
1 STAD, 40 DORPEN EN 1 ONAFHANKELIJKE PARTIJ

STERK, KRACHTIG EN AMBITIEUS!

VERKIEZINGSPROGRAMMA
2022 - 2026
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VOORWOORD

Gemeentebelangen bestaat al meer dan 50 jaar en is de onafhankelijke lokale politieke partij. 
Wij zijn geheel zelfstandig en geen afdeling van een landelijke of provinciale partij. Daardoor 
kunnen wij ons exclusief en volledig richten op het welzijn van alle inwoners van Waadhoeke. 

Wij doen dit dus zonder door provincie of rijk opgelegde dogma’s. Wij willen een gemeente zijn waar 
gebouwd moet worden en waar het openbaar vervoer niet afgeschaald mag worden. Wij willen geen 
‘krimpgemeente’ zijn; Waadhoeke is voor ons te belangrijk om
aan de landelijke partijen over te laten; wij zijn lokaal, krachtig en ambitieus!  

Gemeentebelangen was in de periode 2018-2022 als grootste oppositiepartij met 6 raadsleden 
vertegenwoordigd in de gemeente Waadhoeke. In 2020 breidde de fractie zich uit tot 8 raadsleden 
door de overstap van twee gemeenteraadsleden uit een andere fractie. 
Wij zijn van mening dat er de komende jaren echt geluisterd moet worden naar de inwoners. In 
de afgelopen raadsperiode is het ‘nabij en samen besturen’ onvoldoende tot zijn recht gekomen. 
Gewekte verwachtingen zijn niet waargemaakt, hetgeen niet bijdraagt aan vertrouwen in onze 
gemeente.
  
Gemeentebelangen wil dit anders gaan doen! Wij zijn een groot voorstander van respect en waardering 
voor onze eigen inwoners en ondernemers. Te vaak worden ondernemers gepasseerd bij werk 
en opdrachten. Wij willen een gemeente zijn die, samen met de inwoners, werkt aan hun welzijn. 
Inspelen op een tijdperk, waarin mensen mondiger zijn en waarin organisaties, cultuur en 
leefomgeving zich steeds anders gaan vormen (b.v. thuis- en parttimewerk).

Wij maken ons sterk voor een in alle opzichten gezonde gemeente met een landelijk en stedelijk 
gebied. Elke wijk, dorp of buurtschap is uniek en heeft een eigen karakter. 

g
em
ee

ntebelangen
sinds1970



4

SPEERPUNTEN 2022-2026

GEMEENTEBELANGEN ZEGT:  INWONERS VOOROP!

WONEN
Staat voor extra inzet om voldoende passend woningaanbod te 
realiseren in de stad en alle dorpen in de gemeente Waadhoeke.

LEEFBAARHEID

Werkt aan een duurzame leefomgeving met voldoende 
bereikbare voorzieningen, waarin gezondheid, welzijn, 
veiligheid, bedrijvigheid en natuur optimaal worden bediend.

FACILITEREN

Gaat uit van de kracht en zelfstandigheid van onze inwoners, 
waarbij de gemeente nu echt moet gaan ondersteunen waar 
het kan. Inzetten op een gemeentelijk loket in St. Annaparochie.

DUURZAAMHEID

Wil naar een energie-neutrale gemeente in 2050, 
waarbij eerst gekeken wordt naar isoleren en zonnepanelen 
voor onze inwoners, met maximale gebruikmaking van 
beschikbare subsidies en faciliteiten.

FINANCIËN
Kiest voor een betrouwbare gemeente met een sluitende 
begroting en aanvaardbare lasten voor onze inwoners.
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BELEIDSRICHTING PER PROGRAMMA

VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 

Gemeentebelangen ziet graag dat mensen zich thuis en geborgen voelen. Criminaliteit grijpt 
diep in op slachtoffers en een stevige aanpak is nodig. Inwoners zijn zelf echter ook een basis 
om problemen op te lossen door elkaar aan te spreken op (fout) gedrag. 

Gemeentebelangen
- wil aansporen tot sociale verbondenheid en buurt- en groepschats stimuleren; 
- vindt dat alle inwoners zich op straat en thuis veilig moeten voelen; meer controle en
 handhaving door boa’s, ook buiten kantoortijd; 
- wil dat meer deelnemers zich aansluiten bij Burgernet; 
- vindt, binnen de landelijke norm, een snelle aanrijtijd van hulpdiensten gewenst; 
 24 uur per dag en, bij brand, voldoende bluswater in de directe omgeving; 
- is tegen discriminatie in welke vorm dan ook; 
- wil dat er voorlichting komt over drugs, alcohol, seksuele geaardheid en discriminatie; 
- pleit voor effectieve maatregelen tegen vandalisme en overlast van hangjongeren; 
-	 wil	geen	koffi	eshops	binnen	de	gemeentegrenzen;	
- wil een verbod op het gebruik van lachgas; 
- wil geen hinderlijke reclameborden op trottoirs en geen sandwichborden om lantaarnpalen.

Inwoners van Waadhoeke moeten een constant veiligheidsgevoel hebben
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OPENBARE RUIMTE 

Er moet meer geïnvesteerd worden op dit beleidsterrein. Burgerinitiatieven op het gebied van 
groenbeheer, aanplant van bomen, biodiversiteit en de inrichting van de openbare ruimte moeten 
meer waardering krijgen. 3700 klachten zijn er echt te veel!

Gemeentebelangen
- wil minder struiken weghalen, minder plantvakken omvormen tot gras en meer bomen aanplanten 
 ter voorkoming van hittestress en voor het versterken van biodiversiteit; 
- kiest voor versterking van biodiversiteit door het opschalen van het bestaande groen en het 
 omvormen van monotone grasvelden naar bloemrijke, gevarieerde en ecologisch waardevolle stukjes 
 groen en/of pluktuinen; 
- wil behoud van monumentale en beeldbepalende bomen en groenelementen; bomenverordening; 
- wil dorpsbelangen/wijkverenigingen de mogelijkheid bieden voor bladbakken; 
-	 kiest	voor	meer	bankjes,	afvalbakken	en	blikvangers	langs	fi	ets-	en	wandelroutes;		
- wil een duurzame openbare verlichting; iedereen moet zich veilig voelen, ook in het donker; 
- wil, waar mogelijk, meer hondenlosloop-gebieden in het stedelijk gebied; honden aanlijnen binnen de 
 bebouwde kom en hondenpoep dient altijd door de eigenaar te worden opgeruimd; 
-	 wil	voldoende	beweegvriendelijke	ruimte	creëren	om	in	eigen	omgeving	te	spelen	of	buiten	te	sporten;	
-	 wil	dat	wegen,	fi	etspaden	en	waterwegen	van	goede	kwaliteit	zijn.	

Maatschappelijke ontwikkelingen en een toenemende belangstelling
van inwoners vragen om aandacht voor openbare ruimte

BELEIDSRICHTING PER PROGRAMMA
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VERKEER EN VERVOER 

Gemeentebelangen vindt het van groot belang om veel aandacht te schenken aan de situatie rond 
‘verkeer en vervoer’. In het verkeer zijn nog steeds veel slachtoffers te betreuren. Reden voor 
actieve stappen! 

Gemeentebelangen
- wil bij vervanging van plaatsnaamborden: 
 - in het ‘eerdere Franekeradeel’: Nederlandse naam boven, Friese eronder; 
 - in het ‘eerdere Menameradiel en Littenseradiel’: Friese naam boven, Nederlandse eronder; 
 - in ‘gebied ’t Bildt’: de Bildtse naam boven, Nederlandse eronder; 
 - in Minnertsga: de huidige situatie handhaven (Nederlandse naam boven, Friese eronder)  
- wil een betaalbaar ov-netwerk en, bij opgelegd strekken van buslijnen (door de provincie),
 op geringe loopafstand een goed bereikbaar openbaar vervoer voor alle woonkernen;
- wil de spoorverbinding Harlingen-Leeuwarden handhaven met de huidige of betere dienstregeling; 
-	 wil	prioriteit	voor	de	veiligheid	van	fi	etsers	en	voetgangers	in	“30	kilometerzones”;	
- pleit voor maximale verkeersveiligheidsmaatregelen voor schoolgaande kinderen; 
- wil plannen ontwikkelen voor de beide bewoonde Bildtdijken om deze verkeersvriendelijker 
	 te	maken,	ook	m.n.	voor	fi	etsers;	
- is voor permanente verkeerseducatie; 
- wil passeerstroken op landwegen (bijv. bij toegangsplekken percelen); 
- is voor bindende afspraken tussen gemeente en bedrijven over laden en lossen bij 
 grootwinkelbedrijven.

Inwoners hebben behoefte aan goede en veilige verkeers- 
en vervoersmogelijkheden



8

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

De gemeente moet een sterk faciliterende en uitdagende rol vervullen voor 
plaatselijke ondernemers; voor nieuwe en bestaande bedrijven moet dezelfde 
regelgeving gelden. 

Gemeentebelangen
- wil dat Waadhoeke voor het MKB de vriendelijkste gemeente wordt: een écht Ondernemersloket 
 met één aanspreekpunt en met één functionaris, die startende ondernemers en ZZP’ers gaat 
 stimuleren, faciliteren en helpen bij het realiseren van hun bedrijfsplannen om zo een mooie start 
 te kunnen maken; 
- wil dat Waadhoeke ook plaatselijke ondernemers en lokale ZZP’ers uitnodigt bij gemeentelijke 
 aanbestedingen en opdrachten;   
- wil een visie ontwikkelen om reeds gevestigde bedrijven te behouden en nieuwe aan te trekken; 
 hiervoor regelmatig overleg met stands- en brancheorganisaties (LTO-Noord) en (ondernemers-)
 verenigingen. Behoud en groei van bestaande werkgelegenheid is een speerpunt; 
- vindt dat de nieuwe Omgevingswet en -visie niet beperkend mogen werken; 
- wil op de bedrijventerreinen in de dorpen wonen en werken combineren en stimuleren; 
- vindt bedrijvencontactdagen in de regio zeer nuttig; 
- vindt het belangrijk dat de agrarische sector in stand wordt gehouden; 
 wil toestaan om passende nevenactiviteiten te ontplooien (bijv. kamperen bij de boer); 
- hecht waarde aan landschapsbeheer door boeren, duurzaam en met behoud van landschappelijke- 
 en natuurwaarden; 
- vindt dat de tuinbouwsector in Waadhoeke meer aandacht verdient; 
- wil dat Waadhoeke zich intensief beleidsmatig bezig gaat houden met de ontwikkelingen rond de
 Waddenzee en de Waddenkust in het bijzonder.

Waadhoeke moet een ondernemende gemeente zijn met 
voldoende mogelijkheden en werk voor inwoners en ondernemers

BELEIDSRICHTING PER PROGRAMMA
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RECREATIE EN TOERISME 

Waadhoeke: een groene, natuurlijke omgeving met een authentieke en historische stad 
Franeker en met mooie dorpen en buurtschappen, liggend in een prachtig open landschap. 
Een opdracht voor ons om een goede gastheer te zijn en in te zetten op die rol!  

Gemeentebelangen
- vindt dat ondernemers de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om plannen uit te voeren; 
 een eenvoudige vergunningverlening kan hen daarbij helpen! 
-	 wil	dat	fi	ets-	en	voetpaden	voor	iedereen	toegankelijk	zijn	en	dat	er	voldoende	ruimte	is	om	in	
	 de	eigen	omgeving	te	sporten,	te	wandelen	en	te	fi	etsen;	
-	 wil	een	buitendijks	fi	etspad	dat	voldoende	rust-	en	uitkijkmogelijkheden	moet	krijgen	en	bijdraagt	
 aan de beleving van de Waddenkust; 
- vindt dat het landschap en de diverse routes aantrekkelijker en natuurlijker moeten worden 
	 met	voldoende	rustplekken	en	moeten	uitnodigen	tot	een	fi	ets-	of	wandeltocht.	
- wil dat routes met landschappelijke en historische bezienswaardigheden voorzien worden
 van een QR-informatiecode;
- wil dat alle toeristische informatie op 1 website te vinden is; 
- huisverkoop van agrarische producten langs een route is toegestaan en kan de verbinding
 tussen boer, burger en recreant versterken; 
- ziet het belang van goed bevaarbare recreatieve waterwegen voor de kleine pleziervaart
 met voldoende aantrekkelijke aanlegplaatsen en trailerhellingen;  
- vindt dat er meer ruimte moet zijn voor mooi gelegen camperplaatsen; 
- wil een voortvarende promotie van alles wat Noordwest Fryslân, en in het bijzonder Waadhoeke, 
	 te	bieden	heeft	op	het	gebied	van	recreatie	en	toerisme,	waaronder	het	fi	etsen	en	wandelen	langs	
 het wad, ons werelderfgoed (waar wij trots op zijn). Een actuele centrale website met alle informatie 
 is hierbij onontbeerlijk; 
- wil geen invoering van toeristenbelasting.

Inwoners en toeristen moeten zich kunnen ontspannen in Waadhoeke

www.gemeentebelangen.frl



10

EDUCATIE EN JEUGD 

Gemeentebelangen gelooft in specifi eke talenten bij iedereen. Mensen worden gelukkiger 
als ze hun talent kunnen omzetten in kennis en vaardigheden. Dit proces start al bij jonge 
kinderen en krijgt vorm in goed onderwijs. 

Gemeentebelangen
- vindt dat onderwijs gegeven moet worden in goed geoutilleerde en moderne gebouwen
- is trots op de Franeker Academie (volwassen educatie) en een voorstander van de weekendschool; 
- wil de samenwerking bevorderen tussen het onderwijs, bedrijfsleven en gemeente om 
 zo o.a. voldoende stageplekken te garanderen (Campus op Het Bildt);     
- wil schoolverzuim krachtig en passend aanpakken. Het is vaak een voorbode van schooluitval 
 met achterstanden en het niet halen van een diploma; 
- ziet een belangrijke rol weggelegd voor buurt- en dorpsactiviteiten voor de jeugd 
 (ook met een maatschappelijke achterstand); 
- wil goed onderhouden, hondenpoepvrije speeltuinen in buurten en dorpen;  
- vindt dat groot onderhoud van speeltuinen en-plekken bij de gemeente moet liggen;
-	 is	voor	het	creëren	van	plekken	waar	jeugd	bijeen	kan	komen	en	gezellig	kan	chillen;	
- vindt dat iedereen zich moet kunnen uiten in zijn of haar eigen taal. In Waadhoeke is er aandacht 
 voor: Nederlands en Fries, maar ook voor de streektalen: het Bildts en het Stadfries (het Franekers)
 deze 4 moeten een blijvende plaats behouden; 
- is voorstander van het uitbreiden van activiteiten voor de invulling van de vrije tijd van jongeren 
 naast sport. De Jongeren Advies Raad kan hierin een rol spelen; 
- vindt het belangrijk om onze jeugd vroegtijdig bij de gemeentelijke politiek te betrekken
 (voortzetting van het jaarlijks aanstellen van een kinderburgemeester).

Iedereen moet zich kunnen ontplooien in Waadhoeke

BELEIDSRICHTING PER PROGRAMMA
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SPORT EN BEWEGING

Gemeentebelangen ziet verenigingen als één van de lokale pijlers in dorpen en stad en wil 
dat de gemeente initiatieven van verenigingen stimuleert, ondersteunt en faciliteert. Het 
verenigingsleven draagt immers bij aan plezier, sociale samenhang, welzijn en gezondheid.
Sport heeft bewezen een leerschool te zijn voor jong en oud en vormt zo vaak het cement 
in de samenleving waar dat momenteel zo hard nodig is. Het zorgt bovendien voor betere 
prestaties op school bij jongeren.

Gemeentebelangen
- wil blijvende aandacht voor kwalitatief goede voorzieningen voor het sport- en verenigingsleven, 
 onder andere door investeringen in accommodaties, (kunst)grasvelden, verlichting en 
 parkeergelegenheden; 
- wil het gemeentelijk sportbeleid (Sportnota) evalueren en actualiseren; 
- wil initiatieven van verenigingen actief ondersteunen met soepel vergunningenbeleid,
	 faciliteiten	of	fi	nanciële	ondersteuning;	
- wil een transparante, eerlijke en zorgvuldige verdeling van het beschikbare budget voor
 sport en verenigingen; 
- wil sport en bewegen stimuleren voor álle inwoners van jong tot oud; speciale aandacht
 voor gehandicaptensport; breedtesport voor topsport! 
- kiest voor behoud van de sport- en beweegteams (buurtsportcoaches), die in opdracht van
 de gemeente sportactiviteiten stimuleren en organiseren; 
- wil samenwerking tussen (sport)verenigingen, scholen, bedrijven, kunst- en cultuurorganisaties 
 bevorderen; 
- wil het onderhoud op sportcomplexen door vrijwilligers, vrijblijvend en tegen een vergoeding, 
 stimuleren; 
- wil een jaarlijkse toekenning van een gemeentepenning voor sportprestatie(s) op provinciaal, 
 landelijk en mondiaal niveau.

Sport, bewegen en een gezonde leefstijl zijn het cement voor een betere samenleving
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KUNST EN CULTUUR

Dagelijks wordt er volop gewerkt aan kunstuitingen en zijn er inwoners die zich verenigen 
om de kunst- en cultuuruitingen en de geschiedenis van onze dorpen en stad te bewaren 
en te tonen. 

Gemeentebelangen
-	 wil	Franeker	profi	leren	als	dé	Kaatsstad	van	Nederland;	
-	 wil,	de	van	oudsher,	bestaande	aantrekkingskracht	van	de	Bildtdijken,	met	een	specifi	ek	karakter	en	
een eigen taal en cultuur (’t Bildts Aigene) behouden; 
- wil meer aandacht besteden aan het behoud van cultureel erfgoed;
- wil dat particulieren, verenigingen en organisaties die zich inzetten voor culturele- en 
 sportevenementen alle ruimte krijgen om dit te blijven doen. Te denken valt aan: muziek, 
 ‘iepenloftspul’, zang, toneel en evenementen als de Agrarische Dagen, de Bildtse aardappelweken, 
	 het	fi	erljeppen	en	de	PC;	
- wil openbare culturele activiteiten bevorderen en ondersteunen en de procedure voor het aanvragen
	 van	vergunningen	vereenvoudigen;	ruimtes	creëren	voor	(amateur)muzikanten	om	te	oefenen	en	
 op te treden; 
- wil een actief contact tussen scholen, de Koornbeurs en andere podia in de gemeente inzake 
 de programmering van kunst- en cultuuruitingen.

Kunst- en cultuuruitingen verrijken het leven van onze inwoners

BELEIDSRICHTING PER PROGRAMMA
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WERK, INKOMEN EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Veel inwoners in Waadhoeke hebben moeite om rond te komen. Sommigen hebben schulden 
en achterstand bij het vinden van werk, komen in de bijstand en hebben extra hulp nodig. 
De gemeente dient uitvoering te geven aan de ‘Participatiewet’: inwoners met en zonder 
beperking helpen, waarbij persoonlijke omstandigheden centraal staan. 
Bij Gemeentebelangen weegt de menselijke maat zwaar mee bij besluitvorming rondom 
zorgvoorziening: ondersteuning naar behoefte, liefst zo dicht mogelijk bij huis, door 
steunpunten in de grote kernen te realiseren. 

Gemeentebelangen
- vindt dat iedereen ‘mee moet kunnen doen’ met de samenleving op basis van gelijkwaardige 
 rechten en plichten; 
- wil zorgen voor meer plekken voor mensen met een beperking bij reguliere werkgevers en/of bij 
 het sociale werkvoorzieningsbedrijf Fryslân West; 
- wil, indien inwoners zorg en ondersteuning behoeven, zij deze ook kunnen krijgen 
 (zonder lange wachttijden en levertijden); 
- wil een adequate schulddienstverlening met ondersteuning en voorlichting gericht op 
 toekomstperspectief en eigen verantwoordelijkheid; 
- wil een gemeente zijn met een aanjagende en ondersteunende rol om het professionele 
 zorgvangnet te innoveren; 
- wil mantelzorgers doelgericht ondersteunen en expliciet betrekken bij zorginvulling;  
- kiest voor inzet van Persoonsgebonden Budgetten als dit beter past in een situatie;     
- vindt activiteiten die inwoners helpen met een taalachterstand belangrijk; 
- wil vrijwilligersorganisaties actief steunen met trainingen om zich verder te kunnen ontwikkelen;  
- vindt dat er voldoende banen op ieder niveau beschikbaar moeten zijn binnen de gemeente. 
 Daarbij moet er speciale aandacht zijn voor jongeren, zodat deze na hun opleiding in onze 
 gemeente blijven wonen; 
- wil het aanleggen van glasvezelkabels in zowel de dorpen en Franeker als de buitengebieden 
 versnellen (thuiswerken is voor veel mensen de realiteit);
- wil zich richten op het versneld uitbreiden van de netwerkcapaciteit, 
 zodat er meer energie geproduceerd en getransporteerd kunnen 
 worden (Liander noemt de netcapaciteit in de gemeente een 
 groot probleem!)
- wil voedselbanken ondersteunen.

Beheersbare kosten in het sociale domein en voldoende werk, 
ook voor mensen met een beperking en de jeugd. Doelgerichte aanpak 
is leidend bij zorgvoorziening en -verlening.



RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

Ruimtelijke ontwikkeling (planologie) houdt zich bezig met ruimte. Waadhoeke moet in de 
komende jaren meer inspanning tonen bij het plannen van woningbouw, bedrijfsontwikkeling, 
landbouw en natuurgebieden. Gemeentebelangen heeft het potentieel aan inbreidingslocaties 
in Waadhoeke in beeld gebracht. Het is noodzakelijk dat de regie inzake het woningaanbod 
bij de dorps- en wijkbelangen komt te liggen. Woonwensen en een versnelde aanpak in het 
woningbouwprogramma is een speerpunt!

Gemeentebelangen
- wil dat ingediende woningbouwplannen van dorps-, wijk- en streekbelangen 
 (evt. particulieren en projectontwikkelaars) door de gemeente voortvarend - evt. met versnelde 
 procedures - worden opgepakt; 
- wil dat de gemeente plannen gaat ontwikkelen voor woningbouw in de door Gemeentebelangen 
 aangedragen inbreidingslocaties; 
- wil dat de gemeente daar waar geen inbreidingslocaties beschikbaar zijn onderzoekt 
 of er een uitbreidingslocatie mogelijk is; 
- wil dat er bij woningbouwplannen aandacht is voor betaalbare woningen voor al onze inwoners 
 met speciale aandacht voor jongeren/starters en voor levensloopbestendige woningen;  
- wil starten met ‘pilots’, zoals ‘lytse húskes en knarrenhof’ om ervaring op te doen en een blauwdruk 
 te ontwikkelen voor verdere uitrol in de gemeente; 
- wil een ruime ondersteuning van initiatieven uit de samenleving, op het gebied van ruimtelijke 
 ontwikkeling, naar aard en schaal;   
- wil een betaalbaar aanbod voor huurwoningen met uitdagende prestatieafspraken met de 
 woningbouwcorporaties; 
- wil dat er energiezuinig wordt gebouwd; 
- wil meewerken aan een goede huisvesting van arbeidsmigranten; 
- is voor de instandhouding van de goede staat van dorpshuizen;
- wil verpaupering/verloedering tegengaan; 
- wil wijk- en dorpsbudgetten voor bewonersinitiatieven.

De stad en de dorpen hebben er ieder recht op om zich naar aard en 
schaal te kunnen ontwikkelen

14

BELEIDSRICHTING PER PROGRAMMA
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DUURZAAMHEID, MILIEU EN LANDSCHAP

Om huishoudens en bedrijven van energie te voorzien moet de transitie op een veilige, 
effi ciënte en duurzame manier plaatsvinden. Aantasting van landschappen en milieu moeten 
zo veel mogelijk worden beperkt. Een coulisselandschap is door zijn kleinschaligheid met 
hagen en houtwallen van groot belang voor de lokale fl ora en fauna.

Gemeentebelangen
- is van mening dat bestaande dorpsmolens mogen worden vervangen, mits in overeenstemming 
 met het bestemmingsplan en de baten naar het dorp gaan; 
- wil de zgn. Groninger Molen tot 15 m. op eigen terrein en voor eigen gebruik toestaan;  
- vindt dat vervanging van de huidige windmolenparken kan volgens het bestemmingsplan
 (solitaire molens daar graag in opnemen); 
- wil het energiezuinig (neutraal) bouwen c.q. verbouwen blijven stimuleren; 
- vindt dat alternatieve energieopwekking gestimuleerd moet worden; 
- wil dat schade van delfstoffenwinning te allen tijde door het Rijk moet worden vergoed; 
- is tegen opslag van kernafval of CO2 in zoutkoepels en tegen het winnen van (schalie)
 gas en het boren naar zout; 
- wil geen productieve gronden gebruiken voor zonneparken; kan wel op loze industrieterreinen 
 en op geluidswallen; 
- wil energiecoöperaties in onze gemeente faciliteren en stimuleren; 
- vindt dat de gemeente alleen nog groen gas en groene stroom 
 moet inkopen; 
- wil elektrische laadpalen op strategische plaatsen;  
- wil geen registratiesysteem voor het aanbieden van soorten 
 restafval (Diftar); 
- wil dat de huidige subsidieregeling op oud papier blijft;  
- wil dat het gebruik van plastic verpakkingen wordt tegengegaan; 
- wil ‘plas-dras’ (watergebiedjes voor vogels) en initiatieven daartoe ondersteunen; 
- wil het waterpeil binnendijks verhogen en zoet water bufferen om verzilting tegen te gaan
- wil een buitendijkse versterking van de zeedijk, i.c.m. de gewenste natuurontwikkeling; 
 deze mag niet ten koste gaan van kostbaar landbouwareaal;
- wil geen ontpoldering nabij Westhoek. Natuurontwikkeling dient buitendijks plaats te vinden
 Binnendijkse natuurversterking kan d.m.v. peilverhoging en de aanleg van natuurlijke oevers en
 herstel van boerenerven. Ontpolderen van de Siemen Rienkspolder is een tegennatuurlijke 
 handeling in de ontstaansgeschiedenis van het Bildt;
- wil scholen en MFA’s energiescans aanbieden inzake de verduurzaming.

Waadhoeke moet een duurzame leefomgeving bieden met optimale zorg 
voor natuur en landschap

- wil ‘plas-dras’ (watergebiedjes voor vogels) en initiatieven daartoe ondersteunen; 
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BELEIDSRICHTING PER PROGRAMMA

BESTUUR, ORGANISATIE EN FINANCIËN

Gemeentebelangen staat voor openheid, benaderbaarheid en transparantie. Onze partij wil 
anticiperen op de Omgevingswet: een gezonde fysieke leefomgeving in stand houden en 
het huidige oerwoud aan beperkende regels nú al terug dringen. Een volle inzet op 
communicatie met bestuurders en ambtenaren die openstaan voor het contact met de 
inwoners om hen ruimte te geven voor initiatieven en voor het oplossen van lokale problemen.  
 

Gemeentebelangen
wil met betrekking tot BESTUUR: 
- terug naar het wij-gevoel; 
- dat gemeente Waadhoeke duidelijk, daadkrachtig en toekomst gericht is; een ‘meewerkende’ 
 gemeente die de daad bij het woord voegt. De kreet: ‘het kan of mag niet’ bestaat niet!   
- minder regelzucht van de overheid. De gemeente moet durven los te laten en vertrouwen
 hebben in haar inwoners en vooral geen uitbreiding van allerlei regeltjes;  
-	 meer	en	een	betere	grip	op	de	samenwerkingsverbanden	o.a.	op	de	financiën;	
- de inwoners, maar ook verengingen, belangengroepen, ondernemers en instellingen, tijdig
 betrekken bij alles wat er speelt binnen de gemeente; hen niet achteraf verrassen; 
- dat zowel Raad als college sober en doelmatig werken.

Gemeentebelangen
wil met betrekking tot ORGANISATIE: 
- voor inwoners en ondernemers: klantvriendelijkheid, behulpzaamheid en snelheid van handelen;
 En dat is geen gunst! 
- is voor het behoud van een dorpencoördinator;
- een verenigingscontactfunctionaris die verenigingen steunt, begeleidt, ontzorgt en wegwijs maakt      
 op het gebied van vergunningen, verzekeringen, aanvragen subsidies, landelijke wetgeving, etc.;  
- dat de omvang van het gemeentelijk apparaat afgestemd wordt op de taken van de gemeente; 
- dat ook de persoonlijke dienstverlening blijft, vooral voor de minder digitaal vaardige inwoner; 
- inzetten op samenwerken van de verschillende ambtelijke afdelingen; niet verkokeren; 
-	 na	4	jaar	een	onderzoek	naar	effectief	en	efficiënt	werken	van	de	ambtelijke	organisatie;	
- dat inwoners, ondernemers en organisaties actief worden ondersteund door de gemeente, 
 v.w.b. het verwerven van subsidies bij de rijksoverheid, de provincie, de Europese Unie 
	 en	financiële	fondsen.

De gemeente waadhoeke moet een betrouwbare en voorspelbare overheid 
zijn met een effectieve dienstverlening en een hoog voorzieningenniveau: 
duidelijk, daadkrachtig en toekomstgericht
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Gemeentebelangen
wil met betrekking tot FINANCIËN: 
-	 een	reëel	sluitende	meerjarenbegroting	met	een	goede	reserve	positie.	De	jaarrekeningen	
 (ook die van de Gemeenschappelijke Regelingen) worden tijdig opgesteld; 
 goed risicomanagement invoeren; 
- leges marktconform en zeker niet hoger dan de gemaakte kosten. Inspanningsverplichting 
 van de gemeente (deze zo laag mogelijk houden); 
- werk met werk maken; 
- geen extra belasting heffen op leegstaande panden om leegstand te beperken; 
- een gezonde begroting is er voor de inwoners, de inwoners zijn er niet om de begroting gezond 
 te maken; wat moet dat moet, wat niet moet doen we niet; OZB-opbrengst verhogen, indien dit 
 niet anders kan; 
- beoordelen of ons vastgoed van strategisch belang is. Zo niet dan afstoten; 
- uitgaven uit het Ontwikkel- en Dienstverleningsfonds goed afwegen met het belang voor de 
 inwoners voorop.
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Gemeentebelangen heeft haar rol in de gemeenteraad als grootste oppositiepartij opgepakt 
en aangetoond dat het gevoerde beleid bijsturing behoefde. 
 
Luisteren: 
Vanaf de start van Waadhoeke zou de politiek luisteren naar de inwoners. Niet iedere partij heeft dit op 
eenzelfde manier opgepakt. Gemeentebelangen heeft geluisterd en resultaat geboekt bij de volgende 
zaken: 
 
Openbare ruimte: 
Er kwamen klachten over de radarpost in Wier. Gemeentebelangen heeft dit onderwerp op de agenda 
gezet. Uiteindelijk heeft defensie bakzeil gehaald en gaat de overlast stoppen. 
 
Er kwamen klachten met betrekking tot het verdwijnen van beschermde bomen en bomenrijen. Na 
ingrijpen van met name Gemeentebelangen komt er nu een bomenverordening. 
 
Er kwamen klachten over het verdwijnen van bosschages, die vervangen werden door gras. Wellicht 
voordeliger in onderhoud, maar vaak geen gezicht. Gemeentebelangen heeft ervoor gezorgd dat dit 
niet meer zonder overleg met de aanwonenden gebeurt. 
 
De aanleg van het voedselbos in Ouwe-Syl kwam maar niet verder. Na ingrijpen van Gemeente-
belangen en een excuus van de wethouder is het voedselbos inmiddels gerealiseerd. 
 
Financiën: 
De meerjarenbegroting is deze periode tot twee keer toe niet vastgesteld door de gemeenteraad.  
Gemeentebelangen herinnerde de raadsleden aan hun eigen afspraken met betrekking tot de  
begroting, hetgeen resulteerde in een herziening van de cijfers en uitgangspunten. 
 
Om	een	eerlijke	verdeling	van	de	riooltarieven	te	bereiken	werd	een	basisheffing	ingevoerd.	 
Als donderslag bij heldere hemel stelde het college voor om deze na 1 jaar alweer te schrappen.  
De	coalitie	stemde	in,	om	twee	jaar	later	weer	op	haar	schreden	terug	te	keren,	en	de	heffing	weer	 
in te voeren. Wij houden niet van zwabberen, maar voor een eerlijke verdeling! 
 

POLITIEKE FEITEN VAN 
GEMEENTEBELANGEN PERIODE 2018-2022 
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Verkeer en vervoer: 
Gemeentebelangen	heeft	het	initiatief	genomen	om	de	fietspaden	op	het	traject	Hatzum	-	Winsum,	
en Menaam - Wier op de politieke agenda te krijgen. Met name richting Baaium zijn verwachtingen 
gewekt door de raad. Niemand wil doorpakken. Gemeentebelangen wel. 

Door	een	motie	van	Gemeentebelangen	wordt	nu	het	mooie	fietspad	langs	het	Van	Harinxmakanaal	
van Deinum naar Dronrijp afgemaakt. 

Gemeentebelangen heeft zich (tot op heden) sterk gemaakt voor het behoud van het openbaar 
vervoer in onze gemeente. Met name de dorpen langs lijn 71 worden de dupe. Andere partijen 
kwamen pas in actie, nadat de Provincie al had besloten lijn 71 te laten verdwijnen. 

Sport en Recreatie: 
Gemeentebelangen heeft het initiatief genomen om het zwembad van Schatzenburg open te 
houden tijdens de zomermaanden (2018-2019). Ook hebben we de plannen voor de zwemlocatie 
‘Swanneblom’ ondersteund. 

Door een amendement van Gemeentebelangen is de kaatssport als unique sellingpoint voor onze 
gemeente vastgelegd. De handschoen moet echter nog verder worden opgepakt. 

Wonen: 
Gemeentebelangen is reeds twee jaar voortdurend bezig om het college in beweging te krijgen met 
woningbouw; dit schiet echter niet op. Gemeentebelangen heeft de situatie met beschikbare grond en 
bouwlocaties in kaart gebracht en toegestuurd aan verenigingen van dorpen en wijken. We hebben 
de afspraak dat er vanuit de gemeente gewerkt wordt met het motto: Ja, mits in plaats van Nee, tenzij. 
Helaas komt hiervan nog niet veel terecht. 
 
Gemeentebelangen	was	initiatiefnemer	van	het	project	“Lyts	Wenjen”	in	Berltsum.	Betaalbare	huizen	
voor starters en ouderen. Inmiddels is dit project uitgemond in wonen met een aanzienlijk prijskaartje. 

Gemeentebelangen	heeft	bij	motie	gevraagd	om	het	rijk	te	vragen	de	verhuurdersheffing	af	te	schaffen. 

Algemeen: 
Door een motie van Gemeentebelangen is de gemeente Waadhoeke ‘Regenbooggemeente’ gewor-
den. Dit heeft tot gevolg dat Waadhoeke een actief en preventief anti-discriminatiebeleid voert. 
 
Om ervoor te zorgen dat de gemeenteloketten goed bereikbaar zijn, heeft 
Gemeentebelangen gepleit voor een steunpunt in St. Annaparochie. Hoewel andere partijen zeggen 
ons punt te ondersteunen, is het stil geworden. Ook vanuit het college komt geen initiatief. 
Ach ja, het is maar een uur rijden met de bus naar Franeker.
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Wil je meer weten?

 www.gemeentebelangen.frl

 info@gemeentebelangen.frl

 facebook.com/GBWaadhoeke

 twitter.com/GBWaadhoeke
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