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FOARWURD

Gemeentebelangen bestiet al mear as 50 jier en is dé ûnôfhinklike lokale polityke partij. Wy bin 
alhiel selfstandich en gjin ôfdieling fan in lanlike of Provinsjale partij. Dêrtroch kinne wy ús 
eksklusyf en folslein rjochtsje op it wolwêzen fan alle ynwenners fan Waadhoeke.

Wy dogge dit sûnder de troch provinsje of it Ryk opleine dogma’s. Wy wolle in gemeente wêze 
wer’t	 boud	wurde	moat	 en	wer’t	 it	 iepenbier	 ferfi	er	 net	 ôfskaald	wurde	mei.	 Ek	wolle	wy	perfoarst	
gjin ‘krimpgemeente’ wêze; Waadhoeke is foar ús te wichtich om dat oer te litten oan de lanlike 
partijen; wy bin lokaal, krêftich en ambisjeus!  

Gemeentebelangen wie yn de perioade 2018-2022 as grutste opposysjepartij mei 6 riedsleden 
fertsjinwurdige yn gemeente Waadhoeke. Yn 2020 wreide de fraksje út nei 8 sitten, troch de oerstap 
fan twa gemeenteriedsleden fan in oare partij.
Wy bin fan miening dat de kommende jierren goed harke wurde moat nei it lûd fan de ynwenners. Yn 
de	ôfrûne	riedsperioade	is	it	‘tichtby	en	en	meiinoar	bestjoeren’	neffens	ús	net	foldwaande	ta	har	rjocht	
kommen. Dy ferwachtings binne net wiermakke, dat draagt net by oan it betrouwen yn ús gemeente.
  
Gemeentebelangen wol dit oars dwaan! Wy bin in grut foarstander fan respekt en wurdearring foar ús 
eigen ynwenners en ûndernimmers. Te faak wurde dizze ûndernimmers te koart dien by wurk- en oare 
opdrachten. Wy wolle in gemeente wêze dy’t, tegearre mei har ynwenners, wurket aan it wolwêzen fan 
elkenien. Ynspylje op in tiid, wer’t minsken mûlryper binne en wer’t organisaasjes, kultuer en 
libbensomjouwing hieltyd feroarje (bygelyks thús en dieltiid-wurkjen).

Wy meitsje ús sterk foar in yn alle opsichten sûne gemeente mei in lanlik en stêdelik gebied. Eltse wyk, 
doarp of buertskip is unyk en hat har eigen(aardich)heid.
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SPEARPUNTEN 2022-2026

GEMEENTEBELANGEN SEIT:  YNWENNERS FOAROP!

WENJEN
Stiet foar ekstra ynset om foldwaande passende wenningbou 
te realisearjen yn de stêd en alle doarpen fan Waadhoeke.

LEEFBERENS

Wurkje oan in duorsume leefsomjouwing mei foldwaande 
berikbere foarsjenningen, wer yn sûnens, wolwêzen, feiligens, 
bedriuwichheid en natuer optimaal betsjinne wurde.

FASILITEARJE

Giet út fan eigen krêft en selsstannigens fan ús ynwenners, 
wer by ‘t de gemeente no echt har stipe jaan moat wer’t dat 
kin. Ynsette op in gemeentelik loket yn St. Anne.

DUORSUMHEID

Wol nei in enerzjy-neutrale gemeente yn 2050, wer by at 
der earst sjoen wurdt nei isolearen en sinnepanelen foar ús 
ynwenners, troch op syn heechst gebrûk te meitsjen fan 
beskikbere subzydzjes en fasiliteiten.

FINÂNSJES
Kiest foar in betroubere gemeente mei in slútende begrutting 
en te oanfurdigjen lesten foar ús ynwenners.

Sterk, krêftich

    en ambisjeus!
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BELIEDSRJOCHTING PER PROGRAMMA 

FEILICHHEID EN IEPENBIERE OARDER

Gemeentebelangen sjocht graach dat minsken har feilich en thús fi ele. Kriminaliteit grypt djip 
yn op slachtoffers en in hurde hân is der by nedich. Ynwenners hawwe sels ek ferantwurdelik-
heid om swirrichheden op te lossen, troch elkoar oan te sprekken op net winske gedrach.  

Gemeentebelangen
-	 wol	oanfi	terje	ta	sosjale	belutsenheid	en	it	gebrûk	fan	buurt-	en	groepchats	stimulearje;	
-	 fynt	dat	alle	ynwenners	harren	op	strjitte	en	thús	feilich	fi	ele	moatte;	wol	mear	kontrole	
 troch boa’s, ek bûten kantoartiiden; 
- wol dat mear dielnemers harren oanslúte by Burgernet; 
- fynt, binnen de lânlike noarm, 24 oeren deis, in rappe oanrydtiid fan helptsjinsten tige winsklik; 
 en by brân moat foldwaande bluswetter yn de neiste omjouwing wêze; 
- is tsjin diskriminaasje yn welke foarm dan ek; 
- wol dat der foarljochting komt oer drugs, alkohol, seksuele geaardheid en diskriminaasje; 
- wol pleitsje foar effektive maatrigels tsjin fandalisme en oerlêst fan hingjongerein; 
-	 wol	gjin	koffi	eshops	binnen	de	gemeentegrinzen;	
- wol in ferbod op it gebrûk van gniisgas; 
- wol gjin hinderlike reklameboarden op stoepen en gjin sandwichbuorden om lantearnepeallen. 

Ynwenners fan Waadhoeke moat in konstant feilichheidsgefoel hawwe
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IEPENBIERE ROMTE 

Der moat mear ynvestearre wurde op dit beliedsterrein. Boargerynysjatyf op it mêd fan 
grienbehear, oanplant van beammen, bioferskaat en de ynrjochting fan de iepenbiere romte 
moat mear wurdearring krije. 3700 klachten binne wier te folle!

Gemeentebelangen
- wol minder strúken fuorthelje, minder plantfakken omfoarmje ta gêrs en mear beammen
 oanplantsje om hjittestress foar te kommen; 
- kiest foar it fersterkjen van bioferskaat troch it útwreidzjen fan it besteande grien en it omfoarmjen 
 fan monotone gêrsfjiden nei blomrike, gefarieerde en ekologyske weardefolle stikken grien en/of 
 pluktúnen; 
- wol behâld fan monumentale en byldbepalende beammen en grieneleminten;
 dit leit fêst yn in beammen-feroardening; 
- wol doarpsbelangen/wykferieningen de mooglikheid jaan foar blêdbakken; 
-	 kiest	foar	mear	bankjes,	ôffalbakken	en	blikfangers	lâns	fyts-	en	kuierpaden;		
-	 wol	in	doarsume	iepenbiere	ferljochting;	elts	moat	har/him	feilich	fi	ele,	ek	yn	it	tsjuster;	
- wol, wer mooglik, mear hûne-losrin-plakken yn it stêdelik gebied; hûnen oan de line yn de bebouwde 
 kom en hûnepoep moat opromme wurde troch de eigner fan de hûn; 
-	 wol	bûten	genôch	beweegromte	meitsje	om	yn	eigen	omjouwing	te	boartsjen	of	te	sporten;	
- fynt dat diken, fytspaden en wetterwegen fan goede kwaliteit wêze moatte.

Sosjale ûntwikkelings en in tanimmende belangstelling fan ynwenners 
freget omtinken foar iepenbiere romte

BELIEDSRJOCHTING PER PROGRAMMA 
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FERKEAR EN FERFIER 

Gemeentebelangen fynt it fan grutte wearde om foldwaande omtinken te jaan oan de situaasje 
rûnom ferkear en ferfi er. Yn it ferkear binne noch altyd in protte slachtoffers. Noch mear reden om 
sok te setten!

Gemeentebelangen
- wol by it ferfangen van plaknammebuorden: 
 - yn it ‘eardere Frjentsjeradiel’: Nederlânske namme boppe, Frysk ûnder; 
 - yn it ‘eardere Menameradiel en Littenseradiel’: Fryske namme boppe, Nederlânske ûnder; 
 - yn ‘gebied It Bildt’: de Bildtse namme boppe, Nederlânske namme ûnder; 
 - yn Minnertsgea: de hjoeddeiske situaasje behâlde: Nederlânske namme boppe, Fryske ûnder)  
- wol in betelber ov-netwurk en, by it oplizzen fan strekken fan buslinen (troch de provinsje), 
	 op	rinôfstân	in	goed	berikber	iepenbier	ferfoer	foar	alle	doarpen;
- wol de spoarferbining Harns-Ljouwert yn stân hâlde mei de eigentiidske of bettere tsjinstregeling; 
-	 wol	prioriteit	foar	de	feiligens	fan	fytsers	en	kuierders	yn	‘30	kilometer-sônes’;	
- pleitet foar maksimale rigels foar ferkearsfeiligens foar skoalgeande bêrn; 
- wol plannen ûntwikkelje foar de beide bewenne Bildtdyken om dizze ferkearsfreonliker te meitsjen, 
 ek m.n. foar fytsers; 
- is foar permaninte ferkearsedukaasje; 
- wol passearstroken op lânlike diken (bygelyks by tagongen fan perselen); 
-	 is	foar	binende	ôfspraken	tusken	gemeente	en	bedriuwen	oer	laden	en	lossen	by
 grutwinkelbedriuwen; 

Ynwenners hawwe ferlet fan goede en feilige 
ferkears- en ferfi ersmooglikheden
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EKONOMY EN WURKGELEGENHEID

De gemeente moat in sterke fasilitearjende en útdaagjende rol ynfolje foar pleatslike 
ûndernimmers; foar nije en besteande bedriuwen moat deselde rigeljouwing jilde.

Gemeentebelangen
- wol dat Waadhoeke foar it MKB dé freonlikste gemeente wurdt: in écht ûndernimmersloket mei 
 ién oansprekpunt en mei ién funksjonaris, dy’t begjinnende ûndernimmers en ZZP’ers stimulearre, 
 fasilitearre en helpe wol bij het realisearjen fan harren bedriuwsplan om sa in moaie start meitsjen 
 te kinnen; 
- wol dat Waadhoeke ek de pleatslike ûndernimmers en lokale ZZP’ers útnoeget by gemeentelike 
 oanbestedingen en opdrachten;   
- wol in fysje ûntwikkelje om besteande bedriuwen te behâlden en nije oan te lûken; hjir foar is 
 regelmjittich oerliz mei stand- en brancheorganisaasjes (LTO-Noard) en (ûndernimmers-)ferieningen. 
 Behâld en groei fan besteande wurkgelegenheid mooglikheden in spearpunt; 
- fynt dat de nije omjouwingswet en -fysje net te beheind wêze moat; 
- wol op de bedriuwenterreinen yn de doarpen wenjen en wurkjen kombinearje en stimulearje; 
- fynt bedriuwenkontaktdagen yn de regio tige wichtich; 
- fynt it wichtich dat de agraryske sektor yn stân hâlden wurdt; wol tastimming jaan foar passende
 sideline-aktiviteiten (byg. kampearre by de boer); 
- jout wearde oan lânskipsbehear troch boeren, duorsum en mei behâld fan lânskiplike- en 
 natuerwearden; 
- fynt dat de túnbousektor yn Waadhoeke mear omtinken fertsjinnet; 
- wol dat Waadhoeke har wiidweidich beliedsmjittich dwaande hâld mei de ûntwikkeling by de
 Waadsee en de Waadkust yn it bysûnder;

Waadhoeke moat in ûndernimmende gemeente wêze mei 
foldwaande mooglikheden en wurk foar ynwenners en ûndernimmers

BELIEDSRJOCHTING PER PROGRAMMA 
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REKREAASJE EN TOERISME

Waadhoeke: in griene , natuerlike omjouwing mei de autentyke en histoaryske stêd Frjentsjer 
en mei moaie doarpen en buorskippen, lizzend yn in prachtich iepen lânskip. In opdracht foar 
ús om in goede gasthear te wêzen en yn te setten op dizze wichtige rol!

Gemeentebelangen
-	 fynt	dat	ûndernimmers	de	romte	en	stipe	krije	moatte	om	har	plannen	út	te	fi	eren;	maklike	
 fergunningferliening kin der grif by helpe! 
-	 wol	dat	fyts-	en	kuierpaden	foar	elts	tagonkelik	binne	en	dat	er	genôch	romte	is	om	yn	de	eigen	
 omjouwing te sporten, te kuierjen en te fytsen; 
- wol in bûtendyks fytspaad dat foldwaande rêst- en útsjoch-mooglikheid kriget sadat it in oanfulling 
 jout oan it belibjen fan it Waad; 
- fynt dat it lânskip en de ferskate paden en diken natuerliker wurde moatte mei foldwaande rêstplakken 
	 en	oanfi	terje	moatte	ta	in	fyts-	of	kuiertocht;
- wol dat paden mei lânskiplike en historyske wearde foarsjoen wurde fan in
 QR-ynformaasjekode;
-	 wol	dat	alle	toeristyske	ynformaasje	op	1	hiemside	te	fi	nen	is;	
- it oan hûs ferkeapjen fan agraryske produkten lâns paden en diken is tastien en kin de verbining 
 tusken boer, boarger en rekreant fersterkje; 
- sjocht it belang fan goed befaarbere rekreative wetterwegen foar de lytse plesierfaart mei 
 foldwaande en gaadlike oanlizplakken en trailerhellingen;  
-	 fynt	dat	der	mear	romte	wêze	moat	foar	gaadlike	en	nofl	ike	kampeerplakken;	
- wol mei faasje de promoasje fan alles wat Noardwest Fryslân, en yn it bysûnder Waadhoeke, 
 te bieden hat op it mêd fan rekreaasje en toerisme, sa sa it fytsen en kuierjen lâns it Waad, 
 ús wrâlderfskip (wer’t wy grutsk op binne). In aktuele sintrale hiemside mei alle ynformaasje is hjirby 
 fan grut belang; 
-	 wol	gjin	ynfi	ering	fan	toeristyske	belesting.

Ynwenners en toeristen moat harren ûntspanne kinne yn Waadhoeke

www.gemeentebelangen.frl
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EDUKAASJE EN JEUGD

Gemeentebelangen leaut yn spesifyke talinten bij elkenien. Minsken wurde lokkich at se 
har talint omsette kinne yn kennis en kunde. Dit proses begjint al by jonge bêrn en kriget 
foarm troch goed ûnderwiis. 

Gemeentebelangen
- fynt dat ûnderwiis jûn moatten wurdt yn in goed útrist en modern gebou;
- is grutsk op de ‘Frjentsjerter Akademy’ (folwoeksen edukaasje) en in foarstander fan de
 wykeinskuolle; 
- wol gearwurking befoarderje tusken it ûnderwiis, bedriuwslibben en gemeente om sa 
 û.o. foldwaande staazjeplakken te garandearjen (Kampus op it Bildt);     
- wol skoalfersom krêftich en passend oanpakke. It is faak in foarboade fan skoalútfal mei efterstân en 
 it net beheljen fan in diploma; 
- sjocht in wichtige rol foar buurt- en doarpsaktiviteiten foar de jeugd (ek mei in maatskiplike efterstân); 
- wol goed ûnderhâlden, hûnepoepfrije boarterstúnen yn wyken en doarpen;  
- fynt dat grut ûnderhâld fan buorterstúnen en-plakken by de gemeente lizze moat;
- is foar it kreëren fan plakken wer’t jeugd byinoar komme kin om gesellich te ‘chillen’; 
- fynt dat elts har úterje kinne moat yn har of syn eigen taal. Yn Waadhoeke is der omtinken foar: 
 Nederlânsk en Fryks, mar ek foar de streektalen: it Bildts en it Stêd-Frysk (it Franekers); dizze 4 moat 
 in bliuwend plak behâlde; 
- is foarstander fan it útwreidzjen fan aktiviteiten foar ynfulling fan frije tiid fan jongerein neist de sport. 
 De Jongeren Advies Ried kin hjir in wichtige rol yn spylje; 
- fynt it wichtich om ús jongerein op ‘e tiid by de gemeentlike polityk te belûken
 (wy wolle it jierliks oanstellen fan in berneboargemaster dêrom graach yn stân hâlde).

Eltsenien moat har ûntwikkelje kinne yn Waadhoeke

BELIEDSRJOCHTING PER PROGRAMMA 
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SPORT EN BEWEGING

Gemeentebelangen sjocht ferieningen as íen fan de lokale pylders yn doarpen en stêd en 
wol dat de gemeente ynysjatyven fan ferieningen stimulearret, stipet en fasilitearret. It 
ferieningslibben draagt ommers by oan wille, sosjale gearhing, sûnens en wolwêzen.
Sport hat it bewiis levere in learskuolle te wêzen foar jong en âld en is sadwaande it semint 
yn de libbensomjouwing wer’t dat, op dit stuit hielendal, tige wichtich is. Boppedat soarget 
it op skoallen ek noch faak foar bettere prestaasjes by de jongerein.  

Gemeentebelangen
- wol bliuwende oandacht foar kwalitatyf goede foarsjenningen foar it sport- en ferieningslibben, 
 ûnder oare troch ynfestearing yn akkomodaasjes, (kûnst)gêrsfjilden, erljochting en 
 parkeargelegenheid; 
- wol it gemeentlik sportbelied (Sportnota) evaluearje en aktualisearje; 
-	 wol	ynysjatyven	van	ferieningen	aktyf	stypje	mei	soepel	vergunningsbelied,	fasiliteiten	of	fi	nânsjele	
 stipe; 
- wol in trochsichtich, earlik en soarchfâldige ferdieling fan it beskikbere budzjet foar sport en 
 ferieningen; 
- wol sport en bewegen stimulearje foar álle ynwenners fan jong oan’t âld; spesjaal omtinken foar 
 gehandikaptensport; breedtesport foar topsport! 
- kiest foar behâld fan de sport- en beweegteams (buurtsportcoaches), dy’t yn opdracht fan de 
 gemeente sportaktiviteiten stimulearje en organisearje; 
- wol gearwurking tusken (sport)ferieningen, skoallen, bedriuwen, kûnst- en kultuerorganisaasjes 
 befoarderje; 
- wol it ûnderhâld troch frijwilligers op sportkompleksen, frijbliuwend en tsjin in fergoeding, stimulearje; 
- wol in gemeentepenning jaan.

Sport, bewegen en in sûne libbenswize bin it semint foar in bettere libbensomjouwing
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KÛNST EN KULTUUR

Eltse dei wer wurdt folút wurke oan keunst-útering en bin der ynwenners dy’t harren 
ferienigje om dizze keunst- en kultuer-útering en de skiednis fan ús doarpen te bewarjen 
en sjen te litten.

Gemeentebelangen
-	 wol	Frjentsjer	profi	learje	as	dé	Keatsstêd	fan	Nederlân;	
- wol, de fanâlds besteande sterkens fan de Bildtdiken, mei har spesjale eigenheid en in eigen 
 taal en kultuer (’t Bildts Aigene) behâlde; 
- wol mear omtinken jaan oan it behâld fan kultureel erfguod;
- wol dat partikulieren, ferieningen en organisaasjes dy’t harren ynsette foar kulturele- en 
 sporteveneminten alle romte krije om dit bliuwend dwaan te kinnen. Bygelyks: muzyk, iepenloftspul, 
 sang, dûns en toniel en eveneminten sa as de Agraryske Dagen, de Bildtske ‘ierdappelwiken’, 
	 it	fi	erljeppen	en	de	PC;	
- wol iepenbiere kulturele aktiviteiten befoarderje en stypje en de wize foar it oanfreegjen fan 
 fergunningen ferienfâldigje; romte(s) meitsje foar (amateur)muzykanten om te oefenjen en op 
 te treden; 
- wol in aktyf kontakt tusken skoallen, de Koornbeurs en oare poadia yn de gemeente wat it program 
 fan keunst- en kultuer-útering oanbelanget.

Keunst- en kultuer-útering ferommet it libben fan ús ynwenners

BELIEDSRJOCHTING PER PROGRAMMA 
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WURK, YNKOMMEN EN MAATSKIPLIKE ÛNDERSTEUNING

In protte ynwenners yn Waadhoeke hawwe muoite om rûn te kommen. Oaren hawwe skulden 
en ûnderfi ne in êfterstân by it sykjen nei wurk, komme yn de bystân en hawwe ekstra help 
nedich. De gemeente moat útfi ering jaan oan de partisipaasjewet: ynwenners mei en sûnder 
beheining in helpende hân biede, wer by’t persoanlike oandacht sintraal stiet. 
By Gemeentebelangen weaget de minsklike maat swier mei by beslútfoarming rûnom 
soarchfoarsjenning: ûndersteuning nei winsk, leafst sa ticht mooglik by hûs, troch 
steunpunten yn de grutte kearnen te realisearjen

Gemeentebelangen
- Fynt dat eltsenien mei dwaan kinne moat yn de maatskippij mei lykweardige rjochten en plichten; 
- wol soargje foar mear plak foar minsken mei in beheining by reguliere wurkjouwers en/of by it sosjale 
 wurkfoarsjenningsbedriuw Fryslân West; 
- wol, at ynwenners soarch en ûndersteuning nedich bin, sy dat ek krije moatte 
 (sûnder lange wacht -en levertiiden); 
- wol foldwaande skuldtsjinstferliening mei stipe en foarljochting op it mêd fan takomstperspektyf 
 en eigen ferantwurdelikens; 
- wol in gemeente wêze dy’t de boel oanjaget en stipet om in profesjoneel (soarch)fangnet te meitsjen; 
- wol mantelsoargers stypje en belûke by de ynfulling fan soarch;  
- kiest foar ynset fan ‘Persoonsgebonden Budgetten’ as dit better past;     
- fynt aktiviteiten dy’t ynwenners helpe mei in taalefterstân of om dizze foar te kommen tige wichtich; 
-	 wol	frijwilligersorganisaasjes	aktyf	stypje	mei	trainingen	om	harren	fi	erder	te	ûntwikkeljen;		
- fynt dat der op elts nivo foldwaande banen wêze moatte binnen de gemeente. Dêrby moat spesjale 
 oandacht wêze foar jongerein, sadat sy nei har oplieding yn ús gemeente wenjen bliuwe kin; 
- wol it oanlizzen fan glêstriedkabels befoarderje yn sawol de doarpen as yn Frjentsjer en de bûten
 bieden (thúswurk is foar in protte minsken it ‘nije wurkjen’);
- wol har rjochtsje op it mei gong útwreidzjen fan de netwerkkapasiteit, sadat der mear energy 
 produsearre en tranportearre wurde kinne (Liander neamt de netkapasiteit yn de gemeente in grut 
 probleem!)
- wol itensbanken behâlde en stypje.

Behearsbere kosten yn it sosjaal domein en foldwaande wurk, 
Ek foar minsken mei in beheining en de jeugd. In rjochte oanpak
Is liedend by soarchfersjenningen en -soarchferliening



ROMTLIKE ÛNTWIKKELING EN WENJEN

Romtlike ûntwikkeling (planologie) hâldt har dwaande mei romte. Waadhoeke moat yn de 
kommende jierren mear ynspanning sjen litte by planfoarming fan wenningbou, 
bedriuwsûntwikkeling, lânbou en natuergebieden. Gemeentebelangen hat it potensjeel oan 
ynwreidingslokaasjes yn Waadhoeke yn kaart brocht. It is needsakelik dat de rezjy fan it 
wenningoanbod by de doarp- en wykbelangen komt te lizzen. Winsken oangeande wenningbou 
wurde mei faasje oppakt, dat is in spearpunt fan Gemeentebelangen!

Gemeentebelangen
- wol dat yntsjinne wenningbouplannen fan doarps-, wyk- en streekbelangen (ek partikulieren en 
 projektûntwikkelders) mei faasje – (sa mooglik mei in nóch rappere prosedure) oppakt wurdt; 
- wol dat de gemeente plannen makket foar wenningbou yn de troch Gemeentebelangen oandroegen 
 ynwreidingslokaasjes
- wol dat de gemeente dêr wer’t gjin ynwreidingslokaasjes beskikber binne, ûndersiket wer at dit 
 dan wól mooglik is.
- wol dat der by wenningbou omtinken is foar betelbere wenningen foar al ús ynwenners mei spesjaal 
 omtinken foar jongerein/starters en foar ‘levensloopbestendige’ wenningen;  
-	 wol	útein	sette	mei	‘pilots’,	sa	as	‘lytse	húskes’	en	‘knarrenhof’	om	sa	ûnderfi	ning	op	te	dwaan	en	in	
	 blaudruk	te	meitsjen	om	it	dernei	fi	erder	út	rôlje	te	kinnen	yn	de	gemeente;	
- wol ûndersteuning fan ynysjatyven út de maatskippij, op it mêd fan romtlike ûntwikkeling, nei 
 aard en skaal;   
- wol in betelber oanbod fan hierwenten mei útdaagjende prestaasjeâfspraken mei de 
 wenningboukooperaasjes; 
- wol dat der energysúnich boud wurdt; 
- wol meiwurkje oan in goede húsvesting fan arbeidsmigranten; 
- is foar it ynstân hâlden fan de goede steat fan doarpshúzen;
- wol fertutearzjen en ferkrotsjen tsjingean; 
- wol wyk- en doarpsbudzjetten foar bewennersynysjatyven.

De stêd en de doarpen hawwe der rjocht op om harren nei 
aard en skaal te ûntwikkeljen
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DUOARSUMENS, MILJEU EN LÂNSKIP

Om húshâldens en bedriuwen fan enerzjy te foarsjen moat de transysje op in feilige, dúdlike 
en duorsume wize plakfi ne. Wy moatte foarkomme dat lânskip en miljeu oantaaste wurde. 
In ‘coulissenlânskip’ is troch de lytsskaligens mei hagen en houtwâllen fan grut belang foar 
de lokale fl ora en fauna. 

Gemeentebelangen
- is fan miening dat besteande doarpsmûnen ferfongen wurde meie, mar wol yn oerienstimming 
 mei it bestimmingsplan. De opbringsten fan de mûne komme ta oan eigen doarp; 
- wol de saneamde ‘Grinzer Mûne’ (15 m.) op eigen terrein en foar eigen gebrûk tastean;  
- fynt dat ferfanging van de hjoeddeiske wynmûneparken kin as it foldocht oan it bestimmingsplan 
 (solitaire mûnen dêr ek yn opnimme); 
- wol it enerzjysúnich (neutraal) bouwen of ferbouwen stimulearje; 
- fynt dat alternative enerzjyopwekking stimulearre wurde moat; 
- wol dat skeade fan delfstofwinning altyd troch it Ryk fergoede wurde moat; 
-	 is	tsjin	it	opslaan	fan	kearnôffal	of	CO2	yn	sâltkoepels,	tsjin	it	winnen	fan	(schalie)	gas	
 en it boarjen nei sâlt; 
- wol gjin fruchtbere lânbougrûn brûke foar sinneparken; is wol tastien op dakken fan bedriuwen 
 op yndustrie- terreinen en op in gelûdswâl; 
- wol enerzjykoöperaasjes yn ús gemeente fasilitearje en stimulearje; 
- fynt dat de gemeente allinnich noch grien gas en griene stroom 
 ynkeapje moat; 
- wol elektryske laadpeallen op strategyske plakken;  
- wol gjin registraasjesysteem foar it oanbieden fan soorten restâfval 
 (Diftar); 
- wol dat de hjoeddeiske subsydzjeregeling op âld papier yn stân bliuwt;  
- wol it brûken fan plestik- ferpakkingen tsjingean; 
- wil ‘plas-dras’ (wettergebied foar fûgels) en ynysjatyven yn dy rjochting omearmje; 
- wol it wetterpeil binnendyks ferheegje en swiet wetter bufferje om fersilting tsjin te gean
- wol it bûtendyks fersterkjen fan de seedyk, y.k.m. de winsklike natuerûntwikkeling; 
 dit mei perfoarst net ten koste fan it kostber landbou-areaal;
- wol gjin ûntpoldering by de Westhoek. 
-	 natuerûntwikkeling	moat	bûtendyks	plakfi	ne.	Binnendykse	natuerfersterking	kin	troch	peilferheging,	
 it oanlizzen fan in natuerlike wâl en it opknapjen fan boerehiemen. Untpolderjen fan de Siemen 
 Rienkspolder is net oan de oarder en drûst yn tsjin de ûntsteansskiednis fan it Bildt
- wol skoallen en MFA’s enerzjyscans oanbiede om duorsumens yn kaart te bringen.

Waadhoeke moat in duorsume libbensomjouwing 
biede mei optimale soarch foar natuer en lânskip

- wol dat de hjoeddeiske subsydzjeregeling op âld papier yn stân bliuwt;  
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BESTJOER, ORGANISAASJE EN FINÂNSJES

Gemeentebelangen stiet foar iepenheid, tagonkelikheid en wol transparant wêze. Us partij 
wol antisipearje op de Omjouwingswet: in sûne fysyke libbensomjouwing yn stân hâlde en 
it hjoeddeistige oerwoud oan rigels nó al werom bringe. Ynsette op in heldere kommunikaasje 
tusken bestjoerders, ambtners en ynwenners fan ús gemeente, ynwenners de romte te jaan 
foar eigen ynysjatyf en har it betrouwen jaan om sels lokale swirrichheden út de wei te setten.   
 

Gemeentebelangen
Wol wat BESTJOER oanbelanget:  
- werom nei it ‘wy-gefoel’; 
- dat gemeente Waadhoeke dúdlik, diedkrêftich en takomstgericht is; in ‘meiwurkjende’ gemeente 
 dy’t trochpakke wol. De gjalp: ‘it kin of mei net’ bestiet net!   
- minder opleine rigelsucht fan de oerheid. De gemeente moat doarre om los te litten en betrouwen
 hawwe yn eigen ynwenners en foaral net nóch mear rigels betinke;  
-	 mear	en	in	bettere	grip	op	gearwurkingsferbannen	û.o.	op	de	finânsjes;	
- de ynwenners, mar ek ferieningen, belangengroepen, ûndernimmers en ynstellingen, tidich 
	 belûke	by	alles	wat	der	spilet	yn	de	gemeente;	har	net	efterôf	oer	it	mêd	komme;	
- dat sawol ried as kolleezje sober en doelmjittich wurkje.

Gemeentebelangen
Wol wat ORGANISAASJE oanbelanget: 
- foar ynwenners en ûndernimmers: klantfreonlikens, tagedienens en mei faasje saken oppakke; 
- is foar it behâld fan in doarpenkoördinator;
- in ferieningskonsulint dy’t de ferieningen stipet, begelied, ûntsoarget en bystiet op it mêd 
 fan vergunningen, fersekeringen,oanfragen subsydzjes, lânlike wetjouwing, ensf.;  
-	 dat	de	omfang	fan	it	gemeentlik	apparaat	ôfstimd	wurdt	op	de	taken	fan	de	gemeente;	
- dat ek de persoanlike tsjinstferliening bliuwt, foaral foar de minder digitaal betûfde ynwenner; 
-	 ynsette	op	gearwurking	fan	de	ferskate	ambtlike	ôfdielingen;	gjin	tunnelfysje;
 nei 4 jier in ûndersyk dwaan nei it effektyf en effysjint wurkjen fan de ambtlike organisaasje; 
- dat ynwenners, ûndernimmers en organisaasjes aktyf belutsen wurde, mei stipe fan de
 gemeente, by it ferkrijen fan subsydzjes by de ryksoerheid, de Provinsje, de Europese Unie
	 en	finânsjele	fûnsen.

De gemeente waadhoeke moat in betrouwbere en foarspelbere oerheid wêze mei 
in optimale tsjinstferliening en in heech foarsjenningsnivo: dúdlik, diedkrêftich en
takomstgericht
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Gemeentebelangen
Wol wat FINÂNSJES oanbelanget:
- in reëel slútende mearjierrenbegrutting mei in goede reserve posysje. De jierrekken 
(ek	dy	fan	de	Gemeenschappelijke	Regeling)	wurdt	tiidich	opmakke;	goed	risikomanagement	ynfi	ere;	

- de leezjes bin neffens de merke en seker net heger dan de te ferwachtsjen kosten. De De gemeente 
 hat in ynspanningsferplichting (dizze sa leech mooglik hâlde); 
- wurk mei wurk meitsje; 
- gjin ekstra belesting lizze op leechsteande panden om sadwaande leechstân te beheinen; 
- in sûne begrutting foar de ynwenners, want ús ynwenners binne der net er om in begrutting sûn 
 te meitsjen; wat moat dat moat, wat net moat, dogge wy dan ek net; OZB-opbringsten ferheegje 
 at it perfoarst net oars kin; 
-	 beoardielje	at	ús	fêstguod	fan	strategysk	belang	is.	Sa	net,	dan	ôfstjitte;	
-	 útjeften	út	it	Untwikkel-	en	Tsjinstferlieningsfûns	goed	ôfwaagje	mei	it	belang	foar	de	ynwenners	
 foarop.
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Gemeentebelangen hat har rol yn de gemeenteried as grutste opposysjepartij oppakt en sjen 
litten dat it makke belied bytiden bystjoering nedich hie.
 
Harkje nei ynwenners:
Fanôf	de	start	van	Waadhoeke	soe	de	polityk	goed	harkje	nei	har	ynwenners.	Net	eltse	partij	hat	dit	
op ienriedige wize oppakt. Gemeentebelangen hat it ear wol ta lústerjen lein en dit resultearre yn de 
hjirûnder neamde saken: 
 
Iepenbiere romte:
Der kamen klachten oer de radarpost yn Wier. Gemeentebelangen hat dit ûnderwerp op de aginda 
setten.	Op	it	eintsjebeslút	hat	definsje	ynsjoen	dat	de	gelûds-oerlêst	te	bot	wie	en	wurde	der	ynkoarten	
maatrigels nommen. 
 
Der kamen klachten dat beskermjende beammen en beammenrigen ferdwine soene. Nei yngripen 
fan mei namme Gemeentebelangen komt der no in beammenferoardening 
 
Ek kamen der klachten oer it ferdwinen fan ferskate boskjes, wer’t gêrs foar yn it plak komme soe. 
Goedkeaper wat it ûnderhâld oanbelanget, mar faak gjn gesicht. Gemeentebelangen hat der foar 
soarge dat dit net mear plak fynt sûnder oerliz mei de omwenjenden
 
De oanliz fan it ‘voedselbos’ yn Ouwe-Syl kaam mar net fjirder. Nei yngripen fan Gemeentebelangen 
en in ekskuus fan de wethâlder is it ‘voedselbosk’ yntusken realisearre. 
 
Finânsjes: 
De mearjierrenbegrutting is dizze perioade oan’t twa kear ta net fêststeld troch de gemeenteried. 
Gemeentebelangen hat de riedsleden konfrontearre mei har eigen útspraken oangeande de 
begrutting, wat resultearre yn in wersjenning van sifers en útgongspunten. 
 
Om	ta	in	earlike	ferdieling	fan	de	riooltarieven	te	kommen	waard	der	in	basisheffing	ynfierd.	As	
tongerslach by heldere himel joech it kolleezje oan om dizze nei 1 jier alwer te skrabjen. De koalysje 
stimde	yn,	om	twa	jier	letter	wer	op	de	diene	stappen	werom	te	kommen	en	de	heffing	wer	yn	te	fieren.	
Wy hâlde net fan geswabber, mar pleitsje foar in earlike verdieling!

POLITIKE FEITEN FAN GEMEENTE-
BELANGEN PERIOADE 2018-2022 

YNWENNERS

  FOAROP!
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Ferkear en ferfier: 
Gemeentebelangen hat it ynysjatyf nommen om de fytspaden op it trajekt Hatzum - Winsum, en 
Menaam - Wier op de polityke aginda te krijen. Mei nammen rjochting Baaium bin der ferwachtings 
dellein troch de ried. Nimmen woe trochpakke. Gemeentebelangen wol. 
 
Troch in moasje fan Gemeentebelangen wurdt no it moaie fytspad lâns it Van Harinxmakanaal fan 
Deinum	nei	Dronrijp	ôfmakke.	
 
Gemeentebelangen	hat	har	(oan’t	dit	stuit)	sterk	makke	foar	it	behâld	fan	it	iepenbier	ferfier	yn	ús	
gemeente. Mei nammen de doarpen lâns line 71 wurde de dupe. De oare partijen kamen pas yn
aksje nei’t de Provinsje it beslút nommen hie om lijn 71 net yn stân te litten.

Sport en Rekreaasje: 
Gemeentebelangen hat it ynysjatyf nommen om it swimbad fan Schatzenburg iepen te hâlden tidens 
de simmermoannen (2018-2019). Ek stypje wy de plannen foar swimlokaasje ‘Swanneblom’.
 
Troch in amendement fan Gemeentebelangen is de keatssport as ‘unique sellingpoint’ foar ús 
gemeente fêstlein. De ‘want hinget noch yn de wylgen’ en moat wat ús oanbelanget mei faasje 
oppakt wurde, oars kin der nea in boppeslach komme! 

Wenjen:  
Gemeentebelangen is al sûnt twa jier dwaande om it kolleezje yn beweging te krijen mei realisaasje 
fan wenningbou; dit sjit mar net op. Gemeentebelangen hat de situaasje mei beskikbere grûn en 
bou-lokaasjes	yn	kaart	brocht	en	tastjoerd	oan	de	doarpen	en	wyken.	Wy	hawwe	de	ôfspraak	dat	
wy	fanút	de	gemeente	wurkje	oan	it	motto:	‘Ja,	mits	yn	plak	fan	Nee,	tenzij’.	Spitichgenôch	giet	dit	
och sa stadich. Wy wolle hjir folle mear yn fasilitearje.
 
Gemeentebelangen wie ynysjatyfnimmer fan it projekt ‘Lyts Wenjen’ yn Berltsum. Betelbere húzen 
foar starters en âlderein. Op’t eintsjebeslút hat dit projekt in folle djoerder priiskaartsje krigen, mar 
wy binne wol bliid dat der lang om let aanst dochs boud wurde kin!

Gemeentebelangen	hat	in	moasje	yntsjinne	om	oan	it	Ryk	te	freegjen	de	ferhierdersfeffing	ôf	te	skaffen.

Algemien: 
Troch	in	moasje	fan	Gemeentebelangen	is	gemeente	Waadhoeke	reinbôggegemeente	wurden.	
Dit resultearre yn it feit dat Waadhoeke in aktyf en preventyf anti-diskriminaasjebelied hat. 
 
Om te soargjen dat de gemeenteloketten goed berikber binne, hat Gemeentebelangen pleite foar 
in steunpunt yn St. Anne. Hoewol oare partijen de tasizzing jûn hawwe ús punt te stypjen, is it stil 
wurden op it aljemint. Ek fanút it kolleezje komt gjin ynysjatyf. It is ek mar in oerke riden mei de bus 
nei Frjentsjer...
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Wil je meer weten?

 www.gemeentebelangen.frl

 info@gemeentebelangen.frl

 facebook.com/GBWaadhoeke

 twitter.com/GBWaadhoeke
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