ACHTKARSPELEN

Verkiezingsprogramma

#trochpakke

Trochpakke
Het CDA zet zich in voor Achtkarspelen. Dat doen we al heel lang en daar
willen we vol energie mee doorgaan: trochpakke! Wij willen een gemeente
met elf dorpen waar inwoners met veel plezier wonen, werken en kunnen
sporten en ontspannen. Een gemeente waarin de inwoners zelf ook
verantwoordelijkheid hebben. Daarom willen we verenigingen, kerkelijke
organisaties, stichtingen, vrijwilligers, mantelzorgers en ondernemers
faciliteren. Wij willen ze in positie brengen om een belangrijke rol te spelen.
Want de kracht van Achtkarspelen komt vanuit de dorpen, niet vanuit het
gemeentehuis.
Het CDA is een partij met ambitie. Om onze visie te vertalen naar de
praktijk willen wij de grootste partij van Achtkarspelen worden. Daar is
doorzettingsvermogen voor nodig. Dat vermogen hebben wij en zetten we de
komende vier jaar in op de volgende speerpunten:
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Vooruitkijken
Vooruitkijken kan niet zonder terug te kijken. De afgelopen vier jaar zijn we
van oppositie naar coalitie gegaan. De eerste twee jaar heeft het CDA de
oppositierol vervuld. Dat deden we door positief mee te denken met het
college, maar ook door kritisch te zijn op momenten dat het nodig was.
Op 1 september 2016 hebben we, in een periode met veel uitdagingen en
politieke spanningen, onze verantwoordelijkheid genomen. Harjan Bruining
en Jouke Spoelstra namen als wethouders een deeltijdplek in binnen het
college. Aan de hectische periode kwam een einde en de inwoner kreeg
weer vertrouwen in de gemeentelijke organisatie. Nog belangrijker: de
bezuinigingsagenda ging van tafel en de lokale lasten daalden. Ook werd
ruimte gevonden om de leefbaarheid in Achtkarspelen te verbeteren.
Achtkarspelen is een prachtige gemeente. Dat willen wij als CDA zo houden.
Dat de mienskip naar elkaar blijft omkijken, dat er initiatieven en activiteiten
zijn. Dat kunnen we niet alleen. Maar wel samen met onze inwoners, de
politiek en de gemeente. Daarom willen we de komende vier jaar trochpakke!

Veiligheid
Gerichte aanpak overlastgevers
Sinds juli 2017 kan een burgemeester gebruik maken van de zogenaamde
‘aso-wet’. Deze wet houdt in dat, bij langdurige overlast van een persoon of
groep, de burgemeester een verplichte gedragsverandering kan opleggen.
Negeert de overlastgever de opgelegde gedragsverandering dan riskeert
hij of zij een boete. Op dit moment maakt Achtkarspelen nog geen gebruik
van deze nieuwe wet. Het CDA wil deze nieuwe maatregel in Achtkarspelen
invoeren.
Dorpsoverleg
Veiligheid is een basisbehoefte voor onze inwoners. Een veilige gemeente
vraagt om stevige maatregelen: geen woorden maar daden en meer
aandacht voor drugsoverlast en sociale onveiligheid. Wij willen dat de
gemeente structureel overleg heeft met elk dorp. Dit overleg draagt
bij aan de veiligheidsbeleving in het dorp. Uit de gesprekken komen
aandachtspunten voor Achtkarspelen vanuit een dorpsdelegatie. Zo
gebruik je de kennis van onze inwoners en worden zij betrokken bij
veiligheidsmaatregelen.

Zorg
Toegankelijke zorg
Het CDA juicht zelfredzaamheid toe. Inwoners die zorg nodig hebben, vinden
dat vaak via hun wijkverpleegkundige. Dat is mooi, want iedereen moet
kunnen rekenen op ondersteuning. Voor vragen over de opvoeding, willen wij
dat opvoeders terecht kunnen bij de gemeente. Achtkarspelen heeft hiervoor
de jeugd- en dorpenteams in het leven geroepen. Het jeugdteam ondersteunt
door advisering bij het opvoeden en opgroeien. Het dorpenteam ondersteunt
op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Deze teams zijn voor iedereen
bereikbaar. In de praktijk willen wij naar één aanspreekpunt, zonder dat
mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Eenzaamheid
Eenzaamheid komt in alle leeftijdscategorieën voor. Zorg en aandacht
voor elkaar is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het CDA wil alle
inwoners die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, vragen om contact te
leggen met kwetsbare doelgroepen. Wij willen deze manier van verbinden
stimuleren, faciliteren en een financiële impuls geven. Het mes snijdt op deze
manier aan twee kanten: de kwetsbare groep inwoners wordt zichtbaar en
geholpen, bovendien maak je gebruik van de levenservaring van (oudere)
inwoners die graag actief willen blijven.
WMO
De gemeente heeft er in de afgelopen jaren veel zorgtaken bij gekregen
met daarnaast meer zeggenschap over de besteding van zorgbudgetten.
Het CDA wil inwoners stimuleren gebruik te maken van zorg in natura
(bijvoorbeeld schoonmaak of maaltijdservice), zonder dat ze zelf de
financiële afwikkeling moeten doen. Met name op het gebied van mobiliteit
vallen nog stappen te zetten. Het CDA wil dat iemand die zorg nodig is, dit
eenvoudig kan aanvragen. De afhandeling van de zorgvraag moet vlot zijn.
Snel weten waar je aan toe bent geeft duidelijkheid en ruimte om andere
stappen te zetten.

Mantelzorgcompliment
In Achtkarspelen zijn veel mantelzorgers actief. Iedereen kent wel iemand
die uit betrokkenheid en liefde zorg draagt voor een familielid of iemand uit
de naaste kring. Het CDA vindt het belangrijk dat mantelzorgers waardering
krijgen voor wat zij doen. Daarom pleit het CDA voor de invoering van het
mantelzorgcompliment. Wij willen dat doen in de vorm van een pas met
daarop een geldbedrag. Mantelzorgers kunnen dit bedrag besteden bij lokale
ondernemers. Zo waardeer je mantelzorgers en stimuleer je de lokale economie.

Wonen
Bouwen naar behoefte
De gemeente Achtkarspelen moet ruimte bieden en open staan voor
initiatieven voor woningbouw in elk dorp. Inwoners ruimte geven om zelf
een rol te spelen in het bouwen van hun eigen woning, dat wil het CDA.
Dat versterkt een dorp en maakt de gemeente levendiger. Om dit te
realiseren zijn er, waar dat kan, minder regels nodig. Wij willen dat de
gemeente kijkt naar de behoefte en vraag. Of het nu gaat om de bouw
van tiny-houses, energieneutrale woningen, units voor hulpbehoevenden
aan huis, herstructurering van woningen, particuliere initiatieven of sociale
woningbouw; vraag en behoefte in een dorp zijn leidend.
Nieuwe woonconcepten
In de zorg wordt veel geïnvesteerd in zelfredzaamheid. Dat gebeurt in
combinatie met het stimuleren van thuiszorg. Bij inwoners die te maken
hebben met zorg is er behoefte aan veiligheid en gezelligheid. Daarom
willen wij investeren in het welzijn van de inwoners door ruimte te bieden
aan nieuwe woonvormen en woonconcepten. Denk bijvoorbeeld aan
zorgwoningen in bestaande appartementencomplexen of appartementen
voor starters in verzorgingstehuizen. Dit heeft voordelen voor iedereen en
versterkt het ‘mienskipsgevoel’ in Achtkarspelen. Ook wil het CDA de bouw
van units voor hulpbehoevenden, naast een bestaande woning, stimuleren.
Door inwoners te informeren over wet- en regelgeving die vergunningsvrij
bouwen mogelijk maakt. Zo krijgen inwoners die zorg nodig zijn, een plek
dichtbij hun naasten.

Ondernemerschap
Ondernemerschap stimuleren
Ondernemerschap stimuleren betekent experimenten toestaan. Regelgeving
kan dan soms in de weg zitten. Het CDA wil dat de gemeente faciliterend is
voor ondernemers en samen met hen kijkt naar de mogelijkheden. Het CDA
wil inzetten op uitbreiding van bedrijventerreinen in kernen als Surhuisterveen,
Buitenpost en Harkema. Ook in de kleinere dorpen moet ruimte zijn en blijven
voor ondernemerschap binnen de aard en schaal.
Agrarisch ondernemerschap
Het unieke coulisselandschap in Achtkarspelen draagt op allerlei manieren
bij aan het wonen en ontspannen in onze gemeente. Dit geldt voor
toeristen die er fietsen en wandelen, maar ook voor onze inwoners. De
prachtige natuur bepaalt mede de leefbaarheid. Agrariërs zijn cruciaal
voor het beheer en onderhoud van de omgeving. Het is belangrijk een
goed evenwicht te vinden tussen natuur en economische activiteiten in het
buitengebied. Het CDA wil dat er ruimte blijft voor uitbreiding van agrarische
activiteiten en nevenactiviteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleinschalige
verblijfsrecreatie of de zogenaamde boerenwinkel.

Dorpen
Basisvoorzieningen in elk dorp
CDA Achtkarspelen wil blijven inzetten op elf leefbare dorpen in
Achtkarspelen. Elk dorp in onze gemeente moet kunnen beschikken over
faciliteiten voor ontmoeting, onderwijs en sport. Surhuisterveen en Buitenpost
zijn de kerndorpen waar regionale faciliteiten zoals zwembaden en
bibliotheken zijn gevestigd.
Verpaupering
Verpaupering komt de leefbaarheid in een dorp niet ten goede. Het CDA wil
van ‘doorn in het oog’ naar ‘lust voor het oog’. Samen met inwoners creatief
kijken naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld verpauperde panden. Wij
willen ons sterk maken voor het veranderen van bestemmingen van langdurig
leegstaande en/of verpauperde bedrijfspanden zodat ze bijvoorbeeld
makkelijker herstemd kunnen worden voor zorg of woningbouw.
Sport en cultuur
Sport, cultuur en taal spelen een belangrijke en positieve rol bij
de leefbaarheid in een dorp. Het CDA wil blijven investeren in
sportaccommodaties, sport- en culturele evenementen, maar ook de Fryske
taal. Achtkarspelen kent vele belangrijke (sport)evenementen waar inwoners
elkaar ontmoeten. Dat is ook vaak de plek waar je op een laagdrempelige
manier kennismaakt met sport en cultuur. Sportverenigingen, muziekkorpsen
en fanfares zijn onmisbaar in onze dorpen. Wij willen praktische en financiële
ondersteuning uitbreiden voor sport, cultuur en de Fryske taal.

Infrastructuur
Wegen
Een goed wegennetwerk draagt bij aan leefbaarheid, toegankelijkheid en de
economie. Het CDA wil dat alle wegen in en rond de dorpen Achtkarspelen
goed zijn. Bij de inrichting van nieuwe wegen moeten verkeersveiligheid
en goede doorstroom van verkeer prioriteit krijgen. Om dit goed te doen
zijn vakmensen in de wegenbouw nodig, maar daar is een tekort aan. Dat
tekort willen we opvangen door bij elk nieuw wegenproject het onderwijs te
betrekken. Op die manier maken jongeren in een vroeg stadium kennis met
het vak en doen ze praktijkervaring op. Het CDA wil vakmensen uit de eigen
regio opleiden.
De Skieding en Uterwei zijn twee belangrijke ontsluitingswegen. Wij willen
dat het extra geld dat de provincie beschikbaar heeft gesteld voor de
Skieding, inzetten om de doorstroom en veiligheid op beide wegen te
verbeteren. Dit in het belang van de economie en in het belang van onze
inwoners die deze weg dagelijks gebruiken.
Snel en toegankelijk internet
Infrastructuur gaat niet alleen over de fysieke bereikbaarheid zoals wegen.
Een goede internetverbinding is een primaire voorziening. Het CDA heeft zich
in de afgelopen periode hard gemaakt voor snel en toegankelijk internet.
Voor iedereen. Op dit moment is er een doorbraak in het aanleggen van
glasvezel. Wij willen dat de aanleg zo snel mogelijk start. Daarnaast willen
we met Europese subsidies gratis Wifi-hotspots in de diverse centra van onze
gemeente mogelijk maken. Snel en toegankelijk internet voor onze inwoners
en toeristen maar zeker ook voor ondernemers die vaak afhankelijk zijn van
snelle internetverbindingen.

Openbaar vervoer (OV)
Het openbaar vervoer van en naar de dorpen is noodzakelijk voor scholieren
en inwoners zonder eigen auto. In alle dorpen moet een goede busverbinding
zijn. Wij willen ook kritisch kijken naar de aansluiting van trein en bus, van
en naar het station in Buitenpost. Het CDA strijdt voor het behoud van de
sneltreinverbindingen in dat dorp. Dit is doorslaggevend voor het forenzenen scholierenvervoer van en naar Leeuwarden en Groningen.
Fiets- en wandelpaden
Achtkarspelen ligt in een uniek coulisselandschap. Daar zijn wij trots en zuinig
op. Omdat het toerisme toeneemt, willen we investeren in bestaande en
nieuwe fiets- en wandelpaden. Met name in historische paden, allemaal met
hun eigen achtergrond en verhaal. Het CDA hecht veel waarde aan historie.

Duurzaamheid
Duurzaam Bouwloket Achtkarspelen
In navolging van het Parijs-akkoord heeft ook de regio Noordoost Friesland
zich tot doel gesteld om te gaan voor 40% duurzame energie in 2025. De
gemeente Achtkarspelen draait hier vaak ook volop in mee. Wij vinden
het zeer belangrijk dat niet alleen overheden maar ook onze inwoners de
mogelijkheden krijgen om mee te doen in deze ‘verduurzaming’. Het CDA
wil zich ook de komende periode actief blijven inzetten op het gebied van
duurzaamheid door inwoners via het Duurzaam Bouwloket Achtkarspelen te
blijven informeren.
Verduurzamen sociale woningbouw
Sinds kort heeft de gemeentelijke overheid meer mogelijkheden om te
sturen op de woningbouw-organisaties. Het CDA wil dat de gemeente
meer gaat sturen op het verduurzamen van een deel van de bestaande
woningbouwvoorraad. Door hierover afspraken te maken met de bestaande
woningbouw-organisaties geef je handen en voeten aan dit beleid en draagt
Achtkarspelen bij aan de klimaatdoelstellingen.

Contact met inwoners
Achtkarspelen-app
Contact met de inwoners is en blijft belangrijk. De manier waarop dat
gebeurt zal sterk veranderen in onze samenleving. Naast advertenties in de
krant, persoonlijke contact in het gemeentehuis en de jeugd- en dorpenteams,
moet de gemeente zich volgens het CDA meer richten op digitale
communicatie. Wij willen flinke stappen zetten door een Achtkarspelen-app
te ontwikkelen. Daarin kunnen inwoners alle informatie eenvoudig vinden en
diensten aanvragen.
Aanspreekpunt
Het CDA wil dat elke inwoners een persoonlijk aanspreekpunt krijgt binnen
de gemeente. Deze contactpersoon werkt namens de gemeente en is
verantwoordelijk voor communicatie tussen de ambtelijke organisatie en de
inwoner. Op deze manier hoeft een inwoner niet meer langs verschillende
loketten en afdelingen. Dat doet het gemeentelijke aanspreekpunt.

Successen uit de
afgelopen periode
Sport
De gemeente heeft in de afgelopen periode veel geïnvesteerd in sport en
sportcomplexen. In verschillende dorpen heeft de leefbaarheid daardoor een
flinke impuls gekregen.
Cultuur
In 2018 staat Fryslân in het teken van Kulturele Haadstêd. Om de Fryske
cultuur ook echt te ondersteunen is er € 28.000 extra beschikbaar gesteld om
te investeren in de cultuur van Achtkarspelen zelf.
Infrastructuur
De nodige verbeteringen aan de infrastructuur zijn afgerond of nog
in ontwikkeling. Enkele belangrijke doorgaande wegen in de dorpen
worden, nadat er jarenlang over is gepraat, nu ook echt aangepakt. Het
stationsgebied in Buitenpost heeft een upgrade ondergaan, erg belangrijk
voor de treinverbinding.
Openbaar groen
Het gemeentelijke groenonderhoud stond de afgelopen jaren op een laag
pitje. De bezuinigingen op het groenonderhoud zijn teruggedraaid. Daardoor
ziet het gemeentelijke groen er weer prima uit.

Verpaupering
Verpaupering speelt een grote rol in de dorpen. Hier is flink op ingezet.
Inmiddels ligt er een plan klaar om de verpaupering en leegstand
daadwerkelijk tegen te gaan.
Werkgelegenheid
Na de crisisjaren richt Achtkarspelen zich op uitbreiding van
bedrijventerreinen om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van
ondernemers. Een goed vestigingsklimaat en ruimte voor ondernemers
betekent automatisch ook een impuls voor de werkgelegenheid in onze
gemeente.
Vergunningverlening
Dankzij het CDA-initiatief klaar-terwijl-u-wacht is de doorlooptijd voor
bouwvergunningen sterk ingekort. Met name kleine bouwaanvragen worden
sneller behandeld zodat inwoners vlot aan de slag kunnen.
Financieel
De gemeente Achtkarspelen staat er financieel gezond voor. Sinds twee
jaar dalen de totale lokale lasten en is de begroting weer sluitend. Inwoners
profiteren hiervan en merken dat het financieel goed gaat.

Doelstellingen per dorp
In de periode 2014-2018 is er veel gerealiseerd in Achtkarspelen. Maar het CDA
wil trochpakke. Om de speerpunten in ons verkiezingsprogramma verder te
concretiseren hebben we voor onze dorpen doelstellingen benoemd. Daar gaan
wij ons als CDA in ieder geval voor inzetten.
Augustinusga
Het opknappen en baggeren van de Fabryksfeart met daarbij een recreatieve
impuls voor het hele dorp.
Boelenslaan
Ondersteuning bieden aan de zorgen van ouderen om de leefbaarheid en
voorzieningen op peil te houden i.s.m. studenten.
Buitenpost
Het updaten en bundelen van het centrum zodat het aantrekkelijk wordt voor
de middenstand en potentiële klanten. Daarbij het realiseren van een nieuw
zwembad met een regionale functie en uitstraling.
Drogeham
Voortgang in de bouw van woningen op de DAB-locatie en het realiseren van
fiets- en wandelpaden in de ‘Hamster mieden’ als recreatieve voorziening voor
inwoners en toeristen.
Gerkesklooster-Stroobos
De verpaupering in het centrum van het dorp tegengaan en het realiseren van
de spoortunnel aan de ‘Trekwei’ voor een verkeersveilige overgang.
Harkema
Woningbouw op de Singel zodat er meer mogelijkheden zijn voor inwoners van
Harkema om te kunnen blijven wonen in het eigen dorp.
Kootstertille
De Âlde Dyk verkeersluwer en vooral verkeersveiliger maken voor met name
fietsers en de openstaande centrumlocatie naast de Poeisz ontwikkelen voor
woningbouw.

Surhuisterveen
Een upgrade en mooie aankleding van het winkelcentrum in Surhuisterveen
zodat het een aantrekkelijk koopcentrum blijft en uitbreiding van
bedrijventerreinen op het Lauwerskwartier.
Surhuizum
Een fietsbrug over de N358 zodat schoolkinderen, ouders, inwoners en
toeristen veilig deze weg kunnen oversteken.
Twijzel
Het realiseren van woningbouw op het voormalige korfbalterrein en aandacht
voor de verkeersveiligheid op de doorgaande weg (N355) in Twijzel.
Twijzelerheide
Het realiseren van een veilige fietsoversteek op de kruising Wyldpaed/
Rijksstraatweg (N355) en het realiseren van sociale woningbouw op de
Swaddepaed/Doarpsstrjitte-locatie.

Grondbeginselen
CDA Achtkarspelen baseert zich op de christelijke grondbeginselen. Vanuit
deze grondbeginselen en onze normen en waarden heeft CDA Achtkarspelen
vier uitganspunten benoemd.
•
•
•
•

Alle kinderen kunnen later genieten van de omgeving, het landschap en
kunnen grondstoffen gebruiken zoals dat nu gebeurt.
De zwakkeren in onze mienskip kunnen rekenen op steun van de
sterkeren.
Onze inwoners geven richting aan wonen, werken en ontspannen in onze
gemeente.
Inwoners kunnen er van op aan dat Achtkarspelen een eerlijke,
transparante en betrouwbare gemeente is.

ACHTKARSPELEN
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