
Pagina 1 oktober 2017  
 
 
 

Nieuwsbrief 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Kom op de ledenvergadering: 23 november 2017,  
zie meer info op pagina 4. 
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Van de bestuurstafel 

Het is al weer enige tijd geleden 
dat we een papieren nieuwsbrief 
hebben verstuurd. Dat wil niet 
zeggen dat er niets valt te vertel-
len of dat ChristenUnie in Oost-
stellingwerf niet meer actief is. 
Alles behalve dat. Door de komst 
van internet wordt er anders ge-
communiceerd. Zo plaatsen we 
meerdere malen per maand 
nieuws berichten en verslagen op 
onze website: 
http://ooststellingwerf.christen 
unie.nl en op facebook. 
 
Dit gaat veel sneller en goedko-
per dan op papier. Deze berich-

ten kunnen door iedereen gele-
zen worden, en daarom een uit-
stekende manier om ook onze 
standpunten en bijdragen bij niet 
leden onder de aandacht te 
brengen. Maar er is ook een na-
deel. Niet iedereen heeft de be-
schikking over internet om onze 
berichten te lezen. Daarom nu 
toch weer een papieren nieuws-
brief.  
Maar er is nog meer. Zoals u 
misschien weet, zijn er op 21 
maart 2018 weer verkiezingen 
voor de gemeenteraad. De aan-
loop naar deze verkiezingen wil-
len we actief onder de aandacht 
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brengen bij alle leden en daarom 
deze nieuwsbrief.  
 
Verder een kleine greep van het 
werk uit de fractie, deze zijn 
deels geselecteerd uit berichten 
die op facebook of op onze web-
site hebben gestaan.  
Verder hebben we onlangs een 
evaluatie van ons verkiezings-
programma van 2014 uitgevoerd. 
Daarbij hebben we gekeken wat 
we tot nu toe hebben bereikt. 
Een samenvatting staat in deze 
nieuwsbrief. 
 
Ook zijn er enkele wijzigingen in 
bestuur en fractie. Zo hebben we 
in 2014 afscheid genomen van 
Ton Hofland. Hij heeft zich vele 
jaren ingezet voor het bestuur. 
Daarvoor zijn wij hem heel erken-
telijk.  
 
Verder hebben Theda Zuidema, 
Jan Meijer, Nelleke Staat en Fred 

Molenaar afscheid genomen van 
de fractie, We bedanken hen al-
lemaal voor hun bijdrage. 
Ook hebben we twee nieuwko-
mers in de fractie, namelijk Be-
rend Leistra en Jaap Meijer. Ver-
derop in deze nieuwsbrief stellen 
zij zich aan u voor. 
 
Ook willen we melden dat in 
2016 de afdelingen van West- en 
Ooststellingwerf zijn samenge-
voegd en de naam is gewijzigd in 
ChristenUnie De Stellingwerven. 
Met deze samenvoeging zijn 2 
bestuursleden in Weststellingwerf 
afgetreden, dat zijn Marc Heslin-
ga en Klaas Pesman. Hendrik 
Dekker blijft bestuurlid vanuit 
Weststellingwerf. 
 
De huidige samenstelling van het 
bestuur en de fractie vindt u ach-
terin deze nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet,  namens het bestuur,  
Harrie Rouwhorst, secretaris 

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018  

De volgende verkiezingen voor 
de gemeenteraad zijn 21 maart 
2018. Tijdens onze laatste leden-
vergadering in 2016 is besloten 
om in Weststellingwerf niet mee 
te doen. Leden die in Weststel-
lingwerf wonen krijgen van ons in 
februari 2018 een brief met een 
stemadvies. 

In Ooststellingwerf doen we wel 
mee met de gemeenteraad ver-
kiezingen  
Meine Jansma heeft te kennen 
gegeven dat hij niet weer be-
schikbaar is voor een nieuwe 
termijn. 
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De fractie is hiermee wel aan de 
kleine kant. Daarom zijn wij op 
zoek naar meer kandidaten. Wilt 
u ons helpen zoeken? Kent u 
iemand die volgens u geschikt is, 
of heeft u zelf belangstelling? 
Laat het ons weten. Ook zijn er 
scholingsmogelijkheden, welke 
worden verzorgd door het oplei-
dingscentrum van de Christen-
Unie. 
Verder moet er ook een verkie-
zingsprogramma worden ge-
schreven. Ook hiervoor zijn wij 
op zoek naar mensen die ons 
daarbij kunnen helpen. Heeft u 
onderwerpen voor ons verkie-

zingsprogramma, laat het ons 
weten. 
 
Ook andere hulp is welkom, zo-
als bijvoorbeeld posters plakken, 
folders rondbrengen, campagne-
voeren, leden werven, stemmers 
werven. Nu kan het ook zijn dat 
uw mogelijkheden beperkt zijn. 
Maar wat u bijvoorbeeld wel kunt 
doen is de ChristenUnie positief 
onder de aandacht brengen bij 
uw familie en vrienden. U kunt 
bijvoorbeeld deze nieuwsbrief 
doorgeven en bij de secretaris 
kunt u extra exemplaren bestel-
len. Maar bovenal kunt u ons 
gedenken in uw gebed.  

Ledenvergadering 23 november 2017  
 

Wij nodigen uit voor onze ledenvergadering op DV woensdag 23 novem-
ber 2017 in De Mande, Dorpsstraat 57 te Haule.  
Vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie/thee en de vergadering begint om 
20:00 uur. 
De onderwerpen die al vast staan zijn: 
 

• Het verkiezingsprogramma. 

• De kandidatenlijst en kennismaking met de kandidaten. 

• Promotie. 

• Huishoudelijke zaken. 
 
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. 
 
Onderwerpen voor het verkiezingsprogramma en of voordra-
gen/aanmelden van kandidaten kunt doorgeven aan de secretaris. 
 
Aanmelden van kandidaten kan tot en met 15 november 2017. 
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Evaluatie verkiezingsprogramma 2014-2018 

In de zomer van 2017 is het ver-
kiezingsprogramma van 2014 
geëvalueerd. In dat verkiezings-
programma zijn 118 actiepunten 
geformuleerd en per actiepunt is 
bekeken wat daarvan is gereali-
seerd.  
 
In totaal zijn 53  actiepunten vol-
ledig gerealiseerd, 31 zijn niet 
gerealiseerd, de resterende ac-
tiepunten zijn deels of anders 
gerealiseerd (zie diagram hieron-
der). 
 
Het is natuurlijk niet alleen de 
inspanning van de ChristenUnie. 
Soms haken we aan bij andere 
partijen, soms nemen wij het ini-

tiatief en volgt men ons, soms is 
er een brede samenwerking. 
Soms werken we met de opposi-
tie samen. Een enkele keer staan 
we alleen, vooral in ethische 
kwesties. 
Toch al met al een bemoedigend 
resultaat om dankbaar voor te 
zijn. 
 
Verder zal deze evaluatie worden 
gebruikt voor het volgende ver-
kiezingsprogramma. 
 
Wilt u de complete evaluatie le-
zen, dan kunt u hem aanvragen 
bij onze secretaris. Ook staat 
deze complete evaluatie op onze 
website.

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.1. De gemeente, dat zijn we samen

1.2. Veiligheid

1.3. Financiën

1 TOTAAL Betrouwbare overheid

2.1. Samen zorgen

2.2. Werk en inkomen

2.3. Onderwijs

2.4. Cultuur, sport en recreatie

2 TOTAAL Samenleving

3.2. Goed wonen en werken

3.4. Mobiliteit

3 TOTAAL Werken, Wonen en Leven

Dorpen

TOTAAL alle voorstellen

geheel deels anders niets
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Verkiezingsfonds

“Voor meer C, helpt u ons mee, 
we gaan voor twee.”  
Een mooie uitdaging. 
Op woensdag 21 maart 2018 zijn 
er weer de verkiezingen voor de 
gemeenteraad. Om de standpun-
ten van de ChristenUnie in de 
gemeente Ooststellingwerf onder 
de aandacht te brengen van zo-
veel mogelijk inwoners, willen we 
als bestuur, fractie, kandidaten 
en u als leden van de Christen-
Unie een goede campagne voe-
ren. De campagne voor de ver-
kiezingen is al begonnen zoals u 
in deze nieuwsbrief kunt lezen. 
Zoeken naar nieuwe kandidaten, 
schrijven van een verkiezings-
programma is een kleine greep 
uit het vele werk dat er voor de 
verkiezingen moet worden uitge-
voerd. Daarom wordt er vanuit 

het bestuur een dringend beroep 
op u gedaan om samen met ons 
de schouders te zetten onder 
deze campagne. Dat kan op vele 
manieren. Eén daarvan is het 
verkiezingsfonds. Voor dit verkie-
zingsfonds is geld nodig. U kunt 
bijvoorbeeld denken aan: de kos-
ten voor het organiseren van ver-
kiezingsactiviteiten, drukken van 
folders, posters en het plaatsen 
van advertenties. 
Wij hopen dat u ons wilt steunen 
met een gift, zodat wij als bestuur 
alle campagneactiviteiten kunnen 
uitvoeren. IBAN: NL79 RABO 
0325 8163 95 onder vermelding 
van verkiezingsfonds 2018. 
 
Namens het bestuur, 
Andries Otter, promotor 
 

Concept kandidatenlijst 
 

1 Berend Leistra (m) Haulerwijk 
2 Willem Schaaij (m) Haule 
3 Sjoukje Froentjes (v) Haulerwijk 
4 Jaap Meijer (m) Waskemeer 
5 Wiebo de Vries (m) Donkerbroek 
6 Harrie Rouwhorst (m) Haulerwijk 
7 Machiel van de Bos (m) Haulerwijk 
8 Siebe Hut (m) Haulerwijk 
9 Lammert Terpstra (m) Haulerwijk 

10 Willem Trip (m) Oosterwolde 
11 Anne Vogelzang (m) Appelscha 
12 Ab From (m) Haulerwijk 
13 Meine Jansma (m) Haule 
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NIEUWS UIT DE FRACTIE: 

Voorstellen nieuw fractielid Berend Leistra

Ik ben Berend Leistra, 57 jaar en 
getrouwd met Jannie. Samen 
hebben we 4 kinderen in de leef-
tijd van 19 tot 29 jaar, waarbij de 
twee oudsten zelfstandig won-
nen.  
Aan de Elleboogsvaart runnen 
we als gezin een melkvee bedrijf 
van 120 melkkoeien met bijbeho-
rend jongvee. De bedrijfsopper-
vlakte aan grond is 58 hectare. 
 
Naast ons bedrijf heeft mijn naas-
te leefomgeving altijd mijn aan-
dacht. Ik vind het een uitdaging 
om mede met anderen een invul-
ling te geven aan mijn woon en 
werk omgeving. 
 
In het verleden heb ik zitting ge-
had in diverse besturen, onder 
andere: Plaatselijk belang 
Haulerwijk, Zwembad Haulewel-
le, Waterschap Sevenwolden, 

Zuivel Coöperatie Friesland 
Campina en 8 jaar voor het CDA 
in de Gemeenteraad van Oost-
stellingwerf. 
 
Nu ben ik nog voorzitter van de 
Baptisten Gemeente te Hauler-
wijk en vanaf afgelopen voorjaar 
zit ik namens de ChristenUnie bij 
de Gemeente Ooststellingwerf in 
de commissie Ruimte en Plan-
ning & Control. 

 
Bij onze dage-
lijkse gang van 
zaken vind ik 
het belangrijk 
om vanuit een 
fundament te 
leven waarbij 
de Bijbel en dus 
Gods woord 
mijn leidraad is. 
 

Voorstellen nieuw fractielid Jaap Meijer

Mijn naam is Jaap Meijer, ik 
ben 25 jaar en woon in 
Waskemeer. Voor mijn be-
roep ben ik ZZP-er en 
daarmee ben ik werkzaam 
met name in de zorg en in 
de groensector. De komen-
de gemeenteraadsverkie-
zingen sta ik ook op de 

kandidatenlijst. Door 
mee te denken in 
onze fractie hoop ik 
wat te kunnen bete-
kenen in onze ge-
meente en hierdoor 
wil ik ook de jongeren 
in onze gemeente een 
stem geven. 
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Windenergie 

Het is een feit dat windenergie 
veel effectiever is dan zonnepa-
nelen. Het is echter ook een feit 
dat het landschap op veel plaat-
sen echt visueel verpest lijkt door 
die hoge masten. En toch.... 
In Groningen is een bedrijf dat er 
tussendoor gaat, een kleine tur-
bine van 15 m hoog die juist bo-
ven de nok van een boerenpaard 
uitkomt. Het rendement is goed, 
de stevigheid ook, ze hebben de 
septemberstorm doorstaan. 
Alleen.... In Fryslan mag het niet.  

De provincie wil geen hogere 
molens toestaan dan 10 m. En 
die komen niet boven de daken 
uit en geven daarom nauwelijks 
rendement. 
Wat ons betreft zetten we druk 
op provincie en gemeente om net 
als in Groningen deze prachtige 
molens toe te staan. Er staan er 
momenteel al vele rond Adorp en 
Winsum. Kijk zelf maar eens en 
vraag naar de ervaringen. 
We laten ons toch niet door hen 
de loef afsteken? 

 

 

Kraanvogel 

Kraanvogel, damhert, scholek-
ster. Wat is de gemene deler? 
 
Beheersjacht is nodig.  
 
De scholekster, uit onderzoek 
van de populatie in Zwagermie-
den bleek dat van de 31 nesten 
in dit natuurgebied, maar 1 enkel 
kuiken groot geworden is. Groot-
ste oorzaak; predatie (oppeuze-
len) door roofdieren. 

Remedie; beheersjacht. 
 
Het Damhert, mag van de LTO 
niet in het Drents Friese Woud 
rondhuppelen. Bang als ze zijn 
voor snelle voortplanting en 
schade aan de landbouw. Arme 
beesten, in vroeger eeuwen wa-
ren ze hier ook. Ze horen hier. 
Dat betekent niet dat ze zich als 
konijnen moeten vermenigvuldi-
gen. Remedie: beheersjacht. 
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De Kraanvogel, gelukkig hij was 
terug. Jammer dat hij kan nauwe-
lijks stand houden omdat de vos-
sen onderling hebben afgespro-
ken dat het paradijs in het Foch-
teloërveen ligt. 
Remedie: beheersjacht. 
 
O,het mag niet? 

 
Laten we dan bovenstaande con-
clusies hard maken en ontheffin-
gen aanvragen, voordat het te 
laat is. 
 
Laten we alstublieft niet de illusie 
hebben dat in ons land waar elke 
vierkante meter bestemd is, de 
natuur zichzelf zal reguleren. 
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Caparis 

Op een warme vrijdagmiddag 
brachten wij samen met raadsle-
den van Opsterland en Ooststel-
lingwerf op uitnodiging van beide 
ChristenUnie fracties een werk-
bezoek aan Caparis in Drachten. 
Tijdens de rondleiding in dit 
enorme gebouw zagen we hoe 
men hier werkt en hoe de mede-
werkers hun laatste half uurtje 
voor deze week, hun werk uit-
voerden. Zowel het inpakwerk en 
het (af)monteren van bijvoor-
beeld filters of elektrokabels, vol 
trots toonden de medewerkers 
wat hun specifieke taak is. Een 
ieder had letterlijk zijn ‘eigen’ 
aandeel in het werk. 
Na de rondleiding volgde de ken-
nismaking met de nieuwe direc-
teur van Caparis de heer Alex 
Bonnema. Hij hield een inspire-
rend betoog over de huidige 
stand van zaken én de mogelijk-
heden voor Caparis in de toe-
komst. Hij drukte de raadsleden 

op het hart zich te bezinnen over 
de huidige bestuursconstructie. 
Hij liet weten nu al, 4 weken na 
zijn aantreden al erg trots te zijn 
op wat er nu staat: een prachtig 
florerend bedrijf met 2300 Mede-
werkers en 450 klanten. Men kan 
op dit moment niet aan de vraag 
uit de markt voldoen en daarom 
heeft Caparis op dit moment 72 
vacatures uitstaan. Bonnema gaf 
ook aan dat hij graag na een lan-
ge periode van onzekerheid voor 
‘zijn mensen’ graag duidelijkheid 
wil van de gemeenten en dan bij 
voorkeur eensluidend. 
Hij sloot zijn betoog af met de 
woorden van zoals onze fractie-
voorzitter die in de raad onlangs 
zei “gooi niet je oude schoenen 
weg, voor je nieuwe hebt”. Ons is 
in ieder geval nog meer duidelijk 
geworden, dat we deze waarde-
volle werkplek voor zovelen moe-
ten koesteren. 

Scheiden 

Opnieuw worden we als raadsle-
den deelgenoot gemaakt in een 
vechtscheiding. Het is diep triest 
om te zien hoe grote mensen 
elkaar afmaken over de ruggen 
van hun kinderen. Kinderen die 
getraumatiseerd achter blijven en 
alle vertrouwen in de maat-
schappij verliezen. Maar als 
raadslid sta je met lege handen.. 
of toch niet? 
 

We pleiten opnieuw voor het op-
nemen van relatiebemiddeling en 
hulp voor ouders die met elkaar 
op gespannen voet leven. We 
kennen gevallen waar zulke hulp 
voor een keerpunt zorgde. Is het 
aanbieden hiervan niet één van 
de middelen van het Gebieds-
team? 
Wij denken dat dit zo zou moeten 
zijn en zullen ons er opnieuw 
sterk voor maken. 
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Vier kinderen? Dan ouder of ongelovig. 

Dit bericht kopte het ND van za-
terdag 13 mei 2017. 
En er volgde een analyse. 
Waar het mij echter omgaat is 
het feit op zich. We klagen over 
vergrijzing, krimp, verdwijnen van 
voorzieningen, islamisering, slui-
ting van scholen. Maar de oor-
zaak zijn we zelf. Het hoeft niet 
zoals in mijn jeugd, ik kom uit 
een gelukkig gezin van 12 kinde-
ren. (Het plaatje hiernaast heb ik 
echt meegemaakt toen we met 
ons gezin naar de Heilige Land-
stichting gingen) Maar echt de 
beste remedie tegen geschetste 
problemen is iets meer vertrou-
wen in jezelf en in de toekomst. 
Minder vergaderen, eerder de 
gordijnen dicht. Nee, ik wil 
niemand kwetsen, ik ken ook uit 
eigen ervaring het verdriet van 
kinderloosheid. 

  
 
Maar met praten kom je er niet. 
 
Meine Jansma 
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Gaande en komende man.

Er gingen al wat geruchten en 
raadslid van der Veen had het al 
eens in de krant gezet. Het klopt 
dat mijn voornemen is om na de 
verkiezingen niet weer als raads-
lid terug te keren. Ik deed en doe 
het werk met veel plezier. Maar 
er is meer te doen in Gods prach-
tige schepping. 
Het bestuur is voornemens Be-
rend Leistra aan de vereniging 
voor te dragen als lijsttrekker. Ik 
ondersteun dat van harte. 
 
Maar.... 
wie gaan samen met hem de 
gemeenschap dienen vanuit de 

wijsheid van de Bijbel. Wie wil 
met hem op de lijst. 
Een prachtige uitdaging, ik 
spreek uit ervaring. 
Ook als je mee wilt schrijven aan 
het programma, of hand en 
spandiensten wilt verrichten. 
 
Meld je aan voor een gesprek. 
Dit kan onder meer door een 
mailtje naar mij; meinejans-
ma@gmail.com 
 
O,ja 
Het mag ook ...komende vrouw 
zijn, graag zelfs. 
 
Meine Jansma 
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Financieel verslag over 2016 
(van ChristenUnie Weststelllngwerf) 

 
      

 FINANCIEEL OVERZICHT 2016   

   datum Omschrijving  inkomsten   uitgaven 

1-1-2016 saldo € 1908.72   

 zaalhuur voor ledenvergadering   € 62.47 

 bankkosten   € 60.50 

8-12-2016 kassaldo naar CU De Stellingwerven € 65.00 

8-12-2016 banksaldo naar CU De Stellingwerven € 1720.75 

31-12-2016 Saldo     € 0.00 
  € 1908.72  1908.72 
 

 
 
Opmerking: 
Na de samenvoeging van de bei-
de afdelingen van ChistenUnie 
Weststellingwerf en ChristenUnie 
Ooststellingwerf tot ChristenUnie 
De Stellingwerven zijn de reke-
ningen samengevoegd. Hierbij is  
het tegoed van Weststellingwerf 

overgeboekt naar de rekening 
van Ooststellingwerf. Zie de boe-
kingen op 8 december 2016. Ver-
volgens is de rekening van West-
stellingwerf opgeheven. Het in-
standhouden van beide rekenin-
gen brengt onnodige bankkosten 
met zich mee. 
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Financieel verslag over 2016 (van de afdeling) 
 

 BANK OVERZICHT 2016   
      
   datum omschrijving  Inkomsten Uitgaven 

1-1-2016 saldo € 1378,05   
1-1-2016 kosten Rabobank   € 6,35 
1-2-2016 kosten Rabobank   € 6,65 
1-3-2016 kosten Rabobank   € 6,65 
1-3-2016 secr.kosten   € 16,30 
1-4-2016 kosten Rabobank   € 6,65 

18-4-2016 ledenverg. in Sinnehiem   € 47,70 
18-4-2016 presentie   € 41,50 
1-5-2016 kosten Rabobank   € 6,65 
1-6-2016 kosten Rabobank   € 5,00 

30-6-2016 contributie L.bureau € 484,83   
1-7-2016 kosten Rabobank   € 5,00 
1-8-2016 kosten Rabobank   € 5,00 

16-8-2016 secr.kosten   € 11,25 
16-8-2016 propagandakosten   € 15,00 
16-8-2016 propagandakosten   € 50,45 
1-9-2016 kosten Rabobank   € 5,00 

1-10-2016 kosten Rabobank   € 5,00 
28-10-2016 secr.kosten   € 51,10 
1-11-2016 kosten Rabobank   € 5,00 
1-12-2016 kosten Rabobank   € 5,00 
7-12-2016 ledenverg.dorpshuis Makkinga   € 91,50 
8-12-2016 kassaldo C.U. Weststellingwerf € 65,00   
8-12-2016 banksaldo CU. Weststellingwerf € 1720,75   

27-12-2016 contributie L.bureau € 139,83   
31-12-2016 Saldo     € 3395,71 

  € 3788,46 € 3788,46 

 
 
     

 VERKIEZINGSFONDS     
1-1-2016 Saldo  € 1266,12   

 Rente 2016 € 2,25   
31-12-2016 Saldo   € 1268,37 

  € 1268,37 € 1268,37 
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Samenstelling fractie 

Voorzitter:(+ raadslid) 

 

Meine Jansma  
Dorpstraat 56 
8432 PD Haule  
Tel. 0516-577731 of 06-5438 1220 
Email: meinejansma@gmail.com 
 
Ruimtelijk ordening, veiligheid, economie, 
dorpen, financiën, duurzaamheid. 
 

Fractieleden: 

 

Sjoukje Froentjes 
Hoofdweg-Boven 15 
8433 LA HAULERWIJK 
Tel. 0516-850779 
Email: sjoukjeheida@live.nl 
 
Fotograaf, secretaresse.  
Welzijn, gezondheidszorg, kunst, cultuur, 
jeugdbeleid, sport, WMO, onderwijs 
 

 

Berend Leistra 
Elleboogsvaart 12 
8433 LT HAULERWIJK 
Tel. 0516-421594 
Email: berendleistra@live.nl 
 
Functies: 
2e opvolger. Lid com. Ruimte 
 
Portefeuilles: 
Landbouw, milieu/duurzaamheid, recreatie,  
infrastructuur. 

  

Aspirant-lid 
 
Jaap Meijer 
Feikemaweg 7 
8434 NJ Waskemeer 
Tel: 06-13147409 
Email: jaap_meijer92@hotmail.com 
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Samenstelling bestuur 

Voorzitter  
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Slotemaker de Bruïneweg 82 
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Penningmeester 

 

Ab From 
Wijndelsweg 3 
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Andries Otter 
De Fenne 7 
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Tel. 0516-422751 
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Hendrik Dekker 
Mauritsweg 28 
8391 KC Noordwolde 
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