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Uitgave van de afdeling van ChristenUnie in Oost- en Weststellingwerf” 
 

 
 

U wordt uitgenodigd om aan tafeltafeltafeltafel  
te zittenzittenzittenzitten bij de ChristenUnie 

 
Kom naar de ledenvergadering: 31 oktober 2019,  

zie meer info op pagina 5. 
 



Pagina 2 september 2019  
 
 
 

INHOUD 
 
Van de bestuurstafel ...............................................................................2 
Enquête ..................................................................................................4 
Ledenvergadering 31 oktober 2019.........................................................5 
NIEUWS UIT DE FRACTIE:....................................................................6 
De politiek is vaak saai en duurt lang. .....................................................6 
Diftar+ .....................................................................................................7 
Na 2020 wordt alles anders.....................................................................8 
Dorpscentrum Donkerbroek ....................................................................9 
Commisielid ..........................................................................................10 
Werkbezoek gemeentewerf Ooststellingwerf 2 april 2019 .....................12 
Het mooie Ooststellingwerf ...................................................................13 
Kennismaking met  Jannie Boonstra .....................................................14 
Samenstelling fractie.............................................................................15 
Samenstelling bestuur...........................................................................16 

 

Van de bestuurstafel 

Voor u ligt de nieuwsbrief van 
ChristenUnie De Stellingwerven. 
We proberen u in grote lijnen een 
inkijkje te geven in het wel en 
wee van de afdeling. 
 
Voor meer details, en hoe leuk 
kan het zijn om dat te volgen, 
wijs ik u graag op de facebook 
pagina, de website en de twitter-
accounts van onze commissie 
leden. Ook het bezoek van 
raadsvergaderingen en commis-
sie vergaderingen wordt zeer op 
prijs gesteld. Meedenken en 
meepraten over belangrijke on-
derwerpen die de gemeentepoli-
tiek raken geven ons raadslid ook 
input op zijn soms eenzame post. 
De gegevens vindt u in deze 
nieuwsbrief. 
 

Voor de najaarsvergadering ne-
men we u mee naar het “Vlecht-
museum” in Noordwolde. Zo ho-
pen we het nuttige en het aange-
name te verenigen. Want wat is 
het een bijzonder museum, welke 
bijzondere geschiedenis heeft 
zich in die contreien afgespeeld.  
 
We hebben dit als afdeling “De 
Stellingwerven” ook bewust ge-
kozen omdat Noordwolde een 
dorp is in Weststellingwerf. Een 
gemeente waar we ons de ko-
mende jaren ook meer op willen 
richten. 
 
Want hoewel we er best een aan-
tal leden hebben en er bij verkie-
zingen voor land, provincie en 
Europa ook best veel Christen-
Unie stemmers zijn, doen we tot 
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nog toe niet mee met de ge-
meentelijke verkiezingen aldaar.  
Tot nog toe… want wat zou het 
mooi zijn om ook in de raadszaal 
van Wolvega de weg die Jezus 
wijst te mogen vertellen. Want 
dat is toch in al onze gebrekkig-
heid en met vallen en opstaan, 
wat ons drijft.  “Een klein beetje 
zuurdesem doortrekt het gehele 
deeg”. Helpt u ons mee om daar 
een bruggenhoofd te bouwen?  
 
In Ooststellingwerf en in de pro-
vincie Fryslân zijn we in de oppo-
sitie, maar dat wil niet zeggen dat 
we dus tegen de coalitie zijn! On-
ze gemeenteraadsfractie loopt 
goed. Waar het kan en mag den-
ken ze mee, bemiddelen ze, dra-
gen ze oplossingen aan.  
Op het moment dat ik dit schrijf is 
het college in Ooststellingwerf 
zijn meerderheid kwijt en juist 
ook nu ondervinden we waarde-
ring voor deze positief kritische 
houding. 
 

De ChristenUnie maakt momen-
teel ook deel uit van het landsbe-
stuur en met Prinsjesdag net 
achter de rug zien we hoe groot 
de uitdagingen zijn. De jeugdpro-
blematiek, de stikstofuitstoot, de 
duurzame landbouw, salafistisch 
onderwijs zo maar een paar on-
derwerpen waar “onze” ministers 
over meebeslissen.  
 
Wat een verantwoordelijkheid! Ja 
zeker, maar wat ook een kansen 
om met de wijsheid van de 
Schepper hier oplossingen voor 
aan te dragen die recht doen aan 
de mens in al zijn beperkingen en 
die helpen als goede rentmees-
ters om te gaan met die prachtige 
schepping waarin we rond mo-
gen lopen. 
 
Echter de problemen zijn groot, 
er moet geen tijd worden ver-
spild, er vindt verharding plaats in 
de samenleving, de schepping 
staat onder grote druk, daarom: 
bid veel voor al onze politici.  

 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur 
Meine Jansma, voorzitter. 
 
PS, leuk zo’n vergadering op 31 oktober, “Hervormingsdag”. 
Zal het lukken om in Weststellingwerf de “Stellingen” van de  
ChristenUnie in de harten van de burgers te verankeren? 
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Enquête 

Geachte ChristenUnie leden in 
Oost- en Weststellingwerf.  
Politiek bedrijf je tussen de ver-
kiezingen is een veel gehoorde 
slogan. Maar het is juist vaak 
tussen de verkiezingen opvallend 
stil bij de politieke partijen. Aan 
de ene kant zeer begrijpelijk, 
want het politieke handwerk 
speelt zich voor een groot deel af 
op terreinen waar niet iedere 
burger bij betrokken is. 
 
Als het om uw eigen raadslid Be-
rend Leistra in onze gemeente 
Ooststellingwerf gaat, mag u er 
ook alle vertrouwen in hebben 
dat hij en de commissie die hem 
steunt hieraan een heel positieve 
bijdrage geeft. Maar misschien 
wilt u best iets meer weten van 
wat zij doen en besluiten. 
 
Ook willen we als bestuur  graag 
wat meer contact met onze “ach-
terban”, u dus. We willen graag 
samen met u staan voor Christe-

lijke politiek in onze regio. Hoe 
denkt u over de verschillende 
vragen die spelen. Op het inleg-
vel hebben we acht vragen op-
geschreven, wilt u ze beantwoor-
den? U vindt dezelfde vragenlijst 
ook op onze website onder het 
kopje  “verkiezingen / onderzoek 
onder leden”. Zie de link hieron-
der.  
 
Kiest u voor papier, dan graag 
inleveren bij één van de be-
stuursleden, zie achterzijde van 
de nieuwsbrief. Natuurlijk mag 
het per post. 
 
Bij voorbaat dank voor uw aan-
dacht en tijd. 
 
Namens het bestuur. 
 
Meine Jansma (voorzitter) en 
Harrie Rouwhorst (secretaris) 
voor eventuele vragen kunt u ons 
bellen 0516-420074 
 

 

(link: https://destellingwerven.christenunie.nl/page/49047) 
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Ledenvergadering 31 oktober 2019  
 

Wij nodigen uit voor onze ledenvergadering DV: 
Datum: 31 oktober 2019  
Locatie:  Nationaal Vlechtmuseum, Mandehof 7 te Noordwolde (frl) 
Tijd: 19:30 begin rondleiding museum (19:15 uur inloop)  
 20:30 begin ledenvergadering 
 
De onderwerpen die al vast staan zijn: 
 

• Benoeming nieuw bestuurslid Marianne Barendregt. 

• Vooruitblik verkiezing in gemeenteraad 2022 

• Verslag van fractie in Ooststellingwerf 

• De notulen van de ledenvergadering van 7 maart 2019  
(deze zijn los bijgevoegd) 

 
Mogen wij rekenen op uw komst? Familieleden, vrienden en andere 
belangstellenden zijn ook van harte welkom. Voor vervoer en/of meerij-
den kunt u contact met één van de bestuursleden, zie achterzijde 
nieuwsbrief. 
 
Het Nationaal Vlechtmuseum vertelt het bijzondere en unieke verhaal 
van het vlechten in Noordwolde en omstreken in de Rijksrietvlechtschool, 
een rijksmonument met een bijzondere sfeer. 
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 NIEUWS UIT DE FRACTIE: 

De politiek is vaak saai en duurt lang.

Bij veel voorstellen die wij in de 
gemeenteraad behandelen moe-
ten wij de nodige pagina’s door 
worstelen om ons een mening te 
vormen. Dat kunnen er zo een 
200 pagina’s per onderwerp zijn. 
Wat drijft mij dan om voor de 
ChristenUnie in de gemeente-
raad zitting te nemen. 
Ik vind het belangrijk om een 
steentje bij te dragen in de om-
geving waarin ik woont. Samen 
draag je zorg van alles wat er 
leeft en bloeit en dat je dat weer 
door mag geven aan je kinderen 
en kleinkinderen. 
 
Ongeveer 40 jaar geleden is mijn 
bestuurlijke loopbaan begonnen 
en wel bij de afdeling Haulerwijk 
van FLJ (Friese landbouw jonge-
ren). Het was een groep van 25 
jonge boeren die eens per 
maand in de wintermaanden een 
vergadering hadden. Zo kwam er 
ook als eens een spreker die bij 
aanvang van de vergadering zij: 
ik weet wel hoe het hier werkt. 
Mag tot half 10 mijn verhaal 
doen, daarna gaan jullie aan het 
bier en de gehaktballen. 
 
Bij de gemeenteraadsvergade-
ring worden de mensen op de 
publieke tribune bij ons regelma-
tig erg op de proef gesteld. We 
vergaderen tot 11 uur. Daarna is 
er een glaasje fris, wijn en diver-

se hapjes. Alles is goed verzorgd 
maar kennelijk is dat voor ons 
raadsleden geen reden om de 
vergadering zoals bij de jongeren 
wat eerder te beëindigen om ver-
volgens nog tijd over te houden 
om met diverse mensen nog 
eens van gedachten te wisselen. 
 
Als gemeente raadslid is het 
soms best lastig omdat je vaak 
met tegenstrijdige belangen te 
maken hebt. 
Denk aan:  
� De energie doelstelling die we 

hebben geformuleerd, in 2030 
energie neutraal. Maar als er 
dan een zonnepark dicht in 
mijn omgeving komt. 

� Een leefbaar en dynamisch 
Ooststellingwerf met perspec-
tief voor detailhandel, scholen 
en verenigingsleven. Maar 
waar vindt dan nieuwe wo-
ningbouw plaats. 

� Een goed bloeiend kern met 
winkelgebied. Aantrekkelijk 
voor consumenten en daar-
mee ook voor bedrijven. Maar 
hoe ga je dan om met de om-
liggende gebieden. 

 
Over de collectieve doelstellingen 
zijn we het als raad en inwoners 
meestal wel eens, maar bij de 
uitwerking komen de individuele 
belangen meestal naar voren. En 
dan mogen wij als raadsleden 
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een besluit nemen. Hierbij krijgen 
wij een voorstel van het college 
van B en W, zienswijzen en in-
spreekreacties van de inwoners. 
Vervolgens neem je als raadslid 
een standpunt in waarbij je de 
uitgaanspunten van het eigen 
verkiezingsprogramma ook mee 
laat wegen. 
 
Maar dan ben je nog niet, want 
wil je in de raad iets bereiken dan 
moet je een meerderheid zien te 
krijgen. De bestuiten kunnen 
soms voor onze inwoners ver-
strekkende gevolgen hebben. 
Wel of geen zonnepark naast de 
deur, waar mag je een woning 
bouwen en wel of niet een finan-
cieel bijdrage voor een evene-
ment. Zoals wij als raadslid in 
gesprek moeten met andere par-

tijen voor een meerderheid is het 
ook goed dat u als inwoners in 
gesprek blijft met uw omgeving 
om  het meest optimale gereali-
seerd te krijgen. Want alleen met 
nee roepen zet u zichzelf buiten 
spel.  
 
In 2021 wordt de omgevingswet 
ingevoerd en dan komt dit aspect 
van overleggen met je omgeving 
nog veel meer naar voren. 
Ik moet wel toegeven de besluit-
vorming in de politiek duurt soms 
best wel lang, maar door de di-
versiteit aan onderwerpen is de 
politiek niet saai maar voor mij 
een uitdaging. 
 
Berend Leistra, 
Raadslid en fractievoorzitter 

 

Diftar+ 

Vanaf 1 januari is diftar+ in onze 
gemeenten bij de afval inzameling 
ingevoerd. We betalen nu per gewicht 
en per lediging. In 2020 mag er 
maximaal 100 kg restafval per 
inwoner aangeleverd worden voor 
verbranding. In de restafval container 
zat in 2018 nog te veel gft-afval. 
Doordat nu een afrekening per 
gewicht is ingevoerd is er in de eerst 
vier maanden een vermindering van 
14% gft-afval behaalt wat niet in de 
restafvalcontainer komt. Van 37% 
naar 23%. Er is nog meer reductie 
mogelijk en nodig. 
  
 Foto werkbezoek Omrin 
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Na 2020 wordt alles anders 

Het klimaat blijft ons achtervol-
gen. Maar dat wil niet zeggen dat 
we alles in één keer op de kop 
moeten gooien. Als we overhaast 
nu maatregelen treffen komen er 
weer andere problemen om de 
hoek kijken. Denk bijvoorbeeld 
aan de energietransitie om ge-
bouwen gasloos te maken. Of het 
opwekken van wind- en zonne-
stroom. Nu ontstaan er al capaci-
teit problemen bij het elektriciteit 
netwerk. Het probleem is tweele-
dig van de ene kant kan het aan-
bod van stroom niet opgenomen 
worden op het netwerk. Door 
gebouwen gasloos te maken 
wordt de elektriciteitsbehoefte 
vergroot en kan deze op bepaal-
de plekken niet geleverd worden.  
 
Moeten we dan maar niets doen?  
 
Nee, want dan halen we onze 
klimaat doelstelling niet. Dus 
eerst een goede planstructuur 
maken en  niet maar in het  wilde 
weg energie projecten aanleggen 
en gas afkoppelen.  
  

Klimaat oplossingen moeten 
niet zelf het probleem worden. 
 
Een ander probleem voor de toe-
komst is het water en de voed-
selvoorziening. Door de hogere 
temperaturen en een verande-
rend neerslagpatroon komt het 
groeiseizoen van landbouw ge-
wassen in gevaar. De beschik-

baarheid van water is essentieel 
voor de groei van produtten.  
 
Hebben we hier zelf invloed op?  

 
Het is zaak om zorgvuldig met 
ons regenwater om te gaan. Het 
opvangen van regenwater door 
middel van regentonnen of aan-
leg van grindbezinkbakken levert 
een grote bijdrage om het water 
tekort op te lossen. We moeten 
waardevol met onze schepping 
omgaan en dan mogen we niet 
zomaar het water in het riool en 
openvlakte kanalen in laten stro-
men.  
 
Een ander punt is de voedsel 
beschikbaarheid. Dit wordt ver-
sterkt doordat we in de toekomst 
steeds meer monden te voeden 
hebben. Aan de andere kant is er 
de voedsel verspillen. Als we 
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deze eens wat terug kunnen 
brengen en u met een veranderd 
eetpatroon kunnen we nu en in 
de toekomst vele monden voe-
den. Maar we kunnen nog een 
grotere slag maken. In het bui-
tengebied hebben we mooie tui-
nen met perken en sierheesters. 
In dorpen en steden grote 
bloembakken op terras en aan de 
muur. Als we op een deel van die 
tuin of bloembakken nu eens 
weer groente gaan verbouwen en 
met water uit de regenton laten 
groeien, is de cirkel weer rond. In 
de landbouw noemen we dat de 
kringloop gedachte, en kunnen 
monden blijven voeden. 
 

Klimaatactie is nu nodig. 
 
Als laatste punt; de financiële 
markten zijn nog steeds overver-

hit. Dit wordt mede veroorzaakt 
door een economie die maar niet 
op gang wil komen. Handels 
boycotten doen hier ook geen 
goed aan. Het maakt de mensen 
ongerust en wantrouwend. De 
rente op hypotheken en spaar-
geld dalen. Nog even het geld is 
straks gratis of komt weer in de 
oude sok. Elders las ik: Als tien 
procent van de spaarders het 
geld bij de banken weghaalt, zijn 
de banken failliet. Als de hypo-
theken dan ook vrijvallen is de 
economische zeepbel ook in een 
keer opgelost. 
 

Kunnen we allemaal met een 
schone lei opnieuw beginnen. 

 
Berend Leistra, 
Raadslid en fractievoorzitter

Dorpscentrum Donkerbroek 

Plaatselijk Belang is samen met 
SV Donkerbroek en Pro Rege al 
een lange tijd actief om te komen 
tot een Dorpscentrum. 
Hierin komt dan ook een nieuwe 
gymzaal die door de school en 
diverse verenigingen gebruikt 
kan worden. Hierdoor kan er dan 
ook een goede en veilige oplos-

sing gerealiseerd  worden met 
betrekking tot het parkeren bij de 
basisschool. De fractie van de 
ChristenUnie omarmt dit plan. 
Het college moet nog met een 
reactie komen. Als ChristenUnie 
willen wij dit inbrengen bij de be-
groting van 2020. 
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Commisielid 

Schoorvoetend stemde ik toe om 
nummer 2 te worden op de ver-
kiezingslijst. Ik weet van Meine 
hoeveel tijd dat kost.. en vind ik 
het wel leuk werk? Maar omdat ik 
de ChristenUnie van harte on-
dersteun stemde ik er mee in. Ik 
was al een flink aantal jaren 
voorzitter van het bestuur, mijn 
privé-situatie was behoorlijk ge-
wijzigd, dus… zei ik niet alleen 
maar A, maar ook B. Ik werd lid 
van de fractie om Berend Leistra 
niet al het werk alleen te laten 
doen. De politiek ingaan was 
voor mij een geheel nieuwe intel-
lectuele uitdaging. En wat blijkt… 
ik vind het geweldig. Wat gebeurt 
er ontzettend veel in de gemeen-
te. Je moet haast van alle mark-
ten thuis zijn. Het is leuk om 
overal een mening over te vor-
men, samen met de andere frac-
tieleden. Ieder vanuit zijn eigen 
achtergrond, maar wel met de 

zelfde basis, namelijk Jezus 
Christus is onze Heer, God de 
schepper van hemel en aarde.  
 
Dat betekent dat we zuinig willen 
zijn op onze omgeving. Ik maak 
kennis met prachtige projecten. 
Staatsbosbeheer, Natuurmonu-
menten, Life!-project… Het 
maakt alles een overweldigende 
indruk hoe vele organisaties zich 
inzetten voor onze natuur en om-
geving. Ook het Biosintrum is 
zo’n spannend project van onze 
gemeente. Wordt het datgene 
wat we er van verwachten. In 
ieder geval is het een uniek ge-
bouw een voorbeeld voor duur-
zaam bouwen. Prachtig. 
 
En dan komt er zoveel andere 
dingen op je af. Caparis, Jeugd-
zorg, Vitale samenleving, wonen, 
Motorcross-terrein, enzovoort. 

Werkbezoek van fractie aan staatsbosbeheer
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Lang niet altijd gemakkelijk om 
hierin keuzes te maken. Maar 
gelukkig doen we het samen. We 
zijn dan ook blij dat Jannie ons 
team komt versterken. 
 
En dan al die zonneparken bij-
voorbeeld. We beseffen dat de 
energietransitie offers vraagt, 
maar blijven ons afvragen waar-
om er niet vooral gebruik ge-
maakt wordt van de daken en 
vragen daar voortdurend aan-
dacht voor! 
 
Ondertussen blijk ik de grootste 
mediagek van ons clubje te zijn. 
Heb de eerste persberichten ge-
schreven, waaronder vertrek van 
Jaap en de komst van Jannie. 
Een artikel over een bezoek aan 
de gemeentewerf. Eerlijk gezegd, 
valt het me niet mee de juiste 
onderwerpen te vinden. 
 
Door het raadsprogramma, 
waaraan wij ook van harte mee-
doen, valt het niet mee jezelf te 
onderscheiden. En dus blijft het 
zoeken. Tips en ideeën zijn van 
harte welkom. 
 

Op verzoek van Harrie Rouw-
horst schreef ik deze bijdrage. 
Harrie zei me “Heb jij misschien 
nog een stukje voor de nieuws-
brief? De twitter berichten zijn 
wel erg kort.”  En ja.. dat klopt. 
Twitteren is kort en bondig. Even 
laten weten wat je doet, wat je 
vindt, waar je mee bezig bent. De 
meeste berichten gaan dan ook 
over het werk van de Christen-
Unie. Ben je geïnteresseerd om 
dit ‘nieuws’ te volgen, zoek dat 
even op @Schaaij.  Op facebook 
ben ik de laatste tijd veel minder 
actief, maar neem me voor ook 
daar een en ander weer te ge-
ven. Onze pagina vind je op 
 
https://www.facebook.com 
/christenunieooststellingwerf/ 
 
Voor politieke vragen of ideeën.. 
neem gerust contact met ons op.  
 
Mijn mailadres is: 
w.schaaij@ooststellingwerf.net of 
cu.ooststellingwerf@gmail.com  
 
Met hartelijke groet, 
Willem Schaaij 
Commissielid Samenleving 
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Werkbezoek gemeentewerf Ooststellingwerf 2 april 2019 

Ambtenaren vertellen enthousiast 
over hun werk. 
Oosterwolde – “Als gewone bur-
ger heb je geen idee wat er alle-
maal bij komt kijken om onze 
gemeente zo mooi en netjes te 
houden” zo merkte Willem 
Schaaij op. Als raadscommissie-
lid van de ChristenUnie was hij 
op 2 april jl. aanwezig bij de rond-
leiding op de gemeentewerf van 
Ooststellingwerf. 
 
Allereerst werd trots de net aan-
geschafte onkruidbestrijdingsma-
chine getoond. Met water van 
100-104 graden wordt het on-
kruid bestreden. “Geparkeerde 
auto’s maakt het vaak lastig” zo 
liet Jouke Olivier weten. Hij is 
een van de ambtenaren die op 
de wagen rijdt, “maar bewoners 
die thuis zijn en ons zien zetten 
graag even snel hun auto aan de 
kant” Het blijkt dat op deze ma-

nier er 5 keer per jaar moet wor-
den gereden. “Het liefst bij droog 
en warm weer, maar ook al re-
gent het, we gaan wel op pad… 
al werkt het dan iets minder 
goed”, vertelde Wouter de Vlugt. 
 
Na een enthousiaste uitleg bij de 
afdeling Water en Riool, werd op 
de afdeling gladheidsbestrijding 
duidelijk dat er heel doelbewust 
wordt gestrooid. Ook hier worden 
de nieuwste technieken toege-
past. Zo zijn er op de twee koud-
ste plekken in de gemeente, Ap-
pelscha en Makkinga, sensoren 
in de weg geplaatst, waarmee 
kan worden bepaald hoeveel 
gram zoutmengsel moet worden 
gestrooid. “Mensen vinden het 
soms raar dat we bij een paar 
graden boven nul al strooien, 
maar wij weten dat het op 4 uur 
’s nachts de temperatuur ver on-
der nu graden is en daarom is 
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het beter preventief te strooien. 
Dat voorkomt een gladde weg”, 
aldus Lammert de Vries en Roe-
lof Kromkamp. 
 
“De gemeente wil in 2030 ener-
gieneutraal zijn en dus moeten 
we daar nu al op anticiperen, 
maar het blijkt dat veel nog in de 
kinderschoenen staat en er een 
behoorlijk prijskaartje aan hangt”, 
zo vertelden de 3 enthousiaste 
ambtenaren Jan Gropstra, Arjen 
Sietsma en Tonie Roffelsen. De 
raadsleden mochten kennisma-
ken met de nieuwste aanwinst, 
een elektrische onderhoudswa-
gen. Ook werden het elektrisch 
gereedschap getoond en vertelt 
over de 90 zonnepanelen op het 
dank van een van de gebouwen 
die 18.000 kwh per jaar op leve-
ren. Ongeveer 70% van wat 
noodzakelijk is op de gemeente-
werf. 
 
Ook werd inzicht gegeven op 
welke wijze de gemeente vorm 
geeft aan arbeidsparticipatie en 
hoe wordt omgegaan met klach-
ten en ideeën van burgers door 
middel van de App “Verbeter de 
buurt”. Hierover is meer te vinden  
op de site 

www.verbeterdebuurt.nl. 
 
Willem Schaaij 
 commissielid samenleving 
 
 

 Het mooie Ooststellingwerf 

Kijk eens wat vaker naar onze 
mooie omgeving door de ogen 
van een toerist. Immers één van 
de pijlers voor de werkgelegen-
heid wordt verwacht van het toe-
risme. Appelscha 3.0. waarmee 
men onze prachtige gemeente op 
de kaart wil zetten. De focus is 
vooral op Appelscha, ook al geeft 
men aan dat het project voor de 
hele gemeente is. We zijn dan 
ook benieuwd wat er gaat veran-
deren. Wat heeft onze gemeente 
veel te bieden. De Bosbergtoren, 
beklim deze op een heldere dag 
en je ziet de zwarte toren in 
Leeuwarden, de politietoren in 
Assen… prachtige vergezichten. 
Het unieke landschap van het 
Drents-Friese Wold, het Foch-
teloërveen met de uitkijktoren de 
Zeven. Je raakt er niet uitgeke-
ken in deze prachtig gebieden. 
Vanuit onze mooie gemeente zijn 
uitstapjes naar het Gevangenis-
museum een must, maar ook het 
Museum De Proefkolonie in Fre-
deriksoord. Je leert alles over de 
man achter dit alles: Johannes 
van den Bosch. Er wordt gezegd 
dat hij aan de basis stond van 
ons sociale stelsel, verplicht on-
derwijs voor kinderen. Kijk dus 
eens vaker door de ogen van een 
buitenstaander en je ontdekt veel 
moois. Dankzij de politiek mocht 
ik dat leren zien. Prachtig. 
 
Willem Schaaij, 
 commissielid samenleving.  
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Kennismaking met  
Jannie Boonstra 

Jannie Boonstra is 17 september 
2019 beëdigd als derde fractielid van 
ChristenUnie, naast Berend Leistra 
en Willem Schaaij. “Staan voor waar 
we in geloven; we hebben niks te 
verliezen”, is waarom Jannie zich tot 
de ChristenUnie aangetrokken voelt.  
 
Ze heeft een afgelopen voorjaar een 
aantal malen openbare vergaderin-
gen bezocht en meegedaan met de 
fractievergaderingen. “Politiek is iets 
nieuws voor mij”, aldus Jannie, “en ik 
blijk het nog leuk en interessant te 
vinden ook!” “We zijn blij Jannie te 
mogen verwelkomen in de fractie”, zo 
geeft Berend Leistra aan. Jannie is in 
het dagelijks leven Verkoopadviseur 
grafmonumenten, woonachtig in 
Haulerwijk en moeder van drie kinde-
ren, twee zonen (24 en  22 jaar) en 
een dochter van 15 jaar.  
 
Jannie vertegenwoordigt de Chris-
tenUnie in de commissie Ruimte in de 
gemeente Ooststellingwerf.  
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Samenstelling fractie 

Voorzitter: 

 

Berend Leistra 
Elleboogsvaart 12 
8433 LT HAULERWIJK 
Tel. 0516-421594 
Email: berendleistra@live.nl 
 
Functies: 
raadslid, lid presidium,  
lid agendacommissie,  
lid commissie Planning&Contol,  
 
Portefeuilles:  
Ruimtelijk ordening, veiligheid, economie, dorpen, 
financiën. 

Fractieleden: 

 

Willem Schaaij 
Zwetteweg 19 
8432 PN Haule 
Tel. 0516-426945 
Email: w.schaaij@ooststellingwerf.net 
 
Functies: 
Lid commissie samenleving, 
 
Portefeuilles: 
Welzijn, Gezondheidszorg, kunst en cultuur, sport, 
WMO. 
 

 

Jannie Boonstra 
Koudenburgerweg 49 
8433 JV Haulerwijk 
Tel. 0516-850788 
Email: jannie.boonstra@icloud.com 
 
Functies: 
Lid commissie Ruimte 
 
Portefeuilles: 
Landbouw, milieu/duurzaamheid, recreatie,  
infrastructuur. 
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Samenstelling bestuur 

Voorzitter  

 

Meine Jansma  
Dorpstraat 56 
8432 PD Haule  
Tel. 0516-577731 of 06-5438 1220 
Email: meinejansma@gmail.com 

Secretaris 

 

Harrie Rouwhorst 
Slotemaker de Bruïneweg 82 
8433 MG Haulerwijk 
Tel. 0516-420074 
Email: h.rouwhorst@hccnet.nl 
 
 

Penningmeester 

 

Ab From 
Wijndelsweg 3 
8434 NH Waskemeer 
Tel. 0516-421472 
Email: a.from@tele2.nl 
 
 

 

Andries Otter 
De Fenne 7 
8434 PC WASKEMEER 
Tel. 0516-422751 
Email: andriesotter@gmail.com 
 

 

Hendrik Dekker 
Mauritsweg 28 
8391 KC Noordwolde 
Tel: 0561-432826 
Email: dekkersland@home.nl 
 
 
 

 


