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FOORWOORD

Gemeentebelangen bestaat al meer dan 50 jaar en is de onôfhanklike lokale politike partij. Wij 
binne alheel selsstandig en gyn ôfdeling fan ‘n landlike of provînsjale partij. Derdoor kinne wij ôns 
eksklusyf en folledig richte op ‘t welwezen fan alle in-weuners fan Waddenhoek. 

Wij doen dut dus sonder deur provînsy of Ryk oplaide dogma’s. Wij wille ‘n gemeente wezen wer’t 
boud	worre	mot	en	wer’t	‘t	openbaar	ferfoer	niet	ôfskaald	worre	mâg.	Wij	wille	gyn	‘krimpgemeente’	
weze; Waddenhoek is foor ôns te belangryk om an de landlike partijen over te laten; wij binne lokaal, 
krachtig en ambisjeus!  

Gemeentebelangen waar in de perioade 2018-2022 as groatste opposisypartij eerst met 6 raadsleden 
ferteugenwoordigd in de gemeente Waddenhoek. In 2020 braidde de fraksy him út tot 8 raadsleden 
deur	de	overstap	fan	twee	gemeente-raadsleden	út	‘n	ândere	fraksy.	

Wij binne fan mening dat d’r in de kommende jaren echt lústerd worre mot na de inweuners. In de 
ôfl	opene	raadsperioade	is	‘t	‘nabij	en	samen	besturen’	onfol-doende	tot	syn	recht	kommen.	Ferwachtings	
die’t wekt binne, worden niet waarmaakt, en dat draagt niet bij an fertrouwen in ôns gemeente.  

Gemeentebelangen	 wil	 dut	 âns	 doen!	 Wij	 binne	 ‘n	 groat	 foorstander	 fan	 respekt	 en	 waardering	
foor ôns aigen inweuners en ondernimmers. Te faak binne ondernim-mers passeerd bij werk en 
opdrachten. Wij wille ‘n gemeente weze die’t, tegaar met de inweuners, werkt an hur welwezen. 
Inspeule op ‘n tiidperk, werin at mînsen môndiger binne en werin at organisasys, kultuur en 
leefomgeving him hyltyd âns forme sille (as foorbeeld thús- en deeltiidwerk).

Wij make ôns sterk foor ‘n in alle opsichten gesonde gemeente met ‘n landlik en steedlik gebied. Elke 
wyk, dorp of buurtskap is unyk en het ‘n aigen karakter. 
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SPEERPUNTEN 2022-2026

GEMEENTEBELANGEN SAIT:  INWEUNERS FOOROP!

WEUNE
Staat foor ekstra înset en foldoende passend weuninganbod te 
reäliseren	in	de	stâd	en	alle	dorpen	in	de	gemeente	Waddenhoek.

LEEFBERHYD

Werkt an ‘n duurseme leefomgeving met foldoende 
beraikbere foorsienings, werin at gesondhyd, welwezen, 
failighyd, bedrivighyd en natuur optimaal bediend worre.

FASILITERE

Gaat út fan de kracht en de selsstandighyd fan ôns inweuners, 
werbij at de gemeente nou echt ondersteune mot wer’t dat kin.
Insette op ‘n gemeentlik loket in St.-Anne.

DUURSEMHYD

Wil naar ‘n enerzy-neutrale gemeente in 2050, werbij at foor 
ôns inweuners eerst keken wort naar isolere en sonnepanelen, 
met maksimaal gebrúk te maken fan beskikbere subsidys en 
fasiliteiten.

FINÂNSYS
Kiest foor ‘n betroubere gemeente met ‘n slúttende begroating 
met anfaardbere lasten foor ôns inweuners.

sterk, krachtug 

     en ambisjeus!
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BELAIDSRICHTING PER PROGRAMMA

FAILIGHYD EN OPENBARE ORDE  

Gemeentebelangen siet graag dat mînsen hur thús en failig foele. Kriminaliteit grypt diep 
in op slachtoffers en ‘n stevige anpak is norig. De inweuners motte ok sels de basis weze 
om problemen op te lossen deur nander an te spreken op (fout) gedrag. 

Gemeentebelangen
- wil anspore tot soasjale ferbonnenhyd en buurt- en groeps-chats stimulere; 
- fynt dat alle inweuners hur op ‘e straat en thús failig foele motte; meer kontrôle en handhaving 
 deur boa’s, ok bútten kantoortiid om; 
- wil dat meer deelnimmers hur anslútte bij Burgernet; 
- fynt, binnen de landlike norm, ’n korte anrijtiid fan helpdiensten noadsaaklik; 24 uur daags en, 
	 bij	brând,	foldoende	bluswater	in	de	direkte	omgeving;	
- is teugen diskriminasy in welke form dan ok; 
- wil dat d’r foorlichting komt over drugs, alkehol, seksuele geaardhyd en diskriminasy; 
- plait foor effektive maatregels teugen fandalisme en overlast fan hangjongeren; 
- wil gyn koffyshops binnen de gemeentegrînzen; 
- wil ‘n ferbod op ‘t brúkken fan lachgas; 
- wil gyn hinderlike reklamebôrden op trottwaars en gyn sandwichbôrden an lanteernpalen.

Inweuners fan Waddenhoek motte ‘n konstant failighydsgefoel hewwe
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OPENBARE RÚMTE

D’r mot meer infesteerd worre op dut belaidsterrain. Burgerinisjativen op ‘t gebied fan 
groenbeheer, anplant fan bomen, biodiversiteit en de inrichting fan de openbare rúmte motte 
meer waardering krije. 3700 klachten binne d’r waar te feul! 

Gemeentebelangen
-	 wil	minder	strúkken	weghale,	minder	blommeperkys	omforme	tot	grâs	en	meer	bomen	anplante
 om hite-stress te foorkommen en foor ‘t fersterken fan biodiversiteit; 
- kiest foor fersterking fan biodiversiteit deur ‘t opskalen fan ‘t bestaande groen en ‘t omformen 
	 fan	monotoane	grâsfelden	na	blomrike,	farieerde	en	ekologys	waarde	folle	stikkys	groen	en/of	
 ploktúnnen; 
- wil behoud fan monumintale en beeldbepalende bomen en groeneleminten; bomen ferordening;
-	 wil	dorpsbelangen/wykferenings	de	mooglikhyd	biede	foor	blâdbakken;	
-	 kiest	foor	meer	bankys,	ôffalbakken	en	blikfangers	bij	de	fyts-	en	koierroetes	lâns;		
- wil ‘n duurseme openbare ferlichting; idereen mot him failig foele, ok in ‘t donker; 
- wil, wer at mooglik is, meer honne-losloopgebieden in ‘t steedlik gebied; honnen anline binnen
 de beboude kom en honnenstront mot altyd deur de aigner fan de hônd oprêden worre; 
- wil genog beweegfryndlike rúmte kreëre om in aigen omgeving te speulen of bútten te sporten; 
-	 wil	dat	rijdiken,	fytspâden	en	waterwegen	fan	goeie	kwaliteit	binne.

Maatskaplike ontwikkelings en toenimmende belangstelling 
fan de inweuners frage om andacht foor openbare rúmte 

BELAIDSRICHTING PER PROGRAMMA 
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FERKEER EN FERFOER 

Gemeentebelangen fynt ‘t fan groat belang om feul andacht te skinken an de sitewasy om 
‘verkeer en ver-voer’ hine. In ‘t ferkeer binne nag altyd feul slachtoffers te betreuren. Reden 
foor aktive stappen! 

Gemeentebelangen
- wil bij ferfanging fan plaknaambôrden: 
	 -	in	‘t	eerdere	Franekeradeel:	Nederlânse	naam	boven,	Frise	d’r	onder;	
	 -	in	‘t	eerdere	Menameradiel	en	Littenseradiel:	Frise	naam	boven,	Nederlânse	d’r	onder;	
	 -	in	gebied	’t	Bildt:	de	Bildtse	naam	boven,	Nederlânse	d’r	onder;	
	 -	in	Minnertsga:	de	bestaande	sitewasy	handhave	(Nederlânse	naam	boven,	Frise	d’r	onder)		
-	 wil	‘n	betaalber	ov-netwerk	en,	bij	oplaid	strekken	fan	buslinen	(deur	de	provînsy),	op	geringe	
 loopôfstand ‘n goed beraikber openbaar ferfoer foor alle weunkerns;
- wil de spoorferbinding Harlingen-Luwt handhave met de bestaande of betere dienstregeling; 
- wil prioriteit foor de failighyd fan fytsers en foetgangers in ‘30 kilometerzones’; 
- plait foor maksimale ferkeersfailighyds-maatregels foor skoalkines; 
- wil plannen ontwikkele foor de baide beweunde Bildtdiken om deuze ferkeersfryndliker te 
 maken, met name ok foor fytsers; 
- is foor permaninte ferkeersedukasy; 
-	 wil	passeerstroken	op	landlike	rijdiken	(bijgelyks	bij	toegangsplakken	perselen);	
- is foor binende ôfspraken tussen gemeente en bedriven over lade en losse bij groatwinkelbedriven.

Inweuners hewwe behoefte an goeie en failige 
ferkeers- en ferfoersmooglikheden
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EKONOMY EN WERKGELEGENHYD

De gemeente mot ‘n sterk fasiliterende en útdagende rôl ferfulle foor plaatslike 
ondernimmers; foor nije en bestaande bedriven mot deselde regelgeving gelde.

Gemeentebelangen
- wil dat Waddenhoek foor ‘t MKB de fryndlikste gemeente wort: ‘n ècht ondernimmersloket met 
 een anspreekpunt en met ‘n funksjonaris, die’t startende ondernimmers en ZZP’ers stimuleert, 
 fasiliteert en helpt bij ‘t reäliseren fan hur bedriifsplannen om soa ‘n mooie start make te kinnen; 
- wil dat Waddenhoek ok plaatslike ondernimmers en lokale ZZP’ers útnoadigt bij gemeentlike 
 anbestedings en opdrachten;   
-	 wil	‘n	fi	zy	ontwikkele	om	al	festigde	bedriven	te	behouwen	en	nije	an	te	trekken;	hierfoor	geregeld	
	 overlêg	met	stands-	en	branche-organisasys	(LTO-Noord)	en	(ondernim-mers)ferenings.	Behoud	
 en groei fan bestaande werkgelegenhyd is ‘n speerpunt; 
-	 fynt	dat	de	nije	Omgevingswet	en	-fi	zy	niet	beperkend	werke	mâge;	
- wil op de bedrive-terrainen in de dorpen weune en werke kombinere en stimulere; 
- fynt bedrive-kontaktdagen in de regio bra nuttig; 
- fynt ‘t belangryk dat de agrarise sektor in stand houwen wort; wil toestaan om passende 
	 nevenaktiviteiten	te	ontplooien	(bijgelyks	kampere	bij	de	boer);	
- hecht waarde an landskapsbeheer deur boeren, duursem en met behoud fan landskaplike- en 
 natuurwaarden; 
- fynt dat de túnbousektor in Waddenhoek meer andacht ferdient; 
- wil dat Waddenhoek him intînsyf belaidsmatig doende houwe mot met de ontwikkelings om de
 Waddensee hine en de Waddenkust in ‘t besonder.

Waddenhoek mot ‘n ondernimmende gemeente weze met foldoende
mooglikheden en werk foor inweuners en ondernimmers

BELAIDSRICHTING PER PROGRAMMA 
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REKREÄSY EN TOERISME 

Waddenhoek: ‘n groene, natuurlike omgeving met ‘n authintike en historise stâd Franeker en 
met mooie dorpen en buurtskappen in ‘n prachtig open landskap. ‘n Opdracht foor ôns 
om ‘n goeie gastheer te wezen en in te setten op die rôl!  

Gemeentebelangen
- fynt dat ondernimmers de rúmte en ondersteuning krije motte om plannen út te foeren; 
	 ‘n	eenfoudige	fergunningferliening	kin	hur	derbij	helpe!	
-	 wil	dat	fyts-	en	koierpâden	foor	idereen	toeganklik	binne	en	dat	d’r	foldoende	rúmte	is	om	in	de	
 aigen omgeving te sporten, te koieren en te fytsen; 
-	 wil	‘n	búttendyks	fytspâd	dat	foldoende	rust-	en	útkykmooglikheden	krije	mot	en	bijdraagt	an	de	
 beleving fan de Waddenkust; 
- fynt dat ‘t landskap en de diverse roetes antrekliker en natuurlijker worre motte met foldoende 
 rustplakken en útnoadige mot tot ‘n fyts- of koiertocht. 
- wil dat roetes met landskaplike en historise besienswaardigheden foorsien worre fan ‘n 
 QR-informasykoade;
-	 wil	dat	alle	toeristise	informasy	op	een	website	te	fi	nen	is;	
-	 húsferkoop	fan	agrarise	produkten	bij	‘n	roete	lâns	is	toestaan	en	kin	de	ferbining	tussen	boer,	
 burger en rekreänt fersterke; 
- siet ‘t belang fan goed befaarbere rekreätive waterwegen foor de klaine plezierfaart met foldoende
 antreklike anlêgplakken en trelerhellings;  
- fynt dat d’r meer rúmte weze mot foor kemperplakken op derfoor geskikte lokasys; 
- wil ‘n foortfarende promoasy fan alles wat Noordwest Frysland, en in ‘t besonder Waddenhoek, te 
 bieden het op ‘t gebied fan rekreäsy en toerisme, weronder ‘t fytsen en ‘t koieren bij de Waddensee 
	 lâns,	ôns	werelderfgoed	(wer’t	wij	trots	op	binne).	‘n	Aktuele	sintrale	website	met	alle	informasy	is	
 hierbij onontbeerlik; 
- wil gyn infoering fan toeristebelasting.

Inweuners en toeristen motte hur ontspanne kinne in Waddenhoek

www.gemeentebelangen.frl
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EDUKASY EN JEUGD 

Gemeentebelangen looft in spesifi ke talinten bij idereen. Mînsen worre gelukkiger at se hur 
talint omsette kinne in kinnis en faardigheden. Dut proses start al bij jonge kines en krijt form 
in goed onderwiis. 

Gemeentebelangen
- fynt dat onderwiis geven worre mot in goed outilleerde en moderne gebouwen
-	 is	trots	op	de	Franeker	Academie	(edukasy	foor	groate-mînsen)	en	‘n	foorstander	fan	de	
 weekeandskoal; 
- wil de samenwerking befordere tussen ‘t onderwiis, bedriifsleven en gemeente om soa
	 ô.â.	foldoende	stageplakken	te	garanderen	(Campus	op	‘t	Bildt);					
- wil skoalfersúm krachtig en passend anpakke. ‘t Is faak ‘n foorboade fan skoalútfal met 
 achterstanden en ‘t niet halen fan ‘n diploma; 
- siet ‘n belangrike rôl weglaid foor buurt- en dorpsaktiviteiten foor de jeugd 
	 (ok	met	‘n	maatskaplike	achterstand);	
- wil goed onderhouwen, honnestrontfrije speultúnnen in buurten en dorpen;  
- fynt dat groat onderhoud fan speeltúnnen en -plakken bij de gemeente lêge mot;
- is foor ‘t kreëren fan plakken wer’t jeugd bijnander komme kin en gesellig chille kin; 
- fynt dat idereen him úttere kinne mot in syn of hur aigen taal. In Waddenhoek is d’r andacht foor ‘t
	 Nederlâns	en	Frys,	maar	ok	foor	de	streektalen:	‘t	Bildts	en	‘t	Stadsfrys	(‘t	Franekers);	deuze	4	motte	
 ‘n blivend plak behouwe; 
- is foorstander fan ‘t útbraiden fan aktiviteiten foor de infulling fan de frije tiid fan jongeren naast sport. 
 De Jongeren Advies Raad kin hierin ‘n rôl speule; 
- fynt ‘t belangryk om ôns jeugd al froeg bij de gemeentlike polityk te betrekken
	 (deurgaan	met	‘t	jaarliks	anstellen	fan	‘n	kynderburgemeester).

Inweuners en toeristen motte hur ontspanne kinne in Waddenhoek

BELAIDSRICHTING PER PROGRAMMA 
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SPORT EN BEWEGING

Gemeentebelangen siet ferenings as een fan de lokale steunpunten in dorpen en stâd en wil 
dat de ge-meente inisjativen fan ferenings stimuleert, ondersteunt en fasiliteert. 
‘t Fereningsleven draagt ommers bij an plezier, soasjale samenhang, welwezen en gesondhyd.  
Sport het bewezen ‘n leerskoal te wezen foor jong en oud en formt soa faak ‘t semint in de 
samenleving wer’t dat mominteel soa hard norig is. ‘t Sorgt op skoal ok foor betere 
prestasys bij jongeren.  

Gemeentebelangen
- wil blivende andacht foor kwalitatyf goeie foorsienings foor ‘t sport- en fereningsleven, ônder 
	 ândere	deur	infesterings	in	akkommodasys,	(kûnst)grâsfelden,	ferlichting	en	parkeergelegenheden;	
-	 wil	‘t	gemeentlik	sportbelaid	(Sportnota)	evaluere	en	aktualisere;	
-	 wil	inisjativen	fan	ferenings	aktyf	ondersteune	met	soepel	fergunningsbelaid,	fasiliteiten	of	fi	nansjele	
 ondersteuning; 
- wil ‘n transparante, eerlike en sorgfuldige ferdeling fan ‘t beskikbere budzjet foor sport en ferenings; 
- wil sport en bewege stimulere foor àlle inweuners fan jong tot oud; spesjale andacht foor sport foor 
	 mînsen	met	‘n	hendikep;	breedtesport	foor	topsport!	
-	 kiest	foor	behoud	fan	de	sport-	en	beweegteams	(buurtsportcoaches),	die’t	in	opdracht	fan	de	
 gemeente sportaktiviteiten stimulere en organisere; 
- wil	samenwerking	tussen	(sport)ferenings,	skoalen,	bedriven,	kûnst-	en	kultuurorganisasys	befordere;	
- wil ‘t onderhoud op sportkompleksen deur frijwilligers, frijblivend en teugen ‘n fergoeding, stimulere; 
-	 wil	‘n	jaarlikse	toekinning	fan	‘n	gemeentepinning	foor	sportprestasy(s)	op	provinjaal,	landlik	en	
 mondiaal nivo.

Sport, bewege en ‘n gesonde leefstyl binne ‘t semint foor ‘n betere samenleving
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KÛNST EN KULTUUR  

Daagliks wort d’r folop werkt an kûnst-útterings en binne d’r inweuners die’t hur ferenige 
om de kûnst- en kultuur-útterings en de geskidenis fan ôns dorpen en stad te bewaren 
en te toanen. 

Gemeentebelangen
-	 wil	Franeker	profi	lere	as	dè	Kaatsstâd	fan	Nederland;	
- wil, de fan-oudsher, bestaande antrekkingskracht fan de Bildtdiken, met ‘n spesifyk karakter en 
	 ‘t	Bildt	met	‘n	aigen	taal	en	kultuur	(’t	Bildts	aigene)	behouwe;	
- wil meer andacht bestede an ‘t behoud fan kultureel erfgoed;
- wil dat partikulieren, ferenings en organisasys die’t hur însette foor kulturele- en sporteveneminten, 
	 alle	rúmte	krije	om	dut	in	de	toekomst	ok	te	doen.	Te	dinken	fâlt	an:	mezyk,	openlucht-speulen,	sang,	
 teneel en eveneminten as de Agrarische Dagen, de Bildtse Aardappelweken, ‘t Fierljeppen en 
	 de	PC;	
- wil openbare kulturele aktiviteiten befordere en ondersteune en de prosedure foor ‘t anfra-gen fan 
	 fergunnings	fereenfoudige;	rúmtes	kreëre	foor	(amateur)muzikanten	om	te	oefenen	en	op	te	treden;	
-	 wil	‘n	aktyf	kontakt	tussen	skoalen,	de	Koornbeurs	en	ândere	podia	in	de	gemeente	insake	de	
 programmering fan kûnst- en kultuur-útterings.

Kûnst- en kultuur-útterings ferrike ‘t leven fan ôns inweuners

BELAIDSRICHTING PER PROGRAMMA 



www.gemeentebelangen.frl

13

WERK, INKOMMEN EN MAATSKAPLIKE ONDERSTEUNING 

Feul inweuners in Waddenhoek hewwe moeite om rond te kommen. Sommigen hewwe 
skulden en achterstand bij ‘t fi nen fan werk, komme in de bijstand en hewwe ekstra help 
norig. De gemeente dient útfoering te geven an de Participatiewet: inweuners met en 
sonder beperking helpe, werbij at persoanlike omstandigheden sintraal staan. 
Bij Gemeentebelangen weegt de mînslike maat swaar met bij beslútforming rondom 
sorgfoorsiening: ondersteuning na behoefte, liefst soa dicht mooglik bij huus, deur 
steunpunten in de groate kerns te reäliseren. 

Gemeentebelangen
- fynt dat idereen ‘mee moet kunnen doen’ met de samenleving op basis fan gelykwaardige 
 rechten en plichten; 
-	 wil	sorge	foor	meer	plakken	foor	mînsen	met	‘n	beperking	bij	reguliere	werkgevers	en/of	bij	‘t	
	 soasjale	werkfoorsieningsbedriif	Fryslân	West;	
- wil, at inweuners sorg en ondersteuning norig hewwe, sij deuze ok krije kinne 
	 (sonder	lange	wachttiden	en	levertiden);	
- wil ‘n adekwate skuld-dienstferliening met ondersteuning en foorlichting, richt op toekomstperspektyf 
 en aigen ferantwoordlikhyd; 
- wil ‘n gemeente weze met ‘n anjagende en ondersteunende rôl om ‘t profesjonele sorgfangnet 
 te innoveren; 
- wil mantelsorgers doelgericht ondersteune en eksplisyt betrekke bij sorginfulling;  
- kiest foor înset fan Persoonsgebonden Budgetten at dut beter past in ‘n sitewasy;     
- fynt aktiviteiten die’t inweuners helpe met ‘n taalachterstand belangryk; 
- wil frijwilligersorganisasys aktyf steune met trenings om hur feerder ontwikkele te kinnen;   
- fynt dat d’r foldoende banen op ider nivo beskikber weze motte binnen de gemeente. Derbij mot 
 d’r spesjale andacht weze foor jongeren, soadat sij na hur oplaiding in ôns gemeente weunen blive; 
-	 wil	‘t	anlêgen	fan	glâsfezelkabels	in	soawel	de	dorpen	en	Franeker	as	in	de	búttengebieden	fersnelle	
	 (thúswerke	is	foor	feul	mînsen	de	reäliteit);
- wil him richte op ‘t fersneld útbraiden fan de netwerkkapasiteit, soadat d’r meer enerzy roduseerd 
	 en	transporteerd	worre	kin	(Liander	noemt	de	netkapasiteit	in	de	gemeente	‘n	groat	probleem!)
- wil Voedselbanken ondersteune.

Beheersbere kosten in ‘t soasjale domein en foldoende werk, 
Ok foor mînsen met ‘n beperking en de jeugd. 
Doelgerichte anpak is laidend bij sorgfoorsiening en -ferliening

www.gemeentebelangen.frl

	 en	transporteerd	worre	kin	(Liander	noemt	de	netkapasiteit	in	de	gemeente	‘n	groat	probleem!)



RÚMTLIKE ONTWIKKELING

Rúmtlike ontwikkeling (planology) hout him doende met rúmte. Waddenhoek mot in de 
kommende jaren meer inspanning toane bij ‘t plennen fan weuningbou, bedriifsontwikkeling, 
landbou en natuurgebieden. Gemeentebelangen het ‘t potînsjeel an inbraidingslokasys in 
Waddenhoek in beeld brocht. ‘t Is noadsaaklik dat de rezy insake ‘t weuninganbod bij de 
dorps- en wykbelangen komt te lêgen. Weunwînsen en ‘n fersnelde anpak in ‘t 
weuningbouprogramma is ‘n speerpunt! 

Gemeentebelangen
- wil dat indiende weuningbouplannen fan dorps-, wyk- en streekbelangen (eventueel partikulieren 
	 en	projektontwikkelers)	deur	de	gemeente	foortfarend	–	soa	mooglik	met	fersnelde	prosedures	–	
 oppakt worre; 
- wil dat de gemeente plannen ontwikkele sil foor weuningbou in de deur Gemeentebelangen 
 androegen inbraidingslokasys; 
- wil dat de gemeente der wer’t gyn inbraidingslokasys beskikber binne, ondersoekt at d’r ‘n 
 útbraidingslokasy mooglik is; 
- wil dat d’r bij weuningbouplannen andacht is foor betaalbere weunings foor al ôns inweuners met 
	 spesjale	andacht	foor	jongeren/starters	en	foor	levensloopbestindige	weunings;		
- wil starte met ‘pilots’, soa-as ‘lytse húskes en knarrenhof’ om erfaring op te doen en ‘n blaudruk te 
 ontwikkelen foor feerdere útrôl in de gemeente; 
- wil ‘n rúmme ondersteuning fan inisjativen út de samenleving op ‘t gebied fan rúmtlike ontwikkeling, 
 naar aard en skaal;   
- wil ‘n betaalber anbod foor huurweunings met útdagende prestasy-ôfspraken met de weuning-
 boukorporasys; 
- wil dat d’r enerzysúnnig boud wort; 
- wil metwerke an ‘n goeie húsfesting fan arbeidsmigranten; 
- is foor de instandhouwing fan de goeie staat fan dorpshúzzen;
-	 wil	ferpaupering/ferloedering	teugengaan;	
- wil wyk- en dorpsbudzjetten foor beweunersinisjativen.

De stâd en de dorpen hewwe d’r recht op om hur naar 
aard skaal ontwikkele te kinnen
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BELAIDSRICHTING PER PROGRAMMA 
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DUURSEMHYD, MILJEU EN LANDSKAP

Om húshouwens en bedriven fan enerzy te foorzien mot de trânsisy op ‘n failige, effi sjinte 
en duurseme menier plakfi ne. Antasting fan landskappen en miljeu motte soa feul mooglik 
beperkt worre. ‘n Koeliselandskap is deur syn klainskalighyd met hagen en houtwâlen fan 
groat belang foor de lokale fl ora en fauna. 

Gemeentebelangen
-	 is	fan	mening	dat	bestaande	dorpsmôlns	ferfongen	worre	mâge,	mits	in	overeenstimming	met	
 ‘t bestimmingsplan en de baten naar ‘t dorp gaan; 
- wil de soanoemde Groninger Molen tot 15 m. op aigen terrain en foor aigen gebrúk toestaan;  
- fynt dat ferfanging fan de bestaande wynmôlnparken kin folgens ‘t bestimmingsplan
	 (solitêre	môlns	der	graag	in	opnimme);	
-	 wil	in	de	toekomst	ok	enerzysúnnig	(neutraal)	bouwen	en/of	ferbouwen	stimulere;	
- fynt dat alternative enerzy-opwekking stimuleerd worre mot; 
- wil dat ska fan delfstoffenwinning altyd deur ‘t Ryk fergoed worre mot; 
-	 is	teugen	opslag	fan	kernôffal	of	CO2	in	soutkoepels	en	teugen	‘t	winnen	fan	(skaly)gas	en	‘t	
 boren na sout; 
- wil gyn produktive grônden brúkke foor sonneparken; kin wel op niet brúkte industryterrainen 
	 en	op	geluudswâlen;	
- wil enerzykoöperasys in ôns gemeente fasilitere en stimulere; 
- fynt dat de gemeente alleen nag groen gas en groene stroom inkope 
 mot; 
-	 wil	elektrise	laadpâlen	op	strategise	plakken;		
-	 wil	gyn	registrasysysteem	foor	‘t	anbieden	fan	soorten	restôffal	(Diftar);	
- wil dat de bestaande subsidy-ôfspraak op oud pepier blyft;  
- wil dat ‘t brúkken fan plestik ferpakkings teugengaan wort; 
-	 wil	‘plas-dras’	(watergebiedsys	foor	feugels)	en	inisjativen	dertoe	ondersteune;	
- wil ‘t waterpail binnendyks ferhoge en soet water buffere om fersilting teugen te gaan
- wil ‘n búttendykse fersterking fan de seedijk, in kombinasy met de wînste natuurontwikkeling;
	 dut	mâg	niet	ten	koste	gaan	fan	kostber	landbou-areaal;
-	 wil	gyn	ontpoldering	bij	Westhoek.	Natuurontwikkeling	mot	búttendyks	plak	te	fi	nen.				
- ontpoldere fan de Siemen Rienkspolder is ‘n teugennatuurlike handeling in de ontstaansgeskidenis 
 fan ‘t Bildt
- Binnendykse natuurfersterking kin deur middel fan pailferhoging en de anlêg fan natuurlike 
	 wâlbeskoeiing	en	herstel	fan	boerehiemen.	
- wil skoalen en MFA’s enerzyscans anbiede insake ‘t ferduursamen.

Waddenhoek mot ‘n duurseme leefomgeving biede met 
optimale sorg foor natuur en landskap

- wil gyn produktive grônden brúkke foor sonneparken; kin wel op niet brúkte industryterrainen 

-	 wil	gyn	registrasysysteem	foor	‘t	anbieden	fan	soorten	restôffal	(Diftar);	

-	 wil	‘plas-dras’	(watergebiedsys	foor	feugels)	en	inisjativen	dertoe	ondersteune;	
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BESTUUR, ORGANISASY EN FINÂNSYS

Gemeentebelangen staat foor openhyd, benaderberhyd en trânsparânsy. Ons partij wil 
antisipere op de Omgevingswet: ‘n gesonde fysike leefomgeving in stand houwe en ‘t 
bestaande oerwoud an beperkende regels nòù al werom dringe. ‘n Folle înset op kommunikasy 
met bestuurders en amtners die’t openstaan foor ‘t kontakt met de inweuners om die rúmte 
te geven foor inisjativen en foor ‘t oplossen fan lokale problemen.
 

Gemeentebelangen
wil met betrekking tot BESTUUR:
- werom naar ‘t wij-gefoel
- dat gemeente Waddenhoek dúdlik, daadkrachtig en toekomstgericht is; ‘n ‘meewerkende’ 
	 gemeente	die’t	de	daad	bij	‘t	woord	foegt.	De	kreet:	‘Het	kan	of	mag	niet’	bestaat	niet!			
- minder regelsucht fan de overhyd. De gemeente mot durve los te laten en fertrouwen hewwe 
 in hur inweuners en fooral niet nag meer allerhande re-geltsys;  
-	 meer	en	‘n	betere	grip	op	de	samenwerkingsferbanden	ô.â.	op	de	finânsys	
- de inweuners, maar ok ferenings, belangegroepen, ondernimmers en instellings, tidig
 betrekke bij alles wat d’r speult binnen de gemeente; hur niet achterôf ferrasse; 
- dat soawel de raad as ‘t kollezy sober en doelmatig werke; 

Gemeentebelangen
wil met betrekking tot ORGANISASY:  
- foor inweuners en ondernimmers: klantfryndlikhyd, behelpsemens en snelhyd fan handelen; 
	 en	dat	is	gyn	gûnst!	
- is foor ‘t bliven fan ‘n dorpekoördinator;
- ‘n ferenings-kontaktfunksjonaris die’t ferenings steunt, begelaidt, ontsorgt en wegwiis maakt op 
 ‘t gebied fan fergunnings, fersekerings, anfragen subsidys, landlike wetgeving, en soa feerder;  
- dat de omfang fan ‘t gemeentlik apparaat ôfstimd wort op de taken fan de gemeente; 
- dat ok de persoanlike dienstferliening blyft, fooral foor de minder digitaal-faardige inweu-ner; 
- insette op samenwerken fan de ferskillende amtlike ôfdelings; niet ferkokere; 
-	 na	4	jaar	‘n	ondersoek	naar	effektyf	en	effisjint	werken	fan	de	amtlike	organisasy;	
- dat inweuners, ondernimmers en organisasys aktyf ondersteund worre deur de gemeente, 
 at ‘t gaat over ‘t ferwerven fan subsidys bij de ryksoverhyd, de provînsy, de Europese Unie en 
	 finansjele	fônsen;	

De gemeente Waddenhoek mot ‘n betroubere en foorspelbere overhyd weze 
met ‘n effektive dienstferliening en ‘n hoog foorsieningsnivo: dúdlik, daadkrachtig 
en toekomstgericht
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Gemeentebelangen
wil met betrekking tot FINÂNSYS: 
- ‘n Reëel slúttende meerjarenbegroating met ‘n goeie reserve-pesisy. De jaarrekens 
(ok	die	fan	de	Gemeenschappelijke	Regelingen)	worre	tidig	opsteld;	goed	risikomanagemint	infoere;	

- lezjes met-konform en seker niet hoger dan de maakte kosten. Inspanningsferplichting fan de 
	 gemeente	(deuze	soa	leeg	mooglik	houwe);	
- werk met werk make; 
- gyn ekstra belasting heffe op leegstaande panden om leegstand te beperken; 
- ‘n gesonde begroating is d’r foor de inweuners, de inweuners binne d’r niet om de begroating 
 gesond te maken; wat mot dat mot, wat niet mot doen wij niet; OZB-opbringst ferhoge, at dut niet 
	 âns	kin;	
- beoordele at ôns fastgoed fan strategys belang is. Soa niet, dan ôfstote; 
- útgaven út ‘t Ontwikkel- en Dienstverleningsfonds goed ôfwege, met ’t belang foor de inweurners 
 foorop.
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Gemeentebelangen het hur rôl in de gemeenteraad as groatste opposisypartij oppakt en 
antoand dat ‘t foerde belaid bijstuurd worre mot. 
 
Lústere:  
Fan de start fan Waddenhoek ôf sou de polityk lústere na de inweuners. Niet idere partij het dut op de 
selde menier oppakt. Gemeentebelangen het lústerd en risseltaat boekt bij de folgende saken: 
 
Openbare rúmte: 
D’r kwammen klachten over de radarpost in Wier. Gemeentebelangen het dut onderwerp op de 
aginda set. Utaindlik het defînsy baksail haald en sil d’r foor sorge dat de overlast ophout. 
 
D’r kwammen klachten met betrekking tot ‘t ferdwinen fan beskermde bomen en bomerijen. Na 
ingripen fan met name Gemeentebelangen komt d’r nou ‘n bome-ferordening. 
 
D’r	kwammen	klachten	over	‘t	ferdwinen	fan	groenbossys,	der’t	grâs	foor	in	‘t	plak	kwam.	Sil	foordeliger	
weze in kosten onderhoud, maar faak gyn gesicht. Gemeen-tebelangen het d’rfoor sorgd dat dut niet 
meer sonder overlêg met de anweunenden gebeurt. 
 
De anlêg fan ‘t Voedselbos op Ouwe-Syl kwam maar niet feerder. Na ingripen fan Gemeentebelangen 
en ‘n ekskús fan de wethouwer is ‘t Voedselbos nou reäliseerd. 
 
Finânsys: 
De meerjarebegroating is deuze perioade tot twee keer toe niet faststeld deur de gemeenteraad. 
Gemeentebelangen herinnerde de raadsleden an hur aigen ôfspraken met betrekking tot de 
begroating, en dat resulteerde in ‘n hersiening fan de sifers en útgangspunten. 
 
Om	‘n	eerlike	ferdeling	fan	de	rioeltariven	te	beraiken,	worde	‘n	basisheffing	infoerd.	As	donderslag	
bij heldere lucht stelde ‘t kollezy foor om dut na 1 jaar alweer te skrassen. De koalisy stimde in, 
om	twee	jaar	later	weer	op	hur	beslút	werom	te	kommen,	en	de	heffing	weer	in	te	foeren.	Wij	houwe	
niet	fan	swabberen,	maar	binne	foor	‘n	eerlike	ferdeling!	

 

POLITIKE FAITEN FAN GEMEENTE-
BELANGEN PERIOADE 2018-2022 

INWEUNERS

  FOOROP!
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Ferkeer en fervoer:  
Gemeentebelangen	het	‘t	inisjatyf	nommen	om	de	fytspâden	op	‘t	trajekt	Hatzum	-	Wînsum,	en	
Menaam - Wier op de politike aginda te krijen. Met name richting Baaium binne ferwachtings wekt 
deur de raad. Gyneen wil deurpakke. Gemeentebelangen wel. 
 
Deur	‘n	moasy	fan	Gemeentebelangen	wort	nou	‘t	mooie	fytspâd	fan	Dainum	na	Dronryp	ôfmaakt,	
bij	‘t	Van	Harinxmakanaal	lâns.	
 
Gemeentebelangen	het	him	(blivend)	sterk	maakt	foor	‘t	behoud	fan	‘t	openbaar	ferfoer	in	ôns	
gemeente. Met name de dorpen der’t nou bus 71 deur ‘t dorp rijt, worre de dúppe. Andere partijen 
in de gemeente Waddenhoek kwammen krekt in aksy, nadat de provînsy al besloaten had buslyn 71 
te strekken.  

Sport en Rekreäsy:  
Gemeentebelangen het ‘t inisjatyf nommen om ‘t swimbad fan Schatzenburg open te houwen 
tidens	de	seumermaanden	(2018-2019).	Ok	hewwe	wij	de	plannen	foor	de	swimlokasy	Swanneblom	
ondersteund. 
 
Deur ‘n amendemint fan Gemeentebelangen is de kaatssport as unique selling point foor ôns 
gemeente fastlaid. Maar die mof mot nag feerder antrokken worre.

Weune: 
Gemeentebelangen is al twee jaar doende om ‘t kollezy in beweging te krijen met weuningbou; 
dut skiet maar niet op. Gemeentebelangen het de sitewasy met beskikbere grônd en boulokasys 
in kaart brocht en toestuurd an ferenings fan dor-pen en wiken. Wij hewwe de ôfspraak dat d’r fan 
de gemeente út werkt wort met ‘t motto: ‘At ‘t half kin, dan mot ‘t heel’. Spitig genog is hier nag niet 
feul fan te-recht kommen. 
 
Gemeentebelangen waar inisjatyfnimmer fan ‘t projekt Lyts Wenjen in Belkum. Be-taalbere húzzen 
foor starters en ouweren. Wilens is dut projekt nou weunen worren met ‘n behoorlik priiskaartsy. 

Gemeentebelangen	het	met	‘n	moasy	‘t	Ryk	froegen	de	ferhuurdersheffing	ôf	te	skaffen.	

Algemeen: 
Deur ‘n moasy fan Gemeentebelangen is de gemeente Waddenhoek Regenboog-gemeente worren. 
Dut het tot gefolg dat Waddenhoek ‘n aktyf en previntyf anti-diskriminasybelaid foert. 
 
Om d’r foor te sorgen dat de gemeenteloketten goed beraikber binne, het 
Gemeentebelangen	plait	foor	‘n	steunpunt	in	St.-Anne.	Hoewel	at	ândere	partijen	sêge	ôns	punt	
te ondersteunen, is ‘t stil worren. Ok út ‘t kollezy weg komt gyn inisjatyf. Ach ja, ‘t is maar ‘n uur 
rijen met de bus na Franeker.
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