Samen doen we meer!
Nieuwsbrief fractie
jaargang 2, nr. 4 – november 2019

Dit is de vierde nieuwbrief van onze fractie in 2019. Wij wensen u veel leesplezier.
FC Wolvega
In nieuwsbrief 3 hebben we verteld over de toekomstplannen van FC Wolvega. De
raad heeft inmiddels ingestemd met het voorstel om € 400.000 ter beschikking te
stellen voor het Masterplan. Het bestuur kan aan de slag.
Begroting 2020
Op 4 november 2019 is de begroting voor het volgende jaar door de raad behandeld.
Samen met GroenLinks en D’66 hebben wij voor deze raadsvergadering een
zogenaamde ‘Meedenk’ begroting ingediend. Doel was om aan te tonen dat andere
politieke keuzes mogelijk zijn, zonder dat dit (veel) meer geld zou kosten.
Op onze website kunt u de volledige Meedenk begroting lezen. Ik noem hier enkele
krenten uit de pap.
Wij hebben voorgesteld om een centrum voor kinderen/jongeren tot en met 18 jaar
te openen in Wolvega. Een centrum waar ze spelenderwijs leren (buitenschoolse
educatie). Bijvoorbeeld leren werken in een groep: wat is sociaal gedrag, hoe leer je
rekening houden met elkaar, kun je het anders zijn van een ander respecteren. In de
volgende fase gaan ze leren zelf beslissen: wat willen ze wel, wat willen ze niet. Het
centrum probeert het uiterste uit het kind te halen, terwijl het kind het toch allemaal
boeiend blijft vinden. Alleen zo ontstaat naar onze overtuiging betere ondersteuning
en begeleiding van jeugdigen en zal het beroep op de duurdere jeugdzorg echt
afnemen.
In dit centrum werken wat ons betreft deskundige professionals. Naast bijvoorbeeld
pedagogen en psychologen, is een centrale rol weggelegd voor het jeugd- en
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jongerenwerk en het opbouwwerk. Het jeugd- en jongerenwerk omdat dat bij uitstek
de functie heeft om ondersteunend en activerend te zijn op het terrein van het
vergroten van ontwikkeling, competenties en vaardigheden en het benutten van
talenten door jeugdigen. Het opbouwwerk omdat dat bewoners ondersteunt bij het
vormgeven van een lokale, inclusieve en sociale cohesie.
Deze taken horen volgens ons niet thuis bij de gebiedsteams. Zij hebben daarvoor
niet voldoende personeel en zijn ook niet deskundig genoeg. En medewerkers van de
gebiedsteams richten zich vooral op ‘het probleem’ van het kind (en de ouders). Ons
centrum richt zich op vaardigheden en mogelijkheden van kinderen.
Tot slot hebben wij in de Meedenk begroting diverse duurzaamheidsmaatregelen
voorgesteld. Bijvoorbeeld bestrijding van de eikenprocessierups door eenvoudige
biodiversiteitsmaatregelen zoals meer bloembermen (waarbij natuurlijke bermen
uiteraard worden ontzien) en vogelbroedhuisjes. In Westerveld blijkt hierdoor 80%
reductie van de eikenprocessierups realiseren te zijn.

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups ook tweede jaar zeer succesvol (Bron: Silvia
Hellingman) - https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25453
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We hebben – opnieuw – gevraagd om eerst een brede evaluatie te houden van de
verkeersproblemen in onze gemeente. Daarna zouden wat ons betreft pas
maatregelen genomen moeten worden om de problemen op te lossen. Daarom
stelden wij in onze Meedenkbegroting dan ook voor om niet 3,5 miljoen euro in De
Blesse te investeren. Ook de voorziene uitbreiding van de Lindewijk (fase 2) vinden
wij onverstandig. Wij vinden dit, in een tijd waarbij een bevolkingskrimp verwacht
wordt, Fase 1 nog lang niet is afgerond en de nieuwe mogelijkheden om in de kleine
dorpen te kunnen bouwen, een onverstandige keuze.
Ook stellen wij voor om gedifferentieerde tarieven in te voeren voor afval. Dit zgn.
Diftar blijkt effectief te zijn om de hoeveelheid restafval te verlagen en afvalscheiding
te verhogen. Het hoeft voor de inwoners ook niet duurder te zijn. In Ooststellingwerf
is de Afvalstoffenheffing in 2019 € 212 en in onze gemeente € 249 (beide voor
meerpersoonshuishoudens). Invoering van Diftar levert dus een aanzienlijke
besparing op.
Tot slot hebben wij voorgesteld om het bedrag dat nu in het Energiefonds komt (zo’n
€ 80.000 per jaar), te verhogen naar € 3 miljoen. Geld lenen is voor de overheid zeer
goedkoop; soms krijgen we zelfs geld toe. En de investeringen vanuit de beschikbare
€ 3 miljoen zullen leiden tot grootschaliger verduurzaming en vergroening dan
mogelijk is met het huidige beperkte bedrag. En door een kleine opslag te hanteren
op de vanuit het Energiefonds te verstrekken leningen, zijn wij er zeker van dat het
door de gemeente geleende geld weer terug betaald kan worden.
De coalitie (VVD, CDA en Weststellingwerfs Belang) vond dat wij te laat waren met
deze Meedenkbegroting. Zij hadden wel waardering voor het meedenken. Ook
vonden zij dat er zeker interessante punten in zaten die zij graag met ons willen
bespreken. Dit zal gebeuren bij de volgend jaar te houden tussenevaluatie. Wij (SDW,
GL en D’66) hebben besloten in te gaan op deze uitgestoken hand.
Daarnaast hebben we bij de behandeling van de begroting een motie ingediend met
als doel om deel te nemen aan Verbeterdebuurt. Hiermee kunnen inwoners via een
app klachten en ideeën aan de gemeente sturen. In andere gemeenten wordt dit
instrument naar volle tevredenheid gebruikt. Het college gaf aan dat Ooststellingwerf
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nu bezig is met een proef met dit instrument. Het college wil de resultaten van deze
proef afwachten. Daarna zal dan bekeken worden of invoering van deze app een
goede aanvulling is op de bestaande mogelijkheden.
We hebben ook nog een motie ingediend om gemeentelijke indicatoren te
ontwikkelen. In de begroting worden veel te bereiken doelen genoemd. Het
ontbreekt echter vrijwel overal aan meetbare doelen (‘indicatoren’) waarmee de
raad kan beoordelen of de te bereiken doelen ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Zo
wordt bijvoorbeeld geschreven dat hinderlijke, overlastgevende en criminele
(jeugd)groepen voorkomen en aangepakt moeten worden. Mooi plan, maar als je als
gemeente niet weet om hoeveel (jeugd)groepen het nú gaat, kunnen wij als raad niet
controleren of het is gelukt om (jeugd)groepen te voorkomen en/of aan te pakken.
De hele raad heeft ingestemd met deze motie.
Hoewel het onze begroting niet is, hebben we uiteindelijk besloten er mee in te
stemmen. We wilden de uitgestoken hand niet afwijzen; tegen de begroting
stemmen was in dat geval niet verstandig. We gaan er wel vanuit dat de coalitie ook
daadwerkelijk serieus overleg met ons zal voeren over onze voorstellen.
Werkbezoeken
Omrin
Zo’n tien mensen van SDW hebben op 1 november een bezoek gebracht aan Omrin.
Dit inzamel- en verwerkingsbedrijf van afval voor o.a. onze gemeente, ontwikkelt zich
steeds meer als een leverancier van energie (gas uit compostering). 33 Procent van
de Friese duurzame energie wordt bij Omrin geproduceerd (25% stroom en stoom en
8% groengas). Omrin streeft naar een circulaire economie. Een systeem waarin we
zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken en zo weinig mogelijk weggooien.
Na een presentatie door een voorlichter van het bedrijf, kregen we een rondleiding
over het bedrijfsterrein. Indrukwekkend om te zien hoe de immense berg afval die
we allemaal produceren, verwerkt wordt.
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Foto’s: Colinda de Vries ©
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Loon/akkerbouwbedrijf MTS Bergsma
Een tijdje geleden zijn we al eens bij Loon/akkerbouwbedrijf MTS Bergsma geweest.
We werden toen uitgenodigd om in het najaar nog eens te komen kijken, want dan
zouden alle machines op volle toeren draaien. Nou, dat deden ze! En de werknemers
ook trouwens.
Terwijl we uitleg kregen van Jacky Bergsma, vlogen de aardappels ons (via de
transportbanden) aan alle kanten om de oren.
Van deze aardappels wordt, binnen 24 uur na het oogsten, friet gemaakt voor een
aantal grote bedrijven.
Het was weer een leuk en interessant kijkje in de keuken.
Column

Op naar Friesland
Het inzamelen en verwerken van afval is in elke gemeente in Nederland een bron
van stank. Ruzies over bron-, of na-scheidingen; gemeentes die “GR-oene” ruzies
zoeken; ambtenaren die elkaar het vuil in de ogen gunnen; burgers die bijna van
ellende in hun stinkende kliko kruipen. Het gaat zo ver dat er een ware
geloofsstrijd is ontstaan tussen voor- en na-scheiders. De grootste fanatiekelingen
zijn afvalligen die zich hebben bekeerd tot een concurrerende afvalsekte. Er is in
Friesland zelfs afvaltoerisme ontstaan, waarbij bijvoorbeeld inwoners van
omliggende gemeenten hun PMD-zakken (Plastic, Metaal, Drankverpakkingen)
aanbieden in Smallingerland (Drachten) om afvalscheiding te bevorderen en
forenzende westerlingen diezelfde zakken meenemen naar de randstad.
Er mogen dan geen vuilnisstortplaatsen meer zijn, maar toen die er nog wel waren
konden we tenminste zien en ruiken wat er met ons afval gebeurde. Nu gaat het
een oven in en kunnen we de emissie nauwelijks meer ruiken. Zo kunnen we
zoutzuur in onze lucht meten en als deze te hoog blijkt te zijn, dan passen de
fikkie-stekers gewoon de normen aan. Spelen met cijfers gebeurt vanaf Harlingen
tot Roermond. De afvalwereld is zo transparant als een vuilniszak. Om er even een

6

schepje troep bovenop te storten een paar overdenkingen, zoals overdenkingen
immers passen bij (recycling) gelovigen.
Als u echt gelooft dat vervuilt plastic (pesticiden in landbouwfolie;
etensresten in huishoudelijk afval, etc.) her te gebruiken is dan wordt er
wellicht misbruik gemaakt van uw naïviteit. Het schoonmaken van deze
afvalstromen is peperduur en niet duurzaam;
In Zweden hoeft er geen papier te worden gerecycled en wel omdat hun
bosbouw zo goed is geregeld dat nieuw papier maken goedkoper is.
Wilt u nog meer weten over de zin en onzin omtrent afval? Vragen zijn welkom. U
krijgt antwoord als we door de rookwolken van de illegale vuilverbranding heen
kunnen kijken.
Uw Columnist / Kolonist Viking

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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