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‘Veur mekoar opkommen’
‘Soamen aan e slag‘

‘De gebruken van aandern ien ere holden’

Drie uitspraken, die we als Westerkwartierders onder elkaar regelmatig gebruiken. Drie lokale 
uitspraken ook, die voor onze CDA-raadsleden als leidraad hebben gediend in de afgelopen 
raadsperiode. We maakten tijd voor heel wat gesprekken met mensen en organisaties in 
de samenleving. Ook tijdens de beperkingen door corona, toen we zijn gaan wandelen. 
Samen met inwoners van onze gemeente hebben we duizenden stappen gezet. We 
hebben tientallen mails zorgvuldig beantwoord. We gingen op bedrijfsbezoek en hoorden 
wat er leeft. En we lieten ons van alle kanten informeren, zodat we ons grondig konden 
voorbereiden op het nemen van belangrijke besluiten. 

NIET WIJ-ZIJ, MAAR ZIJ-AAN-ZIJ
Zo hebben we als volksvertegenwoordigers van het Westerkwartier gewerkt en zo willen 
dat ook de komende vier jaar blijven doen. Want juist in deze tijd van tegenstellingen is het 
belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Elkaar te respecteren en goed door te vragen 
naar ieders mening of idee. En daarbij te beseffen dat niet elk dorp, buurt of straat precies 
hetzelfde is. Elke gemeenschap heeft z’n eigen waarden, specifieke kenmerken en is onderling 
sterk verbonden. Als CDA doen we ons uiterste best om het juiste evenwicht te zoeken. 
En democratische besluiten te nemen, die recht doen aan al die verschillende ideeën en 
belangen. Ook al is dat soms best lastig. 

Als CDA geloven we in het zoeken van verbinding. We zijn ervan overtuigd dat we alleen 
op deze manier verder kunnen bouwen aan het Westerkwartier van morgen. Samen met 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Niet in de verhouding wij-zij, maar 
juist zij-aan-zij!

EEN (WESTER)KWARTIERTJE VOOR RESULTATEN EN PLANNEN
We zijn trots op de resultaten die we in de afgelopen jaren hebben bereikt, samen met 
andere partijen in de gemeenteraad èn in de samenleving. Maar de gemeenteraadsverkiezing 
is ook een goed moment om vooruit te kijken. We zitten vol ideeën en plannen om het 
wonen, werken en leven in de gemeente Westerkwartier nog beter te maken. In dit 
verkiezingsprogramma hebben we alles op een rij gezet. Neem een (Wester)kwartiertje 
om te lezen waar we als CDA voor staan op het gebied van zorg, wonen, landbouw, verkeer, 
werkgelegenheid, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. 
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ONZE CDA-UITGANGSPUNTEN ZIJN NOG ELKE DAG ACTUEEL
De waarden uit CDA-traditie zijn nog elke dag actueel. Ook met een andere levensovertuiging 
of als je niet gelooft. We willen bijdragen aan een betere wereld en een sterke en sociale lokale 
gemeenschap. We willen iets betekenen voor onze medemens en komende generaties. We 
laten ons als CDA Westerkwartier daarbij leiden door de volgende uitgangspunten:

SOLIDARITEIT 

Solidariteit is een zaak van menselijke verhoudingen. We leven niet voor onszelf. Nee, we zijn 
pas mens door met elkaar te leven. Die onderlinge verbondenheid zien we als de basis voor 
de lokale samenleving in de gemeente Westerkwartier. Waarbij iedereen bijdraagt vanuit zijn 
eigen kracht, kwaliteiten en talent. 

GESPREIDE VERANTWOORDELIJKHEID 

Mensen, organisaties, bedrijven en overheden dragen een eigen en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving (de schepping) en een prettig leefklimaat. De 
belangrijkste bijdrage daaraan wordt geleverd door mensen, die initiatief nemen om iets 
voor hun straat of dorp te betekenen. Daarbij denken we aan oneindig veel verenigingen, 
organisaties, kerken etc. die hun steentje bijdragen aan de samenleving. En de vele 
mantelzorgers en vrijwilligers die alle dagen van het jaar klaar staan voor mensen die op 
hen kunnen rekenen. De kunst is die veelkleurigheid te steunen, zonder dat de overheid de 
verantwoordelijkheid overneemt. Maar wel klaar staat als het nodig is. 

PUBLIEKE GERECHTIGHEID

De rechtsstaat is een onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de menselijke 
waardigheid. De overheid heeft de taak om mens en schepping tot hun recht te laten komen, 
de vrede te bewaken en het recht te onderhouden. Een betrouwbare overheid doet wat ze 
zegt, stelt grenzen en geeft mensen zekerheid. Juist als ze kwetsbaar en afhankelijk zijn.

RENTMEESTERSCHAP

Vanuit een besef van verbondenheid tussen generaties zijn mensen geroepen tot zorg voor 
natuur en cultuur. Niet alleen in het nu, maar ook in de toekomst. We willen in alle opzichten 
een beter Westerkwartier achterlaten voor onze kinderen. Doorgeven wat van waarde is en 
bouwen aan wat er in de toekomst nodig is. Het CDA wil daarom dat de gemeente initiatieven 
vanuit de samenleving ondersteunt en verbindingen legt tussen inwoners, bedrijfsleven, 
verenigingen en maatschappelijke organisaties, scholen en geloofsgemeenschappen. 
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ONZE VISIE OP HET WESTERKWARTIER

TOEGANKELIJKE ZORG
Iedereen mag zichzelf zijn in ons gemeente en iedereen moet zich thuis voelen. Ontmoetingen 
tussen mensen zorgen ervoor dat niemand buitenspel staat. We kijken naar elkaar om en 
hebben zorg voor elkaar. We treffen elkaar thuis, in de buurt, bij alle sport- en culturele 
verenigingen en in dorpshuizen en kerken. En we maken samen plezier tijdens dorpsfeesten 
en evenementen. Zo maken we het verschil voor en met elkaar. En als je het zelf tijdelijk echt 
even niet redt, zorgt de gemeente voor een vangnet. Dit past bij onze visie op solidariteit. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN:

OMDAT HET OM MENSEN GAAT 

We hebben de afgelopen periode bijzondere aandacht gehad voor armoede, eenzaamheid, 
mensen met een beperking, ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. Deze groepen verdienen 
onze ondersteuning. Minder collectiviteit, maar meer passende hulp voor elk individu. Daar 
willen we ons voor inzetten. Omdat het om mensen gaat.

ZORGELOOS VOLWASSEN WORDEN 

Het gaat goed met de meeste jongeren in de gemeente Westerkwartier. Maar een deel 
van hen heeft geen zorgeloze start. Ze krijgen echter niet altijd juiste hulp bij problemen. 
Tegelijkertijd stijgen de kosten voor jeugdzorg door het plafond. We staan voor een veel 
effectievere aanpak. De jongere met problemen staat daarbij in het middelpunt. Er wordt niet 
over maar met hem of haar gesproken. Een maatwerkaanpak, waarbij hij of zij wordt geholpen 
door een goed samenspel van ouders, andere familieleden, hulpverleners, vrienden en 
dorpsgenoten. Deze manier van werken is bewezen succesvol in Utrecht. We willen die manier 
van werken ook breder toepassen op de sociale uitdagingen in onze gemeente. 
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ONZE VISIE OP HET WESTERKWARTIER

WETHOUDER VAN GELUK 
93 procent van de Nederlanders vindt “gelukkig zijn” belangrijk. Alleen gezondheid scoort nog 
hoger. Als CDA willen we daarom dat de gemeente nog meer gaat inzetten om de inwoners 
van Westerkwartier gelukkiger te maken. 

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn natuurlijk de situatie thuis, de mooie en groene 
woon- en leefomgeving en de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Wat ons betreft 
krijgen eenzaamheid en kwetsbare groepen in het kader van “geluk” ook extra focus. Net als 
de communicatie en dialoog met de inwoners. We zijn ervan overtuigd dat meer sturen op 
“geluk” ook kostenverlagend werkt voor het sociaal domein (nu bijna 50 procent van onze 
begroting). 
De wethouder van Geluk moet zich dus specifi ek richten op: 

• De aanpak van eenzaamheid en ondersteuning kwetsbare groepen.
• Stimuleren burgerparticipatie en betrokkenheid.
• Verbeteren informatievoorziening en contact met inwoners.

WAT HEBBEN WE BEREIKT:

√ We hebben een lokale ombudsfunctionaris aangesteld, die in het eerste jaar al meer 
dan 60 mensen/gezinnen heeft geholpen. Deze onafhankelijke ondersteuning wordt als 
zeer waardevol ervaren. 

√ We hebben, na contact met diverse gebruikers, een motie ‘Onderzoek naar eigen 
Gemeentelijke Kredietbank Westerkwartier’ ingediend. 

√  We willen dat zorggeld terecht komt waar het thuishoort. Daarom hebben we de motie 
‘Winsten in de zorg’ ingediend.

WAT WILLEN WE BEREIKEN:

•  We willen een wethouder van Geluk, die met verschillende instrumenten stuurt op 
gelukkige inwoners van de gemeente.

•  We willen duidelijke, vaste en herkenbare aanspreekpunten bij de gemeente voor 
beleid en projecten. Om te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden 
gestuurd. Hiervoor hebben we al de motie ‘Eén aanspreekpunt bij grote projecten’ 
ingediend. 

•  We willen verbetering van de dienstverlening binnen het sociaal domein, zoals o.a. 
informatieverstrekking in begrijpelijke taal, volgens de richtlijnen van Direct Duidelijk. 
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ONZE VISIE OP HET WESTERKWARTIER

BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID
Goede verbindingen (online èn offl ine) zijn belangrijk voor de lokale economie van de 
gemeente Westerkwartier en de verkeersveiligheid in onze gemeente. Om de druk op het 
landschap niet te groot te laten worden en de leefbaarheid in kernen te behouden, zetten we 
vooral in op slimme oplossingen om de bestaande infrastructuur beter te benutten. 

WAT HEBBEN WE BEREIKT:

√ We hebben het knelpunt in de infrastructuur bij Gaarkeuken (vertraging bij de brug) op 
de politieke agenda gezet. 

√ We hebben de motie ‘Lelylijn’ ingediend. Daarmee hebben we ons samen met 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties krachtig aangesloten bij de landelijke 
lobby. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN:

• We willen het wegennet zo inrichten dat het vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de dorpen 
en kernen wordt gehaald. Dat is goed voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. 

• We zetten ons in voor een goede Noord-Zuid-verbinding, waardoor o.a. de N980 door 
Oldekerk, Niekerk en Faan minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer. Om dat te 
bereiken willen we:

• Een opwaardering van de N388 tussen de aansluiting op de A7 en Grijpskerk.
• Een betere passage van het Van Starkenborghkanaal (bijv. tunnel of aquaduct).
• Een vloeiende aansluiting op de N355 bij Grijpskerk.
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ONZE VISIE OP HET WESTERKWARTIER

WERKGELEGENHEID EN INNOVATIE
Het CDA wil de economische kracht van de gemeente Westerkwartier behouden en 
versterken. Samen de mouwen opstropen om banen voor onze inwoners te behouden en 
jongeren te verleiden om hier te blijven met mooie carrièrekansen. Er zijn mogelijkheden voor 
duurzame groei. We willen daarom het vestigingsklimaat versterken en ondernemers letterlijk 
de ruimte bieden. We staan ook voor doorontwikkeling en innovatie met kennisinstellingen 
en de Gebiedscoöperatie. Familiebedrijven, MKB zijn daarbij de motor van de lokale economie 
en bieden ruimte aan mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Voor Starters willen we op een 
aantal plekken in de gemeente StartHubs realiseren. Randvoorwaarde voor dit alles is dat we 
ook de digitale bereikbaarheid van onze gemeente verbeteren. 

WAT HEBBEN WE BEREIKT:

√ Het innovatiefonds hebben we in het leven geroepen waarbij zowel intern als extern 
innovaties worden ondersteund in alle domeinen. Als voorbeeld is de ontwikkeling van 
een gezond leven app daarin ondersteund.

√ Er is bestuurlijke aandacht voor innovatie en onderzoek door deze punten te benoemen 
als een specifi eke proces portefeuille in het college. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN:

•  We willen centrale StartHubs faciliteren in de kernen voor starters, startups en scholieren/
studenten.

•  We willen uitbreidingsmogelijkheden van lokale bedrijven in o.a. Grijpskerk, Opende, 
Ezinge en Oldehove. Voor grotere bedrijven is plaats op de industrieterreinen langs de A7 
in Leek en Marum. 

•  We willen een bedrijvenmanager inzetten om het vestigingsklimaat te versterken en de 
dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.

•  We willen overal in de gemeente snelle glasvezelverbindingen en goede mobiele 
bereikbaarheid. 

•  We willen de samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemers versterken via o.a. 
de Gebiedscoöperatie.

•  We willen ondernemers stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
kansen te bieden.
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ONZE VISIE OP HET WESTERKWARTIER

LEEFBAARHEID
Krachtige, mooie en leefbare kernen zijn het fundament van de gemeente Westerkwartier. Ze 
hebben allemaal hun eigen karakter en kenmerken. Mede vormgegeven door de bewoners, 
die samen sporten, zingen, muziek maken, toneelspelen, naar school gaan en feest vieren. 
Het lokale verenigingsleven vormt de ruggengraat van elk dorp en staat voor onderlinge 
verbondenheid. Met de dorpshuizen als belangrijk middelpunt. Als inwoners genieten we 
ook van het prachtige buitengebied, met onder meer het Nationaal Landschap Middag-
Humsterland en de karakteristieke houtsingels in het coulissenlandschap van het Zuidelijk 
Westerkwartier. 

WAT HEBBEN WE BEREIKT:

√  We hebben, mede dankzij de inzet van het CDA, het Multifunctioneel Centrum (MFC) 
gerealiseerd in Zevenhuizen. 

√  We hebben, mede dankzij de inzet van het CDA, de fusie tussen Stichting Muziek 
Onderwijs en Kunstbedrijven Westerkwartier tot de coöperatie Kunstkwartier gerealiseerd.

√  We hebben het subsidiebeleid zo aangepast, dat nu voor alle verenigingen dezelfde regels 
gelden.

√  De dorpswethouder waarmee er specifi ek bestuurlijke aandacht voor alle 41 kernen is. De 
afstand in een grotere gemeente tussen bestuur en inwoners wordt hiermee als dichtbij 
ervaren. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN:

• We willen vaarrecreatie ontwikkelen in onze gemeente.
• We willen de karakteristieke landschappen behouden.
• We willen verdere versterking van het culturele veld realiseren door cultuurcoaches en 

buurtsportcoaches in evenwicht te brengen. 
• We willen theater(s) ondersteunen in de verbinding met andere culturele organisaties in 

de omgeving.
• We willen de vele kansen voor de ontwikkeling van kleinschalige recreatie benutten.
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ONZE VISIE OP HET WESTERKWARTIER

VEILIGHEID 
Het CDA vindt het belangrijk dat mensen van jong tot oud zich veilig en geborgen voelen in 
onze gemeente. Zowel thuis als op straat. Toch zien we ook in onze omgeving meer overlast 
en criminaliteit, zoals ondermijning in de vorm van illegale activiteiten (bijv. drugslabs) in 
leegstaande panden. Het CDA wil een daadkrachtige aanpak van misdaad en opkomen voor 
de slachtoffers daarvan.

WAT HEBBEN WE BEREIKT:

√  We hebben het gebruik van lachgas teruggedrongen na uitvoering van de motie ‘Lachgas 
is geen lachertje’. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN:

•  We willen steviger handhaven op illegale activiteiten in leegstaande gebouwen.
•  We willen de handel in drugs terugdringen. Wat ons betreft komt er geen verkooppunt 

van softdrugs in het Westerkwartier.
•  We willen steviger inzetten op preventie (o.a. voorlichting) en het beperken van 

drugsgebruik.
•  We willen inzetten op stimuleren van sociale veiligheid door preventieve voorlichting over 

bijvoorbeeld inbraak, fi nanciële fraude, phishing en babbeltrucs.
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ONZE VISIE OP HET WESTERKWARTIER

DUURZAAMHEID, KLIMAAT EN ENERGIE
Vanuit onze kernwaarde “Rentmeesterschap” zet het CDA zich in voor een schone, gezonde en 
groene leefomgeving. Nu en voor toekomstige generaties. We passen onze leefomgeving aan 
om de effecten van klimaatverandering (toename droogte, hitte, wateroverlast) te beperken en 
daarmee schade te voorkomen. We willen inwoners en ondernemers stimuleren om zuinig om 
te gaan met energie. We ondersteunen hen daarbij met o.a. de inzet van energiecoaches en 
het energieloket. Bij projecten op het gebied van zon- en windenergie kijken we nauwkeurig 
naar de ruimtelijke inpassing, betrokkenheid en profi jt van de lokale gemeenschap. 
Innovatieve methoden van grootschalige energie-opwekking, zoals waterstoftoepassingen, 
hebben onze voorkeur. Als het gaat om duurzaamheid, willen we ook afvalbeleid, waarmee 
het aantal kilo’s restafval per inwoner afneemt. Dat leidt tot meer hergebruik van afval als 
grondstof en minder kosten per huishouden. We vinden het belangrijk om lokale bedrijven 
hierbij in te schakelen.

WAT HEBBEN WE BEREIKT:

√  We hebben raadsbreed het duurzaamheidsbeleid aangenomen. Dit heeft onder meer 
geleid tot:

√  Het woonfonds Westerkwartier.
√  De gezamenlijke inkoop van isolatiemateriaal.
√  Subsidies om eigenaren en huurders van panden te ondersteunen bij energiebesparing.
√  Ondersteuning van energiecoöperaties, zoals bijvoorbeeld Zonnewal Oostwold.
√  De realisatie van de Zonnecarport Zuidhorn.
√  Duurzame mobiliteit.
√  Transitievisie warmte: op welke manier en wanneer gaan we van het gas af?
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WAT WILLEN WE BEREIKEN:

•  We willen bij nieuwe projecten in de openbare ruimte slim werk-met-werk maken, zodat 
de leefomgeving wordt aangepast aan de effecten van klimaatverandering. Daarbij 
denken we o.a. aan het afkoppelen van regenpijpen om regenwater vast te houden tegen 
droogte. We denken ook aan voldoende ruimte voor wateropslag in nieuwe woonwijken 
en bedrijventerreinen. En het aanplanten van meer bomen en groen, die als airco kunnen 
dienen op warme dagen.

•  We ondersteunen projecten op het gebied van “tegel-eruit-plantje-erin”, de ontwikkeling 
van groene daken en subsidies voor regentonnen.

•  We willen meer inzetten op besparing van energie door o.a. de inzet van energiecoaches 
en het energieloket. Immers: wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.

•  We willen dat de gemeente mede-ontwikkelaar of mede-financier wordt van duurzame 
energieprojecten om met de opbrengst daarvan een duurzaamheidsfonds te vullen, 
waarmee inwoners ondersteund kunnen worden in de energietransitie. 

•  We streven naar 50 procent mede-eigenaarschap van lokale inwoners en/of ondernemers 
bij nieuwe particuliere initiatieven op het gebied van energieprojecten. Dit om te 
voorkomen dat de opbrengsten volledig buiten de gemeentegrenzen terecht komen.

•  We willen dat meervoudig ruimtegebruik wordt gestimuleerd in alle ruimtelijke 
vraagstukken, dus ook bij realisatie van zonneprojecten. 

•  We zijn tegen de realisatie van nieuwe grootschalige zonne- en windparken in het 
buitengebied en gaan voor optimale lokale inpassing. Indien het landschap niet wordt 
verstoord zijn we niet tegen grote windmolens, bijvoorbeeld langs de A7 of het Van 
Starkenborghkanaal.

•  We willen de kosten voor afval verlagen door met nieuwe maatregelen de inzameling van 
restafval te verminderen tot 50 kilo per inwoner per jaar. Het overige afval (verpakkingen, 
papier, glas, textiel enz.) dient dan als grondstof voor nieuwe producten.
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ONZE VISIE OP HET WESTERKWARTIER

DUIDELIJKE AFSPRAKEN OVER GASWINNING
Nu de winning in het Groningerveld snel wordt afgebouwd, komen de 11 kleinere velden in de 
gemeente Westerkwartier in beeld voor gasproductie. Het CDA wil voorkomen dat de NAM 
deze velden gaat verkopen aan buitenlandse investeerders, die na afl oop snel vertrekken, 
waardoor schadeafhandeling in gevaar komt. En waardoor de lusten verdwijnen buiten de 
grenzen van de gemeente Westerkwartier en de lasten bij de bewoners komen te liggen. We 
pleiten ervoor dat deze gasvelden in handen komen van het Rijk, die de bewoners zekerheden 
biedt en een éénduidige schade-afhandeling. Dat geldt ook voor de velden, die nu nog niet 
in productie zijn. Met omgevingstrajecten per veld houden we in de regio beter grip op wat 
er gebeurt. Verder willen we dat de NAM ons ondersteund om bij de gasopslag in Grijpskerk 
nieuwe vormen van energie-opwekking te realiseren. 

WAT HEBBEN WE BEREIKT:

√ We hebben meegestemd met motie ‘Fracking in het gasveld bij Pieterzijl-Oost’. Een 
oproep om gaswinning bij Pieterzijl-Oost niet toe te staan. 

√  We hebben de motie ‘Veranderende functie gasopslag en Westerkwartier’ mee ingediend 
om onze zorgen over gasopslag in onze gemeente kenbaar te maken aan het kabinet en 
de Tweede kamer. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN:

•  We willen onderzoek of het Rijk de gasvelden onder het Westerkwartier kan overnemen 
bij mogelijke verkoop door de NAM.

•  We willen dat de NAM ondersteund om bij de gasopslag in Grijpskerk nieuwe vormen van 
energie-opwekking toe te staan. 
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ONZE VISIE OP HET WESTERKWARTIER

WONEN
Het thema wonen is actueler dan ooit. Daarom is een sterke regiefunctie van de gemeente 
gewenst om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeente Westerkwartier een passende 
woning kan kopen of huren. De nadruk ligt wat ons betreft op voldoende goedkope woningen 
voor starters en betaalbare woningen voor senioren. We vinden dat nieuwe woonwijken 
vooral bij de grotere kernen moeten worden gebouwd. Deze hebben ook een regiofunctie. 
In de kleinere kernen zoeken we vooral naar inbreiding, dus nieuwbouw of het aanpassen 
van woningen binnen de grenzen van de bebouwde kom. Leegstaande (agrarische) panden, 
scholen, gemeentelijke gebouwen en woonboerderijen kunnen vaak relatief gemakkelijk 
worden omgebouwd tot meerdere woningen. We vinden het belangrijk dat de inwoners van 
Westerkwartier hierbij nauw worden betrokken, in de geest van de nieuwe de Omgevingswet, 
waarbij overbodige regelgeving en procedures worden voorkomen.

WAT HEBBEN WE BEREIKT:

√ We stimuleerden met de motie ‘Wonen’ het ontwikkelen van de woningbouw in onze 
gemeente.  

WAT WILLEN WE BEREIKEN:

• We willen een eenvoudigere procedure voor het splitsen van panden.
•  We willen per kern een uitvoeringsplan wonen, conform de woonvisie.
•  We willen een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding bij alle nieuw te bouwen 

(starters)woningen in de prijsklasse tot en met de NHG-grens. Ook willen we onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om eisen te stellen aan maatschappelijke en economische 
gebondenheid aan de regio Westerkwartier. 

•  We willen meer (sociale) huurwoningen in het Westerkwartier. In samenwerking met de 
woningbouwcorporatie. Maar hierbij is wat ons betreft ook ruimte voor particulier initiatief. 

• We gaan voor een stabiele begroting en een evenwichtige ontwikkeling van lokale 
belastingen.
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WESTERKWARTIER DUURZAAM VERBINDEND!

ONZE VISIE OP HET WESTERKWARTIER

HUISVESTING GEMEENTE
De gemeente Westerkwartier onderzoekt op dit moment wat de beste oplossing is voor 
de huisvesting van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. We gaan voor een duurzame 
oplossing, die kostenbesparend is. Ook vinden we het belangrijk dat verenigingen en 
organisaties uit de samenleving ook gebruik kunnen maken van dit gebouw. We zijn 
benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek om een goed besluit te kunnen nemen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN:

•  We benadrukken met de motie ‘Huisvesting’ dat de dienstverlening door de gemeente 
dichtbij onze inwoners georganiseerd moet worden.
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VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 - 2026

ONZE VISIE OP HET WESTERKWARTIER

LANDBOUW
Het Westerkwartier heeft een sterke agrarische sector. Onze boeren spelen ook een 
belangrijke rol bij het onderhoud van ons mooie landschap en buitengebied, waar veel 
inwoners van genieten. Maar de boeren staan onder druk. Het maatschappelijk debat over 
stikstof en CO2-uitstoot leidt tot veel onzekerheid over de toekomst. En hoewel die discussie op 
Nationaal niveau wordt gevoerd, willen we lokaal onze ondernemers de mogelijkheden geven 
om te kunnen investeren in verbeterde stallen en dierenwelzijn. En inpassing daarvan in ons 
karakteristieke landschap.  

We willen perspectief bieden aan onze boeren vanuit twee actielijnen:
•  Van regelzucht naar ademruimte.
•  Van marktwaarde naar maatschappelijke waarde.

WAT HEBBEN WE BEREIKT:

√  We hebben met onze motie ‘Legalisatie PAS meldingen’, die unaniem door de raad is 
aangenomen, aandacht gevraagd bij de provincie over de onwenselijke gedoogsituatie 
dat bedrijven ondernemen zonder natuurbeschermingsvergunning.

√  We hebben aan CDA landelijk gevraagd te lobbyen voor 14 dagen verlenging voor het 
uitrijden van mest in september 2021, deze verlenging is gerealiseerd.

WAT WILLEN WE BEREIKEN:

•  We gunnen onze agrariërs rust en toekomstperspectief. En helderheid in wet- en 
regelgeving. We pleiten ook voor een tegemoetkoming vanuit het Rijk om de landbouw, 
ook in de gemeente Westerkwartier, toekomstbestendig te kunnen doorontwikkelen.
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DE TOTALE KIESLIJST IS: 

Geertje Veenstra   Den Horn                  

Reinette Gjaltema   Marum                      

Jacob Klaas Star   Aduard                      

Martin Boog                                    Visvliet                      

Annejet Jansma                             Grijpskerk                 

Jan Willem Slotema                      Leek                           

Ymte Sijbrandij                               Aduard                      

Foppe Voogd                                   Ezinge                        

Tjipke Nieuwland                           Marum                      

Tity de Haan                                    Tolbert                      

Wieke Schimmel                            Den Ham                  

Siebrand Douma                            Lutjegast                  

Victor Sels                                        Marum                      

Theun de Wit                                  Visvliet                      

Theo Tel                                            Leek                           

Richard Been                                   Zuidhorn                   

Harry Delemarre                           Leek                                                       

Piet van der Til                                Tolbert                      

Derkje Visser                                   Lucaswolde              

Meindert  Bouma                           Tolbert         

Boeke Boekema                             Marum         

Lea van der Tuin                             Kornhorn     

Kandidaat wethouder:   Hielke Westra
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