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Als we denken aan Weststellingwerf dan denken wij aan de dorpen. Dorpen waarin mensen 

elkaar kennen en naar elkaar omzien. Dorpen waarin mensen voor elkaar klaar staan en op elkaar 

kunnen bouwen. Dorpen waarin mensen van alle leeftijden elkaar ontmoeten in het 

verenigingsleven. Dorpen waarin het prettig wonen is. 

 

Als we kijken naar Weststellingwerf, dan zien we een gemeente met veel activiteit. Agrariërs die 

trots zijn op hun bedrijf en goed voor hun land en dieren zorgen. Ondernemers die hard werken en 

klaar staan voor hun werknemers en klanten. Ouders die na een week werken op 

zaterdagochtend langs de lijn staan op het sportveld, om hun kinderen aan te moedigen. Onze 

opa’s en oma’s, die al wandelend en fietsend genieten van hun oude dag. En die, als dat niet meer 

lukt, goed verzorgd worden. 

 

Als we denken aan de toekomst van Weststellingwerf, dan denken we aan de toekomst van onze 

kinderen. We vinden het belangrijk dat zij in een rustige, veilige en prettige omgeving kunnen 

opgroeien en hun talenten kunnen benutten. We passen goed op onze spullen, zodat zij daar later 

ook gebruik van kunnen maken. 

 
Het CDA is er voor de samenleving van Weststellingwerf. De mensen, het samen leven, staat bij 
ons centraal. In ons politiek handelen denken we vanuit vier uitgangspunten: 
 

 Solidariteit; we zijn solidair met de zwakkeren in onze samenleving. 
 

 Gerechtigheid; de overheid moet rechtvaardig zijn maar ook recht doen aan mensen, 
iedereen moet als mens tot zijn recht kunnen komen. 
   

 Gespreide verantwoordelijkheid; het is lang niet altijd de overheid die het beste iets kan 
regelen of oplossen, vaak ligt er juist ook veel kracht in de samenleving zelf. 
 

 Rentmeesterschap; we hebben slechts één aarde en die lenen we van onze kinderen. 
 

Met die uitgangspunten in gedachte gaan we de komende vier jaar het volgende bereiken: 

   Inleiding 



   Gezin, zorg en welzijn 

Een fijn thuis is voor iedereen van belang. Of het nu gaat om een kind op de basisschool of een 

oudere buurman of buurvrouw die wat ondersteuning nodig heeft, iedereen moet zich prettig 

voelen in huis. Voor het CDA is de situatie thuis de basis waar onze samenleving op gebouwd is. 

Wat willen wij bereiken: 

 

 Niemand mag zich buitengesloten voelen, zeker kinderen moeten altijd mee kunnen doen, 
ook als hun ouders financiële problemen hebben. Organisaties als Stichting Leergeld werk 
hebben daarin een belangrijke rol en die steunen we. 

 Wij willen een uitbreiding van de dorpen- en wijkencoördinatie in menskracht en een 
verbreding van het takenpakket (richten op versterken van de samenleving), zodat in alle 
gebieden voldoende inzet plaats kan vinden 

 Onze twee gebiedsteams in Wolvega en Noordwolde zijn voor onze inwoners herkenbaar, 
vindbaar en gemakkelijk toegankelijk. Wij willen de doorontwikkeling van de kwaliteiten, 
kennis en kunde binnen de gebiedsteams ondersteunen. Op de langere termijn plukken we 
de vruchten van de preventie en investering aan de voorkant. Echter ook vandaag leveren 
we zorg en ondersteuning en juist daarbij willen we inzetten op nazorg. Doen we het juiste 
en draagt het bij aan langer zelfstandig wonen en werken? 

 Jonge ouders en gezinnen bieden we via de gebiedsteams en andere voorzieningen 
laagdrempelige ondersteuning en begeleiding. 

 We zetten in op de aanwezigheid van zorg en ondersteuning voor onze (oudere) inwoners, 
juist ook in de dorpen. Voor de lokale zorgverlening geldt in Weststellingwerf; prettig oud 
worden in je eigen leefomgeving en dorp. De alternatieve vervoersvormen tussen dorpen 
en naar voorzieningen horen hier bij. 

 Wij willen overheidsparticipatie versterken en organiseren door het faciliteren van 
burgerplatforms, plaatselijk belangen en wijkverenigingen. 

 We gaan uit van de kracht van onze inwoners. Om (experimentele) initiatieven éénmalig 

te stimuleren willen wij het fonds “Poort naar succes” instellen, dat gevuld wordt met een 
bijdrage die er toe doet! 



 Wij willen goede aandacht voor onze mantelzorgers, ook de (erg) jonge mantelzorgers. 
Wij zoeken daarbij ondersteuning van mantelzorgvriendelijke werkgevers en 
samenwerking met zorginstellingen. 

 We hebben grote waardering voor onze verenigingen, mantelzorgers en vrijwilligers, want 
zij zijn de kurk waar onze samenleving op drijft. Onze gemeentelijke toegankelijkheid en 
dienstverlening (vergunningen, advisering, procedures etc.) gaan wij voor hen en met hen 
verbeteren. 

 In een plattelandsgemeente is de afstand tot voorzieningen doorgaans fors. Wij willen 
werken aan ondersteuning van initiatieven voor nieuwe, innovatieve 
vervoersvoorzieningen voor onze inwoners. 

 Samen met onze maatschappelijke partners willen we zoeken naar oplossingen voor 
jeugdproblematiek. We bieden ondersteuning om iedereen kans te geven op een goede 
toekomst. 

 We zien de ontwikkelingen in de samenleving rond armoede, schulden en (lage)inkomens. 
Meer geld is vaak niet de oplossing. Het CDA ziet de kracht van de huidige preventieve 
aanpak, wil dit intensief voortzetten en verbreden om de problemen in een zo vroeg 
mogelijk stadium aan te pakken. 

 Wij stimuleren de bouw van levensloopbestendige woningen, ook in de kleine dorpen. 
 Wij stimuleren projecten en initiatieven gericht op de leefbaarheid. 
 Als er vanuit de samenleving behoefte is aan ontmoetingspunten in de wijken en dorpen 

gaan wij uit oogpunt van leefbaarheid de initiatieven daartoe ondersteunen. De 
dorpshuizen vervullen daarin al een grote rol. 

 Wij stimuleren de functie ontmoetingscentrum door daar bijvoorbeeld gezamenlijke 
maaltijden aan te bieden, te denken valt aan kerken en verzorgingshuizen. 

 Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de samenleving in onze gemeente. De gemeente 
faciliteert in de ondersteuning voor het vrijwilligerswerk en organiseert daartoe een 
gemeentelijk aanspreekpunt. Het gebruik en de functie van de vrijwilligersbank wordt 
verbeterd. 

 We werken aan een gezonde samenleving waarin we iedereen ondersteunen om in z’n 
eigen wijk of dorp te blijven wonen; jong en oud! Voor (jonge) bewoners met begeleiding 
willen we de juiste (woon)voorziening realiseren. 

 Onze jeugdvoorzieningen en hun bereikbaarheid moeten afgestemd zijn op de 
verschillende groepen. 

    Gezin, zorg en welzijn 



Het midden- en klein bedrijf houdt onze dorpen leefbaar. We zetten in op behoud van het 
bestaande en op kansen voor nieuwe initiatieven. Wij willen samen werken aan: 
 

 Bedrijven ondernemen, de overheid faciliteert en verbindt. 
 Om de economische groei te stimuleren gaan we voor een gezamenlijke agenda van de 

verschillende ondernemingsverenigingen van onze gemeente. 
 De gemeente faciliteert de startende ondernemers daar waar dit mogelijk is. 
 We willen samen met het bedrijfsleven een ondernemerscoördinator, die net als bij de 

dorpen- en wijken de Stellingwerver smeerolie is voor de contacten en relaties. Zij weten 
de weg te wijzen naar o.a. Kamer van Koophandel, Ynbusiness, SNN en de FOM. 

 Ambitieuze initiatieven uit het bedrijfsleven en vanuit ondernemerschap juichen we van 
harte toe. Zo nodig en zo mogelijk creëren we experimenteerruimte. 

 Het CDA gunt iedereen de kans om te kunnen werken. Wij gaan werkgevers en 
ondernemers ondersteunen in het bieden van werkplekken, ook voor mensen waarvoor 
een baan niet vanzelfsprekend is. 

 Een sterk midden en kleinbedrijf en de agrarische bedrijven zijn van belang voor een vitale 
leefbaarheid in onze gemeenschap. De mogelijkheden om in de dorpen te starten en te 
werken worden ondersteund. 

 Onze voorzieningen en de winkelgebieden moeten voor een iedereen goed toegankelijk 
zijn.  Samen met ondernemers willen we een vriendelijke, uitnodigende en toegankelijke 
winkelstraat creëren. 

 We willen werk maken van het kernwinkelgebied in Wolvega. Het realiseren van een 
gedragen visie over de omvang, de inrichting en het gebruik heeft prioriteit. 

 In het centrum van Wolvega zien wij ruimte voor een hoogwaardige horecagelegenheid 
en als onderdeel van de visie op het kernwinkelgebied willen we de initiatieven om dit te 
realiseren faciliteren. 

 Recreatie is een belangrijke bron van inkomsten voor veel mensen in onze gemeente. 
Initiatieven uit het recreatieplatform die gericht zijn op meer toeristen en 
werkgelegenheid worden gefaciliteerd. 

 Procedures voor gemeentelijke vergunningen verlopen snel en doelmatig.  

   Ondernemen 



    Onderwijs 

Onderwijs en leren zijn bepalend voor je toekomst. Wij willen kijken of er op een andere wijze 

gewerkt kan worden aan kwalitatief goed onderwijs op het platteland: door, voor en samen met 
de dorpen. Want ieder kind verdient een goede school waar hij/zij zich prettig voelt! Wij staan 

voor: 

 
 Wij willen dat het onderwijs in onze gemeente goed aansluit op vervolgopleidingen en 

onze arbeidsmarkt. Samen met het onderwijs nemen we hiervoor onze 
verantwoordelijkheid en organiseren een afstemmingsoverleg tussen onderwijspartners 
(en onderzoek), ondernemers en de overheid. 

 Wij willen dat leerlingen van het voortgezet onderwijs zich met hun kennis van 
digitalisering inzetten voor onze ouderen zodat iedereen de verbinding houdt met 
geautomatiseerde ontwikkelingen. 

 Onderwijs is de voorbereiding op de praktijk en dus willen we op basisscholen en in het 
voortgezet onderwijs ruimte om (op een eigentijdse wijze) aan te haken bij innovatieve 
plannen uit de samenleving. 

 Wij stimuleren en ondersteunen (bestaande) initiatieven die leiden tot het gezamenlijk 
maken van huiswerk(huiswerk-café), zodat iedereen goede kansen heeft op diploma’s en 
een startkwalificatie. 

 Schaalvergroting en samenvoeging in het onderwijs wordt in beginsel opgevangen op 
bestaande (zo nodig versterkte) locaties. 

 Openbaar en bijzonder onderwijs stimuleren en helpen elkaar, het kind staat voorop.  



    Duurzaam (rentmeesterschap) 

We hebben de aarde in bruikleen en willen deze goed doorgeven aan onze kinderen. We moeten 

daarom behoedzaam omgaan met fossiele grondstoffen en met een duurzame blik naar de 
toekomst kijken. Minder verbruik van fossiele brandstoffen leidt tot een lagere CO2-uitstoot en 

dat is nodig om de verandering van ons klimaat te beperken. Wij gaan voor: 

 

 Lokale initiatieven voor afvalscheiding en hergebruik (circulaire economie). 

 Initiatieven voor duurzame energie stimuleren, door middel van een fonds waaruit geld 
geleend kan worden. 

 Openbare ruimten die schoon, heel en veilig zijn en daarmee uitnodigend uitzien in het 
straatbeeld. Een heroriëntatie op de normering willen we gaan voeren. 

 Een bomenkaart voor onze gemeente, waarin cultuurhistorische en waardevolle 

beeldbepalende bomen worden opgenomen inclusief het onderhoud en beheer. 

 Voor onze bermen in met name het buitengebied wordt samen met direct betrokkenen een 
actieplan voor onderhoud opgesteld. 

 Onze rijke cultuur in onze gemeente moet een passende plaats krijgen en behouden binnen 
onze leefgemeenschap. 

 De nalatenschap van Culturele Hoofdstad 2018 moet geborgd worden in de toekomst. 



    Bereikbaarheid 

Wij vinden bereikbaarheid van onze voorzieningen voor iedereen en de verbinding met de rest van 

de wereld van groot belang voor de dynamiek en beweging in onze gemeente.  

 

 Alle voorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn. 

 Alternatieve vervoersvormen voor het platteland, samen rijden anders rijden. 

 Aansluiting op de digitale (snel)weg heeft hoge prioriteit.  

 Wij gaan voor veilige (school)routes. 

 Wij zoeken naar innovatieve oplossingen voor duurzame energie opwekking op onze 

fietsroutes. 

 Wij dragen zorg voor (fiets)routes waar gebruikers zich veilig voelen en op hun gemak 

kunnen genieten. 

 

De financiën van de gemeente Weststellingwerf zijn verbeterd door de ingezette lijn. Toch moeten 
we voor de lange termijn de schuldpositie verder verlagen en zorgvuldig omgaan met de uitgaven. 
 
 Wij gaan de lokale belastingdruk niet verhogen. 
 De financiële positie van de gemeente Weststellingwerf moet sterker en meer ruimte bieden 

voor onze toekomstige generaties. Onze huidige schuldpositie vinden wij te groot en moet 
worden verlaagd. 

 Wij sturen op de afgesproken investeringen. 
 Wij maken keuzes in onze ambities op basis van onze financiële ruimte. 
 Het verstrekken van subsidies is niet een vanzelfsprekendheid. 
 Door nieuwe wetgeving, anders denken en toepassen van digitale mogelijkheden in alle 

vormen verandert de rol van de overheid. Uiteindelijk zal de organisatie op deze thema’s 
kunnen krimpen of kunnen medewerkers anders worden ingezet. 

 Ambtelijke samenwerking moet leiden tot meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en lagere 
kosten. De kostenbesparing willen we inzetten voor onze ambities. 

    Financiën 



Veiligheid is een primaire levensbehoefte 

van de mens. De geborgenheid kan 
enerzijds worden gevonden binnen 

gezinnen en samenlevingsverbanden en 
anderzijds in de collectieve bescherming 

door onze politie, brandweer en de 
gezondheidsdiensten.   

 

 Wij promoten Whatsapp-
buurtpreventie. 

 Er wordt door de gemeente actief 
gehandeld op hotspots van 

(verkeers)overlast. 

 Ingrijpen en handhaven blijft nodig, 

maar in onze ogen is preventie het 
belangrijkst. 

 Wij waarderen en faciliteren onze 

hulpverleningsdiensten. 

 Veiligheid betekent voor iedereen 

geborgenheid en een plek; voor de 
groeiende groep mensen die 

geestelijke gezondheidszorg nodig 
hebben moet snel en gericht een 

passende oplossing worden 
geboden. 

 Om goed te kunnen werken in het 

domein van veiligheid is een brede 
vertegenwoordiging van 

maatschappelijke instanties in het 
Sociaal Team noodzakelijk. 

 Wanneer overlast wordt 
geconstateerd die mede 
onveiligheidsgevoelens met zich 

mee brengen wordt adequaat 
gehandeld door de gemeente. 

 De gemeente geeft een duidelijk 
signaal af wanneer zij constateert 

dat in de samenleving intimidatie, 
discriminatie, criminaliteit en niet-

integer handelen wordt 

geconstateerd. 

                Veilig 



    Agrarisch 

Onze agrariërs zijn belangrijk voor de toekomst van Weststellingwerf. Zij zijn niet alleen de 

eigenaren, beheerders en vormgevers van ons landschap, maar vormen ook een enorme kracht in 
de economische motor van het midden- en kleinbedrijf en de recreatieve sector. 

 

 Wij willen zorg dragen voor een goede afstemming tussen de agrarische sector en 

gemeenschapsbelangen. 

 Wij pleiten voor een programmagerichte portefeuillehouder voor de landbouw. 

 Alle belangen moeten afgewogen worden in het veenweidegebied. 

 Vanuit een economisch perspectief moeten er mogelijkheden komen binnen de 
bestemmingsplannen voor agrarische bedrijven. 

 Agrarische transporten gaan soms moeizaam samen met overig verkeer. Wij zullen ons 
inzetten voor het weghalen van conflictsituaties, met respect en betrokkenheid van alle 

verkeersdeelnemers. 

Wij hebben een goede samenwerking opgebouwd met onze buurgemeenten Ooststellingwerf en 
Opsterland. Vanuit praktisch oogpunt levert schaalgrootte voordelen op en we zijn samen sterk 
als het gaat om de positie van plattelandsgemeenten. Samen werken aan de toekomst biedt 
iedereen voordeel. 
 
 Onze bestuurskracht is van groot belang voor onze duurzame en kwalitatieve 

dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Om die reden zullen wij zoeken naar 
vormen van (bestuurlijke) samenwerking. 

 Wij zijn een betrouwbare partner in ons relatienetwerk, maar bovenal een betrouwbare 
overheid. 

 Via verandering van bestuurscultuur is de raad beter toegankelijk geworden. Wij vinden dat 
ook het college toegankelijk moet zijn voor de burger door het instellen van spreekuren voor 
de collegeleden. 

 De sterke samenleving in de dorpen en de diverse initiatieven maken Weststellingwerf tot 
de prachtige gemeente die we zijn en dit blijven we los van (eventuele nieuwe) 
gemeentegrenzen meer en meer faciliteren. 

    Bestuurlijk 
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