Samen doen we meer!
Nieuwsbrief fractie
jaargang 2, nr. 3 – september 2019

Dit is de derde nieuwbrief van onze fractie in 2019. Deze brief had voor de
zomervakantie moeten verschijnen, maar dat is helaas niet gelukt. Waar zijn we de
afgelopen maanden mee bezig geweest?
FC Wolvega
Op 24 juni heeft het bestuur van FC Wolvega de plannen voor de toekomst van de
vereniging gepresenteerd aan de raadsleden. SDW was daar uiteraard bij.
Het bestuur gaf een goede presentatie van hun zgn. masterplan. Een van de wensen
van het bestuur, een kunstgrasveld, werd toegelicht door een deskundige.

Afbeelding uit Masterplan FC Wolvega
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SDW heeft het bestuur laten weten dat wij dit een mooi plan vinden. Het zou fijn zijn
als de geweldige inzet van bestuur en vrijwilligers ‘beloond’ zou worden door een
subsidie van de gemeente voor de aanleg van het kunstgrasveld. SDW zal zich
inzetten voor het realiseren van een meerderheid in de raad voor de plannen van het
bestuur.
Een besluit over de subsidiering van het kunstgrasveld moet op korte termijn
genomen worden, omdat zo’n kunstgrasveld in de zomer aangelegd moet worden.
Dit veld is broodnodig. Snel aanleggen betekent dat FC Wolvega het in 2020 kan gaan
gebruiken.
Laatste nieuws: het college stelt de raad voor om € 400.000 ter beschikking te stellen
voor het Masterplan. Mooi nieuw voor s FC Wolvega!
Beheer De Steense
In vorige Nieuwsbrief hebben wij jullie geïnformeerd over de gang van zaken rondom
de nieuwe beheerder van de Steense. Inmiddels is bekend dat B&W besloten hebben
om het beheer van de kantine, voor een jaar, door een medewerker van de
gemeente te laten doen. Begin juli is daarvoor een vacature verschenen op de
website van de gemeente. In het belang van de sportverenigingen en anderen die
gebruik maken van de Steense, is een snelle oplossing dringend gewenst.
Daarnaast wil de wethouder, na de zomervakantie, met de raad overleggen over een
definitieve oplossing. Dat kan zijn dat een medewerker van de gemeente dit blijft
doen. We zijn benieuwd waar de wethouder mee zal komen.
Laatste nieuws: Bertus de Jong is vanaf eind augustus begonnen als de nieuwe
beheerder van de Steense. Wij hebben er vertrouwen in dat hij er wat moois van
gaat maken.
Linde College Solar team
Op 1 juni was SDW als een van de sponsoren van het Linde College Solar team
uitgenodigd om te komen kijken bij een van de wedstrijden in Akkrum waar ze die
dag vierde zijn geworden.
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Mika, Dennis, Gideon, Dedmer, Mark en Joep wisten ons van alles te vertellen over
hun mooie, zelfgebouwde zonneboot, die op dat moment in het zonnetje lag op te
laden.
De jeugd heeft de toekomst en duurzaam staat in onze naam, dus een leuk project
om te sponsoren vonden wij. Bent u benieuwd hoe dit team verder heeft
gepresteerd, dan kunt u ze volgen op Facebook: LCsolar.

Lelieteelt
Driftreductie, loofklappen en trekken, leliehaantjes, aaltjeswaardplantschema,
dripleidingen en ga zo maar door. Allemaal nieuwe woorden voor ons, maar niet voor
de broers Jacky en Pieter Bergsma die al 40 jaar hun bloeiende bedrijf in Boijl runnen.
Loon/akkerbouwbedrijf MTS Bergsma heeft zo’n 20 werknemers en 600 ha grond,
waar zij onder andere lelies, pioenrozen, aardappels en rogge op verbouwen.
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In het najaar mogen we nog een keer op werkbezoek komen. Dan draaien alle
machines op volle toeren en dat is een mooi gezicht. Die uitnodiging nemen we
natuurlijk aan!
Bestrijdingsmiddelen zien we het liefst helemaal verdwijnen. We mochten er ook
kritische vragen over stellen.
Er wordt hard gewerkt aan milieuvriendelijkere methoden, verminderen van
bestrijdingsmiddelen en alternatieven, zoals minerale olie, het zaaien van
afrikaantjes om zgn. aaltjes tegen te gaan of bijvoorbeeld het koken van bollen om
preventief ziektes te weren. Ook zijn er proefvelden waar wordt onderzocht hoe men
duurzamer kan telen. En dan hebben we het nog niet eens over de vele en strenge
controles.
De boeren/telers investeren flink om aan de norm te blijven voldoen.
Er worden nog steeds middelen gebruikt die moeten verdwijnen. Het liefst zo snel
mogelijk, maar dat neemt niet weg van het feit dat dit een mooi familiebedrijf is,
waar al generaties lang hard gewerkt wordt.
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Lindewijk
Tijdens de laatste raadsvergadering van het vorige ‘parlementaire’ jaar, is gesproken
over het gaan ontwikkelen van Lindewijk, deelgebied 2. Het eerste deelgebied
(Lindewijk 1), is inmiddels aardig volgebouwd. Hier moeten nog 120 kavels worden
verkocht.
De ontwikkeling van deelgebied 2 is niet eerder opgepakt, omdat eerst zou moeten
blijken dat deelgebied 1 een succes zou worden. Daar zag het lang niet naar uit.
Zeker tijdens de grote financiële en economische crisis, werd er weinig gebouwd.
Er moest nu een besluit genomen worden over deelgebied 2 omdat, als dit niet zou
gebeuren vóór 1 januari 2020, de grond van dit deelgebied niet meer de prijs van
bouwgrond zou houden. Het zou weer moeten worden gezien als landbouwgrond. En
zulke grond is veel goedkoper dan bouwgrond. Dit zou een aanzienlijk
(boekhoudkundig) verlies voor de gemeente betekenen, volgens het college.
Omdat de eerste plannen voor de hele Lindewijk al van 2001 dateren en er sinds die
tijd veel is gebeurd, hebben wij grote twijfels over het bebouwen van deelgebied 2.
Wij maken ons grote zorgen over de financiële risico’s die de gemeente loopt bij de
ontwikkeling van de tweede fase van de Lindewijk in Wolvega. Wij verwachten dat
deze tweede fase van Lindewijk overbodig zal blijken te zijn omdat de
bevolkingsgroei afneemt. Het verkopen van huizen zal zeer moeizaam zijn.
Daarnaast zal Lindewijk 2, volgens ons tot nóg grotere verkeersproblemen gaan
leiden rondom de Lycklamaweg, Spoorlaan en Stationsweg dan nu al het geval is.
Ook hebben we het college gevraagd te komen met oplossingen voor de ernstige
trillingen die het spoor veroorzaakt in woningen langs het spoor. De NS adviseert niet
binnen 50 meter van het spoor te bouwen. Bovendien, wie wil er nu op zo’n korte
afstand van het spoor een dure nieuwbouwwoning kopen, terwijl er veel
aantrekkelijker alternatieven te creëren zijn in de kleinere dorpen?
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Wij willen daarom een gedegen uitwerking zien van het meest waarschijnlijke
scenario, een negatief scenario en een optimistisch scenario. Dus ook zicht op de
gevolgen voor verkeersstromen en de demografische ontwikkelingen. Tot slot vinden
wij dat de plannen van het college beoordeeld moeten worden door een
onafhankelijke partij (een zgn. ‘second opinion’).

Lindewijk deelgebied 2 (het groene vlak)

Omdat het college heeft toegezegd al onze eisen mee te nemen in de plannen voor
Lindewijk deelgebied 2, hebben we besloten om de door ons ingediende motie niet
in stemming te brengen.
Naar verwachting zal mei volgend jaar het definitieve plan voor deelgebied 2 worden
voorgelegd aan de raad. Wij zullen dan een nieuwe afweging maken.
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Voorjaarsnota/kadernota
Ook is in dezelfde laatste raadsvergadering de zgn. voorjaarsnota en kadernota
besproken.
De voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van dit lopende begrotingsjaar. Hoe
gaat het met het realiseren van de plannen en hoe veel geld is er inmiddels
uitgegeven. De kadernota geeft de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders
voor het komende jaar aan. Zo kan bijvoorbeeld het Rijk minder geld aan de
gemeenten geven in 2020 en volgende jaren. Als gemeente moet je dan natuurlijk
kijken of je je huishoudboekje en je plannen voor de komende jaren nog wel kan
uitvoeren. Dit jaar waren beide nota’s gecombineerd in één document.
Deze nota’s kenmerken zich naar onze mening vooral door veel geld te investeren in
de ‘harde’ fysieke kant van de leefomgeving, maar de ‘zachte’ kant, de samenleving
zelf komt er bekaaid vanaf. Het College en de coalitie kiezen, ondanks de grote
tekorten in het Sociaal domein, voor bezuinigen op het Sociaal domein maar
investeren tegelijk € 13 miljoen in vooral de ‘harde’ kant. Bijvoorbeeld de
herinrichting van de Steenwijkerweg in De Blesse en de recreatie Rottige Meente/
Driewegsluis.
Dit zijn politieke keuzes. Wij zouden andere keuzes hebben gemaakt. Bijvoorbeeld
veel investeren in klimaat en duurzaamheid. Volgens ons is dit absolute noodzaak,
want het is duidelijk dat op de oude voet doorgaan niet meer kan. We zijn hard op
weg om de aarde onbewoonbaar te maken.
Het college zal wel € 248.500 storten in de zgn. 'Bestemmingsreserve Energietransitie
Weststellingwerf'. Waar dit voor gebruikt gaat worden is nog onbekend. Het college
zal in het najaar hiervoor het plan presenteren.
Wij hebben aangegeven dat bij de energietransitie in ieder geval rekening moet
worden gehouden met betaalbaarheid. Wij hebben voorgesteld om te starten met
een energiecoach voor mensen met een laag inkomen. Deze helpt mensen gratis met
het omlaag krijgen van de energierekening.
Het college wil aan de slag gaan met ‘verduurzaming’ van gemeentelijke gebouwen.
In dit verband hebben wij gepleit voor een zgn. madaster. Dat is een soort kadaster
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waarin wordt vastgelegd welke materialen in gebouwen zijn gebruikt en welke ervan
weer hergebruikt zouden kunnen worden. Er zijn al voorbeelden waar ruim 95% van
het pand wordt hergebruikt voor andere bouwprojecten. Het is handig om bij de
(ver)bouw van gemeentelijke panden vanaf het begin vast te leggen wat voor
materialen er zijn gebruikt. Dit vergemakkelijkt het hergebruik.
Ook zouden wij geen tonnen bezuinigen op het Sociaal domein. Dit jaar € 300.000 en
de volgende jaren € 700.000 per jaar. En er worden steeds meer taken neergelegd bij
de gebiedsteams. Zonder daarvoor extra budget toe te kennen. Wij maken ons dan
ook grote zorgen over de steeds toenemende werkdruk op de medewerkers van de
gebiedsteams. De kruik gaat zo lang te water tot hij barst.
Over de financiën merkt het college op dat de komende maanden nog eens goed
door alle programma’s heen gelopen zal worden om te kijken of er meer financiële
ruimte te vinden is. Het college streeft ernaar om in Sociaal domein te komen met
besparingsvoorstellen van minimaal € 200.000. Hoewel dit, en andere
bezuinigingsvoorstellen, voor een besluit aan de gemeenteraad moeten worden
voorgelegd, maken wij ons grote zorg over de kwaliteit van de zorg en de
beschikbaarheid van de voorzieningen.
Het college wil, tot slot, de woonlasten niet laten stijgen. Op zich een sympathieke
gedachte, maar als we het woon-, werk- en leefklimaat van onze inwoners
structureel verbeteren, is een lichte stijging van woonlasten volgens ons goed uit te
leggen en te verdedigen.
Daarbij komt dat, gezien de nog steeds extreem lage rente, meer lenen wat ons
betreft een goede alternatieve optie. Zo lang we als gemeente de rente en aflossing
kunnen dragen, en dat kunnen we nu probleemloos, is niet lenen onverstandig. Daar
hebben onze inwoners profijt van!
Onze conclusie was dan ook dat in de voorjaars-/kadernota voortgedenderd wordt
op de door het college ingeslagen weg.
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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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