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CDA- Verkiezingsprogramma 2018-2022
Inleiding
Mensen zijn onderling met elkaar verbonden en bij elkaar betrokken via
allerlei verbanden zoals het gezin, de familie, de school, de buurt, een
vereniging, de kerk, de werkkring, enzovoort.
Het CDA-Ooststellingwerf is een lokale partij, die midden tussen deze
mensen staat.
Daarnaast kan het CDA in Ooststellingwerf voor vraagstukken die de
gemeentegrenzen overschrijden, gebruik maken van de directe contacten
met CDA-afgevaardigden in de provincie en in de Tweede Kamer.
De basis hiervoor ligt in:

…Gespreide verantwoordelijkheid:
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief.
Het nemen van beslissingen en het uitvoeren van bepaalde taken willen we
neerleggen bij de mensen, die dicht bij deze taken staan.

…Publieke gerechtigheid:
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de
bescherming van de menselijke waardigheid. Daarvoor zijn vaste waarden en
duidelijke grenzen nodig, die vertrouwen geven aan het functioneren van de
rechtsstaat. De overheid moet burgers de mogelijkheid bieden om hun
verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

…Solidariteit:
Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te
versterken. Betrokkenheid is nodig om te weten te komen wie in onze
samenleving hulp nodig hebben en hoe we deze mensen kunnen helpen.
Onafhankelijkheid van de overheid is daarbij het uitgangspunt. De overheid
moet mensen en maatschappelijke organisaties aansporen om zelf bij te
dragen aan het stelsel van sociale zekerheden.

…Rentmeesterschap:
Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich
geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.
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De aarde is door de Schepper aan de huidige, maar ook aan de volgende
generaties gegeven om ervan te genieten en van de opbrengsten te kunnen
leven. Dit vraagt goed rentmeesterschap van de overheid en het bevorderen
van economisch en sociaal duurzaam handelen door burgers.
Bij het uitvoeren van taken en het dragen van verantwoordelijkheden gelooft
het CDA in de kracht van de samenleving met de joods/christelijke traditie
als kompas en als inspiratiebron.



Het CDA-Ooststellingwerf gaat voor ….

… een Sterke Samenleving.
Dit willen we bereiken door met elkaar te zorgen dat het in onze gemeente
Ooststellingwerf goed wonen, werken en leven is. Elke inwoner doet ertoe.
Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede leef- en woonomgeving.
Daarvoor is nodig dat alle inwoners worden betrokken bij het vinden van
oplossingen voor eventuele uitdagingen in zijn of haar omgeving. Immers via
samenleven en samenwerken zijn we als inwoners van Ooststellingwerf met
elkaar verbonden.
Voor een Sterke Samenleving hebben we nodig:
… vrijwilligers
In onze huidige maatschappij zijn vrijwilligers onmisbaar. Gelukkig zijn er in
onze gemeente veel vrijwilligers en die zijn ook in de toekomst hard nodig.
Daarom vindt het CDA-Ooststellingwerf dat:
- regels m.b.t. inzet van vrijwilligers eenvoudig en duidelijk moeten
worden gehouden. Initiatieven voor vrijwilligerswerk mogen niet door
overbodige regels belemmerd worden. We moeten het vertrouwen
hebben dat organisaties, die werken met vrijwilligers, zelf de
voorwaarden voor inzet binnen hun organisatie, goed regelen;
- de vrijwilligersverzekering absoluut moet blijven bestaan;
- de waardering voor vrijwilligers in stand moet blijven (vrijwilligerswerk
doen is nu eenmaal ook verantwoordelijk werk).
- de gemeente initiatieven voor het opleiden van mensen als vrijwilliger
(bestuurslid, trainer, mantelzorgers, hulpverleners aan bewoners in
moeilijke financiële en sociale omstandigheden, etc.) faciliteert;
- de vrijwilligersorganisaties, welke in het verleden zelf door het ophalen
van oud papier opbrengsten genereerden, de rechten op de inkomsten
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uit oud papier inzamelen,(zoals in de afgelopen raadsperiode) voor de
toekomst behouden.
Het bestuur van de gemeente moet zich echter wel realiseren dat het niet
onbeperkt taken kan neerleggen bij vrijwilligers.
Overbelasting van vrijwilligers moet worden voorkomen.
Vrijwilligerswerk kan ook prima dienen om bijvoorbeeld inwoners zonder
werk weer mee te laten doen in de maatschappij en de afstand tot de
arbeidsmarkt te verkleinen.
Deze inzet van vrijwilligers moet echter niet tot gevolg hebben dat het
reguliere arbeid verdringt.
… de kracht van de dorpen
Dorpsbudget
In Ooststellingwerf is het dorpsbudget ingesteld. De gemeente stelt jaarlijks
geld ter beschikking aan dorpen; het dorp kiest zelf waar het aan besteed
wordt. Uitgangspunt voor de besteding van het geld is dat de leefbaarheid in
een dorp er mee wordt bevorderd.
Het CDA-Ooststellingwerf is voorstander van het structureel maken van deze
dorpsbudgetten.
Daarnaast heeft Ooststellingwerf financiële middelen beschikbaar gesteld
voor de bevordering van de gemeenschapszin (“Mienskip”) binnen onze
gemeente. Er dient in 2018 nagedacht te worden over verdere vormen van
versterken van de sociale samenhang binnen onze gemeente.
Ontmoetingsplaats in elke dorp
Het CDA-Ooststellingwerf vindt dat in elk dorp een ontmoetingsplaats moet
zijn in de vorm van b.v. een dorpshuis, sportkantine of (brede) school, waar
de inwoners kunnen samenkomen.
Ook jongeren moet de mogelijkheid geboden worden elkaar te ontmoeten
om zo relaties op te bouwen. Via deze sociale contacten wordt de
leefbaarheid en de sociale samenhang in de dorpen, ook voor jongeren,
bevorderd en wordt de kans op eenzaamheid op latere leeftijd verminderd.
Samenwerking tussen dorpen
De demografische veranderingen gaan ook in onze gemeente snel. In onze
gemeente neemt het aandeel jongeren geleidelijk af, terwijl het aandeel
ouderen toeneemt.
Dit vraagt om aanpassingen in het aanbod van voorzieningen.
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Immers er zijn minder kinderen voor de peuterspeelzaal en de basisschool,
terwijl de behoefte aan voorzieningen voor ouderen toeneemt.
Dit kan tot gevolg hebben dat niet meer in elk dorp alle voorzieningen
kunnen blijven bestaan. Daarom kan het nodig zijn dat dorpen op bepaalde
terreinen willen gaan samenwerken. Voorwaarde is dat het initiatief voor
samenwerking bij de inwoners ligt.
Het CDA-Ooststellingwerf wil dat onze gemeente de samenwerking tussen
dorpen ondersteunt en stimuleert. Dit kan ertoe bijdragen dat voorzieningen
goed gespreid in onze gemeente voor iedereen bereikbaar blijven.
Samenwerking met andere gemeenten
De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen in “gemeenteland” in snel tempo
doorgegaan.
Zo hebben de gemeenten de taken op het gebied van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) overgenomen van de Rijksoverheid
en binnenkort worden gemeenten ook verantwoordelijk voor de uitvoering
van de nieuwe Omgevingswet. Al deze, voor gemeenten nieuwe taken zijn
omvangrijk en vergen een grote deskundigheid.
Ook de gemeentelijke herindeling en samenwerking in Friesland gaat door.
Als gemeente Ooststellingwerf werken we samen met de gemeenten
Weststellingwerf en Opsterland, opdat er voldoende goede en deskundige
medewerkers beschikbaar zijn om deze nieuwe en vaak complexe taken uit
te voeren.
Het CDA-Ooststellingwerf is er daarom voorstander van om de huidige
samenwerking van Ooststellingwerf met Weststellingwerf en Opsterland
(OWO-samenwerking) te intensiveren en te optimaliseren.
… zorg op maat
Gebiedsteams
Het gemeentelijk WMO-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten:
-

Iedereen moet mee kunnen doen.
Problemen voorkomen.
Problemen oplossen.

Bij een hulpvraag worden eerst de eigen mogelijkheden (zelfredzaamheid
van de burger) en hulp vanuit de eigen sociale omgeving, familie, vrienden,
buren, (mantelzorg), onderzocht.
Er wordt nagegaan of b.v. kerken en het welzijnswerk hulp kunnen bieden.

7

Pas als het voorgaande niet leidt tot het oplossen van de problemen, dan
dient de gemeente in actie te komen en hulp te verstrekken aan bewoners.
Deze aanpak is overeenkomstig de uitgangspunten van het CDA, zoals eigen
verantwoordelijkheid en solidariteit.
De gemeente Ooststellingwerf heeft de uitvoering van haar zorgtaken vorm
gegeven via gebiedsteams. Deze geven samen met de backoffice uitvoering
aan de WMO, de jeugdzorg en de Participatiewet.
Er zijn zorgteams samengesteld per dorp of per wijk.
In deze teams zijn verschillende disciplines beschikbaar om snelle en
adequate zorg te kunnen verlenen.
Intussen is de gemeente Ooststellingwerf gestart met het verzelfstandigen
van deze gebiedsteams met als doel dat deze teams slagvaardiger hun taken
kunnen gaan uitvoeren.
Het CDA-Ooststellingwerf vindt het belangrijk dat over deze verzelfstandiging
heldere en door de gemeenteraad goede controleerbare prestatieafspraken
worden gemaakt.
Hierbij moet bureaucratie en overdreven verantwoording worden voorkomen.
Jeugdzorg
Jeugdzorg is vanaf januari 2015 een taak van de gemeenten.
Het accent moet meer komen te liggen op vroegtijdige signalering van
problemen. Het CDA-Ooststellingwerf wil dat de gemeente vooral inzet op
preventie en voorlichting. Daarbij moet alles in het werk gesteld worden om
de betreffende inwoners te bereiken. Immers als je burgers goed informeert,
kun je waarschijnlijk zwaardere zorg voorkomen. En juist die zwaardere zorg
kost veel geld. Veel tijd en energie zal ingezet moeten worden op
voorlichting aan de Ooststellingwervers. Temeer omdat preventieve zorg de
jeugdzorg betaalbaar houdt.
Naast de belangrijke rol van de ouders, is de signalering door het
consultatiebureau, door peuterspeelzalen, basisscholen en het voortgezet
onderwijs erg belangrijk.
Wanneer ouders moeite hebben met het opvoeden, helpt het gebiedsteam ze
verder. Vroegtijdig ingrijpen om problemen in de opvoeding te voorkomen
moet voorop staan.
Mantelzorg en familie
Het CDA-Ooststellingwerf heeft grote bewondering voor de (jeugd-)
mantelzorgers.
De mantelzorger combineert vaak een betaalde baan met mantelzorg, omdat
hij/zij een persoonlijke band heeft met diegene voor wie gezorgd wordt.
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De jeugdmantelzorger geeft deze zorg soms binnen een gezin naast zijn/haar
studie.
Het CDA-Ooststellingwerf vindt het belangrijk dat er een goede
ondersteuning is voor mantelzorgers via respijtzorg, emotionele en
praktische hulp.
Het kan en mag niet de bedoeling zijn dat de (jeugd-)mantelzorger
overbelast wordt en daardoor moet afhaken.
De gemeente Ooststellingwerf moet de huidige aandacht en waardering voor
de mantelzorgers, continueren.
… eigen bijdrage
Het CDA-Ooststellingwerf vindt dat van burgers, naast de zelfredzaamheid en
het inzetten van het eigen netwerk, een eigen bijdrage voor de zorg mag
worden gevraagd. Wettelijk is voor vele zaken iets geregeld, maar nog niet
alles.
Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kan een eigen bijdrage worden
gevraagd door de gemeente voor verleende zorg, maar ook bijvoorbeeld
voor aanpassingen in en om de woning, die op kosten van de gemeente
verzorgd worden.
… hulpverlening
Bewoners, die zichzelf niet meer kunnen redden, moeten bij de gemeente
kunnen blijven aankloppen voor hulp (bijv. via schuldsanering). De
gemeente moet zich tot het uiterste inspannen, om inwoners, die problemen
hebben op financieel gebied, te bereiken en te helpen en daarbij zeker ook
gebruik te maken van de kennis en ervaringen van organisaties (kerken,
gebiedsteams) en inwoners.
Sinds er landelijk is bezuinigd op de geestelijke gezondheidszorg komt het
Gebiedsteam en ook andere instanties in Ooststellingwerf steeds vaker en
heftiger verwarde mensen tegen. Om de overlast en het aantal incidenten te
beperken vindt het CDA-Ooststellingwerf het belangrijk dat er voldoende
middelen beschikbaar blijven om deze groep te begeleiden en te behandelen.
Het CDA-Ooststellingwerf wil dat de Voedselbank, waar inwoners als laatste
redmiddel kunnen aankloppen voor hulp, moet worden behouden en qua
huisvesting moet worden gesteund.
Wanneer er een beroep wordt gedaan op onze gemeente voor noodhulp aan
asielzoekers, dan zal onze gemeente ook haar aandeel (aantal naar aard en
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schaal van onze gemeente) in deze noodhulp voor haar rekening dienen te
nemen. Dit moet gedaan worden in nauw overleg met de bevolking.
Het CDA-Ooststellingwerf ziet het eveneens als een opdracht aan de
gemeente en aan ons als inwoners, om statushouders binnen onze gemeente
goed op te vangen en te ondersteunen bij de integratie in onze samenleving.
Dit kan bereikt worden door samen te werken met organisaties met kennis
op dit gebied en met vrijwilligers.
… sport
Sporten is belangrijk voor de gezondheid, bevordert de sociale contacten en
biedt ontspanning. Het CDA-Ooststellingwerf hecht grote waarde aan een
levendig sportverenigingsleven. De sportvoorzieningen moeten worden
behouden in onze gemeente en waar mogelijk moet de gemeente financieel,
organisatorisch en facilitair ondersteuning bieden.
Kinderen die thuis de financiële middelen niet hebben, kunnen een beroep
doen op het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld.
Het bestaan en werking van het Jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld
dienen meer onder de aandacht gebracht te worden van inwoners, die hierop
aanspraak kunnen maken.
Het project Buurtsportcoaches moet worden gecontinueerd.

… onderwijs
Goed onderwijs vindt het CDA erg belangrijk. De zorg voor een goede
kwaliteit van onderwijs staat daarom voorop.
Een goede basis geeft de mogelijkheid tot een goed vervolg. Het CDAOoststellingwerf wil gelijke kansen voor iedereen.
De gemeente moet extra aandacht schenken aan het voorkomen van
schoolverzuim, voortijdige schoolverlating en onderwijsachterstanden.
De meetbare invloed van zendmasten bij en Wifi in scholen is een punt van
aandacht en zorg. Straling kan een grote invloed hebben op de gezondheid
van met name kinderen.
Het CDA-Ooststellingwerf vindt dat de stem van de ouders doorslaggevend
is, hoe een mogelijke samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs
vorm gegeven kan worden. Via identiteitsrijke scholen kan gezorgd worden
dat zoveel mogelijk leerlingen zich thuis voelen op de school in het eigen
dorp. Daarmee wordt ook de sociale samenhang en het gevoel van veiligheid
in het dorp behouden of zelfs vergroot.
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Waar mogelijk zal het CDA-Ooststellingwerf het behoud van een basisschool
in een dorp ondersteunen, om zo een goede spreiding over de gemeente te
waarborgen. Bij verbouw/nieuwbouw zal het huidige beleid worden gevolgd,
n.l. het realiseren van kind centra, waar alle kind-gerelateerde voorzieningen
onder één dak komen, zoals basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang,
bibliotheek e.d.
In het voortgezet onderwijs kan samenwerking tussen ondernemers en
overheden bijdragen tot meer kansen. De gemeente heeft hierin ook een
coördinerende en stimulerende rol.
Als CDA-Ooststellingwerf zijn wij groot voorstander van het behoud van het
voortgezet onderwijs in onze gemeente en regio, middels een evenwichtige
regionale spreiding.
Het CDA zet zich in voor goede digitale verbindingen voor elke school en
Multifunctioneel Centrum (MFC). De mogelijkheden via het internet via
glasvezel moeten optimaal benut kunnen worden.
… cultuur
Cultuur is een belangrijk bindmiddel wanneer het gaat om de ‘mienskip’.
Tijdens culturele evenementen ontmoet men elkaar. Dit kan in het groot zijn
zoals Openstal, maar ook in het klein zoals een uitvoering van de plaatselijke
toneelvereniging. Naast dat het zorgt voor sociale contacten, beleven
mensen veel plezier aan het uitoefenen van culturele activiteiten. Ook is het
voor de ontwikkeling van kinderen van belang dat ze leren dat ze zich op
andere manieren (doormiddel van muziek, dans of beeldende kunst) uit
kunnen drukken. Kinderen die thuis de financiële middelen niet hebben,
kunnen een beroep doen op het Jeugdcultuurfonds. Het is belangrijk dat jong
en oud bekend zijn met het culturele aanbod in hun omgeving. De gemeente
kan hierin faciliterend zijn door de (overkoepelende) organisaties op dit
gebied te steunen op voorwaarde, dat ze herkenbaar bijdragen aan deze
doelstellingen.
De gemeente stimuleert de Stellingwerfse taal en cultuur in onze gemeente.
… ouderenbeleid
De huidige wet- en regelgeving richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen van ouderen in hun eigen woning en hun eigen omgeving. Dit
moet wel mogelijk zijn, zowel fysiek als financieel. Het is van groot belang
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dat daarbij voldoende goede seniorenwoningen aanwezig zijn in de diverse
huursegmenten, zowel binnen als boven de huursubsidiegrens, en
mogelijkheden tot aanpassing van bestaande eigen woningen (blijversregeling).
De gemeente dient daarnaast innovatieve woonvormen (bijvoorbeeld
kangoeroewoningen) door particulieren of door de woningcorporaties te
stimuleren. Alle renovaties en nieuwbouw voor senioren dienen
levensloopbestendig te zijn.
Het CDA-Ooststellingwerf vindt dat ouderen op de hoogte moeten worden
gehouden van de voorzieningen die er zijn.
Actieve voorlichting door de ouderenadviseurs en seniorenbezoekers, die de
mensen thuis bezoeken, is onmisbaar. Ook medewerkers van de
gebiedsteams kunnen deze informatie verstrekken.
Senioren worden geacht, net als elke andere inwoner, deel te nemen aan de
samenleving.
Dit om de kans op vereenzaming te verkleinen.
Omdat senioren steeds meer aangewezen zijn op de algemene voorzieningen
dient de gemeente te zorgen dat:
-

voorzieningen, waar met name ook ouderen veel gebruik van maken,
zoveel mogelijk open blijven;
nieuwe ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen worden gestimuleerd;
de woonomgeving in en om het huis veilig is;
in de openbare ruimte goede doorgang wordt geboden aan gebruikers
van rollators, rolstoelen, scootmobielen, etc.

Tot slot is het belangrijk dat ook hier bij eventuele regelgeving de mens
centraal wordt gesteld en dat de gemeente daarom ook contacten met
vertegenwoordigers van ouderen onderhoudt.
Concreet:
Het CDA Ooststellingwerf wil de samenleving versterken door:
- het omzien naar elkaar verder te versterken;
- waardering voor vrijwilligers in onze gemeente meer zichtbaar te
maken;
- bij zorg de hulpvrager centraal stellen;
- voor financieel zwakkeren ook de toegang tot sport en cultuur mogelijk
te maken en te houden;
- ouderen structureel te betrekken bij het ouderenbeleid;
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-

met daarvoor aangewezen organisaties de opvang van asielzoekers en
statushouders te steunen en te stimuleren;
het project “Buurtsportcoaches” te continueren.

Het CDA-Ooststellingwerf gaat voor …
… een

Eerlijke Economie

Een eerlijke economie betekent dat iedereen de kans krijgt om met zijn
talenten een eerlijk inkomen te verdienen. Dat betekent niet dat we alleen
voor eigen winst gaan, maar daar waar het kan ook samengewerkt wordt
met onderwijs en overheid.
We koesteren andere taken die mensen naast hun werk hebben, zoals
vrijwilligerswerk of zorgtaken.
Kortom, we willen goed zorgen voor alles wat van waarde is.

Voor een Eerlijke Economie in Ooststellingwerf is nodig:
… ruimte om te ondernemen
Om te kunnen ondernemen en daarmee ook werkgelegenheid te bieden is er
zowel fysiek ruimte als ruimte in regels nodig. Regelgeving moet
meebewegen met de kansen die de economie biedt. Goede verbindingen zijn
nodig, zowel over de weg als digitaal. Ook verbindingen over de gemeenteen provinciegrenzen heen.
Ooststellingwerf grenst aan twee andere provincies. Daar kunnen we juist
gebruik van maken door de samenwerking op te zoeken.
De industrieterreinen in Oosterwolde en Haulerwijk zijn van groot belang
voor de werkgelegenheid. Vooral de bereikbaarheid van Haulerwijk verdient
extra aandacht, zowel richting Drachten/381 via Waskemeer als ook richting
A7/Groningen via Leek. Hierbij zal met aanliggende gemeenten in Drenthe
en Groningen overlegd moeten worden hoe deze te verbeteren.
Ook voor de andere dorpen in onze gemeente moet ruimte zijn voor eigen,
lokale ondernemingen om zich in eigen dorp te vestigen.
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… werkgelegenheid
De lokale economie kunnen we niet sturen; lokale ondernemers maken
daarvoor de belangrijkste keuzes. De gemeente kan de lokale economie en
daarmee de werkgelegenheid wel ondersteunen en stimuleren, door daar
waar mogelijk de kosten laag te houden en de hoeveelheid regels te
beperken.
Een goed contact van de gemeente met de lokale ondernemers is
noodzakelijk om zo samen te werken aan toekomstgerichte mogelijkheden.
De ontwikkeling van het Ecomunitypark is daarvan een actueel voorbeeld.
Dit moet de komende periode ruimte bieden voor veel nieuwe
arbeidsplaatsen.
Het “nieuwe werken” biedt kansen.
Vanuit huis inloggen, flexibeler tijden en minder woon-werk verkeer, bieden
mogelijkheden om werk en zorg/gezin beter te combineren. Het geeft minder
milieubelasting.
Inwoners krijgen zo de mogelijkheid om in Ooststellingwerf te wonen en hun
werk op afstand te hebben.
… innovatieve landbouw
Een groot deel van het grondgebied van Ooststellingwerf is in gebruik als
landbouwgrond.
Dit is van belang voor onze voedselproductie, werkgelegenheid en tevens
voor het groenbeheer van onze gemeente. Ingrijpen in het landschap is vaak
onomkeerbaar en moet zorgvuldig worden overwogen. Het CDAOoststellingwerf vindt het belangrijk dat de landbouwsector op een eerlijke
manier kan blijven voortbestaan en binnen de huidige regelgeving zich
verder moet kunnen ontplooien. Dit is belangrijk voor de landbouwers, de
omgeving en de kwaliteit van ons voedsel. De innovaties die daarvoor nodig
zijn moet de gemeente stimuleren.
… een Omgevingswet die kansen biedt
In deze raadsperiode wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze
bundelt wetgeving op het gebied van ruimte, natuur en milieu. Rijkstaken
worden daarbij overgeheveld naar de gemeenten. Dat biedt kansen, maar
deze moeten ook worden benut. Ooststellingwerf heeft een flink buitengebied
waar gebouwen steeds vaker hun oorspronkelijke functie verliezen.
Leegstand en verpaupering moet worden voorkomen door gebouwen een
nieuwe functie te geven. Ruim omgaan met bestemmingsplannen (b.v.

14

ruimte voor ruimte) is daarbij een voorwaarde. Met voldoende oog voor het
doel en het effect op het buitengebied.
… een bloeiende toerisme- en recreatiesector
Het landschap en de natuur in Ooststellingwerf zijn prachtig: bossen, heide,
boerenland en water wisselen elkaar af en worden door verschillende typen
toeristen opgezocht.
Om aantrekkelijk te blijven is het belangrijk dat er ingezet wordt op
beleving: van de natuurlijke omgeving, tijdens evenementen, van de
historie, etc.
Appelscha is een belangrijke toeristische trekpleister, maar ook andere
initiatieven verdienen ontwikkelingsmogelijkheden.
… kernwinkelgebieden
Door gewijzigd koopgedrag is de detailhandel veranderd en zal blijven
veranderen. Leegstaande winkels zijn hiervan gevolg en winkelcentra missen
de samenhang. Daarom is het van belang dat we winkelgebieden compact en
aantrekkelijk krijgen en houden, ook in de wat kleinere dorpen.
Hierbij moet rekening worden gehouden met de behoeften van de
consument, zoals voldoende gratis parkeergelegenheid direct bij het
centrum, een centrum waar iets te beleven valt en een plek waar we elkaar
kunnen ontmoeten (horeca).
… wonen voor iedereen
Het CDA-Ooststellingwerf vindt dat er woonmogelijkheden voor iedereen
beschikbaar moeten zijn.
Het inzetten op nieuwe woonvormen kan mogelijkheden bieden om ook
jongeren betaalbaar te laten wonen en om ouderen langer zelfstandig te
laten wonen.
De kwaliteit van buurten is belangrijk. Door inwoners zelf een rol te geven bij
het (op)bouwen van eigen woning of buurt wordt de onderlinge samenhang
versterkt (denk b.v. aan het Haerenkwartier).
Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. Burgerinitiatieven op het
gebied van speeltuinen en spelbegeleiding kunnen rekenen op medewerking
van de gemeente.
De gemeente Ooststellingwerf moet samen met de woningcorporaties sturing
geven aan meer diversiteit in woningen in de wijken, om zo de sociale
samenhang binnen een dorp en een wijk te versterken.

15

Het CDA-Ooststellingwerf wil dat de gemeente afspraken gaat maken met de
woningcorporaties over het toewijzingsbeleid van (huur)woningen.
Door rekening te houden met de samenstelling van een wijk kan de
corporatie namelijk bijdragen aan een blijvend goede leefbaarheid binnen de
wijken.
Onze gemeente moet druk uitoefenen op de woningbouwcorporaties om
voldoende sociale huurwoningen beschikbaar te houden.
De laatste jaren zijn te veel sociale huurwoningen verkocht en niet meer
beschikbaar voor de betreffende doelgroep.
Concreet:
Het CDA-Ooststellingwerf wil:
- ruimte voor ondernemers om te kunnen uit breiden, geen overbodige
regels;
- lokale ondernemers blijven betrekken bij beleid;
- een landbouwsector die zich moet kunnen ontplooien;
- ruimte voor toerisme in het mooie Ooststellingwerf;
- bij woningbouw rekening houden met de opbouw van de bevolking;
- dat de gemeente invloed krijgt op het toewijzingsbeleid van
huurwoningen.

 Het CDA-Ooststellingwerf gaat voor ….
…

Duurzaam en Dynamisch

Als CDA-Ooststellingwerf willen we ons inzetten voor een duurzame
samenleving.
Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid of overheden,
maar ook van bedrijven, instellingen, ondernemers, het gezin, familie en
ieder individueel.
We moeten ons inspannen dat we een gemeente door willen geven, waarin
het ook voor de komende generaties goed leven, werken en vertoeven is.
Een samenleving die duurzaam en dynamisch is, en die zich verder
ontwikkelt.
We moeten ons bij die ontwikkeling en ontplooiing rekenschap geven dat ons
doen en laten niet ten koste mag gaan van het milieu.
Hergebruik van grondstoffen (circulaire economie) wordt gestimuleerd.
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Bij Duurzaam en Dynamisch horen de volgende punten:

…het CDA-Ooststellingwerf vindt het belangrijk om burgers te blijven
stimuleren om zorgvuldig om te gaan met watergebruik. Tevens moet
gestimuleerd worden om regenwater te gebruiken.

…het CDA-Ooststellingwerf wil blijven werken aan het plaatsen van
zonnepanelen, zodat inwoners en bedrijven voor een deel in de eigen
energiebehoefte kunnen voorzien.

… het CDA-Ooststellingwerf is erop tegen, dat de gemeente landbouwgrond
aankoopt met de bedoeling er zonnepanelen op te plaatsen. Andere
mogelijkheden (zoals daken van boerderijen en bedrijfsgebouwen,
geluidswallen e.d.) dienen eerst benut te worden.

…

het CDA-Ooststellingwerf wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
voor het plaatsen van kleinere windmolens met een maximale ashoogte van
15 meter bij boerderijen.
De mogelijkheden voor het opwekken van energie worden daarmee
verbreed. We richten ons daarmee niet alleen op energieopwekking middels
zonnepanelen.

…

een schoon en net milieu begint bij ons zelf.
Dat betekent ook dat we niet wegkijken als iemand anders hierbij in de fout
gaat, maar dat we als inwoners elkaar hierop aanspreken.
Ook hierbij is een rol weggelegd voor buurten en dorpen. Het is belangrijk
dat we niet alleen ons zelf maar ook de ouders en de jongeren hiervan
bewust maken. Daarnaast kan de gemeente voorlichting op de scholen
blijven geven in combinatie met de jaarlijkse landelijke actiedag tegen
zwerfvuil. Zij zal ook de buurtteams die zwerfvuil opruimen blijven
ondersteunen. Zwerfvuil kan grote schade toebrengen aan dieren (m.n. aan
koeien, schapen, reeën). Bovendien moet de gemeente de nodige
maatregelen nemen om het probleem ”hondenpoep” op te lossen.

…

in een plattelandsgemeente als de onze is een goede bereikbaarheid van
groot belang. We zullen daarom nu en in de toekomst voldoende middelen
beschikbaar moeten houden om onze wegen en fietspaden goed te kunnen
onderhouden en noodzakelijke verbeteringen door te kunnen voeren.
Innovatieve vervoersmogelijkheden moeten gestimuleerd worden.

…

de gemeente Ooststellingwerf moet zorgen voor goede
doorstromingsmogelijkheden op smallere wegen in de dorpen en in de
buitengebieden, door b.v. parkeerverboden in te voeren en die ook te
handhaven.
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…

voor de leefbaarheid en ontwikkeling van het platteland is goed en snel
internet van wezenlijk belang. De gemeente Ooststellingwerf moet bij de
provincie erop aandringen, om dit snelle internet te realiseren met inzet van
alle middelen en mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen op de voet te
volgen.

…

het CDA-Ooststellingwerf vindt dat de huidige subsidiepot voor
milieubesparende maatregelen van grote waarde is en wil deze dan ook
handhaven.

…

de gemeente Ooststellingwerf dient te onderzoeken of we voortaan
projecten met nieuw te bouwen woningen kunnen realiseren zonder
gasaansluiting.

…

de gemeente Ooststellingwerf blijft initiatieven van duurzaamheid
ondersteunen.

…

de gemeente Ooststellingwerf is en blijft alert op nieuwe vliegroutes en
tekent bezwaar aan, indien blijkt dat deze vliegroutes leiden tot nadelige
gevolgen voor mens en dier in onze gemeente
Concreet:
Het CDA-Ooststellingwerf wil:
-

-

werken aan een duurzame samenleving door zon- en windenergie te
stimuleren en energie- en grondstoffenverbruik te beperken;
goede infrastructuur, trottoirs, goede fietspaden en het bevorderen van
vlotte doorstromingsmogelijkheden van verkeer bijvoorbeeld via
parkeerverboden;
de problemen van zwerfvuil en hondenpoep stevig aanpakken.
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 Het CDA-Ooststellingwerf gaat voor …..
…

Veiligheid en Verkeer

Dit hoofdstuk gaat over veiligheid in de gemeente Ooststellingwerf.
Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waar iedereen
zich thuis en geborgen voelt. Een veilige gemeente wordt gecreëerd door
veel verschillende actoren, die samen moeten werken voor het hoogst
mogelijke veiligheidsniveau. In het bijzonder is het belangrijk dat er
aandacht is voor misdrijven met een hoge impact op het veiligheidsgevoel,
zo genoemde High Impact Crimes (HIC), zoals inbraak, overvallen,
geweldsincidenten, vandalisme en het verstoren van de openbare orde.
Daarnaast moet er aandacht zijn voor thema’s zoals: verkeersveiligheid,
veilige schoolomgeving en hangjongeren en -ouderen
… handhaving
Het CDA-Ooststellingwerf:
… vindt dat de politie in de nachtelijke uren beter bemand moet worden.
… vindt dat in de komende raadsperiode streng en consequent opgetreden
moet worden als het gaat om misbruik van sociale voorzieningen. Ook
moeten er strengere controles komen op het naleven van
milieuvergunningen, bouwvergunningen en het bouwen zonder vergunning.
Hierbij is het ook belangrijk dat er gekeken wordt of het buitengebied schoon
en netjes blijft. Zo niet, dan dient de BOA de burgers hierop aan te spreken.
… vindt dat er moet extra aandacht besteed worden aan de
verkeersveiligheid in Ooststellingwerf. En er moet gehandhaafd moet worden
als het gaat om te snel rijden en het rijden onder invloed.
… staat erop dat alle drugs gerelateerde zaken hard aangepakt worden.
… is van mening, dat de overheid (gemeente en politie) alert dient te zijn op
de activiteiten van en in bedrijven in Ooststellingwerf, om zo te voorkomen
dat er drugslaboratoria of hennepplantages gevestigd worden.
… vindt, dat de overheid (gemeente en politie) serieus om dient te gaan met
de meldingen aangaande deze problematiek.
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… vindt dat drank- en drugsoverlast aangepakt moet worden. Er moeten
afspraken met alle partners worden gemaakt om de problematiek, die voor
overlast zorgt, aan te pakken door actief te controleren op plekken, die
bekend staan als broeinesten van dealers en gebruikers. Er dient een
onderzoek komt naar de drugsactiviteiten in de gemeente. Het onderzoek
moet zich richten op de oorzaak van het drugsprobleem en wat de meest
effectieve bestrijding is.
… vindt dat ouders actief betrokken moeten worden bij het tegengaan van
drugsgebruik van jongeren.
… vindt dat een coffeeshop niet bespreekbaar is voor de gemeente
Ooststellingwerf.
… samenwerking en participatie
Veiligheid is een zaak voor iedereen. Dit kan dan ook alleen gecreëerd
worden door middel van een duurzame samenwerking tussen gemeente,
politie en burgers, waarbij eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.
Een goed voorbeeld hiervan zijn de Buurt WhatsApp-groepen, waarbij
burgers elkaar informeren over verdachte situaties in hun buurt of straat.
Deze groepen zijn een groot goed voor de veiligheid in de buurt, want je
hebt veel meer ogen die speuren en de stap is kleiner om iets te melden dan
wanneer je direct 112 moet bellen.
Het CDA-Ooststellingwerf heeft als streven dat elke buurt zijn eigen
WhatsApp-groep moet krijgen om de veiligheid te vergroten.
… aanpak asociaal gedrag.
Het CDA-Ooststellingwerf vindt het belangrijk dat iedereen een fijn thuis
heeft, waarbij gedrag van anderen geen negatieve invloed heeft op het
woongenot. Bij problemen moet buurtbemiddeling, mediator of politie
ingezet worden.
… cybersecurity
Het CDA-Ooststellingwerf vindt dat de gemeente verantwoordelijk om moet
gaan met de privé-gegevens van haar burgers en daarom moet er gekeken
worden hoe al deze gegevens het beste beveiligd kunnen worden.
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… AED
Het CDA-Ooststellingwerf vindt het belangrijk dat er voldoende spreiding van
AED’s is over de gemeente en dat er duidelijk aangegeven wordt waar deze
AED’s hangen.
Een AED kan het verschil maken tussen leven en dood.
Het is erg belangrijk dat er een dekkend plan voor de gehele gemeente
wordt gerealiseerd wat betreft AED’s en burgerhulpverleners.
Inwoners van onze gemeente moeten gestimuleerd worden om EHBOopleidingen te volgen, zodat in geval van nood snel hulp geboden kan
worden.
… schoolomgeving
Het CDA-Ooststellingwerf vindt het belangrijk dat ouders hun kinderen met
een gerust hart op de fiets naar school moeten kunnen sturen.
Ook als er in de toekomst niet meer in alle dorpen een school bestaat, moet
de gemeente zorgen dat er goede fietsverbindingen zijn voor deze kwetsbare
groep.
… hangjongeren en hangouderen
Het CDA-Ooststellingwerf vindt dat er plek moet worden geboden aan
jongeren maar ook aan ouderen (“hangjongeren – ouderen”) om elkaar te
ontmoeten zonder voor overlast te zorgen.
Concreet:
Het CDA-Ooststellingwerf wil dat iedereen zich in onze gemeente veilig voelt
door:
- strenge handhaving van het vastgesteld beleid (verkeer, drugs, alcohol,
uitkeringen, vergunningen e.d.), onder meer via inzet van meer BOA’s;
- asociaal gedrag niet tolereren;
- het creëren van een veilige schoolomgeving;
- meer inzet van politie in nachtelijke uren binnen onze gemeente.
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Het CDA-Ooststellingwerf gaat voor…
… Faciliteren en Financiën
Het CDA-Ooststellingwerf vindt dat de financiën van onze gemeente op orde
moeten zijn.
Het CDA realiseert zich maar al te goed dat belastinggeld van de burgers
afkomstig is. Het spreekt dan ook voor zich dat het CDA-Ooststellingwerf zich
inspant om zorgvuldig met de beschikbare gelden om te gaan.
Bij Faciliteren en Financiën horen de volgende punten:
Het CDA-Ooststellingwerf:

…

is van mening dat de gemeente Ooststellingwerf zich in moet (blijven)
spannen om leningen af te lossen en te voorkomen, dat de generatie na ons
wordt opgescheept met een te grote schuldenlast.
Gelukkig is er de laatste jaren al flink afgelost. Onnodig lenen moet worden
voorkomen.

… constateert dat de gemeente de afgelopen jaren extra taken erbij heeft

gekregen op het terrein van de (jeugd)zorg en werk, dagbesteding AWBZ en
de nieuwe Participatiewet en dat deze gepaard gingen met forse
bezuinigingen van Rijkswege. CDA-Ooststellingwerf vindt dat het een opgave
voor de gemeente is om zorg te leveren voor het geld dat ze daarvoor krijgt
en dat het dus noodzakelijk is de bezuinigingen van het Rijk op te vangen
o.a. door de efficiency te verbeteren.
Voor het CDA is het uitgangspunt: Rijksgeld voor de zorg gaat naar de zorg.

...

accepteert niet dat de zwakkeren in onze samenleving de dupe worden
van bezuinigingen en wil dan ook niet bezuinigen op het minimabeleid.

…

wil maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding ondersteunen
(Stichting Leergeld). Dit kunnen we doen door subsidie te geven, maar ook
door te zorgen voor huisvesting of door praktische hulp te bieden.

…

wil dat de gemeente inzichtelijke en realistische begrotingen maakt en
dat de keuzes helder onderbouwd worden.
Het CDA-Ooststellingwerf heeft als inzet dat wordt gewerkt met een
sluitende begroting en meerjarenraming. Bij meer uitgaven dan inkomsten
zullen we als gemeente eerst moeten bezuinigen. Eventueel kunnen de
Onroerend Zaakbelasting(OZB) en de gemeentelijke heffingen met maximaal
het inflatiepercentage worden verhoogd.
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…

wil dat onze gemeente over voldoende weerstandsvermogen blijft
beschikken om de risico’s, waarmee de gemeente geconfronteerd kan
worden, af te dekken.

… wil dat de lokale belastingdruk zo laag mogelijk wordt gehouden.
… is voor een beleid, waarbij de gemeente zorgt voor een gezonde
verhouding tussen eigen en vreemd vermogen.

…

wil dat de gemeente als een goed rentmeester zorgt voor tijdig
onderhoud van haar/onze gebouwen, wegen en bruggen.
Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) is nu en voor de toekomst een
belangrijk instrument.

…

tolereert misbruik van en fraude met gemeentelijke financiën niet. Dit
moet stevig aangepakt worden.
Concreet:
Het
-

CDA-Ooststellingwerf wil:
een sluitende begroting en meerjarenplanning;
zeer terughoudend zijn met belastingverhoging;
financieel opkomen voor de zwakkere in onze samenleving;
op geen enkele wijze misbruik en fraude tolereren.

===============================================
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Het CDA…. iets voor u…?
Zoals in dit verkiezingsprogramma is beschreven, wil het CDAOoststellingwerf midden in de samenleving staan.
Voor het CDA-Ooststellingwerf is dat een houding waar we enthousiast van
worden en waar we u/jou graag in betrekken! Vindt u/vind jij het ook leuk
om na te denken, te discussiëren en mee te praten over hoe we onze
gemeente vorm willen en kunnen geven?

… Uw steun is van harte welkom!

Voor contactgegevens kunt u terecht op
https://www.cda.nl/fryslan/ooststellingwerf/

Wij zien uw/jouw aanmelding graag tegemoet bij de secretaris.

En uw stem op het CDA zien wij vol verwachting tegemoet!

