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Econonisch gezien gaat het
L)pstcrlancl aL jaren voor de
lvind. Heeft de genleente geen
last gehad van de recessiel Wet
horLderKlaas de Boer: "I'{et \'ált
nee. ALs plattelandsgemeente

voor gezorgd dat de economie
v:rn cic A7 zonc cen krachtige
in-rpuls heeft gekregen." Maar
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Dit jaar is ccn fris cconomisclt
pl:rn in werkiDg gegaanmet een

de recessiekrn toch niet voot
bij gegaan zitr a:Ir] Opsterlanal?
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bredere aanpak. In cle kLeine
kcrncn zoals Corteclijl< en Uretclï r\''ordt druk gerenoveerd.
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zijdc is natuurlijk hct onder
hourl v:rn ccn rclatief groot we
gcnnct. Daar'bij kwan, ook nog

L)ndanks dc rcvit:rliscdng stáan
pán.len soms lang lecg cn dic
worden dan uitcindcliik vaak
gel.uld net grote wiul<elkctcns.

sàmen n1et Heerenveen, Skár

eens de bezLrinrgingsdrrft van
ons l<abrnetwaardoor er làngc
tijd weinig geLcln'as voor nieuw

Dxt wordt volgens de wetlroudcr door de middenstancl net
lede ogen aangczien."Dat vált

stcrlán cn Sncck. Dilt hccft cr'

beleid."

wcl $'at rnee', relátiveert Eeu-

we de Jong, voorzittel van de
"We
middenstandsveteniSing.
pÍoffteren ook van de grote
ketens. Een winkelhaÍt met
een goede mix tïekt juist exÍa
mensen aán, zeker wanneei ie
er gratis kunt párkeÍen." Aan
dat parkeerbeleid wil de gemeente wel eens tornen maar
Eeuwe de |ong is vastbesloten
dit voorrecht ten opzichte van
de 'gÍote' buurtgemeenten met
hand en tand te verdedigen. In
Opste and zitn bovendien glote
namen Sevestigd. Zo is Rinsma
Modehuis volgens De Jong tot
irl t Gooi bekend. "Dat levert

in het centrum van Gorredijk
stadse drukte op die we moeten
koesteÍen!"
Uitproberen
Dat beaamt ook Henk Biil
vooEitter van de ondernemerskring Opstedand, belangen-veleniging voor de industrie. Hij
ziet echter niet graag al te grote
ondernemingen in OpsteÍland.
Een opmerkelijke mening voor
iemand die jaÍenláng eigenaar
is geweest van de landelijk opererende Bionalgroep "Ondernemilgen tussen de veertig en zeventig welknemers zorgen voor

voldoende variatie en belasten
niet te veel de PlattelandsomgeylÍrg" , zegt de voorzitter'
Een supermarkt valt ook onder
deze deffIitie. Collega-voozitter De Jong ziet deze niet gÍaag
uit het centrum van Gorredijk
verÍekken naaÍ het industrieteÍein. Vreest Bijl net als de
fong leegloop? "Dat is moeilijk
te voorspellen. Ik ben er ook
voor om zo lang rnogelijk een
supermarkt in het centrum te
houden onder voorwaarde van
goede bereikbaarheid en glatis
parkeren." Toch is Bijl voorzichtig wáar het gaat om het
kunstmatig'sturen'.
"Soms
moet ie gewoon dingen uitProberen. De gemeente nodigt ons
steedsvaker uit om met ideeèn
te komen. Dat is prachtiS maar
ik zou graag willen rlat ze eÍ wat
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politiekactieí Na mín pensioen
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vaker concreet op terugkomt."
Lanterlanters
Tijdens de hooÍzittingen in het
vooriaar over de gemeentelijke
nota Koersen op Kansen was

Metselbedrijf

C. Post

Metselwerk
Lijmwerkbaksteen/kalkzandsteen
. Gevelrenovatie
en restauratie
I Voegwerk,
gespecialiseerd
in knip-en snijwerk

B.V.
,.^\
(/o\ï
\=7

- www.c'post.nlE-mai:nío@c-post
- t\/obie06-53201972
nl
Fax0513-688131
Hegedykl50-8404GELangezlvaag-Tel.05T3-688072

,l
RechFbuqemeester SíckoHeldooÍn. Midden wethouder Klaos de Boet en link
wethoudet Henk Hoen

Bijl ook een van de genodigde
ondernemers. Een van de kan-

richtiag duwen: "Opsterland is
uniek qua landschap omdat we

sen voor toedsmg zo blijkt uit
onderzoek, is inzetten op de
groeiende groep welgestelde
'lanterÍanters'. Deze willen niet

alle soorten in huis hebben die
er in hiesland te vinden zijn.
Wij gaan ons daarom profileren
als het 'Andere Friesland' waar

alleen actief onthaasten maar

ruimte is voor bedriivigheid

ook comJortabel ovemachten
en vermaakt worden. Opsterland heeft veel te bieden in dat
opzicht en net als veel andere
gemeenten gaat men in Opsterland initiatieven
stimuleren

ruimte voor nrst."

die deze trend

ondersteunen.

Toedsme

is wereldwijd

en

nog

steeds een groeirnarkt. Opsterland heeÍt, onder andere met
Beetsteizwaag en Bakkeveen
twee parels in huis. Beetster-

Voor de leegstaandeboerderijen

zwaag is een waldel-

ligt agrotoerisme voor de haad.
Woonunits zijn volgens Bijl ook
heel geschikt. De gemeente

kelparadijs, met bijzondere
whkels als Goudsmid van der
Veldg de Carolinahoeve
en
meerdere galerietjes. In Bakke-

moet

volgens hern dppassen
voor te veel 'keukenboeren' oÍ
ándere semi-industrie
op het
platteland. Daar zijn prachtige
locaties voor op de verschillende industÍieterreinen. Wethouder Klaas de Boer sluit daar op
aat, lli'aar laat zich niet in één

én win-

veen onderscheidt onder andere
Vakantiecentrum 't Hout zich.
Wat ooit een gemeeltecamping
was werd door eigenaar Cor
Doorten omgetoverd tot een
recleatiepailg met een overdekte kinderspeelhal lllippies pret-

paleislenshds iuni van dit jaar:
Flippies Plonstuin, een buitenzwembad met veel glijplezier.
Het college van Burgemeester
en Withouders van de gemeente OpsteÍland zal de Plonstuirr
openen met een echte plons.
Rechts buÍgemeestel Sicko
Heldoom. Midden wethouder
Klaas de Boer en linl<s wethouder Henk Hoen
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