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Wonen op maat

Snel werk maken van meer woningen voor jong en oud. Luisteren naar ideeën van onderop
en realistische ideeën samen mogelijk mogelijk maken.

● Voldoende bouwmogelijkheden in de dorpen.
● Initiatieven voor nieuwbouw vanuit dorpen maximaal stimuleren en faciliteren.
● Het wonen op één erf (kangoeroewoningen) door meerdere huishoudens faciliteren.
● Leegstaande gebouwen een zinvolle bestemming geven.
● Meer (huur)woningen die voldoen aan de vraag en betaalbaar zijn.
● Waar gebouwd wordt, gebeurt dit duurzaam en zo mogelijk circulair.
● Bij nieuwbouwprojecten kiezen we eerst voor inbreiding en dan voor uitbreiding zodat

het groene karakter van onze gemeente behouden blijft.
● Vast, gemeentelijk aanspreekpunt voor wonen zodat procedures en regels duidelijk

en transparant zijn.

Onderwijs: Gelijke kansen voor al onze jongeren

In Opsterland willen we hoogwaardig onderwijsaanbod voor alle kinderen in de gemeente.
Zo creëren wij een veilige leeromgeving voor onze jeugd die voor iedereen gelijkwaardige
kansen biedt.

● Een veilige omgeving voor kinderen. Kinderen worden niet buitengesloten. Dat geldt
op school, op straat en bij bijvoorbeeld sportverenigingen.

● Investeren in de brede deskundigheid van sportinstructeurs en de actieve rol van
sportverenigingen

● Jongeren via school stimuleren om kennis te maken met maatschappelijke
organisaties.

● Jongeren van 3 - 17 jaar ononderbroken naar school laten gaan.
● Samen met alle betrokkenen zoals scholen, sportverenigingen, GGD, bibliotheek,

kerken, ervoor zorgen dat jongeren niet tegen achterstanden aanlopen.
● Een brede ontwikkeling waarbij er ook aandacht is voor sociaal-emotionele

ontwikkeling, het creëren van een eigen identiteit.
● Stimuleren om scholen in dorpen te behouden.

Iedereen doet mee

Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen in de dagelijkse maatschappij. Zij die het
nodig hebben ondersteunen we met elkaar. Gemeente en bedrijven zetten zich in voor een
toegankelijke arbeidsmarkt in Opsterland.

● Extra aandacht en ondersteuning voor inwoners die onder armoedegrens leven.
● Inwoners met een afstand tot arbeidsmarkt kansen bieden om toch aan het werk te

gaan.



Veiligheid in de dorpen

Het tegengaan van overlast vergt een duidelijke aanpak. Niet alles toestaan maar ook goed
kijken naar de oorzaak en problemen bij de bron oplossen. Samen.

● Handhaven op overlast en in gesprek gaan.
● Geen coffeeshop in Opsterland.
● Faciliteren en stimuleren buurtverenigingen en initiatieven, zoals Omtinkers, die

zorgen voor saamhorigheid in buurt en wijk.

Toegankelijke zorg

Wij wonen in mooie dorpen in een prachtige gemeente. Ook ouderen en zieken moeten
hiervan kunnen genieten.

● Zorg in de buurt.
● Faciliteren dat huisartsen dicht in de buurt blijven.
● AED dicht in de buurt en op logische plekken.
● Mantelzorgers ontzorgen.
● Bij problemen in een gezin één regisseur.

Ondernemen

We maken ons sterk voor een gunstig ondernemersklimaat. Ondernemers zijn een
belangrijk onderdeel van de vitaliteit in onze dorpen.

● Zorgen dat bedrijven binnen onze gemeente blijven of komen.
● Goed bereikbare, groene en schone bedrijfsterreinen met snel internet.
● Voor lokaal gewortelde bedrijven is ruimte voor groei.
● Opsterland wil samen met het MKB de komende 4 jaar doorgroeien tot MKB

vriendelijkste gemeente van Fryslân.
● Eén aanspreekpunt voor ondernemers voor het traject van vergunningsaanvragen.

Dienstbare gemeente

De gemeente gaat mee met de tijd, heeft begrip en haalt het beste uit de initiatieven die
komen vanuit de samenleving.

● Milieustraat in Gorredijk en groenbrengpunt Ureterp ook zaterdagmiddag open.
● Na vraag aan gemeente binnen 7 werkdagen een reactie.
● Ook inwoners die moeite hebben met schrijven en/of computers moeten goede

toegang hebben tot de gemeentelijke diensten.
● Aandacht en menselijke maat voor de inwoner.
● Het ondersteunen van vrijwilligers, verenigingen en coöperaties bij activiteiten die de

gemeenschap ten goede komen zoals een voedselbank en energiecoöperatie.



Agrarisch, duurzaam en natuur

CDA gelooft in de kracht van de samenleving. Samen zorgen wij voor een duurzamer
Opsterland. Iedereen helpt mee.

● Geen extra en onnodige kosten voor het plaatsen van kleine windmolens.
● Kortere ketens van het land naar het bord.
● Een goed toegeruste agrarische sector voor nu en de komende jaren.
● Eerst zonnepanelen op het dak.
● Bestrijding van het Sint Jacobskruiskruid.
● Waar mogelijk bestaande bomen op beoogde bouwlocaties zoveel mogelijk

behouden.
● Inwoners stimuleren om regenwater op te vangen en tuinen en daken te vergroenen.
● Minder stenen en meer groen. Dus aansluiten bij de Stichting Steenbreek en aan de

slag met ‘tegel eruit, plant erin ’.
● Bomen planten op ‘stenige’ en dus hittestressgevoelige plekken zoals een

dorpscentrum.
● Waar nodig aanleg van faunapassages voor succesvolle migratie.
● Sportverenigingen ondersteunen bij de verduurzaming van sportaccommodaties.
● Extra uitgaven voor energiebesparing en isolatie van woningen moeten betaalbaar

zijn.
● Tegengaan van lichtvervuiling.
● Onze gemeentelijke gebouwen en maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen,

verenigingsgebouwen en cultureel erfgoed) worden energieneutraal.
● Maatschappelijke/lokale initiatieven op het gebied van energietransitie stimuleren en

faciliteren.

Sport, cultuur en vitaliteit

Een gezonde samenleving is van onschatbare waarde. Samen met elkaar wordt het een
succes.

● Voldoende plek in de openbare omgeving om te bewegen.
● Financiële problemen mogen voor kinderen geen belemmering vormen om te

sporten. Er kan een beroep gedaan worden op de gemeente.
● Sportkantines stimuleren een gezond assortiment aan te bieden.
● Sportaccommodaties zijn veilig en toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen met

een beperking.
● Sportverenigingen betrekken bij preventiebeleid bij (mentale) gezondheid.
● Groen meer inzetten om gezonde voeding te stimuleren en de biodiversiteit te

vergroten. En de onderlinge, sociale samenhang te bevorderen.
● De gezonde schoolaanpak introduceren bij basisscholen en kinderopvang en dit

blijven stimuleren en faciliteren.
● Faciliteer plaatselijke maatschappelijk initiatieven en activiteiten die gericht zijn op

een positieve gezondheid zoals fittesten per wijk of dorp, gezamenlijke
eetmomenten, etc.

● Huren van sportaccommodaties maximaal met inflatiecorrectie verhogen.



● Extra ondersteuning voor kunst en cultuur. Met name voor degenen, die door de
corona maatregelen in de problemen zijn gekomen.


