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Wonen 
 Goede balans tussen kwantitatieve en kwalitatieve woningvoorraad 
 Bouwen moet mogelijk zijn in alle kernen 
 Bij nieuwbouw voorrang voor eigen inwoners en mensen met binding met de 

woonplek 
 Actief grondbeleid vanuit de gemeente 
 Uitzoeken invoeren woonplicht 
 Reguleren toeristische verhuur in de kernen 
 Stimuleren circulair bouwen 
 Vergroening van de woonomgeving 

Natuur 
 Kustvisie is leidend 
 Beleefbare natuurgebieden met routenetwerken van kust landinwaarts 
 Bij (her)inrichting rekening houden met klimaatadaptatie met voldoende 

waterberging 
 Goed onderhouden natuur 

Mobiliteit 
 Geparkeerde auto’s op de juiste plaats, ook aan de kust 
 Duidelijke bewegwijzering naar parkings 
 Integraal beleid duurzame mobiliteit voor toerisme en inwoners 
 Slimme mobiliteit stimuleren 
 Veilige (zelfstandige) fietsroutes naar school 
 Aanpakken knelpunten in samenwerking met Provincie en Waterschap 
 Pleiten voor een tolvrij tunnel bij Rijk en Provincie 
 Behoud huidige OV verbindingen 
 (Glasvezel)netwerk in alle kernen 

 
 
 
 

 Eerlijke verdeling van lasten en lusten van klimaatbeleid 
 Maximale inwonersparticipatie bij grootschalige projecten 
 Subsidie voor verduurzamen woningen uit het gemeentefonds 
 Toepassen van de “Zonneladder”, eerst zon op het dak 
 Het elektriciteitsnetwerk moet voldoen aan vraag en aanbod 
 Kortere ketens van land naar bord 
 Ondersteunen en ontzorgen voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed 
 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen 
 Lokaal/regionaal inkopen door de gemeente 
 Bronscheiding van afval 

 
 
 
 

Economie en werkgelegenheid 
 Lobby voor nieuwe bedrijven, waarbij focus legt op schone en innovatieve 

industrie 
 Ruimte voor lokale bedrijven om te groeien 
 Aanpakken leegstaande winkels en concentreren van winkels 

1. RUIMTE EN BEHEER 

1.1. WONEN EN RUIMTE 

1.2. DUURZAME SAMENLEVING 

2. EEN EERLIJKE ECONOMIE 



 Veilige en menselijke huisvesting tijdelijke werknemers 
 Jongeren informeren over banenperspectief in de regio 
 Startgroepen in alle kernen 
 Ondersteunen landbouw bij produceren van duurzame en gezonde voeding 

Toerisme 
 Meer jaren budget en structurele aanpak promotie gemeente 
 Goede balans lasten en lusten toerisme 
 Behoud diversiteit in het toeristisch product 
 Mogelijkheid aanleg camperterrein onderzoeken 

Cultuur 
 Laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst 
 Behoud Ledeltheater en verbreding van de programmering 
 Samenwerking alle musea 

 
 
 
 

Zorg 
 Behouden van eerstelijns zorg in de gemeente 
 Samenwerking met buurgemeentes en over grens voor zwaardere zorg 
 Goede ouderenzorg zodat ze zolang mogelijk in eigen kern en omgeving 

kunnenblijven wonen 
 Eén plan en één regisseur per gezin 

Jongeren 
 Behouden contact met jongeren door o.a. jeugd- en jongerenwerkers  
 Outreachend naar onze jongeren 
 “Veilige” ontmoetingsplek voor jongeren 
 Zorg in de juiste vorm op de juiste plaats  
 Een doorgaande leer-, zorg- en ondersteuningslijn gedurende hele 

schoolperiode 
 Jongeren ruimte geven om mee te praten met de gemeente 

Leefbaarheid 
 Ondersteunen mantelzorgers via respijtzorg 
 Aandacht voor jonge mantelzorgers 
 Stimuleren van vrijwilligerswerk 
 Projecten stimuleren die generaties en culturen met elkaar in contact brengen 
 Via subsidies sturen op diversiteit van activiteiten 
 Ondersteunen verenigingen zodat deze vitaal blijven 
 Ondersteunen van mensen in armoede 
 Eenzaamheid onder inwoners verminderen 
 Stimuleren gezond gedrag en vroegtijdige preventie 

 
 
 
 

Participatie 
 Benutten denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners 
 Proef met een lokaal burgerberaad 
 Dienstverlening dicht bij de burger 
 Uitwerken Right to Challenge / uitdaagrecht 
 Benutten van lokale kennis 

Overheid 
 Veilige woon en leefomgeving 
 Behouden en onderhouden van erfgoed 
 Zorgvuldig, spaarzaam, transparant financieel beleid met gematigde lokale 

lasten 

3. ZORG VOOR ELKAAR / SOCIAAL DOMEIN 

4. EEN DIENSTBARE EN BESCHERMENDE OVERHEID 


	Wonen
	Natuur
	Mobiliteit
	Economie en werkgelegenheid
	Toerisme
	Cultuur
	Zorg
	Jongeren
	Leefbaarheid
	Participatie
	Overheid

