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Achtkarspelen is positief maar 
realistisch over de ontwikkelingen in 
de komende jaren. Op de terreinen van 
wonen, werken en recreëren komen 
we met nieuwe ambities en benutten 
we kansen. De coalitiepartijen CDA, 
FNP en GBA vinden dat de gemeente 
zelfstandig moet blijven, maar 
hechten tegelijk aan een optimale 
samenwerking met buurgemeente 
Tytsjerksteradiel. Ook zullen de banden 
met de gemeenten Smallingerland en 
het Westerkwartier worden aangehaald.  
 
Dit akkoord ‘Mei-inoar’ is geschreven 
op hoofdlijnen waarbij in de 
uitwerking genoeg ruimte is voor de 
gemeenteraad en de samenleving. 
Hoewel de toekomst onzeker is, 
vanwege de bezuinigingen vanuit 
het Rijk richting gemeenten, zien 
we die met vertrouwen tegemoet.
Dat komt door de grote mate van 
verbondenheid in Achtkarspelen. Vanuit 
die verbondenheid is er zorg voor elkaar 
en werken we samen. Samen willen 
we het beste voor Achtkarspelen. De 
nieuwe bestuursperiode willen we met 
vertrouwen ingaan door de verbinding 
te (blijven) zoeken. Samen zetten we de 
schouders eronder. Mei-inoar!

Buitenpost, juni 2022

VOORWOORD

      Hoewel 
de toekomst 
onzeker is, zien 
we die met 
vertrouwen 
tegemoet
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Voor u ligt het bestuursakkoord voor de periode 2022-2026 voor onze gemeente. We zijn trots op onze gemeente Achtkarspelen! Een 
prachtige gemeente met veel groen waar het goed wonen, werken en samenleven is met elkaar. Met een ligging tussen Leeuwarden-
Groningen-Drachten, een spoorverbinding en een heel actief sport- en verenigingsleven kunnen we concluderen dat Achtkarspelen 
de mooiste gemeente van Fryslân is en dit willen we graag zo houden. Voorzieningen in onze dorpen zijn belangrijk. Zij vormen mede 
het cement van onze samenleving en hierop willen we niet bezuinigen. We zien een sterk aantrekkende economie en krapte op de 
huizenmarkt in Achtkarspelen. Daarom hebben we grote ambities op het gebied van woningbouw en uitbreiding van de bedrijvigheid. 
Achtkarspelen is een gemeente met veel ondernemende en initiatiefrijke inwoners en bedrijven die we goed willen faciliteren. 
Burgerparticipatie is hierbij een zeer belangrijk thema voor de komende jaren. Tot slot zien we in Achtkarspelen in toenemende mate 
het middelengebruik (drugs en alcohol) onder jongeren stijgen waarbij niet alleen jongeren schade oplopen maar ook de gezinnen en 
families daarachter. Een belangrijk thema dat een hoge prioriteit krijgt in dit akkoord.  

Onze gemeente krijgt te maken met grote uitdagingen op het gebied van financiën door onder andere de herijking van het 
gemeentefonds en taken die van het Rijk op ons afkomen zonder dat daarbij een financiële bijdrage meekomt. Dit betekent dat 
het voorliggende akkoord realistisch is en er niet weggekeken wordt van mogelijke besluiten om bezuinigingen door te voeren en 
gemeentelijke taken te herijken en prioriteren. Ondanks deze realiteit is dit een akkoord waarin we positief kijken naar de toekomst. 
We hebben stevige ambities op verschillende terreinen om ervoor te zorgen dat Achtkarspelen op dit moment niet alleen de mooiste 
gemeente is maar ook blijft.  

Het nieuwe gemeentebestuur en de fracties willen een open manier van besturen. Dit betekent dat binnen de vastgestelde hoofdlijnen 
ruimte is om naar nieuwe voorstellen te kijken mits deze goed onderbouwd zijn en voldoen aan de financiële randvoorwaarden. 
De gehele gemeenteraad heeft het meer betrekken van de inwoners bij het beleid benoemd als belangrijk speerpunt. Wij doen in 
dit bestuursakkoord enkele voorstellen om de binding tussen inwoners en de gemeente te bevorderen zoals het aanstellen van een 
dorpencoördinator. Een aanspreekpunt voor elk dorp binnen de gemeentelijke organisatie. Ook het structureel afleggen van raadsbrede 
werkbezoeken in de gemeente over thema’s die op de politieke agenda staan, kan hier een belangrijk onderdeel van zijn. 

       Een prachtige 
gemeente met 
veel groen waar 
het goed wonen, 
werken en 
samenleven is 
met elkaar

inleiding
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speerpunten CDA, FNP en GBA 
RAADSPERIODE 2022-2026
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ZELFSTANDIGHEID, WERKMAATSCHAPPIJ EN SAMENWERKING 
• Achtkarspelen blijft een zelfstandige gemeente.
• We zetten in op een verbetering van de samenwerking met Tytsjerksteradiel in de werkmaatschappij. 
• We willen geen uitbreiding van gemeenschappelijke regelingen (GR’en) en de kosten van deze huidige GR’en mogen niet 

toenemen (0-lijn), anders dan met de reguliere prijsindexatie. 
• De samenwerking in ANNO heeft een duidelijke meerwaarde om de kracht van de regio te versterken. We willen wel 

voldoende zeggenschap in ANNO (bij de regiodeal staat het bestuur op afstand waardoor de gemeente geen invloed meer 
heeft op de besteding van haar eigen middelen). 

• Bij evaluaties van de regionale samenwerking toetsen we op de oorspronkelijke doelstellingen (verhoging Bruto Regionaal 
Product), bijvoorbeeld als we de komende raadsperiode een besluit nemen over de verlenging van de regiodeal.

• We kijken naast de bestaande regionale samenwerkingsverbanden goed naar de kansen en mogelijkheden voor een betere 
samenwerking met de gemeenten Westerkwartier en Smallingerland.

BURGERPARTICIPATIE
• We betrekken inwoners zoveel als mogelijk bij de voorbereiding en uitvoering van beleid.
• Dat doen we niet door referenda te houden, maar door bij grote onderwerpen het draagvlak onder inwoners, bedrijven en 

instellingen te polsen.  
• We besluiten per onderwerp hoe we (beg)inspraak en zeggenschap vorm en inhoud geven, met als doel de juiste mensen bij 

de besluitvorming en uitvoering te betrekken (maatwerk en representatief ).  
• We ondersteunen burgers en organisaties met eigen ideeën en initiatieven, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de 

leefomgeving (burger- en bewonersinitiatieven).
• Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente kunnen vertrouwen op een gemeente die dienstbaar is aan de samenleving. 

Andersom baseren wij beleid en uitvoering op vertrouwen in de burger en zoeken we naar wegen om in een goede 
samenwerking te zorgen voor een echte samenleving.

• Elk dorp krijgt een vast aanspreekpunt in de gemeentelijke organisatie (dorpencoördinator). 

00 Bestuur en Ondersteuning
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ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING
• We versnellen en vereenvoudigen het proces van vergunningverlening (minder bureaucratie) en streven zoveel als mogelijk 

naar een ‘klaar terwijl u wacht service’.
• Er komt een strategisch personeelsplan dat er in ieder geval toe leidt dat we zo weinig mogelijk externe deskundigen inhuren.
• We kijken kritisch naar de opbouw (en de verschillende leidinggevende lagen) van de gemeentelijke organisatie.
• Het ziekteverzuim en de werkdruk bij de werkmaatschappij 8KTD moeten omlaag. Personeelsverloop, ziekteverzuim, 

strategische personeelsplanning en een gezonde organisatie vragen de aandacht die ze verdienen om te kunnen blijven 
concurreren op de krappe arbeidsmarkt. Goed werkgeverschap (‘boeien en binden’) is belangrijk. 

FINANCIËN
• We doen er alles aan om het Rijk te bewegen tot een eerlijke verdeling van het gemeentefonds die uitlegbaar en verklaarbaar 

is en onderzoeken de mogelijkheid om juridisch tegen de nieuwe verdeling in het geweer te komen. We doen dit in de 
bestaande samenwerking met andere Friese en Groningse gemeenten.

• Bij het prioriteren van activiteiten kijken we eerst naar het belang van (de inwoner) van Achtkarspelen, dan naar de belangen 
van de regio (ANNO), en daarna achtereenvolgens naar die van de provincie en het Rijk.

• We willen geen verhoging van de gemeentelijke tarieven anders dan met een inflatiecorrectie.
• We willen geen verhoging van de OZB anders dan met de inflatiecorrectie. Verhoging is alleen aan de orde als er sprake is van 

majeure investeringen die de gemeente als geheel ten goede komen of als noodzakelijke bezuinigingen dit vereisen. 
• Er komt geen parkeerbelasting in Achtkarspelen. 
• De mogelijkheden om extra gemeentelijke inkomsten te genereren zijn beperkt. Als er door rijksbeleid bezuinigingen of 

ombuigingen noodzakelijk zijn, zoeken we deze (in willekeurige volgorde) eerst 
a) door het substantieel verminderen van de inhuur van ‘derden’,  
b) in de afschrijvingstermijnen op infrastructuur en gebouwen,  
c) in een efficiëntere huisvesting van diensten en organisaties,  
d) bij de werkmaatschappij 8KTD en  
e) in een herijking van taken en activiteiten op het beleidsterrein sociaal domein. 

• Vastgoed van de gemeente dat geen functie meer heeft, verkopen we tegen marktconforme prijzen. 
• Extra taken van het Rijk voeren wij alleen uit bij voldoende financiering door het Rijk, provincie en waterschap.  
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OPVANG ASIELZOEKERS EN VLUCHTELINGEN
• De situatie in de wereld maakt dat er meer mensen op de vlucht zijn en asiel vragen. De gemeente Achtkarspelen heeft een 

verantwoordelijkheid voor de opvang van deze mensen in nood. We kiezen voor kleinschalige opvang van vluchtelingen en 
asielzoekers.

• We willen geen grootschalig AZC.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
• De alcohol- en drugsproblematiek in de gemeente vraagt om versterking van de samenwerking van bijzondere 

opsporingsambtenaren (BOA’s), jongerenwerkers, medewerkers van het gebiedsteam en de politie. 
• Deze intensievere samenwerking draagt bij aan vroegsignalering van de problemen achter de voordeur. 
• We richten ons op de situatie in gezinnen en zetten in op preventie. 
• Er komt één (op jeugd gerichte) BOA extra. Hij of zij heeft vooral een belangrijke preventieve taak en onderhoudt daarom 

goede contacten met de jeugd van Achtkarspelen. Verder houdt deze BOA zich in het veiligheidsdomein bezig met parkeren 
en de overlast van drank- en drugsgebruik. 

• We zetten ervaringsdeskundigen in op scholen en/of sportverenigingen die voorlichting geven over alle vormen van 
verslaving.

• Het college zet in goed overleg met de politie in op meer zichtbaarheid van ‘blauw’ op straat.
• De politiepost Buitenpost blijft bestaan. We streven naar een vast onderkomen voor de politie in Surhuisterveen. Dit zou 

gecombineerd kunnen worden met huisvesting van (de extra) BOA’s.  
• We bevorderen de bewustwording van alle medewerkers in de gemeentelijke organisatie om de toenemende ondermijning 

in de samenleving te signaleren en te onderkennen. 
• We willen geen verdere beperkingen van de mogelijkheden om vuurwerk en carbid af te steken, omdat we deze rekenen tot 

de cultuur van Achtkarspelen. Achtkarspelen is geen voorstander van een verbod op vuurwerk of carbid rond oud en nieuw.
• De brandweerkorpsen van Buitenpost, Surhuisterveen en Drogeham blijven bestaan. De gemeente ondersteunt actief het 

werven, opleiden en behoud van vrijwilligers voor de brandweerkorpsen.
• In het nog vast te stellen ‘ketenbeleid’ willen we ‘huiskamerketen’ toestaan. Keten mogen niet (semi)commercieel zijn. 

Gedogen van ‘huiskamerketen’ mag er niet toe leiden dat de gemeente juridisch medeverantwoordelijk is/wordt.

01 VEILIGHEID
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BEREIKBAARHEID
• We realiseren een tweede ontsluiting van het bedrijventerrein Lauwerskwartier 

Surhuisterveen.
• We zetten in goed overleg met de provincie in op een aquaduct bij Kootstertille.
 
VERKEERSVEILIGHEID
• We vinden de veiligheid van fietsers en voetgangers belangrijk.
• We verbeteren die veiligheid waar mogelijk door het verbreden van fietspaden (e-bikes), de 

aanleg van herkenbare fietsstroken of door een goede (LED)verlichting op of naast de weg. 
• It Langfal wordt veiliger voor fietsers en voetgangers. We streven naar de aanleg van een 

fietspad langs It Langfal. 
• We zorgen voor een veilige fietsoversteek van de Skieding naar Strandheem.
• We maken in overleg met de provincie de verkeerssituatie op de kruising Reitsmastrjitte/

Betonwei in Harkema veiliger. 
• Bij Surhuizum komt een fietstunnel onder de N358 als veilige oversteek voor fietsers en 

voetgangers.
• We treffen structurele maatregelen (geen ‘betonnen verkeersblokken’) om het sluipverkeer 

tegen te gaan in Augustinusga, Kootstertille en Surhuizum.
• We dringen aan op een spoedige realisatie van een ovonde op de kruising Rijksstraatweg 

en het Wyldpaed-west om zo een veilige oversteek voor alle verkeer uit Twijzelerheide te 
realiseren.

• Bij de provinsje dringen we aan op het langer maken (verlengen) van de tractor-
passeerstroken. 

• Samen met de provincie en gemeenten investeren we in snelle fietsverbindingen naar 
Leeuwarden, Groningen en Drachten. 

 
MEER OPLAADPUNTEN
• Het is belangrijk dat er meer oplaadpunten komen voor voertuigen en fietsen.

02 Verkeer, vervOer
en waterstaat
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ALGEMEEN
• We bevorderen waar mogelijk het ondernemersklimaat in de gemeente door bijvoorbeeld de vergunningverlening voor 

ondernemers en bedrijven te vereenvoudigen en te versnellen.
• We willen waar mogelijk uitbreiding, versterking en doorontwikkeling van de bestaande bedrijventerreinen. 
• Het blijft overal in de gemeente mogelijk om gratis te parkeren. 
• We hebben prachtige grote en kleine bedrijven in onze gemeente. Deze bedrijven krijgen maximale medewerking om hun 

groeiambities te realiseren.
• We helpen ondernemers bij het starten van een bedrijf door ondersteunende cursussen aan te bieden (bijvoorbeeld 

marketing/administratie).
• In samenwerking met de scholen betrekken we jongeren bij economische projecten in de gemeente, het is belangrijk dat 

jongeren stagelopen bij lokale bedrijven.
• De bancaire dienstverlening in de gemeente moet beter. Ondernemers moeten in de grotere kernen geld kunnen afstorten. 

Voor inwoners moet het mogelijk zijn om op publiek toegankelijke plaatsen 24 uur per dag geld te pinnen. We willen in goed 
overleg met ‘Geldmaat’ deze dienstverlening verbeteren. 

• Inkoop en aanbesteden doen we zoveel als mogelijk (meervoudig) onderhands bij lokale ondernemers en bij representatie 
besteden wij aandacht aan regionale (voedsel)producten.

• Kleine en hobbymatige activiteiten bij woonbestemmingen staan we binnen de wettelijke mogelijkheden toe als er geen 
sprake is van overlast en vervuiling (‘Ja, mits’). 

• Het centrum van Buitenpost krijgt een facelift, andere dorpskernen moeten aantrekkelijk zijn en blijven door waar nodig de 
infrastructuur te optimaliseren. 

• We stimuleren de aanleg van glasvezel in de hele gemeente.

LANDBOUW
• We werken zoveel als mogelijk mee aan het opzetten van een tweede bedrijfstak (bijvoorbeeld ‘kamperen bij de boer’) in de 

agrarische sector en aan de herbestemming van vrijkomende boerderijen en woningen.
• Wij gaan voor een vitale landbouwsector in Achtkarspelen. Deze sector is essentieel voor de leefbaarheid in onze gemeente 

en het zijn de stoffeerders van ons landschap. 
• We staan uitbreiding van intensieve veehouderijen toe als er sprake is van milieuwinst voor de omgeving of verbetering van 

het dierenwelzijn. 
• We ondersteunen agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
• We willen geen Natura 2000-gebieden.

03 ecONOMIE EN LANDBOUW
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VOORZIENINGEN
• Elk dorp heeft een basisschool, een dorpshuis, clubhuis of 

multifunctioneel centrum.
• Het bestaande aanbod van kinderopvang, basisscholen en van 

scholen voor voortgezet onderwijs (van alle niveaus) blijft bestaan.
• We zetten in op de clustering van toekomstbestendige 

voorzieningen in de dorpen te beginnen met Twijzelerheide.

AANBOD VAN ONDERWIJS
• De laaggeletterdheid in de gemeente vraagt om een gerichte 

aanpak, om laaggeletterdheid te voorkomen stimuleren we het 
aanbod en het gebruik van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

• We stimuleren het aanbod van ‘vakonderwijs’ in de gemeente. 
• We vinden het belangrijk dat kinderen via de basisschool vroeg 

in contact komen met de plaatselijke muziekverenigingen. 
Muziekonderwijs is het voorportaal van een bloeiend 
verenigingsleven. 

• We stimuleren het Frysk en de meertaligheid (Frysk, Nederlands en 
Engels) in het onderwijs met de skoallestiper.

• De gemeente zet zich in om de doelstellingen fan het taalbeleidsplan 
tot een succes te maken.  

• Alle scholen hebben het A-profiel als het gaat om de Friese taal.
• Het moet voor ieder kind mogelijk zijn om een zwemdiploma te 

halen. Voor de minima blijft er een ondersteuningsregeling om 
zwemles in eigen gemeente mogelijk te maken.

04 ONDERWIJS
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05 SPORT, CULTUUR 
EN RECREATIE

SPORT
• Sport en bewegen is bereikbaar voor iedereen.
• We verplaatsen de sportvelden in Surhuisterveen om 

tegemoet te komen aan de huidige eisen voor de 
accommodatie van de voetbalvereniging, maar ook om 
woningbouw, bedrijvigheid en herontwikkeling van het 
bedrijventerrein mogelijk te maken.

• Blijvende ondersteuning van de zwembaden in 
Surhuisterveen en Buitenpost.

• Investeren in de open-club-gedachte voor sportverenigingen, 
zoals bijvoorbeeld bij de voetbalvereniging SC Twijzel en de 
tennisvereniging (TSO) van Surhuisterveen.

• We investeren en stimuleren verenigingen op zowel het 
gebied van sport als cultuur  (evenementensubsidies, 
subsidies voor leefbaarheid).

• Meerdere dorpen hebben belangstelling voor het realiseren 
van een mountainbikeroute. We verbinden de initiatieven 
als bijvoorbeeld in Drogeham, Kootstertille, Harkema en 
Surhuisterveen en sluiten aan op bestaande netwerken in de 
regio, zodat er een breed, recreatief netwerk ontstaat.

• Geen verhoging van de tarieven voor de sport.
• We stimuleren de komst van grootschalige (sport)

evenementen in Achtkarspelen. 
• Kinderen vroeg in contact brengen met verschillende sporten 

op de basisschool.
• Jongeren brengen we in contact met de verschillende sporten 

en we laten ze kennismaken met cultuur.
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CULTUUR
• We zetten ons in voor het behoud van een bibliotheek in het centrum van Surhuisterveen en Buitenpost, en waar mogelijk 

versterken we de bibliotheekfunctie (bijvoorbeeld voorlichting veilig bankieren).
• We blijven muziekschool de Wâldsang steunen voor de uitvoering van een breed takenpakket.
• Koren en korpsen zijn onmisbare schakels in vitale dorpen en kernen. Waar mogelijk steunen we de koren en korpsen.
• Blijven ondersteunen van RTV NOF als lokale publieke omroep. 
• De zichtbaarheid van de Friese taal in de openbare ruimte is belangrijk. We voeren het bestaande beleid uit om gemeentelijke 

naam- en verwijsborden in de Friese taal te zetten en stimuleren het gebruik van die Friese taal. 
• We willen meer bekendheid geven aan de bloemrijke geschiedenis van de dorpen in Achtkarspelen door bebording en 

informatiezuilen met historische informatie.
• Er komt een nieuw museumbeleid dat ervoor zorgt dat bestaande musea en culturele hotspots behouden blijven en waar 

mogelijk de ruimte krijgen uit te breiden.
• Vrijwilligers zijn de motor van veel verenigingen. Er komt beleid om vrijwilligers te boeien en te binden.
• We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere professionalisering van de Spitkeet. 
• We hebben de ambitie om meer te doen aan het behoud van karakteristieke en beeldbepalende panden.
• We blijven evenementen subsidiëren.
• Herstel van de brug over de Twizeler Feart. 
 
RECREATIE
• We zetten in op versterking van de recreatieve sector in de gemeente.
• We stellen een nieuw beleid op voor recreatie en toerisme dat we vooral toespitsen op de (toekomstige) mogelijkheden van 

de gemeente Achtkarspelen.
• In dat beleid is er voldoende ruimte voor recreatie en initiatieven van burgers. Deze initiatieven faciliteren we en we zorgen 

voor een soepele vergunningverlening. 
• Er komt vanaf de rotonde bij Koartwâld een (wandel)verbinding naar het Blôde Fuottenpaad aan de Kaleweg. We pakken een 

en ander aan in combinatie met de Fryske Dyk samen met onder meer het Wetterskip Fryslan.
• We investeren in historische fiets- en wandelpaden in overleg met de werkgroep uit de Federatie van Plaatselijk belangen.
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ALGEMEEN
• We gaan uit van een inclusieve maatschappij waar iedereen meedoet 

en dezelfde kansen krijgt.
• Een stevige lobby voor meer geld voor de uitvoering van taken op 

het sociaal domein. 
• Uitgaven in het sociaal domein moeten beheersbaar blijven. We 

kijken daarom kritisch naar (de efficiency in) de uitvoering van taken. 
Herijking van taken en activiteiten is mogelijk.

• We kijken kritisch naar de ‘opbrengsten’ van projecten van 
professionele organisaties.

06 SOCIAAL DOMEIN
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PARTICIPATIE
• Het armoedebeleid houden we op 130%. 
• Van inwoners die recht hebben op een uitkering en die in staat zijn om te werken, verwachten we dat ze 

een deel van hun tijd nuttig besteden aan de maatschappij.
• De Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) blijft de Wet sociale werkvoorziening 

(WSW) gedeeltelijk uitvoeren. Caparis voert het andere gedeelte van de WSW en beschut binnen uit 
en blijft dat ook doen. Daarnaast blijft de MOA re-integratiedienstverlening bieden aan inwoners van 
Achtkarspelen die een bijstandsuitkering ontvangen en een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
De organisatiestructuur van de MOA wijzigt niet, de MOA blijft een stichting waarvan het college het 
bestuur vormt.

• We blijven inzetten op werk-leerprojecten als bijvoorbeeld ‘Beurtschip’ en ‘Spitkeet’ die bewijzen 
succesvol te zijn in de uitstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk.

 
ZORG
• Bezuinigingen mogen er niet toe leiden dat het niveau van de zorg omlaaggaat of leiden tot hogere 

kosten in de toekomst. 
• Vroegsignalering en interventies aan ‘de voorkant’ voorkomen kostenstijgingen in de toekomst. 
• We willen voorkomen dat zorgaanbieders grote winsten maken.
• We evalueren de proef in Harkema met een praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts met als doel om 

de positieve ervaringen te behouden voor de toekomst.
• We kijken kritisch naar de uitvoering en consequenties van het nieuwe inkoopbeleid en in het bijzonder 

naar de WMO-inkoopprocedure voor kwetsbare ouderen (68+), waarbij het belang van de cliënt te allen 
tijde voorop staat, met aandacht voor de kleinschalige zorgaanbieders binnen Achtkarspelen.

• We gaan meer toezicht houden op de kwantiteit en kwaliteit van de levering van zorg door 
zorgaanbieders.

• Echtscheidingen zijn voor alle betrokkenen in veel opzichten ingrijpend. De werkwijze van het 
gebiedsteam richt zich primair op de vergaande consequenties die het heeft voor kinderen.

 
SOCIAAL-CULTUREEL WERK 
• We onderzoeken de mogelijkheid om de dorps- en clubhuizen te compenseren voor de 

onroerendezaakbelasting.
• De subsidie voor het sociaal cultureel werk moet zoveel als mogelijk op basis van activiteiten rechtstreeks 

terecht komen bij de vrijwilligers die zorgen voor ‘de Mienskip’ in de dorpen. Deze subsidieverstrekking is 
eerlijk en transparant en ontvangers van subsidie verantwoorden de subsidie op hoofdlijnen. 
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VOLKSGEZONDHEID
• In ieder dorp zijn er voldoende defibrillators (AED’s) en we zorgen ervoor dat 

inwoners goed op de hoogte zijn van deze voorziening.
• We stimuleren huisartsen om zich te vestigen in de dorpen door bijvoorbeeld 

mee te werken aan een noodzakelijke wijziging van de bestemming.
 
MILIEU EN DUURZAAMHEID 
• We stimuleren en ‘verleiden’ inwoners tot het treffen van 

duurzaamheidsmaatregelen, we maken ze bewust van nut en noodzaak van 
afvalreductie en afvalscheiding maar we dwingen ze niet.

• We volgen qua ambitie het provinciaal of landelijk beleid als het gaat om 
duurzaamheid. 

• We willen geen zonneparken op agrarische grond of op industrieterreinen, we 
stimuleren de aanleg van zonnepanelen op woningen, bedrijven en openbare 
parkeerterreinen. 

• Kleine windmolens staan we toe en we stimuleren het isoleren van woningen.  
• We stimuleren energiecoöperaties.  
• Het energieloket van de gemeente wordt geëvalueerd.
• Belangrijk bij die evaluatie is de vraag of de voorlichting wel in voldoende 

mate de inwoners van de gemeente met een kleine portemonnee bereikt en 
of de gemeente de mogelijkheden om die doelgroep binnen de landelijke 
regelingen te ondersteunen wel maximaal benut.

• We stimuleren het gebruik van elektrische auto’s door waar mogelijk 
oplaadpunten bij openbare parkeerplaatsen aan te leggen. 

• We dringen bij de netwerkbeheerder aan op een verbetering van de 
infrastructuur voor het terugleveren van stroom aan het netwerk. 

• We staan voor kwalitatief goed onderhoud van het gemeentelijk groen, met 
oog voor biodiversiteit en veiligheid.

07 vOlksgezOndheid
En milieu
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WONINGBOUW
• Uitbreiding van woningbouw in elk dorp naar aard, schaal en behoefte. 
• Een multidisciplinaire aanpak en meer regie (bijvoorbeeld in een stuurgroep) zorgt ervoor dat we alle belemmeringen 

wegnemen om woningbouwplannen snel tot uitvoering te brengen en initiatiefnemers maximaal ondersteunen en begeleiden.
• We geven waar mogelijk de voorkeur aan ‘inbreiding’ (‘binnenstedelijk bouwen’), boven ‘uitbreiding’ (‘buitenstedelijk bouwen’).
• We willen dat er op korte termijn meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat doen we door nog een wooncorporatie 

te vinden die sociale levensloopbestendige huurwoningen wil bouwen of door met private partijen en/of particuliere 
initiatiefnemers prestatieafspraken te maken.  

• Bij het maken van prestatieafspraken met woningbouwcorporaties zetten we in op het sneller verduurzamen van 
huurwoningen met als doel lagere energielasten voor huurders. 

• Belangrijk onderdeel van de prestatieafspraken is ook het tegengaan van verstening van de tuinen in onze gemeente.
• We faciliteren en stimuleren nieuwe woonvormen als ‘Lytse wenten’ en ouderenhofjes. 
• We staan de bouw van zorg en pré-mantelzorgwoningen toe op eigen erf.
• We hebben de ambitie studentenunits te realiseren in de nabijheid het station in Buitenpost.
• Burgerinitiatieven voor woningbouw ondersteunen we waar mogelijk.
 
VOORKEURSBELEID EN GRONDBELEID
• Een huisvestingsverordening en/of doelgroepenverordening heeft als doel dat starters in onze gemeente meer kansen krijgen 

op een woning.
• De gemeente wil in overleg met ontwikkelaars bij nieuwe projecten kijken naar een zelfbewoningsplicht en de mogelijkheden 

om een deel van de nieuwbouw te reserveren voor inwoners met een sociaaleconomische binding met een dorp zonder al 
teveel regels en uitvoeringslasten.  

• De gemeente neemt het heft in handen door de strategische aankoop van grond voor woningbouw (actiever grondbeleid).  

VERPAUPERING
• We doen er alles aan om de verpaupering van de dorpen tegen te gaan.

08 VOlkshuisvesting, ruimtelijke Ordening
en dOrpsvernieuwing




