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Achtkarspelen is een mooie gemeente en dat moet zo blijven. 
Het CDA zet zich hier voor in.  We zijn de grootste (lokale) 
partij van Achtkarspelen. Daarbij hoort het nemen van 
verantwoordelijkheid. Niet alleen voor onze kiezers, maar voor 
de hele gemeente! 

De afgelopen 4 jaar heeft het CDA veel gerealiseerd. Een 
periode gekenmerkt door politieke rust en stabiliteit. Veel 
ambities uit het coalitieakkoord zijn uitgevoerd en veel 
ontwikkelingen zijn opgepakt. Ondanks alle uitdagingen 
en mijlpalen die we hebben bereikt met Trochpakke is het 
huishoudboekje op orde gebleven. Daar willen we vol energie 
mee doorgaan: Trochsette!

Wij willen een gemeente zijn met 12 dorpen waar inwoners 
met veel plezier wonen, werken, sporten en ontspannen. Een 
gemeente waarin de inwoners zelf een 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 Achtkarspelen is een partij met ambitie. Om onze 
visie te vertalen naar de praktijk willen wij de grootste partij 
van Achtkarspelen blijven. Het CDA Achtkarspelen gaat 
koers houden. Daar is doorzettingsvermogen voor nodig. Dat 
vermogen hebben wij en zetten we de komende vier jaar in op 
de volgende speerpunten:

Veiligheid 

Infrastructuur

Economie

Sport, cultuur en recreatie 

Zorg en onderwijs

Wonen, milieu en duurzaamheid

Jongeren

Financiën en samenwerking



Grondbeginselen
Achtkarspelen baseert zich op de christelijke grondbeginselen. 
Vanuit deze grondbeginselen en onze normen en waarden 
heeft CDA Achtkarspelen vier uitgangspunten benoemd die zijn 
gebaseerd op de vier pijlers van het CDA namelijk gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit, publieke gerechtigheid en 
rentmeesterschap.  

• In alles wat we doen kijken we naar de consequenties voor 
de toekomst. We willen Achtkarspelen op een goede manier 
overdragen aan volgende generaties. 

• 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 ervan op aan dat Achtkarspelen een 
eerlijke, transparante en betrouwbare gemeente is.

De uitgangspunten van het CDA Achtkarspelen kunt  
u vinden op www.cda.nl/standpunten/uitgangspunten



Een terugblik
De afgelopen vier jaar hebben we binnen de coalitie veel 
bereikt. In een coalitie met de ChristenUnie en Gemeente 
Belangen Achtkarspelen zijn we voortvarend en succesvol aan 
de slag gegaan met het realiseren van de ambities uit het 
verkiezingsprogramma uit 2018  #Trochpakke! 

• Veiligheid: De fietstunnel onder het spoor tussen 
Gerkesklooster en Buitenpost is gerealiseerd, terwijl een 
fietstunnel bij Surhuizum in het bestek is opgenomen.

• Infrastructuur: Het buitengebied is voorzien van glasvezel.  
In Harkema, Augustinusga, Surhuizum, Kootstertille en 
Surhuisterveen zijn belangrijke wegen verbeterd.

• Economie: In Harkema, Buitenpost en Surhuisterveen zijn 
nieuwe industrieterreinen aangelegd. Het winkelcentrum van 
Surhuisterveen heeft een prachtige herinrichting gekregen. 
De verplaatsing van AVEK is mogelijk gemaakt.

• Sport, cultuur en recreatie: Een prachtig nieuw zwembad 
in Buitenpost is gebouwd. De Benelux Tour is binnengehaald, 
de sporthallen van Harkema, Buitenpost en Surhuisterveen 
hebben een upgrade gehad. Bij Drogeham is een 
zwemstrandje aangelegd en wordt gewerkt aan een fiets/
wandelpad door de Drogehamster Mieden. Er is blijvend 
geïnvesteerd in het muziekonderwijs. De coronagelden zijn 
uitgegeven om de cultuur, de dorpshuizen en de sport op de 
been te houden.



• Zorg en onderwijs: De MOA is doorontwikkeld tot 
een succesvol bedrijf. Er is veel inzet gepleegd op het 
verminderden van laaggeletterdheid en voorschoolse 
educatie

• Wonen, milieu en duurzaamheid: Met de provincie zijn 
goede afspraken gemaakt om extra woningen te bouwen. 
De bouwactiviteiten zijn overal zichtbaar.  Verpauperde 
locaties worden netjes ingevuld. Vanaf maart 2018 zijn er 158 
woningen klaar gemeld en zijn  daarnaast 153 woningen 
vergund en/of in aanbouw. Dus al met al 311 woningen. Het 
is gelukt om de komst van een Biovergister naar Kootstertille 
tegen te houden! Vijf dorpshuizen hebben een duurzame 
upgrade gehad. De fabryksfeart in Augustinusga is 
gebaggerd.

• Jongeren: Er is veel aandacht geweest voor het bereikbaar 
houden van sport voor jongeren. High Five sportstimulering 
heeft hier een bijdrage aan geleverd.

• Financiën en samenwerking: ondanks de vele 
financiële uitdagingen is het gelukt om met een sluitende 
meerjarenbegroting te komen. De samenwerking met 
Tytsjerksteradiel is in ontwikkeling en laat in toenemende 
mate synergie effecten zien.



Speerpunten

2022 - 2026



Veiligheid

CDA Achtkarspelen wil investeren in een goed contact met 
jongeren binnen de gemeente. Dat kan door voldoende 
jongerenwerkers aan te stellen. Er zijn wijkagenten en BOA’s 
die tussen de juegd staan en een goed contact hebben met 
één gemeentelijk aanspreekpunt. Alcohol en drugs vormen een 
steeds groter probleem in Achtkarspelen. Dit probleem moet 
voortvarend worden aangepakt. Er wordt stevig gelobbyd om 
de politiepost terug te krijgen in Surhuisterveen, terwijl die in 
Buitenpost bestaan blijft.



Infrastructuur

Scholieren moeten veilig naar school kunnen fietsen. Zo moet 
onder andere geïnvesteerd worden in de veiligheid van het 
Langfal tussen Surhuizum en Harkema, De Nije Jirden in 
Surhuisterveen, een veilige oversteek (tunnel) onder de Scheiding 
door naar Strandheem en de doorgaande fietsroutes.

De fietspaden worden ingericht op het gebruik van elektrische 
fietsen. Industrieterreinen moeten goed bereikbaar zijn, dus 
een extra ontsluiting van het Lauwerskwartier in Surhuisterveen 
is noodzakelijk. Aan aanvragen voor oplaadpunten voor 
elektrische auto’s wordt meegewerkt. Er moet een snelle 
oplossing komen voor de brug bij Kootstertille. We gaan ons 
maximaal inzetten om hier zo snel mogelijk een aquaduct te 
realiseren.



Economie

Wij gaan de komende jaren extra bedrijventerreinen 
ontwikkelen in de gemeente. Daarbij hoort de doorontwikkeling 
van het bedrijventerrein Blauferlaet bij Augustinusga. Het 
ondernemerschap stimuleren we door cursussen voor startende 
ondernemers te organiseren en door zoveel mogelijk mee te 
werken aan het opzetten van een tweede bedrijfstak in de 
agrarische sector.

Het centrum van Buitenpost krijgt een facelift waardoor het 
een uitnodigend winkelgebied wordt voor ondernemers en 
consumenten. Gratis parkeren is een voorwaarde voor de 
levensvatbaarheid van de winkelcentra.

We hebben prachtige grote en kleine bedrijven in onze 
gemeente. Deze bedrijven krijgen maximale medewerking om 
hun groeiambities te realiseren!

Voor lokale ondernemers moeten er mogelijkheden zijn om hun 
geld af te storten. Het CDA maakt zich hier hard voor.



Sport, cultuur en recreatie

Het verplaatsen van de sportvelden in Surhuisterveen 
wordt een prioriteit. Enerzijds om te voorzien in een mooie 
sportaccommodatie anderzijds om op de huidige locatie 
bedrijventerreinen en woonkavels te ontwikkelen. 

Ieder kind moet in staat worden gesteld een zwemdiploma 
te halen. Daarom blijven we de zwembaden in Buitenpost 
en Surhuisterveen ondersteunen. Deze zwembaden moeten 
beschikbaar zijn voor schoolzwemmen.

Achtkarspelen is een sportgemeente. Zowel actief als passief 
is sport regio overstijgend. Gemeentelijke sportaccommodaties 
zijn dagelijks beschikbaar. De open club gedachte wordt verder 
uitgerold. Jongeren brengen we in contact met de verschillende 
sporten en we laten ze kennismaken met cultuur.

De grote evenementen zoals de gondelvaart in Drogeham, de 
survivalrun in Kootstertille, de profronde in Surhuisterveen en 
de andere evenementen moeten kunnen blijven rekenen op 
evenementensubsidie.



De historische wandel- en fietspaden zetten we weer op de 
agenda. De historische wegen, zoals de Fjouwer Roeden in 
Boelenslaan en de Krûswei in Harkema worden gekoesterd. 
Vanuit Surhuizum maken we een verbinding met het 
Blotevoetenpad.

Muziekonderwijs is een voorportaal om bruisende 
muziekverenigingen te houden. De Spitkeet in Harkema, de 
Kruidhof in Buitenpost, het Ot en Sien museum in Surhuisterveen 
en het Simke Kloostermanhuis in Twijzel zijn waardevol voor 
ons. Passend binnen de recreatieve visie vindt doorontwikkeling 
plaats.

Actieve korpsen en verenigingen stimuleren de leefbaarheid. 
Zeker na corona ligt er voor de gemeente een taak om deze 
verenigingen door het dal te helpen.

In de driehoek Kootstertille, Drogeham, Augustinusga bij 
Skûlenboarch en de Hege Bulten wordt een recreatiegebied 
ontwikkeld met een fietspad en een mountainbike route.
De bibliotheken en het muziekonderwijs worden gestimuleerd in 
hun ontwikkeling.

Vrijwilligers zijn de motor van veel verenigingen. Er komt beleid 
om vrijwilligers te boeien en te binden. Het CDA is voorstander 
van een pluriform medialandschap met ruimte voor kranten en 
een regionale omroep.



Zorg, Onderwijs en Leefbaarheid

Iedereen die dat wil kan meedoen in de gemeente. Ieder naar zijn 
of haar mogelijkheden. Hieraan leveren de Kruidhof, het Beurtschip, 
de MOA en de Spitkeet een bijdrage.
 
In de jeugdzorg moet het niet gaan over geld, maar over preventie, 
vroegsignalering en adequate behandeling. Hiervoor moeten de 
gebiedsteams meer zichtbaar worden.

Zorgvraag wordt zoveel mogelijk ondergebracht in onze eigen 
gemeente. In Achtkarspelen is nog armoede. Daarom moet sport 
en cultuur gratis zijn voor mensen die niet in staat zijn dit zelf te 
betalen.

De gemeente zal zich (in overleg met kerkelijke, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke instellingen) maximaal 
inspannen om zicht te krijgen op de niet-gebruikers van bijstand, 
terwijl ze er wel recht op hebben (de zogenaamde stille armoede) 
en om deze groep te stimuleren en zo nodig te faciliteren om hun 
recht op bijstand te realiseren.

In het onderwijs willen we kansenongelijkheid voorkomen, 
horizonnen verbreden en laaggeletterdheid zoveel mogelijk 
terugbrengen. Hierin past het stimuleren van het Frysk en meertalig 
onderwijs. In ieder dorp hoort een schoolinstelling met een veilige 
schoolomgeving. Kinderopvang moet goed geregeld zijn.



In ieder dorp zijn voldoende defibrillators beschikbaar. Er wordt 
gefaciliteerd dat mensen hiervoor instructie krijgen.

Ouderen en mensen met een beperking moeten de mogelijkheid 
hebben om mobiel te blijven. Hiervoor moet adequaat vervoer 
beschikbaar zijn.
 
Er blijven voldoende geldautomaten in de gemeente.

Het CDA wil huisartsen stimuleren zich te vestigen in Achtkarspelen. 
ook een apotheek moet voor iedereen bereikbaar zijn.

Er wordt ingezet op clustering van voorzieningen. Te beginnen met 
een MFA in Twijzelerheide.



Wonen, milieu en duurzaamheid

In elk dorp wordt woningbouw gemaakt naar “fraach en ferlet” 
Burgerinitiatieven voor woningbouw ondersteunen we waar 
mogelijk.

Jongeren moeten zich in onze gemeente kunnen vestigen. Voor 
jongeren denken we aan tiny houses en erfpachtconstructies. 
Voor ouderen gaat het om levensloopbestendige woningen, 
ouderenhuisvesting en concepten als De Knarrenhof. We 
koesteren Haersmahiem in Buitenpost en ‘t Suyderhuys in 
Surhuisterveen.

Het proces van vergunningverlening gaan we versnellen en 
vereenvoudigen. De nieuwe Omgevingswet helpt ons daarbij.



Agrariërs ondersteunen we om een flexibele invulling aan 
hun vastgoed te geven en om een gezonde bedrijfsvoering 
mogelijk te houden of te maken. Leegstaande winkel, kantoor of 
agrarische panden moeten kunnen worden omgezet naar een 
woonbestemming. De ruimtelijke kwaliteit van de omgeving is 
hiervoor een belangrijke voorwaarde. 

In het groenbeheer wordt rekening gehouden met veiligheid en 
biodiversiteit.



We gaan duurzame maatregelen stimuleren zonder grote 
windmolens te bouwen of grote zonneparken op landbouwgrond 
toe te staan. Bij duurzaam gaat verleiden boven afdwingen. We 
experimenteren met gasvrije dorpen, energiecoöperaties, kleine 
windmolens en waar mogelijk zonnedaken.

Onze agrariërs zijn onze belangrijkste natuurbeheerders, 
daarom willen we geen natura 2000 gebieden in Achtkarspelen.

Nieuwbouwplannen worden klimaat adaptief opgepakt en 
ingericht. In prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen 
wordt vergroening van tuinen opgenomen. Woningeigenaren 
worden gestimuleerd hun stenen tuinen te vergroenen. 
Wateroverlast wordt voorkomen. Bij aanleg van waterbuffers 
wordt gezocht naar een combinatie met recreatieve 
mogelijkheden.



Financiën en Samenwerking

We gaan als goed rentmeester verantwoordelijk om met de 
financiën. Betaalbaarheid is een voorwaarde voor het uitvoeren 
van plannen. De lokale lasten volgen de inflatie.

We zijn terughoudend met nieuwe gemeenschappelijke 
regelingen. Het blijkt steeds weer dat het moeilijk is om hier grip 
op te houden.

De laatste jaren krijgt de gemeente structureel te weinig rijksgeld 
voor het uitvoeren van haar taken (Dit geldt met name voor 
de WMO en de jeugdzorg). Dat is onacceptabel.  We blijven 
lobbyen om te krijgen waar we recht op hebben.

Er wordt in de werkmaatschappij 8KTD intensief samengewerkt 
met Tytsjerksteradiel. De verdere doorontwikkeling van 
deze samenwerking heeft als uitgangspunt een zelfstandig 
Achtkarspelen.





Samen de schouders 
eronder voor een mooie 

solidaire toekomst!

www.cdaachtkarspelen.nl


