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Het was stil rondom het DoarpsSintrum in de zomermaanden. Ook voor ons….

Brandbrief fracties Gemeente Ooststellingwerf
Na het indienen van het plan “Burgerinitiatief DoarpsSintrum en herinrichting centrum Donkerbroek” op
18 juni en het aanbieden van de tekeningen van het verkeersregulatieplan op 19 juni jl. stond
Dorpsbelang in september in de startblokken. Er was immers toegezegd dat het plan meegenomen zou
worden in de begrotingsbespreking in november. Voor die tijd zou het dus eerst op een van de
commissieagenda’s verschijnen en vervolgens op de agenda van raadsvergadering. Toen dit in
september niet gebeurde is er contact gezocht met de wethouder en de griffie. Omdat zij ons niet
konden vertellen wanneer het DoarpsSintrum geagendeerd zou worden, heeft Dorpsbelang opnieuw de
weg naar de fracties van de gemeenteraad gezocht. Met onderstaande brandbrief vroegen wij opnieuw
aandacht voor het DoarpsSintrum:

“Geachte fractie- en raadsleden,
Graag zouden wij namens Donkerbroek opnieuw met u van gedachten wisselen over het
DoarpsSintrum. Zoals u weet hebben wij de eerste helft van dit jaar hard gewerkt aan het
burgerinitiatief DoarpsSintrum en inrichting omgeving centrum Donkerbroek ten behoud van de
leefbaarheid in het dorp.
Naast onderzoek naar draagvlak, haalbaarheidsonderzoek en duurzaamheidsonderzoek hebben
wij met dit plan handen en voeten willen geven aan het coalitieprogramma van de Gemeente
Ooststellingwerf.
Immers, burgerparticipatie, het gevoel van mienskip, het leefbaar en leeftijdstoegankelijk houden
van de dorpen is in onze gemeente het meest belangrijk.
De uitgangspunten uit het programma
“Hoe kunnen we de kracht van de gemeenschap optimaal benutten bij het invoeren van alle
vormen van participatie”
“Eén van de speerpunten is het in stand houden van de leefbaarheid van alle kernen. Initiatieven
die hiertoe uit de bevolking komen worden waar mogelijk ondersteund.”
“…nauw betrekken bij de planvorming. Hun ‘initiatieven van onder op’ ondersteunen en omarmen.”
“Samen op weg en de mogelijkheden en uitdagingen opzoeken”
“We willen een gemeente zijn die dicht bij de burger staat en als betrouwbaar en betrokken partner
wordt ervaren.”
“Behoud en waar mogelijk verbeteren van de fysieke leefomgeving is hierbij van belang.”
“De werkwijze van het college bij het ontwikkelen van- en uitvoering geven aan beleid, is zodanig
dat onze inwoners, door zelf met initiatieven te komen, vroegtijdig de gelegenheid krijgen invloed
uit te oefenen op het gemeentelijk handelen.”
“Onze inwoners worden gestimuleerd en actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van
plannen in hun woon- en leefomgeving”

“Wij discussiëren op een open en constructieve wijze met alle partijen”
zijn bij de ontwikkelingen en het doorlopen proces voor ons leidend geweest, evenals de tips &
trics die wij in eerdere gesprekken van u hebben mogen ontvangen.
In juni hebben wij vervolgens gesprekken gevoerd met Mw. Hijlkema, waarbij ook burgemeester
Oosterman aanschoof en hebben wij ingesproken in raadsvergadering en commissievergadering.
Ook de plannen zijn toen aangeboden.
Op verschillende momenten is toegezegd dat Donkerbroek een terugkoppeling zou krijgen en het
college van B&W met een advies naar de raad zou komen zodat dit plan, wat zoals u weet al jaren
speelt in Donkerbroek, meegenomen kon worden in de begrotingsbehandeling voor komend jaar.
U kunt wellicht onze teleurstelling voorstellen, dat wij er achter moeten komen dat het plan niet op
de agenda van de commissie en raadsvergadering verscheen in september. “Nou dan zal het er
toch in oktober wel op komen staan, in november moet immers de begroting rond zijn…” Helaas
staat ook op de commissieagenda van oktober het DoarpsSintrum niet als agendapunt.
Vanwege de uitblijvende reactie hebben wij zelf contact gezocht met de gemeente. Inmiddels
hebben wij van Mw. Hijlkema, Mw. Van Bergen en dhr. Van Vaals begrepen dat het plan
DoarpsSintrum geen onderwerp van gesprek is richting de begrotingsbehandeling. Er wordt
daarnaast aangegeven dat er nog geen duidelijkheid is over de te volgen procedure of een termijn.
Hiermee rijst voor ons de vraag hoe het mogelijk kan zijn dat een groep betrokken burgers een
plan maakt dat zó raakt aan de maatschappelijke thema’s, zó gedragen wordt door de achterban,
zó nauw aansluit bij een coalitieprogramma en zó helder verwoordt wat de noodzaak is om
toekomstbestendig te worden, op deze manier aan de kant geschoven wordt.
Wanneer het niet behandeld wordt zal het niet op de begroting komen te staan. Wanneer het niet
op de begroting komt te staan, zal er in ieder geval komend jaar geen ruimte zijn om tot verdere
uitwerking te komen.
Dit heeft voor Donkerbroek verstrekkende gevolgen, o.a. dat de locatie mogelijk verloren gaat,
zoals ook tijdens de raadsvergadering van juni aangegeven als antwoord op de vraag die dhr.
Baar stelde.
Verder heeft dit tot gevolg dat ook de mogelijkheid voor een alternatief verkeersplan dan door de
gemeente uitgewerkt (en waarschijnlijk in die versie wel meegenomen in de
begrotingsbehandeling) vervalt. Ook hierin is ons toegezegd dat er over in gesprek gegaan zou
worden; “daarvoor was nog tijd genoeg”. Echter, wanneer de begroting vastgesteld wordt, is de
ruimte voor overleg nihil, aangezien dit gesprek dan gevoerd zal worden vanuit financieel oogpunt,
in plaats van vanuit veiligheidsoogpunt.
Namens Donkerbroek doen wij een dringend beroep op u. U heeft zowel mondeling als schriftelijk
uw steun betuigd voor onze plannen, u was enthousiast, u zag de noodzaak, u stond open voor de
mogelijkheden en gesprek hierover. U bent als fracties en raadspartijen bij machte om richting te
bepalen, om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de opstelling van de agenda’s van de
commissies en raadsvergaderingen.
Wij verzoeken u dan ook met klem om het DoarpsSintrum op de agenda / agenda’s te plaatsen,
zodat het meegenomen wordt in de begrotingsbehandeling.
Laat Donkerbroek alstublieft niet in de kou staan!
Wij horen graag van u.”

Commissie Ruimte
Ooststellingwerfsbelang en de VVD namen contact op met Dorpsbelang naar aanleiding van de brief.
Ooststellingwerfsbelang stelde vragen in de commissie ruimte van oktober en kondigde een motie aan.
VVD ging nog een stap verder door een amendement op te stellen voor de raadsvergadering. Tijdens
de commissievergadering werden we bovendien aangesproken door PvdA en GroenLinks. Uit deze
gesprekken bleek de steun voor de plannen van Donkerbroek breed gedragen.
Gelijktijdig aan de vergadering van de commissie Ruimte was ook de vergadering van de commissie
Samenleving. Ondanks dat daar niet het DoarpsSintrum, maar de Twirrewyn geagendeerd stond, werd
daar een soortgelijke discussie gevoerd als in de commissie Ruimte.

De raadsvergadering
15 oktober sprak Dorpsbelang opnieuw in namens Donkerbroek:

“Ik sta hier vanavond opnieuw voor u als woordvoerder van Donkerbroek.
Vol belangstelling hebben wij begin oktober de vergaderingen van de commissies Ruimte en
Samenleving gevolgd. Even waren wij bang dat het burgerinitiatief voor het DoarpsSintrum en de
herinrichting van het centrum van ons dorp onderin een lade zou verdwijnen. Dit zou voor ons zoals u
weet grote gevolgen hebben, aangezien wij voor 1 januari a.s. duidelijkheid moeten verschaffen over
de locatie.
1 oktober bleek gelukkig niets minder waar. Toen bleek dat u in beide commissies achter de plannen
voor Donkerbroek staat en bereid bent de mogelijkheden te onderzoeken om deze te realiseren.
Mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid en het bruisend karakter van Donkerbroek ook
in de toekomst behouden blijft.
We hebben deze keer geen varkentjes met shawltjes of schatkistjes met geldvragen mee.
Vanavond maken wij graag van de gelegenheid gebruik om u te bedanken voor het feit dat u voor ons
dorp in de bres gesprongen bent. Dat u een motie aangekondigd heeft en er daarnaast over een
amendement gesproken werd. Dat verschillenden van u de moeite namen om ons telefonisch te
benaderen met vragen, om ons op de hoogte te stellen van de inhoud van de motie en te vertellen
over stappen die daarnaast gezet zullen gaan worden. Wij hebben ons daardoor gesteund gevoeld en
gewaardeerd in ons werk.
Namens Donkerbroek tige dank!
In de commissie Samenleving werd naast over de school, ook gesproken over de kinderopvang en
buitenschoolse opvang in Donkerbroek. Mw. Van Weperen stelde hierover een terechte vraag en stelde
ook terecht dat dit een gemiste kans zou zijn wanneer dit niet in de lopende plannen geïntegreerd zou
worden.
Wij zijn dan ook blij om u als raad op dit punt gerust te kunnen stellen. Er is geen sprake van een
gemiste kans.
Naast de opvang die door gastgezinnen verzorgd wordt, biedt Voor dag en dou op dit moment
voorschoolse- en naschoolse kinderopvang aan in het Dorpshuis.
Basis voor alle gevoerde gesprekken met stakeholders en uitgangspunt voor plan dat u begin juni
ontvangen heeft is, het minimaal behouden van bestaande faciliteiten en activiteiten in Donkerbroek. Er
is met de kinderopvang dus rekening gehouden, bij de voorlopige indelingsvoorstellen, zodat dat daar
in de toekomst geen extra kosten voor gemaakt hoeven te worden.
Heel graag blijven wij ook bij het vervolgproces actief betrokken.”
Er volgde vervolgens bij agendapunt 6 een stevig debat over de gang van zaken. De teleurstelling dat
er na 4 maanden vanuit de gemeente geen contact gelegd was met Dorpsbelang over de plannen en
dat het buiten de begroting gehouden werd.
Wilt u het inspreken en het debat terug luisteren? Dat kan via (http://donkerbroek.nl/nieuws/9421/).
Zeer de moeite waard!
Nadat iedereen gesproken had en een aantal schorsingen verder, ging het college akkoord met de
inhoud van de motie van een meerderheid van de partijen, aangevuld met de datum die de VVD in
zijn amendement noemde. Zowel de motie als het amendement werd hierop ingetrokken.
Binnen 2 weken werd toegezegd in gesprek te gaan met Dorpsbelang. Voor / op 29 oktober wordt
een financieel advies aan de raad gegeven zodat de raad jet DoarpsSintrum mee kan nemen in de
begrotingsbesprekingen in november.
De vraag is volgens de raad niet meer òf het er komt, maar wànneer en hoe.
Blij en na vele felicitaties van zowel raad als college keerden wij huiswaarts. Na al die jaren
lobbyen, alle uren die in overleg- en de planvorming gestoken zijn zowel door de besturen van
Dorpsbelang als de stakeholders en andere belanghebbenden, kunnen we nu het inhoudelijke gesprek
voor de daadwerkelijke realisatie aangaan. Een nieuwe fase in het proces!

Gesprek met Wethouder Hijlkema
Het gesprek met wethouder Hijlkema is inmiddels gepland, op 22 oktober. Uiteraard houden we u via
facebook op de hoogte en zullen we hiervan in de volgende nieuwsbrief verslag doen.

