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In deze nieuwsbrief naast het maandelijkse verslag van de
raadsvergadering ook een aantal andere zaken die deze
maand de revue passeerden, die niet alleen voor onze partij, maar vooral ook voor onze inwoners, organisaties en
bedrijven van belang zijn. Veel leesplezier !
Op 18 mei werd een lang gekoesterde wens van Haulerwijk
in gebruik genomen: Een verbrede en geheel nieuw aangelegde skeelerbaan, geheel opgezet conform de eisen voor
een wedstrijdbaan, een plaatje!
20 mei was een dag vol positieve ontwikkelingen voor onze
gemeente; ‘s morgens de opening van een gerealiseerde
voetgangersbrug en een kano/ vissteiger te Donkerbroek in
het kader van de gebiedsontwikkeling N381, ‘s middags
een leuk opgezette markt in de voortuin van het gemeentehuis waar alle genomineerden hun plannen presenteerden
aan het publiek voor het bijeensprokkelen van extra punten
voor toewijzing subsidie Fonds Ooststellingwerf. Wat een
verrassing dat alle genomineerden aan het eind van de
middag te horen kregen dat iedereen een subsidie tegemoet kan zien. De uitslag was als volgt:
1

organisatie
PB Langedijke

2

Lions club

3

Plaatselijk belang Waskemeer

dorpstuin Waskemeer

4

Stellingwerfcollege
Platform sportverenigingen
Haulerwijk
Stichting Kunstwerf
Rederijkerskamer de Hoek Oldeberkoop

Young Solar Challenge
Haalbaarheidsonderzoek MFC (toekomst
sporthal, dorpshuis,sportkantine)
jeugdtheater op locatie waterlinie

8

Stichting Liante

Alzheimer café
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Stichting Young Solar Friesland Young E-motion

5
6
7
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initiatief
herinrichting sportveld
Appelstaptocht; wandelen voor mensen met
een beperking

2017 geweldig jaar

Volkstuinvereniging Jardinga
vlinderweide pluktuin machineberging
Oosterwolde
Omrin Estafette
inrichten nieuwe kringloopwinkel
Historische Verening Makkinge
Mozaïek Makkinga Samen
e.o.

13

IJsclub Appelscha

vernieuwen deel clubgebouw

14

Centrum voor kleinkunst Fochdiv meer bezoekers, meer vrijwilligers
teloo
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15

organisatie
Stichting de Boer op Noord

initiatief
scholenproject

16

Stichting Boat

bouwpakket roeiboot voor zorgcentrum

17

PB Elsloo

aanleg jeux de boules baan

18

PB Elsloo

nieuwe halfverharding tennisbaan

19

Stichting vrienden Rikkingahof mobiel kookmeubel dagactiviteit bewoners

Op 26 mei werd het IKC (Integraal kindcentrum) “Wolderwijs” geopend. Basisonderwijs, peuteronderwijs en kinderopvang allemaal in goede samenwerking onder 1
dak.

Hieronder een sfeerimpressie van de ontwikkelingen

Verslag van de raadsvergadering van 24 mei 2016:
De PvdA stelt de vraag of er voortgang is met het invullen van de vrijgevallen plek
van het raadslid van de VVD. Kandidaat, Dhr. Derks heeft per mail laten weten dat
hij afstand neemt van zijn functie als raadslid maar heeft dit nog niet officieel bevestigd. (moet met een natte handtekening/ met pen ondertekend).
Vanavond wordt wel dhr. Jakob Baar van de VVD benoemt als commissielid. Hij mag
geen raadslid worden omdat hij bij de verkiezingen niet op de verkiezingslijst van de
VVD stond.
Jaarrekening 2015:
Het stuk dat nu voor ons ligt is een terugkoppeling over 2015. Over het sociaal beleid kan financieel nog niet zo heel veel gezegd worden omdat alle financiën vanuit
rijkswege nog niet bekend gesteld zijn.

OoststellingwerfsBelang is positief over deze jaarrekening, een mooi resultaat van
goed beleid zoals door ons onder andere in het coalitieakkoord is afgesproken
Goedkeuring van dit jaarstuk gebeurt in juni nadat er een goedkeuring van de accountant is, deze wacht ook op de cijfers Sociaal Domein.
Krediet aanvraag Masterplan Appelscha:
Masterplan Appelscha kent diverse projectonderdelen. De financiering hiervan kent meerdere stromen:
-Cofinanciering vanuit de gemeente van 2,3 mln.
-Quickwingelden vanuit de provincie van 1,67 mln.
-N381 gelden vanuit de provincie van 0,75 mln.

Het voorliggende voorstel betreft het gebruik van toegekende N381-gelden. Deze
worden ingezet ten behoeve van de volgende projectonderdelen van Masterplan
Appelscha:
-Verbinding Drents Friese Wold-Fochteloerveen;
-Culturele dooradering landschap (beelden Mader);
-Evenementen Culturele Hoofdstad Appelscha Hoog;
-Verbinding Boerestreek-Centrum ;
-Verbinding Boerestreek-Buitencentrum ;
-Uitkijktoren Bosberg;
-Verbinding van verenigingen: opzetten coöperatie.
Met het beschikbaar komen van deze financiële middelen kunnen alle projecten uit
het Projectplan Quickwins in zijn geheel worden uitgevoerd. Wij steunen dit voorstel, waarbij wij inbrengen dat de verbinding tussen de Boerenstreek, Centrum en
Turfroute wat ons betreft prioriteit moet hebben.
Motie vreemd aan de Orde van de Dag, raad breed ingediend: In navolging van de
gemeente Krimpen aan den IJssel vind ook onze gemeenteraad dat het verstrekken van een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan alle vrijwilligers zonder kosten
dient te gebeuren en niet alleen voor een beperkt aantal specifieke vrijwilligers.
Vrijwilligers verdienen immers alle steun en moeten niet op kosten worden gejaagd
voor het doen van vrijwilligerswerk. De regering heeft de kosten voor de verklaring
fors opgeschroefd en wil slechts enkele groepen vrijwilligers vrijstellen, dit moet
anders vinden we.
28 mei 2016 Bijeenkomst Provincaal Belang Friesland:
Wat opvalt is dat, hoewel iedereen is uitgenodigd, er slechts een beperkt aantal
gemeenten vertegenwoordigd zijn. Centrale vraag is of er de eerstkomende provinciale verkiezingen ook een gezamenlijke lijst moet komen. Het bestuur gaat er
mee aan de slag, in najaarsvergadering zal nadere besluitvorming plaatsvinden.
Bij de redactie bekende verjaardagen in juni:
2 juni
8 juni
27 juni

Jouke Jongsma
Arjan Wagenaar
Roelof Veen

Mocht u geen prijs (meer)stellen op toezending van de nieuwsbrief, laat
het ons dan weten, we zullen u dan verwijderen uit de mailinglijst.
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