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…waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar 

je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis 

dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het 

juiste huis kunnen vinden en dat er mogelijkheden zijn om je huis aan 

te passen of door te stromen naar een andere woning.

Wij willen wonen in onze gemeente aantrekkelijk en betaalbaar houden. 

De gemeentelijke woonlasten moeten wat ons betreft dan ook omlaag. 

Ook moet er een goede balans zijn in de vraag en het aanbod van 

woningen. De daadwerkelijke vraag naar woningen moet hierin leidend 

zijn. Ook vinden wij dat er aandacht moet zijn en blijven voor woning-

bouw in de kleine dorpen. Maatwerk behoort daarbij tot de mogelijk-

heden en daar waar rode contouren (de harde grens waarbuiten niet 

mag worden gebouwd) belemmerend werken kan hiervan worden 

afgeweken. 

Aantrekkelijk wonen heeft ook te maken met de directe leefomgeving. 

Om onze begroting op orde te houden hebben we enkele jaren geleden 

moeten bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte. Dit 

betreft onder andere de bermen en de wegen in onze gemeente. Nu 

de economie weer aantrekt en het financieel beter gaat willen wij de 

onderhoudsniveaus weer verhogen. 

“Wij willen onze gemeente 
aantrekkelijk en betaalbaar 

houden” 

Goed wonen heeft ook te maken met mobiele en digitale bereikbaar-

heid. Het hebben van mobiele bereikbaarheid en snel internet is voor 

nu en in de toekomst van het allergrootste belang. Het is onmisbaar 

voor onze inwoners, onze scholen, onze ondernemers (waaronder ook 

veel agrarisch ondernemers), de overheid, de zorg, enzovoorts. Wij wil-

len dat glasvezel op de kortst mogelijke termijn in de gehele gemeente 

aangelegd wordt. Hierover zullen afspraken tussen onze gemeente, de 

provincie en marktpartijen moeten worden gemaakt. 

Er liggen ook nieuwe kansen en uitdagingen op het gebied van wonen. 

Zo wordt er steeds vaker afgeweken van de aansluitingsplicht op gas, 

ligt er een enorme verduurzamingsopgave voor het bestaande woning-

bestand en zijn er bewegingen gaande omtrent andere woonontwikke-

lingen zoals tiny housing en ruilverwoning. Wij vinden dat bouwvoor-

schriften helder geformuleerd dienen te zijn en uit moeten gaan van 

kansen in plaats van beperkingen. In dat kader dient de rol van een 

welstandscommissie beperkt te zijn tot een adviserende rol. 

Daarnaast is er steeds meer behoefte aan zorg in en nabij de woning. 

Specifiek voor de zorg moeten bestemmingsplannen ruimte bieden 

voor het samenvallen van functies zoals wonen/zorg voor bijvoorbeeld 

kangoeroewoningen. Een kangoeroewoning is een woonvorm waarbij 

verschillende generaties een huis delen en zodoende deel kunnen 

uitmaken van het huishouden van bijvoorbeeld een mantelzorger. Hier-

door kunnen veel meer huishoudens zelfstandig blijven wonen en mee-

draaien in de samenleving. In dorpen en wijken moet ook aandacht zijn 

voor de huisvesting van specifieke doelgroepen waaronder jongeren.

 

…waar je afval makkelijk kwijt kunt 
We wonen graag in een schone, leefbare wijk of buurt. Het is normaal 

dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het 

schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert 

het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Als dat goed gebeurt dan 

kan de afvalstoffenheffing verder omlaag.

Verrommeling moet worden voorkomen door zaken als hondenpoep, 

zwerfvuil, illegale afvaldump en illegale graffiti te voorkomen en 

aan te pakken. De gemeente moet daarin faciliteren door voldoende 

hondenuitlaatplaatsen en afvalbakken te plaatsen en actieve informa-

tievoorziening. Bij overtreding zullen de kosten worden verhaald op de 

veroorzaker. 

Wij zijn voor een efficiënte inzameling en verwerking van afval tegen 

een zo laag mogelijk tarief voor onze inwoners in combinatie met een 

zo goed mogelijk resultaat voor het milieu. 

Afgelopen periode hebben we al bereikt dat de lasten van afvalinzame-

ling zijn gedaald. Dit heeft ook geresulteerd in lagere lasten voor de in-

woners van onze gemeente. Deze lijn willen we doorzetten. De komende 

periode willen we de mogelijkheden onderzoeken van een efficiëntere 

afvalinzameling waarbij goed gedrag wordt beloond.

EEN GEMEENTE WAAR HET GOED LEVEN IS
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…en het riool gewoon werkt
Vanwege de toenemende afvoer van regenwater komt er een grote 

druk op de aanwezige riolering te staan. Met name tijdens langdurige 

of hevige regenbuien kan het lastiger worden om al het water af te 

voeren. Dit kan zorgen voor meer wateroverlast. De gemeente heeft 

een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer van 

het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan 

gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten. De gemeente gaat voort-

varend samenwerking opzoeken met waterschappen om oplossingen te 

zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. 

Ook willen wij inwoners nog meer bewust maken van de gevolgen 

van verstening van de leefomgeving en ze uitdagen om in plaats van 

verharding meer groen in hun tuin aan te leggen.

…waar je kunt genieten van de natuur
We zijn trots op onze natuur in Weststellingwerf. We genieten van onze 

bossen, van de vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Het is 

belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen 

we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we 

niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie waarbij 

groen en economie goed samen gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is 

het project Wolvega Zuid (bij de Nieuwe Aanleg) waar de koppeling van 

waterberging, natuur en recreatie elkaar goed aanvullen.

In ons natuurpark De Rottige Meente en de naastgelegen omgeving zien 

wij nog kansen om verbindingen te leggen tussen natuur en toerisme 

en recreatie. Wij zijn voorstander van een dergelijke ontwikkeling 

binnen onze gemeente.

…waar vervoer van A naar B veilig en vlot 
gaat  
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, 

naar school te gaan, boodschappen te doen en om familie en vrienden 

op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. 

Dat betekent dat de gemeente zorg draagt voor een goede en veilige 

bereikbaarheid van onze dorpen, winkelcentra, bedrijventerreinen en 

openbare voorzieningen. Uitgangspunt moet zijn dat de bereikbaarheid 

zo optimaal mogelijk geregeld is.

Verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk punt van aandacht. De 

infrastructuur moet van goede kwaliteit en zodanig ingericht zijn dat 

alle verkeersgebruikers, jong en oud, hiervan veilig gebruik kunnen 

maken. Hier kan wat ons betreft niet op worden bezuinigd. Speciale 

aandacht moet worden besteed aan de verkeersveiligheid rondom 

scholen, sportclubs en spoorwegovergangen zoals bij de Lycklamaweg 

en het gebruik van de elektrische fiets. Ook het steeds groter wordende 

zware (landbouw)verkeer in relatie tot de kwetsbare weggebruikers 

heeft onze aandacht. Verder zijn wij een groot voorstander van de 

diverse dorpsinitiatieven op het gebied van verkeersveiligheid. Deze ini-

tiatieven willen we blijvend ondersteunen. Dit geldt ook voor verkeers-    

educatie op scholen. 

Wij zijn groot voorstander van blijvend gratis parkeren in onze gemeen-

te. Dit trekt mensen aan om hun boodschappen in onze gemeente te 

doen en heeft daarmee een positief effect op onze lokale economie.

 

We zijn blij met de onderdoorgang Om den Noort en de herinrichting 

van de Grindweg in Wolvega. Wel zouden we willen verkennen of er 

alternatieve routes mogelijk zijn wat betreft het zwaar (agrarisch) 

verkeer in Wolvega en Noordwolde om de doorstroming en verkeers-

veiligheid te verbeteren. Ook willen we komende jaren een fietstunnel 

realiseren ter hoogte van de spoorwegovergang bij de Lycklamaweg in 

Wolvega. De drukte bij de spoorwegovergang op de Lycklamaweg ver-

oorzaakt vooral bij fietsers een onveilig gevoel. Een tunnel die fietsers 

en voetgangers veilig van de Lyclamaweg naar de Hoofdstraat Oost 

brengt, zal de kruising voor alle weggebruikers overzichtelijker maken.

Verder willen we dat er de komende jaren nog meer treinen van Wol-

vega naar Leeuwarden en de Randstad zullen gaan rijden. Op de korte 

termijn willen we dat er een extra spitstrein wordt ingezet en willen 

we de extra reistijd vanwege de overstap in Meppel verkorten of teniet 

doen.

“De natuur is toegankelijk 
voor recreatie waarbij groen 

en economie goed samen 
gaan”
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…waar mensen volop de ruimte krijgen
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk 

oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. 

Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn 

talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpre-

ventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen 

deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstan-

digheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte 

overheid met gezonde overheidsfinanciën. 

Afgelopen periode hebben we het recht om uit te dagen (Right to 

Challenge) geïntroduceerd in onze gemeente. Hierbij kunnen inwoners 

of georganiseerde groepen inwoners zoals bijvoorbeeld de verenigin-

gen van plaatselijk belang een taak van de gemeente overnemen als zij 

denken dat dit anders, beter of slimmer kan. Het recht om uit te dagen 

willen we komende periode verder uitwerken.

…waar ondernemers volop ruimte krijgen
We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan 

in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het 

zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve 

technieken. Het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector zijn de 

banenmotoren van onze gemeente. Als het goed gaat met onze lokale 

ondernemers, dan gaat het ook goed met onze gemeente en onze 

inwoners. Wij vinden het belangrijk dat lokale ondernemers bij gemeen-

telijke aanbestedingen en overige werkzaamheden, waar mogelijk, de 

voorkeur krijgen.

Samen met de ondernemers zorgen we voor een goed ondernemers-

klimaat. Wij willen dat er een centrummanager wordt aangesteld die 

samen met ondernemers en de gemeente gaat werken aan een veilig 

en aantrekkelijker winkelcentrum. Naast de centrummanager moeten 

ondernemers bij de gemeente snel terecht kunnen bij de bedrijvenadvi-

seur. Na een enigszins stroeve start werkt het ondernemersfonds op dit 

moment goed. 

Wij zijn van mening dat in deze nieuwe bestuursperiode er geen vergoe-

ding voor de inningskosten van deze belasting aan de gemeente hoeft 

te worden afgedragen. Wel vinden wij dat er gestreefd moet worden 

om het ondernemersfonds na deze bestuursperiode op eigen benen te 

laten staan. 

Verder willen we bijdragen aan een goed ondernemersklimaat door 

startende ondernemers die zich vestigen in Weststellingwerf een vesti-

gingspremie aan te bieden. Bestaande ondernemers en ondernemers-

verenigingen zijn de beste ambassadeurs om nieuwe bedrijven naar 

Weststellingwerf te halen. De bestaande ondernemers en ondernemers-

verenigingen zouden wat ons betreft ook in aanmerking kunnen komen 

voor een ´aanbrengpremie´ als zij een bedrijf weten te verleiden tot 

vestiging in onze gemeente. 

Met betrekking tot koopzondagen zijn we van mening dat ondernemers 

dit zelf zouden moeten kunnen blijven beslissen. De gemeente moet de 

ondernemer de ruimte geven om zoveel mogelijk te ondernemen. Tot 

slot willen we gratis parkeren in Weststellingwerf in stand houden.

“De toeristenbelasting moet wat 
ons betreft volledig ten goede 
komen aan investeringen in 

toerisme en recreatie”

…waar toerisme en recreatie volop de 
ruimte krijgt
Weststellingwerf is met zijn verschillende landschapstypen, cultuur, 

waterwegen en goede bereikbaarheid een prachtige gemeente om te 

verblijven en in te recreëren. Toerisme en recreatie is voor ons dan ook 

een belangrijk speerpunt. Het is nu al een belangrijke sector en kan 

samen met het MKB en de agrarische sector in de toekomst een van de 

belangrijkste economische dragers van Weststellingwerf worden. 

Onze gemeente is op dit moment een prachtige fiets- en wandelge-

meente. Het aantrekkelijk maken van fiets-, wandel- en ruiterpaden 

door het faciliteren in speciale routes levert hier wat ons betreft een 

plus op. Naast het faciliteren in fiets- en wandelroutes en ruiterpaden 

kan men deze routes aantrekkelijker maken door bezienswaardigheden 

langs deze routes te stimuleren. Goede voorbeelden hiervan zijn de 

Blessebrogschans, de reeds bestaande theetuinen, (kunst)galerieën en 

opera´s die we in onze gemeenten hebben. Ook door het aanbieden 

van oplaadplaatsen voor E-bikes zullen deze routes voor wat betreft 

fietstoerisme aantrekkelijker worden.

EEN GEMEENTE WAAR RUIMTE IS VOOR  EIGEN 
INITIATIEF
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Met de in onze gemeente aanwezige hotels, campings, bed and 

breakfasts, etcetera zien  wij nog volop kansen om het toerisme en 

recreatie binnen onze gemeente verder door te ontwikkelen. Zo zouden 

we dagtoeristen beter kunnen faciliteren door de aanleg van goede 

parkeervoorzieningen bij toeristische knooppunten. Zien we kansen 

in de westhoek van onze gemeente door de potentie van de Rottige 

Meente en de recreatieve infrastructuur rondom de Driewegsluis beter 

te benutten en verder uit te bouwen. En biedt het verwerven van de sta-

tus Unesco Werelderfgoed voor de Koloniën van Weldadigheid enorme 

culturele en toeristische kansen. Samen met het platform toerisme en 

recreatie willen we hier verder invulling aan geven.

De toeristenbelasting moet wat ons betreft volledig ten goede komen 

aan investeringen in toerisme en recreatie. De inkomsten uit deze 

belasting moet wat ons betreft rechtstreeks worden gestort in het 

toeristisch investeringsfonds. Investeringen die bijdragen aan een ver-

dere verbetering van de toeristische infrastructuur kunnen rekenen op 

gemeentelijke ondersteuning vanuit het toeristisch investeringsfonds.  

…waar het goed boeren is
Wij dragen de agrarische sector in onze gemeente sinds jaar en dag 

een warm hart toe. De sector maakt een aanzienlijk deel uit van de 

totale werkgelegenheid. De sector, voornamelijk bestaande uit melk- 

en rundveebedrijven alsmede uit kippen- en varkensbedrijven, is een 

belangrijke economische pijler die een prominente plaats in het beleid 

van de gemeente verdient.

Wij zien al jaren dat de sector in beweging is. Ook deze periode staat 

de sector voor grote uitdagingen, veranderingen en kansen. Verduurza-

ming, de fosfaatwet, de omgevingswet, schaalvergroting en de daarbij 

komende ontwikkelingen zoals het groter en intensiever worden van 

het landbouwverkeer zijn daarvan de meest duidelijke kenmerken. 

Deze ontwikkelingen zullen moet plaatsvinden binnen de gestelde 

kaders en „De Nije Pleats” methode. Maatwerk moet hier echter 

nadrukkelijk tot de mogelijkheden blijven behoren. We willen uitgaan 

van kansen in plaats van bedreigingen. Het toestaan van uitbreidingen 

die tevens inpasbaar zijn in het landschap kunnen een positief effect 

op de leefbaarheid van de dorpen hebben. Ook zijn we voorstander 

van de “Ruimte voor Ruimte” regeling waarbij woningen in en rondom 

de dorpen kunnen worden ontwikkeld in ruil voor het saneren van 

boerderijen. Hierbij wordt ruimte gecreëerd voor zowel wonen als voor 

ontwikkelingen van de melkveehouderij. Dit voorkomt tevens leegstand 

en vergroot de leefbaarheid in de dorpen.

Het ontnemen van landbouwgronden voor natuurontwikkeling is niet 

gewenst. Tevens mag deze natuurontwikkeling geen belemmering zijn 

op het agrarisch ondernemerschap. In de praktijk kunnen landbouw en 

natuur prima samengaan. Een koe in de wei is ook natuur!

Wij stimuleren de mogelijkheid van het uitoefenen van nevenactivitei-

ten op agrarische bedrijven. Met name zien we hier mogelijkheden voor 

zorg, recreatie (boerencamping) en energie. Agrarische bedrijven daar 

omheen mogen door deze nevenactiviteiten niet op slot komen te staan 

of beperkt worden in toekomstige ontwikkelingen. 

Vanwege het grote belang van de agrarische sector in onze gemeente 

vinden wij dat er één wethouder aanspreekpunt moet zijn voor alle 

agrarische zaken. Dit betreft alle beleidsvelden. 

…waar dorpen volop de ruimte krijgen
Dorpen maken onze gemeente. Dit geldt voor zowel de kleine dorpen 

als de grotere dorpskernen Wolvega en Noordwolde. Niet voor niets was 

een paar jaar geleden onze slogan ‘Zonder Dorpen geen Gemeente!’ 

Samen met de plaatselijke belangen en wijkverenigingen willen wij 

uitdagingen voor de toekomst en kansen die zich voordoen grijpen.

Wij willen vast blijven houden aan de dorpencoördinator. Deze vervult 

een belangrijke functie als het gaat om het inventariseren wat er in 

de dorpen speelt en is de spil tussen gemeente en de verenigingen 

van plaatselijk belang. De dorpencoördinator kan de geluiden die hij 

ontvangt vanuit de dorpen direct overbrengen aan de bestuurders. 

Met betrekking tot de kernen Wolvega en Noordwolde willen wij initia-

tieven financieel ondersteunen. Voor Wolvega willen we dit realiseren 

door het instellen van een apart wijkenfonds van 50.000 euro per 

jaar. In Noordwolde blijven we investeren via het project Bestemming 

Noordwolde.

“Met betrekking tot de dorpen 
willen wij structureel 100.000 
euro per jaar vrij maken voor 
het bestaande dorpenfonds” 
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Met betrekking tot de dorpen willen wij structureel 100.000 euro per 

jaar vrij maken voor het bestaande dorpenfonds. Dit dorpenfonds 

is in het verleden geïnitieerd door de VVD en heeft uitgewezen dat 

een bijdrage van de gemeente verveelvoudigd wordt door bijdragen 

van andere partijen. Een structurele bijdrage van 100.000 euro in het 

dorpenfonds geeft de mogelijkheid om te blijven investeren in de 

dorpen en de inwoners. Ook de dorpshuizen kunnen blijven rekenen op 

structurele ondersteuning door een bijdrage aan Stichting Harten Tien 

die zorg draagt voor het onderhoud van de dorpshuizen. 

…en waar duurzaamheid in het teken staat 
van ondernemen
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water 

en milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het 

verhogen van de economische en maatschappelijke winst. De gemeente 

kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen 

en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet alleen door gemeen-

telijke subsidies. Hierbij zien we vooral kansen door het plaatsen van 

zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en bedrijfsgebouwen.

In onze gemeente zien we hier ook al mooie voorbeelden van. Zo zijn er 

bij aansprekende bedrijven in onze gemeente al zonnedaken gereali-

seerd waardoor duurzame stroom wordt opgewekt. 

Ook op agrarische gebouwen zien wij in samenwerking met het 

bedrijfsleven nog volop kansen om doelstellingen op het gebied van 

duurzaamheid te realiseren. Het “Solar-programma” is hier een goed 

voorbeeld van. 

Ook zien wij een groeiend aantal initiatieven in dorpen en wijken die 

gericht zijn op energiebesparing, de in- en verkoop van duurzame 

energie, het starten van een eigen energiecoöperatie of bijvoorbeeld 

het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen. Deze initiatieven willen wij 

stimuleren door bijvoorbeeld voorlichting.

“We willen initiatieven gericht 
op energiebesparing stimule-
ren.”
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“Ook dorpshuizen kunnen bij 
de VVD blijven rekenen op       
structurele ondersteuning.” 



…waar je met plezier naar je werk gaat
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk 

verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met 

andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie 

werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. 

Wij willen dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale 

voorziening is een betaalde baan. Hier zal door de gemeente de ko-

mende jaren nog meer de prioriteit aan gegeven moeten worden. Door 

invoering van de participatiewet hebben we de afgelopen jaren veel 

geïnvesteerd in een nieuwe aanpak om mensen die nu in een uitkering 

zitten aan het werk te krijgen. Wij willen dat mensen deze periode nu 

ook daadwerkelijk gaan doorstromen naar een baan. Doorstroming 

naar een baan kan ook het volgen van een opleiding zijn. Door meer 

mensen naar werk te begeleiden zullen we minder geld hoeven uit te 

geven aan uitkeringen. 

Maar werken moet ook lonen. Iemand die van een uitkering naar een 

baan gaat moet er dan ook financieel merkbaar op vooruit gaan. 

Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) 

willen wij beperken zodat werken ook daadwerkelijk aantrekkelijk 

wordt. Door de vele inkomensafhankelijke regelingen gaan veel mensen 

er financieel op achteruit als zij van een uitkering naar een baan gaan. 

Dit is niet de bedoeling van deze regeling en is ongewenst. Wij vinden 

het vanzelfsprekend dat mensen die in een uitkering zitten een tegen-

prestatie leveren. Ook zijn wij voorstander van leer-werk trajecten. Dit 

mag wat ons betreft verder uitgebreid worden.

Wij vinden het logisch dat mensen die buiten hun schuld hun baan 

verliezen op de gemeente kunnen rekenen. Uitkeringen zijn een recht 

en geen plicht en zijn in beginsel altijd tijdelijk. Alleen voor mensen die 

echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. 

Fraude met uitkeringen moet te allen tijde worden tegen gegaan. 

Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot op de laatste cent worden 

teruggevorderd. Daar bovenop zal ook gewoon een boete moeten 

worden opgelegd.

 

…waar kinderen met plezier naar school 
gaan
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later 

iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waar-

den zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Goed onderwijs 

speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar 

ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze juffen en 

meesters voor de klas.

Wij zijn ervan overtuigd dat de grondslag van het onderwijs, voor een 

kind, ligt op de basisschool. Daar leren zij meerdere sociale omgang-

snormen en wordt het kind onderwezen in taal, rekenen, etc. Dit 

onderwijs dient dan ook kwalitatief hoog te zijn en dient te voldoen aan 

de daarvoor vastgestelde richtlijnen. Ieder kind heeft zijn eigen talent. 

Wij willen dat deze talenten optimaal worden benut.

Als uitgangspunt willen we scholen in kleine dorpen open houden. 

Leidend hierin is echter wel dat de kwaliteit voorop staat en het betaal-

baar blijft. Clustering van scholen behoort wat ons betreft nadrukke-

lijk tot de mogelijkheden. Het is hierbij van wezenlijk belang dat de 

schoolbesturen, medezeggenschapsraden en de gemeente, binnen hun 

eigen verantwoordelijkheden, de ouders van de desbetreffende scholen 

en inwoners van de dorpen hier vroegtijdig bij betrekken.

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen les krijgen in een gezonde 

en veilige omgeving. Hierbij denken wij onder andere aan een goed 

binnenklimaat in de schoolgebouwen, het tegengaan van (cyber)pesten 

op school en verkeersveiligheid rondom scholen. 

…waar kinderen zich thuis voelen
De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op 

te groeien in een veilige omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen 

voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelij-

ke burgers. 

Wij vinden dat ouders en verzorgers de eerstverantwoordelijken zijn 

voor de opvoeding van hun kinderen. Het overgrote deel van de ouders 

en verzorgenden geeft hun kinderen een goede en liefdevolle opvoe-

ding. Soms verloopt die echter moeizaam en hebben ouders ondersteu-

ning nodig. Als de ouders het belang van het kind schaden kan en moet 

de gemeente ingrijpen. 

EEN GEMEENTE WAAR IEDEREEN MEEDOET
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“De beste sociale voorziening is 
een betaalde baan. De VVD vindt 
dat iedereen die kan werken ook 
werkt.” 



Wij zijn voorstander van de diverse jeugdcentra die de gemeente rijk is. 

Dit zijn waardevolle plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten 

en waar ze met ondersteuning van professionele jongerenwerk(st)ers 

informatie kunnen krijgen over werk, school, hulpverlening, en andere 

zaken waar jongeren tegenaan lopen. 

Wij zijn enthousiast als het gaat om lokale jeugdinitiatieven. Wij willen 

samen met de jeugd uit onze gemeente onderzoeken waar in onze 

gemeente behoefte aan is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

de verschillende leeftijdsgroepen. Deze initiatieven moeten vooral bij 

de jeugd zelf vandaan komen en op breed draagvlak kunnen rekenen. 

…waar iedereen goede zorg krijgt
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, 

helpen we elkaar. We vinden het vanzelfsprekend dat familie, buren en 

vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele mede-

werkers klaar voor de ondersteuning die je daarbij nodig hebt.

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel 

mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun 

eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. 

Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen 

aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.

De afgelopen jaren hebben we de zorg die onze inwoners nodig hebben 

gehad ook kunnen aanbieden. Daarbij zijn we binnen het budget geble-

ven, maar met een vergrijzende bevolking ligt hier wel een uitdaging 

voor de toekomst om de zorg betaalbaar te houden. Binnen de wette-

lijke mogelijkheden vinden we het eerlijk dat je ook meebetaalt aan je 

eigen zorg. Hiertoe kan de gemeente een eigen bijdrage heffen.

Zorg moet toegankelijk voor iedereen zijn. De regels voor extra onder-

steuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden 

wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, 

onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die 

je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang 

meedenkt.

We zijn er trots op dat veel van onze inwoners met liefde zorgen voor 

hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze 

samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen 

dat mantelzorgers overbelast raken. Wij zijn daarbij groot voorstander 

van de mantelzorgwaardering. Met betrekking tot de bestaande man-

telzorgwaardering willen wij samen met mantelzorgers nadenken over 

passende ondersteuning. Ook hebben wij waardering voor landelijke 

vrijwilligersorganisaties en hun activiteiten. Een voorbeeld hiervan is 

het Maatjesproject van Humanitas.

…waar ruimte is voor sport en beweging
Sport en beweging is goed voor jong en oud. Het is goed voor je 

gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Een gezonde 

levensstijl is ieders eigen verantwoordelijkheid. Wij ondersteunen de in-

zet van breedtesport die hier als onderdeel van een actieve leefstijl aan 

kan bijdragen. Sporten kan ook preventief werken en daarmee kosten in 

de zorg voorkomen door bijvoorbeeld de ontwikkeling van diabetes bij 

overgewicht of andere lichamelijke klachten. 

Wij willen samen met de inwoners een gezonde leefomgeving creëren 

voor ons allemaal. Dat vinden we belangrijk. Vooral omdat blijkt dat 

mensen dan meer plezier in hun leven hebben. Bovendien draagt een 

gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving bij aan de betaalbaarheid en 

het toegankelijk houden van de zorg.

Er moet beter worden samengewerkt om jong en oud meer te laten 

bewegen. Wij zijn hierbij enthousiast over de inzet en resultaten van de 

buurtsportcoach. Het inzetten hiervan kan voor verbindingen zorgen 

tussen school, sportvereniging, welzijn, kinderopvang, zorg en bedrijfs-

leven.

Bij de inrichting van de openbare ruimte moet de gemeente nadrukke-

lijk rekening houden met het inrichten van sport- en spelvoorzieningen 

zoals bijvoorbeeld trapveldjes voor de jeugd en openbare fitnessplaat-

sen. De gerealiseerde trimbaan in de Lindewijk is hier een goed 

voorbeeld van.

…waar aandacht is voor onze eigen cul-
tuur en geschiedenis
Cultuur en onze geschiedenis zijn van grote waarde voor Weststelling-

werf. Wij vinden cultuureducatie daarom erg belangrijk en heemkunde 

speelt hierin een centrale rol. 

De Stellingwerfse taal was, is en blijft een belangrijke drager van onze 

geschiedenis en identiteit. Initiatieven die werken aan versterking en 

behoud van het Stellingwerfs zijn belangrijk. Verder zijn wij voorstander 

van het behoud van ons cultureel erfgoed, ons landschap, beeldbepa-

lende gebouwen en voorzieningen zoals de Oudheidkamer Weststelling-

werf en het Nationaal Vlechtmuseum. In de toekomst zien wij kansen 

met betrekking tot de Koloniën van Weldadigheid. Het verkrijgen van de 

status van Unesco werelderfgoed zien wij positief tegemoet. 
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“Zorg moet voor iedereen                      
toegankelijk zijn.” 



Wij vinden dat de gemeente een rol heeft in het stimuleren van kunst 

en cultuur. Kunst en cultuur hebben een verbindende functie voor de 

inwoners van de gemeenschap. Zij geeft een versterking van de sociale 

binding en sociale structuur en heeft invloed op de identiteit van de be-

volking. Een goed kunst en cultuuraanbod heeft bovendien een positief 

effect op de aantrekkingskracht van een gemeente. 

Weststellingwerf heeft cultureel veel te bieden, waaronder twee opera’s 

en veel kunstenaars verspreid door de hele gemeente. Dit moeten we 

koesteren en daar waar mogelijk uitbouwen. Wij vinden dat een breed 

publiek kennis moet kunnen maken met kunst en cultuur. Zo kunnen 

leegstaande winkels bijvoorbeeld dienen als expositieruimten voor 

lokale kunstenaars. 

…waar je gewoon veilig de straat op kunt 
blijven gaan
Veiligheid is een van de kerntaken van de overheid. Het is een van 

de belangrijkste voorwaarden voor een vrije samenleving. Wij vinden 

het belangrijk dat de politie aanwezig is op straat en in de dorpen. 

Wijkagenten die de buurt goed kennen, kunnen hier een toegevoegde 

waarde hebben. Zichtbaar toezicht en handhaving is van belang voor 

onze veiligheid en veiligheidsbeleving. 

Met name tijdens evenementen zoals het Lindefestival willen wij vol-

doende blauw op straat. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) 

zouden hierin een toegevoegde waarde kunnen leveren. Wat ons betreft 

krijgen BOA’s een actievere rol om na het geven van een waarschuwing 

een boete op te leggen. Dit vinden we onder andere wenselijk bij over-

last van hondenpoep, geluidshinder en asociaal parkeren. Daarbij willen 

we dat de onlangs in de Tweede Kamer aangenomen asowet onderdeel 

wordt van het beleid in onze gemeente. 

…en waar nieuwkomers zich aanpassen
Het opvangen van mensen uit oorlogsgebieden vinden wij vanzelfspre-

kend. Maar als de situatie weer veilig is dan dienen ze, waar mogelijk, 

weer terug te keren. En zo lang nieuwkomers in Weststellingwerf zijn, 

passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal moeten 

leren en bijdragen aan de samenleving. De Nederlandse taal leren is 

een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. Deze verplichting 

faciliteert de gemeente door te bevorderen dat er voldoende betaalba-

re cursussen zijn in de Nederlandse taal.

In Weststellingwerf zijn nieuwkomers bezig om hun eigen weg te vinden 

en te integreren in onze samenleving. Zij moeten de kansen grijpen die 

hen worden geboden. Dat moeten Nederlanders ook en dat verwachten 

wij ook van nieuwkomers.

Wij zijn geen voorstander van het voorrangsbeleid voor nieuwkomers 

met betrekking tot de toewijzing van sociale huurwoningen. Wachten op 

een woning is voor niemand leuk, ook niet voor de bestaande inwoners 

van onze gemeente.

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen 

plaats. Onze gemeente ondersteunt hen niet en verleent aan hen ook 

geen voorzieningen.

Daders moeten zo snel mogelijk opgepakt en bestraft worden. Bij 

vandalisme in de openbare ruimte moet de gemeente te allen tijde 

de schade verhalen op de daders. Indien dit door minderjarigen is 

gepleegd dienen de ouders hier actief door de gemeente op aangespro-

ken te worden en financieel voor aansprakelijk gesteld worden. 

Bepaalde taken (bijvoorbeeld in de horeca) kunnen ook door particu-

liere beveiligers worden uitgevoerd. Dit ontlast de politie waardoor er 

meer tijd is voor de echte politietaken. Wel dient de politie altijd de 

regie te houden. 

…waar je met je handen van elkaar én van 
andermans spullen afblijft 
Diefstal en geweld zijn uit den boze. Hufters die onze samenleving 

verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor 

de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. 

Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen 

of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die 

moeten ze nu ook durven inzetten.

De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige 

instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te 

pakken. Schade en de kosten van handhaving worden daarbij zoveel 

mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken. 
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EEN GEMEENTE WAAR JE JE VEILIG VOELT



…waar de gemeente dienstbaar en modern is
We verwachten van onze gemeente dat ze dienstbaar en modern is. 

Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente 

die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, 

houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelf-

sprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat alle dagen van 

de week 24 uur per dag bereikbaar is voor onze inwoners en waarbij 

bewoners ook snel een reactie krijgen.

Wij staan voor een sterke, efficiënte, daadkrachtige en kleine overheid 

die zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig is. Alleen externe adviezen, 

rapporten en onderzoeken die noodzakelijk zijn voor uitvoering van 

het beleid en de controlerende functie van de raad moeten nog worden 

opgesteld. We moeten niet teveel over rapporten praten maar vooral 

vraagstukken die er spelen oplossen. Wij willen een gemeente met zo 

weinig mogelijk bureaucratie en zo weinig mogelijk beperkende regels. 

De regels die er zijn moeten transparant en duidelijk zijn. 

Vergunningen moeten altijd binnen de gestelde termijn worden 

verleend. Als reactietermijnen door de gemeente niet worden gehaald 

dan betaalt de gemeente een boete aan de aanvrager. Ambtenaren zijn 

dienstverleners en zijn meedenkend met onze inwoners en bedrijfsle-

ven. We hechten er zeer aan dat de inwoners en bedrijven tijdig worden 

teruggebeld en dat brieven en e-mails op tijd worden beantwoord. Onze 

gemeente communiceert daarbij helder en begrijpelijk. 

…waar de gemeente je verder helpt
Of het nu gaat om een kapvergunning, het organiseren van evenemen-

ten of de vestiging van een innovatief bedrijf. Wij vinden het belangrijk 

dat de gemeente initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, 

stimuleert en faciliteert. Dat ze meedenkt met haar bewoners en 

ondernemers. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van 

specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen 

van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het 

belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij 

de besluitvorming. Dat kan via de verenigingen van plaatselijk belang, 

maar ook direct richting inwoners en ondernemingen. De gemeente is 

er voor haar inwoners!

 

…waar de gemeente zuinig en zinnig met 
belastinggeld omgaat
We zijn voor lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. 

Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. 

Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlan-

ders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. 

We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. 

Ons huishoudboekje moet de komende periode dan ook op orde blijven. 

Structurele uitgaven worden met structurele middelen gedekt. Van 

ons mag u verwachten dat we als geen andere partij op de financiële 

positie van de gemeente letten.

De afgelopen periode is er flink gewerkt aan verbetering van onze 

schuldpositie en verlaging van de woonlasten. Deze lijn willen we door-

zetten. Wij willen de komende periode dan ook een verdere verlaging 

van de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB). 

Afvalstoffenheffing en rioolheffing moeten wat ons betreft uitslui-

tend kostendekkend zijn. Dat betekent dat er niet meer mag worden 

geheven dan dat eraan uitgegeven wordt. Door een efficiëntere manier 

van afvalinzameling kunnen de lasten voor inwoners en bedrijven met 

betrekking tot de afvalstoffenheffing omlaag. Door extra investeringen 

in het riool zal de rioolheffing de komende jaren stijgen. Dit zal wat ons 

betreft gecompenseerd moeten worden door een verlaging van de OZB. 

Uitgangspunt voor ons is dat de totale woonlasten de komende jaren 

geen euro duurder worden en waar mogelijk zelfs verlaagd.

We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. 

Over de kostendekkend hiervan willen we komende periode een debat 

voeren. In geval van niet commerciële maatschappelijke activiteiten 

worden lagere tarieven gerekend. Voorbeelden van niet commerciële 

maatschappelijke activiteiten zijn het organiseren van een dorpsfeest 

of het aanvragen van een vergunning voor paasvuren. 
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“We willen de komende periode 
een verdere verlaging van de 
OZB.” 



Inkomsten uit toeristenbelasting moeten volledig ten goede komen aan 

investeringen in toerisme en recreatie. Dit mogen nadrukkelijk geen 

inkomsten zijn om de begroting sluitend te krijgen.

Wij willen dat er kritisch wordt gekeken naar de hoogte en het bereikte 

effect van subsidies. Het subsidiebeleid moet worden geschoeid op 

het takenpakket van de gemeente. Op andere terreinen moet een zeer 

terughoudend beleid worden gevoerd.

Grondexploitaties moeten realistisch zijn, zeker in de huidige econo-

mische situatie. Er zal geprobeerd moeten worden om een positief 

resultaat te boeken. Daar waar dit niet mogelijk is zullen we verliezen 

moeten afboeken. Problemen worden bij ons niet doorgeschoven naar 

de toekomst! 

…een toekomstbestendige gemeente met 
behoud van identiteit
Wij zijn ervan overtuigd dat we als Weststellingwerf de komende jaren 

nog prima vooruit kunnen als zelfstandige gemeente. We hebben 

voldoende bestuurskracht om de dienstverlening op peil te houden. 

We moeten in het belang van onze inwoners en ondernemers durven 

nadenken over een toekomstbestendige gemeente. Een organisatie die 

de best mogelijke dienstverlening biedt aan onze inwoners en onderne-

mers tegen de laagst mogelijke lasten.

De VVD waardeert de huidige samenwerking die samen met Ooststel-

lingwerf en Opsterland is aangegaan. Deze samenwerking moet leiden 

tot een verbetering van de kwaliteit van de organisatie, vermindering 

van de kosten, het verkleinen van de kwetsbaarheid en het bevorderen 

van de klantgerichtheid. 

Inwoners en ondernemers zijn altijd ons uitgangspunt. Dat betekent de 

best mogelijke zorg, een veilige woonomgeving en een goed voorzie-

ningennivau. Meer specifiek een lokale overheid die er is als je een 

paspoort nodig bent, die het huisvuil wekelijks ophaalt en die de wegen 

strooit als het ijzelt en dit ook nog eens doet tegen de laagst mogelijke 

lasten. Kortom een kleine krachtige en betrokken overheid die er is 

wanneer je hem nodig bent. 
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