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Waadhoeke ontstaat niet in het gemeentehuis, maar in de samenleving 
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VOORWOORD  
  

WAADHOEKE! 
door een fusie van Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en een deel van Littenseradiel 

ontstaat er per 1-1-2018 onze nieuwe gemeente “Waadhoeke”.  
    
Waarom? 
• door decentralisatie komen steeds meer nieuwe taken bij de gemeenten te liggen; 
• gemeenten krijgen steeds meer bevoegdheden: dat vereist grote bestuurskracht; 

• financiële mogelijkheden worden steeds beperkter. 
 

  
GemeenteBelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel dragen beide al een 
jarenlange bestuursverantwoordelijkheid (resp. 45 en 25 jaar). In beide gemeenten waren zij de 
laatste 8 jaren de grootste partijen (met elk 5 raadsleden en een wethouder). Mede daardoor 
was en is er sprake van veel initiatief en degelijk beleid. Er zijn mooie en positieve zaken 
gerealiseerd. 
Intussen zijn deze partijen gefuseerd en gaan zij verder onder de naam “Gemeentebelangen”.  
Gemeentebelangen is een vertegenwoordiging van de plaatselijke bevolking, binnenkort ook in 
het “oude” het Bildt en Littenseradeel, en staat daar met een luisterend oor en uitleg middenin.  
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 is een onafhankelijke partij, niet gebonden aan het beleid van landelijke partijen; 

 heeft daarom niets te maken hebben met Haagse bemoeizucht en het opleggen van 
dogma’s van bovenaf; 

 staat midden in de gemeenschap en bezoekt daarom regelmatig bijeenkomsten van 
gemeentelijke instellingen en verenigingen; 

 wil dat u meedenkt en uw mening laat horen; 

 neemt als dynamische, politieke groepering bestuursverantwoordelijkheid en komt op 
voor de belangen van de dorpen, wijken en de stad in de gemeente Waadhoeke, met 
behoud van lokale waarden en eigen identiteit; 

 zal ook vanaf 2018 dé verfrissende partij in de gemeente Waadhoeke zijn; 

 zet zich maximaal in voor de leefbaarheid van alle burgers; 

 laat u weten dat u voor een optimale behartiging van uw belangen het beste terecht 
kunt bij een lokale, onafhankelijke partij; 

 bewijst steeds bestuursverantwoordelijkheid te nemen; 
 attendeert op de aanstaande verkiezingen op 22 november 2017. 

     
         

VERKIEZINGSRESULTATEN  
 

 Franekeradeel Menameradiel 

2010 2205 25% 1822 30% 
2014 1998 24% 2013 32% 

 

 

               

Lokale partijen bieden lokale oplossingen; zij hebben geen landelijke kopstukken nodig bij hun 
werk. Bedenk: lokale partijen bij elkaar vormen in Nederland de grootste stroming; in 2014 
behaalden zij in totaal een aandeel van 29,7% van alle uitgebrachte stemmen. Ter vergelijking: 
CDA: 14,3%, VVD: 11,9%, D66: 11,8%, PvdA: 10,2 %, CU: 7,0% en GroenLinks: 5,2%. De FNP 
wordt niet als lokale partij meegerekend. 
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BELEIDSRICHTING PER PROGRAMMA 
 

ALGEMEEN BESTUUR & FINANCIEN 
 

 
 

 wil dat Sociale Zaken weer een onderdeel wordt van de gemeentelijke organisatie; 
 vindt dat de betrokkenheid van de burger van het grootste belang is; 

 wil inspraak bevorderen; meepraten in ieder stadium van het proces; 
 wil een goede bereikbaarheid van de gemeente met persoonlijk contact; 

 vindt dat de gemeentelijke informatie makkelijk te vinden moet zijn; 
 is voor het toepassen van het Nederlands, Frysk, Bildtsk en het Franekers; 

 vindt dat er zorgvuldig naar (nieuwe) prioriteiten moet worden gekeken; 
 wil hierbij de belastingdruk niet onnodig verhogen; 
 staat voor een gedegen financieel beleid; 

 vindt een jaarlijks bestuurlijk- en ambtelijk contact met dorpsbelangen en 
wijkverenigingen nodig, o.a. dorps- en wijkschouw; 

 wil een vaste wijk- en dorpencoördinator; 
 is voor het instellen van een dorps- en wijkvisiefonds in de nieuwe gemeente 

Waadhoeke. Het toekennen van subsidies is maatwerk; 
 wil alleen samenwerkingsverbanden aangaan als zeker is dat dit een besparing of een 

kwaliteitsverbetering op zal leveren; 
 vindt dat klachten snel moeten worden afgehandeld; 

 wil dit ook via een meldpunt “klein leed”; 
 wil snel internet in de gehele gemeente; 

 is voor volledige transparantie; 
 wil geen uitbreiding van het aantal regels; 

 wil optimale dienstverlening aan de inwoners. 
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OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
 

 

 

 is tegen discriminatie in welke vorm dan ook; 
 vindt dat bij de taak van de politie de veiligheid van de burger voorop moet staan; 
 vindt dat een snelle bereikbaarheid van de politie, brandweer en ambulance 24 uur per 

dag gewaarborgd moet zijn; 
 vindt dat er serieus met klachten van burgers moet worden omgegaan; 

 vindt daarom dat indieners van klachten op de hoogte moeten worden gehouden van de 
voortgang; 

 is voorstander van voorlichting over drugs, alcohol, seksuele geaardheid en discriminatie 
op scholen; 

 wil geen coffeeshop binnen de gemeentegrenzen; 
 is voor het gebruik van Buurt WhatsApp; 

 wil geen reclameborden op trottoirs. 
 

VERKEER EN VERVOER 
 

 

 

 is voor invoering van snelheid begrenzende maatregelen op knelpunten; 
 geen aanleg van extra verkeersdrempels, ziet hier liever optische of fysieke 

versmallingen; 
 is voor zorgvuldige uitbreiding van 30 km zones binnen de bebouwde kom; 

 wil doorgaan met het aanleggen van fietspaden; 
 wenst goed onderhoud van wegen, bruggen, fiets- en wandelpaden; 

 is voor bindende afspraken tussen gemeente en bedrijfsleven over laden en lossen in de 
binnenstad; 

 vindt dat bewoners zo weinig mogelijk parkeerhinder moeten ondervinden; 

 wil de huidige situatie met betrekking tot de plaatsnaamborden handhaven; 

 is voor verkeersveilige verbindingen voor alle weggebruikers; 

 wil goed kijken naar doorgaande verkeersverbindingen; 

 vindt dat er regelmatiger gehandhaafd moet worden binnen de bebouwde kom. 
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ECONOMISCHE ZAKEN 

 

 

 blijft voorstander van regelmatige werkbezoeken door de lokale overheid aan bedrijven, 
zodat eventuele problemen tijdig worden gesignaleerd en reparatie achteraf voorkomen 
wordt; 

 vindt dat de gemeente haar aanbestedingen en inkopen waar mogelijk bij bedrijven uit 
de gemeente moet doen; 

 ziet liever kleine bedrijventerreinen bij de dorpen en wil geen gedwongen verplaatsing 
van de bedrijven in de dorpen naar grote industrieterreinen; 

 wil uitvoering van plattelandsprojecten stimuleren; 

 hecht zeer veel waarde aan het landschapsbeheer door onze boeren; 

 vindt het belangrijk dat de agrarische sector in stand wordt gehouden, uitbreiding is 
mogelijk, ook als dit een nevenactiviteit is; 

 is voorstander van het in stand houden van het winkelaanbod in de dorpen; 
 wil geen verdere verschraling van het openbaar vervoer; 

 vindt dan ook dat de treinverbindingen/stations in stand moeten worden gehouden; 

 wil dat er ook in Franeker woon/werklocaties worden aangeboden; 

 wil maatwerk voor ondernemers; 

 wil vestigingsmogelijkheden voor kleine ondernemers vergroten; 

 is voor vrije openingstijden; 

 vindt bedrijvencontactdagen in de regio zeer nuttig. 
 

ONDERWIJS 

 

 

 vindt participatie van ouders bij het onderwijs van hun kinderen belangrijk; 

 wenst een blijvende goede bereikbaarheid van de scholen; 

 pleit voor maximale verkeersveiligheidsmaatregelen voor schoolgaande kinderen; 

 wil blijvende aandacht voor het vervolgonderwijs; 

 vindt dat onderwijsachterstanden moeten worden voorkomen; 

 is voorstander van z.g. brede scholen en samenwerkingsscholen; 

 vindt dat scholen geen leerfabrieken moeten worden. Geborgenheid en 
veiligheidsgevoel voor de leerlingen moeten voorwaarden zijn. 
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CULTUUR, SPORT EN RECREATIE 
 

CULTUUR 
 

 

 vindt het in stand houden van de historische binnenstad en dorpskernen van zeer groot 

belang en is daarbij van mening dat bij grote ingrepen de bevolking vooraf moet worden 
geraadpleegd; 

 vindt dat de publieke functie van sommige gebouwen door openstelling gewaarborgd 
moet worden; 

 is van mening dat toerisme in onze mooie gemeente moet worden bevorderd; 
 vindt dat (culturele) verenigingen ook in stimuleringsprojecten mee mogen doen; 
 wil dat de theaterfunctie van de Koornbeurs behouden blijft; 

 is voor het in stand en goede staat houden van de dorpshuizen; 
 wil Franeker als trekker voor de regio benutten; 

 is voor blijvende ondersteuning aan Radio Eenhoorn. 
 

SPORT 
 

 

 vindt dat vrijwilligerswerk niet weg is te denken bij het goed functioneren van een 
(sport)vereniging; 

 ondersteunt en stimuleert het vrijwilligerswerk van harte; 

 is dan ook van mening dat stimuleringsmaatregelen (zoals behoud van uitkering) 
bespreekbaar moeten zijn; 

 ziet de sport als een belangrijke activiteit in de opvoeding van de jeugd op weg naar 
volwassenheid; 

 is daarom voor verdere initiatieven ter stimulering van jeugdsport; 

 vindt daarnaast actieve sportbeoefening voor jong en oud belangrijk; 

 wil sportvoorzieningen in de dorpen behouden; 

 wil de gemeentelijke zwembaden open houden; 

 zelfstandigheid in de sport bevorderen om de voorzieningen betaalbaar te houden. 
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RECREATIE 
 

 

 vindt het scheppen van recreatiemogelijkheden, ook voor de eigen inwoners heel 
belangrijk; 

 wil alle kansen om het toerisme te bevorderen benutten; 

 ziet het plaatsen van bankjes op mooie plaatsen als eenvoudig en doelmatig middel om 
bewoner en toerist een dienst te bewijzen; 

 ziet het belang van nieuwe vaarroutes door onze gemeente; 

 pleit voor voldoende aanlegplaatsen in dorp en stad; 
 ziet de populaire fietssport als recreatiemiddel voor de eigen inwoners en wil daarvoor 

goede voorzieningen en fietsroutes; 
 vindt het ontwerpen van interessante recreatieve fietsroutes wenselijk. Een fietsroute 

langs het oude Jaagpad van de Salverderweg naar Keimpetille is hier een voorbeeld van. 
 

 

VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

  
JONGEREN 

 

 

 is voor uitbreiding van activiteiten om de vrije tijd van jongeren in te vullen, zoals 
spelmiddagen, themadagen en hobbybeoefening; 

 vindt dat er blijvend activiteiten in de dorps- en buurthuizen moeten worden 
ontwikkeld; 

 onderstreept het belang van scouting en soortgelijke sociaal maatschappelijke clubs en 
verenigingen ter vorming van de jeugd; 

 ziet een belangrijke rol weggelegd voor buurt- en dorpsactiviteiten voor integratie van 
minderheden en jeugd met een maatschappelijke achterstand; 

 is een groot voorstander van het creëren en onderhouden van kinderspeelplaatsen en 
vindt dat kinderspeelplaatsen vrij van hondenpoep en zwerfvuil moeten zijn. 
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OUDEREN 
 

 

 is voorstander van één loket bij de gemeente voor WMO-zaken met steunpunten in de 
dorpen; 

 wil een goede communicatie met de gebiedsteams; 
 wil de budgetten voor gebiedsteams optimaal benutten; 

 vindt dat ouderen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid moeten behouden; 
 vindt dat daarvoor woningaanpassing, maaltijdverstrekking en zorg nodig zijn; 

 vindt regelmatig overleg met ouderenorganisaties belangrijk; 
 vindt dat het mogelijk gemaakt moet worden dat partners zo lang mogelijk bij elkaar 

blijven als een van hen in een instelling wordt opgenomen; 
 pleit voor snelle en adequate hulp door zorginstanties; 

 vindt dat mantelzorgers zo nu en dan ontlast moeten kunnen worden. 
 

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 
 

 

 vindt dat vervuiling bij de bron moet worden aangepakt; 

 meent dat alles in het werk moet worden gesteld om zwerfvuil tegen te gaan; 
 is van mening dat subsidies op oud papier moeten blijven; 

 vindt dat het scheiden van afval aandacht blijft verdienen; 
 wil dat de diverse mogelijkheden van recycling in alle redelijkheid worden benut; 

 vindt dat vervuiling van stad of dorp moet worden bestraft; 
 ziet voorlichting als een belangrijk middel om meer mensen milieubewust te maken; 

 is van mening dat Waadhoeke in verhouding tot de ons omringende gemeenten 
voldoende windmolens heeft toegestaan; 

 is voorstander van hondenpoepbeleid met handhaving; 

 is voor duurzame oplossingen zoals gescheiden regen- en afvalwaterstromen. 
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DUURZAAMHEID 

 
 

 

 door ontwikkelen van het lokale milieubeleid; 

 stimuleren energiezuinig bouwen en verbouwen; 
 realisatie energieneutrale, nieuwe woningen; 

 met woningcoöperaties afspreken hun woningen energiearm te maken; 
 vindt dat alternatieve energieopwekking gestimuleerd moet worden. Er moet worden 

onderzocht of er zonneweiden (zonnepanelen) kunnen worden ontwikkeld; 

 vindt dat schade van delfstoffenwinning te allen tijde moet worden vergoed; 

 geen opslag van kernafval of CO2 in zoutkoepels; 

 geen boringen naar zout in Noordwest-Fryslân; 

 geen (schalie)gaswinning in de gemeente; 

 ondersteunen en stimuleren van de energiecoöperaties in de gemeente; 
 sportgebouwen een energiescan aanbieden; 

 idem scholen en MFA’s; 
 mestvergisters alleen als de omgeving geen bezwaar heeft; 

 gemeentelijke gebouwen voorzien van ledverlichting; 
 openbare verlichting ombouwen naar ledverlichting; 

 uitsluitend groen gas en groene stroom inkopen. 
 

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 
 

 

 ziet graag verdere bebouwing van “lege plekken” in stad en dorp en wil daarbij geen 
aantasting van de karakteristieke uitstraling van de omgeving; 

 vindt dat bij sloop van panden zorgvuldig moet worden gekeken naar de herinvulling; 
 vindt dat gezichtsbepalende panden zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke staat 

bewaard dienen te blijven; 

 wil dorpen leefbaar houden door o.a. kleine, ambachtelijke bedrijven toe te staan; 
 vindt dat het aanbod huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen aan de 

behoefte moet voldoen, zowel in stad als dorp; 
 vindt dat deze steeds meer levensloopbestendig, energiezuinig en duurzaam moeten 

zijn; 
 vindt dat ook de infrastructuur en bovenwijkse voorzieningen duurzaam kunnen zijn ; 
 vindt dat buurten en dorpen ook (tegen vergoeding) kunnen voorzien in het onderhoud 

van openbaar groen. 
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POLITIEKE FEITEN 2010-2018 
 

GemeenteBelang Franekeradeel is bij de laatste twee verkiezingen als winnaar uit de bus 

gekomen. Op basis van deze uitslag heeft zij het initiatief kunnen nemen in de 

collegeonderhandelingen. Mede hierdoor heeft GemeenteBelang een grote invloed gehad op 

de ontwikkeling van de gemeente. Hieronder vindt u een opsomming van ontwikkelingen waar 

GemeenteBelang haar invloed heeft aangewend. 

 

 Fietspaden 

De afgelopen jaren zijn op bijna alle doorgaande wegen vrijliggende fietspaden 

aangelegd. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en geeft de fietser meer gelegenheid 

om van onze prachtige gemeente te genieten. Vanwege de hoge intensiteit van gebruik 

(met name ook kinderen) is GemeenteBelang graag initiatiefnemer geweest van het 

vrijliggende fietspad aan de Hertog van Saxenlaan. 

 

 Scholen 

Er is veel geld geïnvesteerd in het op orde brengen van de schoolgebouwen in onze 

gemeente. Voor GemeenteBelang is het belangrijk om de kinderen zoveel mogelijk 

gebruik te laten maken van hun talenten. 

 

 Dorpen 

Alle dorpen in Franekeradeel hebben de afgelopen periode een facelift gehad. Het is 

voor GemeenteBelang belangrijk dat de dorpen bij de tijd zijn. Ook heeft 

GemeenteBelang haar invloed aangewend om de voorzieningen in de dorpen zoveel 

mogelijk op peil te houden. De meeste dorpen hebben een up-to-date dorpshuis. 

 

 Waterpoort 

Ook de stad Franeker is mooier geworden. Met het project Waterpoort zijn er drie 

bruggen vernieuwd en zijn er prachtige aanlegplaatsen voor de watersport gerealiseerd. 

De Leeuwarderweg, Oud Kaatsveld zijn aangepakt, en het stationsgebied is nu aan de 

beurt. De toegang tot de Elfstedenwijk is verbeterd door middel van de aanleg van een 

tunnel. De buurt zelf verdiend nu alle aandacht. 

In de binnenstad heeft GemeenteBelang voorkomen dat er een rotte kies is ontstaan 

door de vestiging van Poiesz aan de Sjaerdemastraat. Het is een groot plezier om een 

wandeling te maken langs de bolwerken en in het nieuwe stadspark. 

 

 Museum Martena 

Op initiatief van GemeenteBelang is het museum verhuist naar het Martenahuis. 

Hierdoor kon het gebouw en de unieke tuin voor de gemeente behouden blijven. Het 

Museum Martena heeft zich ontwikkelt tot een prachtig, nationaal bekend museum.   
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Ook Gemeentebelangen Menaldumadeel was de laatste twee verkiezingen de winnaar in de 
gemeente Menameradiel. Onderstaand een aantal punten waaraan Gemeentebelangen de 
laatste perioden haar steun heeft verleend om ze te realiseren. 
 

 Algemeen  
Vervanging van de dug-outs op alle voetbalvelden; 
Ondersteuning Skingen/Slappeterp tegen de zoutwinning; 

Alle bestemmingsplannen zijn up-to-date; 
Zwembad Schatzenburg open gehouden; 
Meegewerkt aan de herindeling. 

 

 Infrastructuur 
Forse investeringen in de reconstructies van de onze wegen; 
Ook de rioleringen in alle dorpen gerenoveerd; vanaf 2018 alleen nog regulier 

onderhoud nodig; 
Aanleg nieuwe fietspaden Boksum - Jellum en Berltsum - Ried. 

 

 Dorpen 
Verbouw van de dorpshuizen in Marsum, Boksum, Skingen, Ingelum, Wier en MFC 
Dronryp; 

Er wordt gewerkt aan de MFC’s in Berltsum en Menaam; 
Opruimen oude gebouwen in Berltsum;  
Dorpspleinen Marsum, Berltsum, Boksum, Ingelum en Dronryp; 
Bedrijventerrein bij Menaam. 

 

 Scholen 
Nieuwbouw scholen in Berltsum en Bitgummole; 

Asbestvrij maken van alle scholen; 
Aanpassingen brandveiligheid schoolgebouwen; 

Onderwijsvisie. 
 

 Sport 
Kunstgrasvelden in Berltsum en de Schatzenburg terreinen; 

Hagelnieuw sportcomplex in Deinum; 
Renovatie Roelengahal. 

 

 Gebiedsontwikkeling 

Grote ontwikkelingen rond Marsum, Ritzemasyl, Deinum en Boksum met o.a. 
woningbouwlocatie en nieuw sportveld in Deinum, 
Marsum aan het water. 
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TENSLOTTE 
  

Ook na de herindeling blijft voor Gemeentebelangen voorop staan:  
  

1. Een goede dienstverlening naar de burger; 

2. De burger praat en denkt mee; 

3. Besparen door samenwerking; 

4. Lastendruk op een aanvaardbaar niveau; 

5. Werk en betaalbaar wonen voor onze burgers; 

6. Het ondersteunen van sport en cultuur in alle kernen. 

 

 

Ons motto voor de komende verkiezingen luidt dan ook: 


