoemde tekortkomingen worden beantwoord.
Column
Ook SDW heeft vanaf nu een columnist, namelijk kolonist Viking. Hieronder kunt u de
eerste bijdrage lezen. We proberen maandelijks een nieuwe column te plaatsen.
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Op naar Friesland
Wat doe je als je vanuit het westen naar Noordwolde verhuisd? Bij de
voorbereidingen maak je een aantal inschattingen:
• je koopt, volledig overbodig, het boek “Fries voor dummies”;
• je slaat, alsof je op een onbewoond eiland gaat bivakkeren een voorraad in
van “van alles en nog wat”, behalve Berenburg;
• je schaft een paar extra wintersokken aan, want het zal wel heel koud zijn in
het hoge noorden;
• je zoekt naar een paar boeken over de historie van Weststellingwerf en dan
blijkt het een verzameling dorpen te zijn;
• je koopt een rietsnijdersmes in het museum, terwijl er geen riet te bekennen
is;
• je gaat op zoek naar het befaamde Rode verleden van de streek en merkt dat
het Rode dorp genoemd is naar zijn rode daken in plaats van harten;
• je bent op zoek naar groene weilanden en merkt dat ze gifgeel gespoten zijn;
• je kijkt naar het grondwaterpeil en ziet dat burgers het niet voor het zeggen
hebben;
• je koopt een huis met een warmtepomp en dan blijkt dat er om de hoek gas
wordt gewonnen.
Waar zijn terecht gekomen?
Eenmaal aangeland blijkt, dat Noordwolde vrijwel alle voorzieningen heeft die je
je maar kunt wensen. En dat allemaal op loopafstand van elkaar. Er is zelfs een
echte barbier. Het kan haast ook niet anders of Noordwolde is dé plek om oud te
worden. Als overal in het dorp vriendschappelijke wedstrijdjes rollator racen
worden gehouden, dan zullen ook de oudedagvoorzieningen wel goed geregeld
zijn.
Uw Columnist / Kolonist Viking
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Het rode dorp (2008) ©Johan Weenink,
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Dorp_(Weststellingwerf)#/media/File:Rode_Dorp_2008.jpg

Overige zaken
Bezoek plaatselijk belang Boijl
Op 9 april jl. hebben twee fractieleden de jaarvergadering van PB Boijl bezocht.
Het was een leuke vergadering. Zorgvuldig in elkaar gezet met bekwame mensen, dat
is wel duidelijk. De betrokkenheid van de inwoners is groot. Ook bij de jongeren.
Dat was mooi om te zien. Zij kwamen met een paar leuke korte presentaties over
nieuwe plannen die ze zelf bedacht hebben voor het dorp. Ook is men druk bezig met
de invulling van het 700-jarig bestaan van Boijl.
Enkele zaken die aan de orde kwamen zijn:
• het zelfbeheer groen: er is contact geweest met de gemeente over een aantal
gebreken. Dit zou binnen twee weken verholpen worden.
• de nieuwe bermverharding. er groeit nog geen gras op. Waarschijnlijk omdat er
nog teveel zand op ligt. Dit is gevaarlijk voor fietsers;
• de groene containers. Boijl vraagt zich af wat er verder gaat gebeuren na de
pilot? Zij vinden het aantal legingen in de wintermaanden onvoldoende;
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ook werd het dorp gestimuleerd om de straten en tuinen weer netjes te maken
voor aankomend seizoen.

Halverwege de vergadering is er een mooie (enorme) picknickbank onthuld op het
nieuwe Brinkplein.

©Colinda de Vries, SDW

Bezoek plaatselijk belang Nijeholtpade
Op 23 april vond de jaarvergadering van PB Nijeholtpade plaats. De SDW fractie was
met drie mensen aanwezig. Volle zaal, leuke en informatieve bijeenkomst. In
Nijeholtpade zijn ze zeer actief: er lopen zo’n tien projecten die de bewoners zelf
uitvoeren. Van aanpassing van wegen (o.a. Kerkweg en Hoofdweg), het realiseren
van een natuurbelevingspunt aan de Tjonger tot regelen van herplanting van gekapte
essenbossen.
Het bestuur van PB gaf aan dat zij moeite hebben met het goed kunnen uitvoeren
van de door hen ontwikkelde dorpsvisie. Het lukt niet om van het college van
burgemeester en wethouders duidelijke kaders te krijgen voor wat het dorp zelf kan
gaan doen. Zij hopen dat de gemeenteraad voor een oplossing gaat zorgen.
Van de later op de avond aanwezige gebiedswethouder, Mariska Rikkers, hoorden
we dat de proef met het slechts een keer per maand ophalen van het GFT-afval in de
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winter, volgend jaar niet meer zal doorgaan. Daar zijn wij blij mee, maar we vinden
het vreemd dat dit besluit al genomen is zonder dat de toegezegde evaluatie heeft
plaatsgevonden.
Feestelijke opening natuurlijke speeltuin Munnekeburen
Deze uitnodigingen willen we bij SDW wel vaker krijgen!
Prachtig weer, feestelijke muziek van de grote Dorus, maar vooral heel veel lachende
en spelende kinderen bij de officiële opening van de natuurlijke speeltuin in
Munnekeburen. Een pluim voor iedereen die er zo hard aan mee heeft gewerkt om
dit voor elkaar te krijgen.
De gelijktijdig aangelegde parkeerplaats verbetert ook nog eens de toegankelijkheid
van het aangrenzende natuurgebied de Rottige Meente.
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Informatiemarkt gaswinning in Noordwolde
Fractieleden waren aanwezig bij de door het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat georganiseerde informatiemarkt (9 april jl.) over de plannen van
gaswinningsbedrijf Vermilion met het gasveld Weststellingwerf.
Jaarvergadering plaatselijk belang Nijetrijne
Op 4 april waren twee leden van de fractie aanwezig bij de jaarvergadering PB
Nijetrijne.
Het punt dat de meeste aandacht trok was een speech van wethouder Hoen over de
plannen rondom de Driewegsluis, Rottige Meente. Deze toespraak werd slecht
ontvangen. Veel “nee-schudders” als hij vertelt over een zogenaamd transferium aan
de Stuyvesantweg. Een centrale parkeergelegenheid om bijvoorbeeld vanuit daar
toeristen en gebied in te brengen. Ook noemt hij fiets/kano verhuur.
Mensen spreken hun zorg uit of ze wel betrokken gaan worden en een meneer staat
zelfs op en zegt: “U praat onzin! Wij wonen hier in natuur en stiltegebied, wij willen
dit helemaal niet!” waarop er applaus klinkt van de meeste mensen.
Geen praktijken zoals in Giethoorn! Geen jeugd in kano’s met radio’s en ander
lawaai, geen massatoerisme. Dit gebied is voor wandelaars, fietsers en vogelaars e.d.
De wethouder heeft geen duidelijke antwoorden op vragen als: “Waaróm wilt u dit?
Is het echt nodig om juist dít gebied klaar te maken voor toerisme? Wat levert het
op”? Hoewel de wethouder aangeeft dat het de intentie is om bewoners aan de
voorkant te betrekken bij de plannen, is de toon al gezet. Men wil dit niet en maakt
zich zorgen.
Deze top-down werkwijze sluit niet echt aan bij het doel van het college om samen
met de gemeenteraad en de samenleving de gemeenschap te besturen.
De raadsleden van SDW hebben afgesproken dat zij aan de slag zullen gaan met het
al jaren bestaande probleem van het slechte onderhoud van de Kerkeweg die vol
gaten zit.

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
De FUMO zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. Tijdens een
informatieavond voor raadsleden, waar raadsleden van SDW ook bij aanwezig waren,
is o.a. gesproken over de bluswatervoorziening.
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Bij een brand heeft een brandweerwagen voor 20 minuten bluswater bij zich. Daarna
moet er van andere waterbronnen gebruik worden gemaakt. Bijvoorbeeld water uit
sloten. Het gaat hierbij om 22 tot 25 branden per jaar. Zowel in gebouwen als in de
natuur.
De brandweer loopt bij het blussen tegen problemen aan, zoals moelijker
bereikbaarheid bij agrarische bebouwing en industrie. In natuurgebieden
(buitengebied) is het bluswater beperkt beschikbaar en niet in de gewenste mate en
er zijn zeer beperkte extra bronnen beschikbaar. In goede samenwerking met
boeren, gemeente, Vitens, Wetterskip probeert de brandweer deze problemen op te
gaan lossen.
Namens de fractie,
René de Klein

Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen? Neem contact met ons op!
E-mailadressen raadsleden
René de Klein (fractievoorzitter)
Dirk Dubling
Sippe Bron
Trijntje Stoker
Colinda de Vries
Janny Krol - de Jong (duo commissielid)

renede.klein@gmail.com
Dirkdubling_3@hotmail.com
bronsippe@hotmail.com
trijntje.stoker@me.com
colindadevries@hotmail.com
jantzen62@gmail.com
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