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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 be-
langrijk 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. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de 
woningnood hoog. Als VVD willen wij dat er de komende 
jaren in Wolvega, Noordwolde en waar mogelijk ook in de 
kleine dorpen bijgebouwd gaat worden, zodat iedereen 
betaalbaar in onze aantrekkelijke gemeente kan (blijven) 
wonen.

• Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen 
voor starters en jonge gezinnen en passende wo-
ningen voor ouderen wordt onze prioriteit. Daarbij 
behoort transformatie van gebouwen tot woonruimte 
ook tot de mogelijkheden, als er kwalitatief goede 
plannen voor zijn.

• Door te bouwen ontstaat er ruimte voor doorstro-
ming, zowel van sociale huur naar middenhuur of 
koop, als ook van koop naar huur. Zo krijgen we voor 
elkaar dat ouderen die kleiner en dichter bij voorzie-
ningen willen wonen, niet langer onnodig een (rui-
me) eengezinswoning bezet houden en regelen we 
toegang tot de huizenmarkt voor starters.

• Wij willen wonen in onze gemeente aantrekkelijk en 
betaalbaar houden. We zijn daarom terughoudend 
met het verhogen van de belasting op de eigen wo-
ning (OZB). 

• Naast het snel realiseren van passende nieuwbouw 
in de Lindewijk vinden wij dat er aandacht moet zijn 
en blijven voor woningbouw in Noordwolde en in de 
kleine dorpen. Ook hier kunnen op kleinere schaal 
woningen worden gerealiseerd (inbreiding) of ge-
transformeerd. Maatwerk behoort daarbij tot de 
mogelijkheden en waar regels belemmerend werken 
kan hiervan worden afgeweken. Dit moet passen in 
de omgeving en een kwaliteitsimpuls geven aan het 
dorp.

Goed wonen heeft ook te maken met mobiele en digi-
tale bereikbaarheid. De afgelopen jaren hebben we er 
mede voor gezorgd dat er in het buitengebied glasvezel 
is aangelegd en de mobiele bereikbaarheid in delen van 
de gemeente is verbeterd. Het is onmisbaar voor onze 
inwoners, onze scholen, onze ondernemers (waaronder 
ook veel agrarisch ondernemers), de overheid, de zorg, 
enzovoorts. 

Er liggen ook nieuwe kansen en uitdagingen op het 
gebied van wonen. Zo worden nieuwbouwwoningen in 
principe zonder aardgasaansluiting gebouwd en steeds 
energiezuiniger tot energieneutraal opgeleverd. De 
komende jaren ligt er een enorme verduurzamingsop-
gave voor het bestaande woningbestand, waar we als 
gemeente mee aan de slag moeten. Deze warmtetran-
sitie dient zoveel als mogelijk op logische momenten 
plaats te vinden. Haalbaar en betaalbaar. Wij vinden dat 
bouwvoorschriften 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 en kiezen we voor 
kortere en soepelere procedures waar mogelijk. 

We bestrijden leegstand door het mengen en stimuleren 
van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. 
Een mooi voorbeeld van de bestrijding van leegstand is 
de ontwikkeling aan de Hoofdstraat Oost in Noordwolde 
waar jarenlange leegstand door lokaal initiatief en onder-
nemerschap succesvol is bestreden. Zo zorgen we voor 
een prettige en leefbare gemeente. 

Daarnaast is er steeds meer behoefte aan zorg in en 
nabij de woning. Bestemmingsplannen moeten ruimte 
bieden voor het samenvallen van functies zoals wonen 
en zorg. Hierdoor kunnen veel meer huishoudens zelf-
standig blijven wonen en meedraaien in de samenleving. 
In dorpen en wijken moet blijvend aandacht zijn voor 
de huisvesting van specifieke doelgroepen, waaronder 
jongeren en ouderen. 

Met woningcorporaties, zorginstellingen, zorg- en wel-
zijnsaanbieders moet de gemeente bindende afspraken 
maken over wonen, zorg en welzijn (onder meer over 
aantallen en bouw van seniorenwoningen, woonzorgvor-
men en verpleeghuisplekken) en hoe deze zaken voor 
onze inwoners het beste met elkaar kunnen worden ge-
combineerd. De VVD ziet graag dat er voor huisvesting, 
zorg en begeleiding aandachtsgroepen een integrale 
aanpak komt. 

“Wij willen dat er in West-
stellingwerf meer wonin-

gen gebouwd kunnen wor-
den ” 

 

EEN GEMEENTE WAAR HET GOED LEVEN IS
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…waar we de wijk groen en leefbaar hou-
den en we afval gaan zien als grondstof
We wonen graag in een groene, schone, leefbare wijk of 
buurt. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leve-
ren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun 
tuin, balkon en straat. Aantrekkelijk wonen heeft alles te 
maken met de directe leefomgeving. Om onze begroting 
op orde te houden hebben we eerder moeten bezuinigen 
op het onderhoud van de openbare ruimte. Dit betreft 
onder andere de bermen en de wegen in onze gemeen-
te. Wij willen de onderhoudsniveaus weer verhogen. Ook 
willen we blijven investeren in wegen en de verkeersvei-
ligheid.

• De gemeente stimuleert het schoonhouden van de 
eigen wijk en buurt en het scheiden van afval. Als 
dat goed gebeurt, hoeft de afvalstoffenheffing niet 
omhoog.

• 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 
door actieve informatievoorziening. Bij overtreding 
zullen de kosten worden verhaald op de veroorzaker. 

• Biodiversiteit bevordert een groene woon- en leef-
omgeving, de waardering voor natuur en het en-
thousiasme om daar een actieve rol te vervullen. 
De VVD heeft niks tegen een ecologische berm of 
natuurvriendelijke oever, maar hecht wel aan een 
schone en veilige openbare ruimte. Dus liever geen 
metershoog onkruid in de wijken onder de noemer 
van biodiversiteit en ook geen idylle of kruidentuin op 
een goed gebruikt speelveldje. Op biodiversiteit kun 
je niet voetballen.

• Wat de VVD betreft faciliteren we biodiversiteit in 
wijken en dorpen. Belangrijk voor bedrijventerreinen 
zijn in de eerste plaats de bedrijvigheid en bereik-
baarheid, in plaats van ze enkel te zien als biodiverse 
kansenparels. 

• Biodiverse vergroening en ecologische verrijking 
hebben tot slot ook een prijskaartje en beheerkosten 
kunnen aardig oplopen. De VVD zal daar kritisch naar 
blijven kijken. 

We kunnen duurzamer groeien door afvalstoffen meer 
te gebruiken als grondstoffen voor nieuwe productie. Dat 
wordt circulair produceren genoemd. De afvalinzame-
ling wordt steeds duurder waardoor de tarieven onder 
druk staan. Willen wij de kosten kunnen beïnvloeden dan 
moeten we het (blijvend) anders doen en afvalstoffen als 
grondstof gaan zien. Deze andere aanpak en beïnvloe-
ding van gedrag is in 2021 gestart met het vaststellen van 
nieuw grondstoffenbeleid. 

• Wij zijn voor een efficiënte inzameling en verwerking 
van afval tegen een zo laag mogelijk, maar kosten-
dekkend tarief voor onze inwoners in combinatie met 
een zo goed mogelijk resultaat voor het milieu. 

• Om de landelijke doelstellingen voor afvalinzameling 
te halen, gaan we over op een ander inzamelsys-
teem, waarbij inwoners betalen per lediging van de 
container en later naar betaling per kilo. 

• De komende periode willen we dat afvalinzameling 
zo efficiënt mogelijk wordt gerealiseerd, waarbij het 
uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt en goed ge-
drag wordt beloond. We willen dat inwoners hierover 
heel goed voorgelicht worden, zodat ze er zelf voor 
kunnen kiezen om tot betere scheiding van afval en 
daarmee tot minder afval en een lagere afvalstoffen-
heffing te komen.

…en het riool gewoon werkt
Afgelopen jaren zien we dat er tijdens langdurige of 
hevige buien veel regenwater is gevallen. De toenemen-
de afvoer van regenwater zorgt voor een grote druk op 
de aanwezige riolering. Tijdens langdurige of hevige 
regenbuien kan het lastiger worden om al het water af te 
voeren. Dit kan leiden tot meer wateroverlast. 
• De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de 

afvoer van het water en het beheer van het grond-
waterpeil. 

• We vinden het normaal dat iedereen die hiervan 
gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten. Door 
extra investeringen in het riool zal de rioolheffing de 
komende jaren licht stijgen. 

• De gemeente blijft voortvarend samenwerken met 
het waterschap en andere overheden om oplossin-
gen te zoeken die wateroverlast op het land en op 
straat helpen verminderen. 

• Ook willen wij samen met inwoners de gevolgen van 
verstening van de leefomgeving tegengaan en ze 
uitdagen om in plaats van verharding meer groen in 
hun tuin aan te leggen.

• Nieuwbouwplannen worden ingericht met meer 
ruimte voor regenwater. Ook bij de herinrichting van 
straten krijgt dit specifieke aandacht.

• Initiatieven van inwoners en bedrijven voor hergebruik 
van regenwater worden omarmd.  
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“Wij willen de komende 4 
jaar investeren in wegen en 

verkeersveiligheid ” 



…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 wat ons betreft 
toegankelijk voor recreatie waarbij groen en economie 
goed samen kunnen 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. 

Ook in ons natuurpark De Rottige Meente en de naast-
gelegen omgeving (zoals Driewegsluis) en het gebied 
rondom de Spokeplas willen wij meer verbindingen 
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 zijn voortdurend onderweg. 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 bereik-
baarheid van onze dorpen, winkelcentra, bedrijventerrei-
nen en openbare voorzieningen. Uitgangspunt moet zijn 
dat de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk geregeld is. 
Ook particuliere initiatieven (zoals een Buurtbus) kunnen 
hier een positieve bijdrage aan leveren. 

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 
heeft onze aandacht. Verder zijn wij een groot voorstan-
der van de diverse dorpsinitiatieven op het gebied van 
verkeersveiligheid. Deze initiatieven willen we blijvend 
ondersteunen. Dit geldt ook voor verkeerseducatie op 
scholen. 

Wij zijn groot voorstander van gratis parkeren in onze 
gemeente. Dit trekt mensen aan om hun boodschappen 
in onze gemeente te doen en heeft daarmee een positief 
effect op onze lokale economie. Dat moet zo blijven. Wel 
willen we meer openbare laadplekken voor elektrische 
auto’s, omdat daar steeds meer vraag naar is.
We willen verkennen of er alternatieve routes mogelijk zijn 
wat betreft het verkeer in Wolvega en Noordwolde om de 
doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij 
moet integraal gekeken worden naar centrumontwikke-
lingen, ontwikkelingen met betrekking tot voorzieningen 
en woningbouwontwikkelingen. 

We zijn blij dat er samen met bewoners en ondernemers 
keihard gewerkt is en wordt aan de (plannen voor) herin-
richting van De Blesse en de Lycklamaweg in Wolvega. 
Ook willen we komende jaren een overzichtelijker en veili-
gere situatie realiseren ter hoogte van de spoorwegover-
gang bij de Lycklamaweg in Wolvega. De drukte bij de 
parkeerterreinen van de supermarkten, de ovonde en 
de spoorwegovergang op de Lycklamaweg veroorzaakt 
vooral bij fietsers een onveilig gevoel. Dit moet worden 
betrokken bij de herinrichting van de Lycklamaweg en de 
herontwikkeling van het oude Lidl-gebouw. 

De afgelopen jaren zijn er veel parkeerplekken gereali-
seerd bij het station en hebben we ons hard gemaakt 
voor een betere treinverbinding van Wolvega naar Leeu-
warden en de Randstad. Dit heeft ertoe geleid dat de 
extra reistijd vanwege de overstap in Meppel of Steenwijk 
teniet is gedaan. We blijven ons inzetten voor een extra 
spitstrein op korte termijn. 
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“Wij zijn groot voorstander 
van gratis parkeren in onze 
gemeente. Dat moet zo blij-

ven!” 



…waar mensen volop de ruimte krijgen
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het 
gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraag-
stukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het 
gebruikelijke vrijwilligerswerk maar kan ook bestaan uit 
het samenwerken tussen verenigingen in een dorp. We 
zien immers dat het totaal aantal leden en vrijwilligers bij 
de verenigingen dalen. Hierbij komt het bestaan van de 
vereniging onder druk te staan. We willen stimuleren dat 
verenigingen meer gaan samenwerken met elkaar en 
helpen door het inspelen op de behoeften in de samen-
leving. Denk aan acties waaraan ook niet leden mee 
kunnen doen. Wij willen dat de gemeente hier actief met 
de verenigingen in meedenkt om dit te stimuleren.

Eerder hebben we als VVD het recht om uit te dagen 
(Right to Challenge) geïntroduceerd in onze gemeente. 
Hierbij kunnen inwoners of georganiseerde groepen in-
woners zoals bijvoorbeeld de verenigingen van plaatselijk 
belang een taak van de gemeente overnemen als zij den-
ken 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. Onderne-
mers zijn hierin onmisbaar. Hardwerkende zelfstandigen, 
familiebedrijven, mkb, innovatieve en wereldwijd opere-
rende bedrijven, allemaal vind je ze in onze gemeente. En 
allemaal dragen ze bij aan economisch herstel en groei. 
Ze scheppen banen en brengen leefbaarheid in onze 
dorpen. 

Want een baan is zoveel meer dan een inkomen. Het is 
het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving en het 
zorgt voor contact met fijne collega’s. Daarom willen wij 
dat iedereen in Weststellingwerf mee kan doen. On-
dernemers horen voldoende ruimte te krijgen om aan 
de slag te kunnen en mogelijkheden te krijgen. Juist 
de lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de 
rug. De coronacrisis raakt ondernemers nog steeds en 
daarom willen wij ondernemers de komende periode 
blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeien-
de economie, banen voor onze inwoners en innovatieve 
technieken voor de toekomst. 

Ook zien wij nog kansen door het economische veld in 
Weststellingwerf meer samen te brengen. Een geza-
menlijke marketingcampagne en een ondernemershuis 
zouden hierin van toegevoegde waarde kunnen zijn. 

De VVD is (stiekm) trots op onze ondernemers en steunt 
hen dan ook waar mogelijk.

• Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen 
voor minder regels, stimuleert de gemeente een 
gezonde lokale economie en meer banen.

• De gemeente gunt opdrachten zoveel mogelijk aan 
lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de 
wet;

• We hebben bij de gemeente één loket waar onder-
nemers terecht kunnen voor vragen, vergunningen 
en schuldhulpverlening;

• De gemeente streeft naar één belastingaanslag per 
jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld.

• We willen niet dat ondernemers van het kastje naar 
de muur worden gestuurd. We geven hen snel en 
duidelijk antwoord op vragen en denken mee over de 
beste oplossing.  

…waar de winkelstraat volop ruimte krijgt
Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan 
een levendige en aantrekkelijke winkelstraat. Door in 
leegstaande gebouwen wonen, werken, detailhandel en 
horeca te vermengen, creëren we een bloeiende lokale 
economie. Met een veilig en aantrekkelijk centrum met 
gratis parkeren trekken we bezoekers aan van buiten en 
zorgen we voor een prettige verblijfsomgeving, die klaar 
is voor de toekomst. 

• We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebie-
den, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke, veilige 
en bruisende gebieden zorgen voor een levendige 
winkelstraat vol met lokale ondernemers. Daar kan 
geen grote webshop tegenop. 

• We bestrijden leegstand door het mengen van 
functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. 
Ook verruimen we vestigingsmogelijkheden, door het 
opstellen van ruime bestemmingsplannen. Zo maken 
en houden we de gemeente prettig en leefbaar. 

• De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is 
niet meer van deze tijd. Wij willen dat horecabedrij-
ven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten 
en dat ook winkeliers hun klanten als gast kunnen 
ontvangen.
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Een gemeente waar ruimte is voor eigen initiatief

 
“De VVD is (stiekm) trots op 

onze ondernemers!”



…waar toerisme en recreatie de ruimte 
krijgt
Weststellingwerf is met zijn verschillende landschapsty-
pen, cultuur, waterwegen en goede bereikbaarheid een 
prachtige gemeente om te verblijven en in te recreëren. 
In de vorige periode is ingezet op toerisme en recreatie. 
In de komende periode is het tijd om de vruchten hier-
van te plukken. 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 
wandelgemeente. Het aantrekkelijk maken van fiets-, 
wandel- en ruiterpaden door het faciliteren in speciale 
routes levert hier wat ons betreft een plus op. We zijn 
voorstander van een nieuw fietspad langs de Linde tus-
sen de Kontermansbrug en Lolkema’s brug en een slui-
zenroute rondom de Driewegsluis. Naast het aanleggen 
en onderhouden van fiets- en wandelroutes en ruiter-
paden willen we deze routes aantrekkelijker maken door 
bezienswaardigheden langs deze routes te stimuleren. 
Goede voorbeelden hiervan zijn de Blessebrogschans, de 
reeds bestaande theetuinen, Kasteel Olt Stoutenburght, 
(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 fietstoe-
risme aantrekkelijker worden.

Met de in onze gemeente aanwezige hotels, campings, 
bed and breakfasts, enzovoorts zien wij nog volop kan-
sen om het toerisme en recreatie binnen onze gemeente 
verder door te ontwikkelen. Zo zouden we dagtoeris-
ten beter kunnen faciliteren door de aanleg van goede 
parkeervoorzieningen bij toeristische knooppunten met 
oplaadpunten voor de elektrische auto. 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 status Unesco 
Werelderfgoed voor de Koloniën van Weldadigheid enor-
me culturele en toeristische kansen voor Noordwolde en 
omgeving.

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 investe-
ringsfonds. Investeringen die bijdragen aan een verdere 
verbetering van de toeristische infrastructuur kunnen 
rekenen op gemeentelijke ondersteuning vanuit het toe-
ristisch investeringsfonds. 

…waar onze boeren de ruimte krijgen
Wij dragen de agrarische sector in onze gemeente sinds 
jaar en dag een warm hart toe. De sector, welke in onze 
gemeente veelal grondgebonden is, maakt een aanzien-
lijk deel uit van de totale werkgelegenheid en leefbaar-
heid. De agrarische sector is een belangrijke economi-
sche pijler die een prominente plaats in het beleid van de 
gemeente verdient. Dankzij hun harde werk hoeven wij 
ons geen seconde zorgen te maken om onze voedsel-
voorziening. Boeren verdienen waardering, ruimte en on-
dersteuning om te innoveren. Belemmerende regelgeving 
voor het gebruik van duurzame energiebronnen zoals 
windenergie schrappen we waar mogelijk. Draagvlak en 
een goede balans tussen de belangen van de omgeving 
en de ondernemer, dierenwelzijn en natuur zijn hierbij van 
belang.

Wij zien al jaren dat de sector in beweging is. Ook deze 
periode staat de sector voor enorme uitdagingen, veran-
deringen en kansen. Verduurzaming, fosfaat- en stik-
stofproblematiek, de omgevingswet en de opgave met 
betrekking tot het veenweidegebied, die met name voor 
de Westhoek in onze gemeente gestalte zal krijgen. 

Deze ontwikkelingen zullen moeten plaatsvinden binnen 
de gestelde kaders waarbij de VVD de boer de ruimte wil 
geven om in te zetten op innovatie, zodat er ruimte blijft 
om te ondernemen. Daarom geven wij hen de ruimte hun 
grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor 
agrarisch natuurbeheer, toerisme en recreatie of andere 
bedrijvigheid. Maatwerk moet hier echter nadrukkelijk 
tot de mogelijkheden blijven behoren. We willen uitgaan 
van kansen in plaats van bedreigingen. Het toestaan van 
uitbreidingen of verplaatsingen of omschakeling naar een 
andere tak, die tevens inpasbaar zijn in het landschap 
kunnen een positief effect op de leefbaarheid van de 
dorpen hebben. 

Ook zijn we voorstander van een regeling waarbij wonin-
gen in en rondom de dorpen kunnen worden ontwikkeld 
in ruil voor het saneren van boerderijen. Hierbij wordt 
ruimte gecreëerd voor zowel wonen als voor ontwikke-
lingen van bijvoorbeeld de melkveehouderij. Dit voor-
komt tevens leegstand en vergroot de leefbaarheid in de 
dorpen. 
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“De agrarische sector is een 
belangrijke economische 
pijler die een prominente 

plaats in het beleid van de 
gemeente verdient.” 



Gezien de klimaatontwikkelingen moeten we ons blijven 
inspannen voor herstel en behoud van de natuur en de 
versterking van de biodiversiteit. Binnen onze gemeen-
te moet worden ingezet op een realistisch en haalbaar 
natuurbeleid. Waarbij de overheid, boeren en natuurorga-
nisaties samenwerken aan een aantrekkelijk landschap, 
waar het goed wonen, werken, ondernemen én recre-
eren is. En met de wetenschap dat boerennatuur ook 
natuur is.

Het ontnemen van landbouwgronden voor natuurontwik-
keling is ongewenst. Het samenvoegen of herindelen van 
gronden kan wel. Tevens mag natuurontwikkeling geen 
belemmering zijn op het agrarisch ondernemerschap. In 
de praktijk kunnen landbouw en natuur prima samen-
gaan. De natuur verdient ruimte, maar de economie ook

…waar dorpen 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 dorpencoördina-
tor. 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 dorpen willen wij 100.000 euro per 
jaar blijven vrij maken voor het bestaande dorpenfonds. 
Deze bijdrage in het dorpenfonds geeft de mogelijkheid 
om te blijven investeren in de leefbaarheid van de dorpen 
en de inwoners. Dit dorpenfonds is in het verleden geïniti-
eerd door de VVD en heeft uitgewezen dat een bijdrage 
van de gemeente verveelvoudigd wordt door bijdragen 
van andere partije

De dorpshuizen kunnen blijven rekenen op structurele 
ondersteuning door een bijdrage aan Stichting Har-
ten Tien die zorg draagt voor het onderhoud van de 
dorpshuizen. In Noordwolde blijven we investeren via het 
project Bestemming Noordwolde.

.…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 gemeentelijke subsidies. Hierbij zien we 
vooral kansen door het plaatsen van zonnepanelen op 
gemeentelijke gebouwen en bedrijfsgebouwen. Daar-
naast is er een rol voor de gemeente om verduurzaming 
bij bedrijven, winkels, huiseigenaren en huurders te 
stimuleren. In onze gemeente zien we hier ook al mooie 
voorbeelden van. Zo zijn er bij aansprekende bedrijven 
in onze gemeente al zonnedaken gerealiseerd waardoor 
duurzame stroom wordt opgewekt.  

• Vanuit het Klimaatakkoord moeten gemeenten een 
warmtetransitieplan opleveren, waarmee de wo-
ningen in onze gemeente op termijn CO2-neutraal 
kunnen worden gemaakt. Dit vergt veel van inwoners 
en bedrijven. Hierbij geldt dat er in goed overleg 
met woningcorporaties, huiseigenaren en bedrijven 
plannen moeten worden gemaakt, die haalbaar en 
betaalbaar zijn. Geen onrealistische doelen die onze 
inwoners en bedrijven onnodig op kosten jagen.

• Ook op agrarische gebouwen zien wij in samen-
werking met het bedrijfsleven nog volop kansen om 
doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te 
realiseren. 

• We vinden ook dat plaatsing van kleine ‘Groningse’ 
windmolens op agrarische bedrijven voor eigen ge-
bruik uitgebreid kan worden naar andere bedrijfstak-
ken en dat bij eigen gebruik ook de directe omwo-
nenden betrokken kunnen worden. Het is daarbij niet 
de bedoeling dat er daardoor solitaire windparken 
ontstaan.

• Ook zien wij een groeiend aantal initiatieven in dor-
pen 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 initia-
tieven willen wij stimuleren door bijvoorbeeld voor-
lichting.

• We zetten energiecoaches in om huishoudens en 
bedrijven te ondersteunen en adviseren bij het be-
sparen van energie in het dagelijkse gebruik. Het iso-
leren van je woning en bedrijf is daar een belangrijke 
pijler. En minder energie gebruiken is nog altijd de 
beste manier om energie te besparen. De gemeente 
stimuleert bewoners en bedrijven daarom ook om 
isolatiemaatregelen te nemen. 
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“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. 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. Het is een prima uitgangspunt om een tegen-
prestatie te leveren, wanneer er sprake is van een uitke-
ring, maar uiteindelijk is doorstromen naar een betaalde 
baan het hoofddoel.

Maar werken moet ook lonen. Iemand die van een uit-
kering 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.

Het is logisch dat mensen die buiten hun schuld om 
hun baan verliezen op de gemeente kunnen rekenen, 
maar uitkeringen 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 tegengegaan. Onterecht betaalde uitkeringen 
moeten worden teruggevorderd en daar bovenop zal ook 
gewoon een boete moeten worden opgelegd. 

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Zij 
hebben moeite met basisvaardigheden zoals lezen, 
schrijven of rekenen. Hierdoor is meedoen in de maat-
schappij moeilijk voor hen. Zij hebben meer kans op 
werkloosheid. Om ervoor te zorgen dat laaggeletterdheid 
wordt herkend en aangepakt is integraal werken binnen 
de gemeente van groot belang.
 

 
…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 waarden zijn en hoe we in Neder-
land 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. 

De VVD is trots op de onderwijsvisie die in 2021 is vast-
gesteld met als titel ‘Het onderwijs als de schatkamer.’ 
Deze onderwijsvisie laat zien dat het alle stakeholders 
serieus is met goede en kwalitatieve ontwikkeling van het 
onderwijs in Weststellingwerf te waarborgen. 

• Wij zijn ervan overtuigd dat de grondslag van het 
onderwijs, voor een kind, ligt op de basisschool. Daar 
leren zij meerdere sociale omgangsnormen en wordt 
het kind onderwezen in taal, rekenen, etc. 

• Onderwijs in Weststellingwerf dient dan ook kwalita-
tief 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. De onderwijsvisie het “Onderwijs als schatka-
mer” gaat deze ontwikkeling ondersteunen.

• De komende jaren kenmerken zich door krimp in 
het aantal leerlingen. Een actueel en toekomstbe-
stendig huisvestingplan voor scholen is belangrijk. 
Uitgangspunt daarbij is dat wij we scholen in kleine 
dorpen willen openhouden. Leidend hierin is echter 
wel dat de kwaliteit voorop staat en het betaalbaar 
blijft. Clustering van scholen behoort wat ons betreft 
nadrukkelijk tot de mogelijkheden. Het is hierbij van 
wezenlijk belang dat de schoolbesturen, medezeg-
genschapsraden en de gemeente, binnen hun eigen 
verantwoordelijkheden, de ouders van de desbe-
treffende scholen en inwoners van de dorpen hier 
vroegtijdig bij te betrekken.

• Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen les krij-
gen in een gezonde en veilige omgeving. Een goed 
binnenklimaat in de schoolgebouwen, het tegengaan 
van (cyber)pesten op school en verkeersveiligheid 
rondom scholen krijgt altijd aandacht. Ook zijn we 
groot voorstander van uitgebreid bewegingsonder-
wijs binnen het schoolprogramma. 
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“Wij willen laaggeletterdheid 
aanpakken. Iedereen moet 
mee kunnen doen in onze 

maatschappij.”

EEN GEMEENTE WAAR IEDEREEN MEEDOET



…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 verantwoordelijke burgers. 

Wij vinden dat ouders en verzorgers de eerstverant-
woordelijken zijn voor de opvoeding van hun kinderen. 
Het overgrote deel van de ouders en verzorgenden geeft 
hun kinderen een goede en liefdevolle opvoeding. Soms 
verloopt die echter moeizaam en hebben ouders onder-
steu¬ning nodig. Als de ouders het belang van het kind 
schaden kan en moet de gemeente ingrijpen. 

Wij zijn voorstander van voldoende plekken in onze ge-
meente voor jongeren waar zij elkaar kunnen ontmoeten 
en waar ze met ondersteuning van professioneel jon-
gerenwerk informatie kunnen krijgen over werk, school, 
hulpverlening, en andere zaken waar jongeren tegenaan 
lopen. 

Wij zijn enthousiast als het gaat om lokale jeugdinitiatie-
ven. Wij willen samen met de jeugd uit onze gemeente 
onderzoeken waar in onze gemeente behoefte aan is. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschil-
lende leeftijdsgroepen. Een actief gemeentebeleid is 
belangrijk om jongeren vooral zelf met initiatieven te laten 
komen en te werken aan een breed draagvlak bij de 
jeugd. Ook stimuleren we jongeren om lid te worden van 
een sport- of andere activiteiten vereniging.

…waar iedereen goede zorg krijgt
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de 
steek laat, helpen we elkaar. We vinden het vanzelfspre-
kend dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als 
dat niet lukt, staan professionele medewerkers 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 on-
dersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is 
het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen 
aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor (wonen en) 
zorg op kleine schaal.

De afgelopen jaren hebben we de zorg die onze inwo-
ners nodig hebben gehad ook kunnen aanbieden. Maar 
met een vergrijzende bevolking ligt hier wel een uitdaging 
voor de toekomst om de zorg betaalbaar te houden. 
Binnen de wettelijke mogelijkheden vinden we het eerlijk 
dat je ook meebetaalt aan je eigen zorg. Hiertoe kan de 
gemeente een eigen bijdrage heffen. 

Ook vinden wij dat de gemeente scherp moet kijken naar 
passende en terechte uitgaven in de zorg. Daar waar niet 
goed, onterecht of te veel geld wordt uitgegeven moet 
ingegrepen worden. Dit is erg belangrijk om ook in de 
nabij toekomst zorgkosten enigszins betaalbaar te hou-
den, de juiste zorg te kunnen bieden en de juiste zorg te 
kunnen geven aan mensen die voor het eerst zorg gaan 
vragen. 

Zorg moet toegankelijk voor iedereen zijn. De regels 
voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te 
begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de 
gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelij-
ke 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 be-
staande mantelzorgwaardering willen wij samen met 
mantelzorgers nadenken over passende ondersteuning. 
Ook hebben wij hoge waardering voor landelijke vrijwilli-
gersorganisaties en hun activiteiten.

…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 ver-
antwoordelijkheid. Wij ondersteunen de inzet van breed-
tesport 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 leefom-
geving creëren voor ons allemaal. Dat vinden we belang-
rijk. Vooral omdat blijkt dat mensen dan meer plezier in 
hun leven hebben. Bovendien draagt een gezonde leef-
stijl en gezonde leefomgeving bij aan de betaalbaarheid 
en het toegankelijk houden van de zorg.

Er wordt meer en meer samengewerkt om jong en oud 
vaker te laten bewegen. Wij zijn blij over de inzet en re-
sultaten van de buurtsportcoach. Het inzetten hiervan kan 
voor verbindingen zorgen tussen school, sportvereniging, 
welzijn, kinderopvang, zorg, verpleeghuizen, bedrijfsleven, 
enzovoorts.
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Bij de inrichting van de openbare ruimte moet de ge-
meente nadrukkelijk rekening houden met het inrichten 
van sport- en spelvoorzieningen zoals bijvoorbeeld trap-
veldjes voor de jeugd en openbare fitnessplaatsen. Op 
steeds meer plekken zie je mooie voorbeelden ontstaan. 
Wij willen hier vooral op voortzetten.

…waar aandacht is voor onze eigen cul-
tuur en geschiedenis
Cultuur en onze geschiedenis zijn van grote waarde voor 
Weststellingwerf. Wij vinden cultuureducatie daarom erg 
belangrijk en heemkunde speelt hierin een centrale rol. 

De Stellingwerfse taal was, is en blijft een belangrijke dra-
ger 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, beeld-
bepalende gebouwen en voorzieningen zoals de 
Oudheidkamer Weststellingwerf en het Nationaal Vlecht-
museum. Er liggen nu ook grote kansen met betrekking 
tot de Koloniën van Weldadigheid. Initiatieven daartoe 
willen we bevorderen.

Wij vinden dat de gemeente een rol heeft in het stimu-
leren van kunst en cultuur. Kunst en cultuur hebben een 
verbindende functie voor de inwoners van de gemeen-
schap. Zij geeft een versterking van de sociale binding en 
sociale structuur en heeft invloed op de identiteit van de 
bevolking. 

Een goed kunst- en cultuuraanbod heeft bovendien 
een positief effect op de aantrekkingskracht van een 
gemeente. Corona heeft zeker deze sector geen goed 
gedaan en passende en juiste ondersteuning vanuit de 
gemeente vinden wij belangrijk. Vooral om onze Stelling-
werfse cultuur en geschiedenis voldoende te ondersteu-
nen. 

Weststellingwerf heeft cultureel veel te bieden, waaron-
der 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 (ook in 
de openbare ruimte) en stimuleren daar waar mogelijk. 

Ook draagt de VVD de bibliotheek een warm hart toe als 
centrale ontmoetingsplek voor diverse doelgroepen. De 
bibliotheek heeft afgelopen jaren al mooie ontwikkelin-
gen ingezet en staat ook de komende periode nog voor 
mooie uitdagingen. De gemeente zal komende periode 
samen met de bibliotheken moeten gaan kijken hoe zij 
haar rol als centrale ontmoetingsplek verder kan uitbou-
wen. 

…en waar nieuwkomers zich aanpassen
Het opvangen van mensen uit oorlogsgebieden vinden 
wij vanzelfsprekend. 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 gemeente 
bevordert dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in 
de Nederlandse taal. Ook zijn we voorstander van maat-
werk om nieuwkomers actief te laten participeren in onze 
samenleving.

Omdat we voor een integrale aanpak zijn voor het huis-
vesten van (urgente) aandachtsgroepen is de VVD geen 
voorstander van het voorrangsbeleid voor nieuwkomers 
met betrekking tot de toewijzing van sociale huurwonin-
gen. Wachten op een woning is voor niemand leuk, ook 
niet voor de bestaande inwoners van onze gemeente. 
We stimuleren initiatieven op het gebied van tijdelijke 
huisvesting of tussenvoorzieningen om zo de doorstroom 
mogelijk te maken naar een reguliere plek in onze ge-
meente. Ook andere urgente aandachtsgroepen zouden 
op deze wijze (tijdelijke) huisvesting met zorg en begelei-
ding kunnen krijgen.

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in 
Nederland geen plaats. Zij dienen Nederland te verlaten 
en kunnen daarbij de hulp inroepen van de Nederlandse 
overheid. Onze gemeente ondersteunt hen niet en ver-
leent aan hen ook geen voorzieningen.

“De VVD is tegen het voor-
rangsbeleid voor nieuwko-
mers op een woning omdat 
we voorstander zijn van een 

integrale aanpak van het 
huisvesten van aandachts-

groepen.” 
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“Een goed kunst- en cultuur-
aanbod heeft een positief 
effect op de aantrekkings-
kracht van een gemeente.” 



…waar we veilig zijn en ons veilig voelen
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen 
buurt en huis. Zonder veiligheid, geen vrijheid. Wij wil-
len dat iedereen in Weststellingwerf veilig kan wonen, 
verblijven, werken en ondernemen. Dat de gemeente niet 
alleen veilig is, maar dat eenieder zich ook veilig voelt. 
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Sa-
men met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente 
daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar 
op te trekken, gaan we overlast tegen. We pakken crimi-
naliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling 
te voorkomen. 

Het actief aanwezig zijn van wijkagenten in onze ge-
meente is een pré. De wijkagent die de buurten goed 
kent en de inwoners weet te vinden, voegt iets extra’s toe 
aan het gevoel van veiligheid.

Met name tijdens evenementen zoals het Lindefestival 
willen wij voldoende blauw op straat. Buitengewoon op-
sporingsambtenaren (BOA’s) zouden hierin een toege-
voegde waarde kunnen leveren. Wat ons betreft krijgen 
BOA’s een actievere rol om na het geven van een waar-
schuwing een boete op te leggen. Dit vinden we onder 
andere wenselijk bij overlast van hondenpoep, geluids-
hinder, hard rijden, afvaldumping en asociaal parkeren.  
Als er boetes door onze BOA’s worden uitgeschreven 
zouden die inkomsten in de gemeentekas moeten 
stromen. Dit geld kunnen we dan weer inzetten om onze 
veiligheid te verbeteren.

De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan 
gebruiken om Weststellingwerf veiliger te maken. Wij 
willen dat hij deze bevoegdheden ook worden ingezet. 
Daarom willen we dat de mogelijkheden van cameratoe-
zicht bij evenementen of op bepaalde plaatsen in onze 
gemeente onderzocht wordt.

Daders moeten zo snel mogelijk opgepakt en bestraft 
worden. Bij vandalisme in de openbare ruimte moet de 
gemeente altijd de schade verhalen op de daders. Indien 
dit door minderjarigen is gepleegd dienen de ouders hier 
actief door de gemeente op aangesproken te worden en 
financieel voor aansprakelijk gesteld worden.

Bepaalde taken (bijvoorbeeld in de horeca) kunnen 
ook door particuliere 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.

De gemeente heeft een taak om inwoners (waaronder 
kinderen op scholen) en ondernemers erop te wijzen 
welke criminele ontwikkelingen er zijn en wat zij kunnen 
doen om criminaliteit te herkennen (denk aan ondermij-
ning) en mogelijk te voorkomen.

…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. Hulpverle-
ners 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 bedrei-
gen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden 
gekregen en die moeten ze nu ook inzetten. 

De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de poli-
tie alle nodige instrumenten kan gebruiken om raddraai-
ers op te sporen en aan te pakken. Schade en de kosten 
van handhaving worden daarbij zoveel mogelijk verhaald 
op diegenen die dit veroorzaken. 

Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale 
criminaliteit, zoals via WhatsApp, (banken)fraude of door 
middel van phishing. Daarom investeren we in goede 
voorlichting voor onze inwoners, jong en oud, zodat in-
woners weten waar ze aangifte kunnen doen van cyber-
crime.

…waar criminaliteit wordt aangepakt
Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden 
vaak af door een slechte opvoeding, verkeerde vrienden 
of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat 
de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de 
juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van 
onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt 
voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenle-
ving. 

Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag 
plaatsvindt, werken we samen met scholen om jongeren, 
met een criminele achtergrond of waarbij signalen erop 
wijzen dat het binnenkort kan escaleren, perspectief te 
bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt 
dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit.

Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De 
gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktij-
ken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als 
deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele 
activiteiten.
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…waar het belang van inwoners voorop staat
De gemeente Weststellingwerf is er om problemen op te 
lossen. En is dienstbaar en modern naar haar inwoners. 
Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en over-
zichtelijke regels helpen we inwoners en ondernemers 
vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, proble-
men en frustraties. Digitalisering heeft voor ons daarom 
een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale pro-
ducten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt 
meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. 

• Brieven, mails en formulieren van de gemeente zijn 
voor alle inwoners begrijpelijk. 

• We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon 
opneemt wanneer je belt met een vraag en er alles 
aan doet om je goed te helpen.

• Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent ope-
ningstijden buiten kantoortijden voor zaken die je niet 
digitaal kunt regelen. 

• Een digitaal loket is alle dagen van de week 24 uur 
per dag bereikbaar voor inwoners. Inwoners krijgen 
snel een reactie.

• Vergunningen moeten binnen de gestelde termijn 
worden verleend. Worden reactietermijnen door de 
gemeente niet gehaald, dan betaalt de gemeente 
een boete aan de aanvrager. 

• Ambtenaren zijn dienstverleners en zijn meedenkend 
met onze inwoners en bedrijfsleven. We hechten er 
zeer aan dat de inwoners en bedrijven tijdig worden 
teruggebeld en dat brieven en e-mails tijdig worden 
beantwoord. Onze gemeente communiceert helder 
en begrijpelijk.

• De digitale dienstverlening van de gemeente is van 
goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken zoveel 
mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uit-
komt. We starten met het thuisbezorgen van produc-
ten, zoals paspoorten. 

• De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up to date 
is, zodat privacygevoelige informatie van inwoners 
beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen. 

• Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De 
gemeente informeert inwoners over gegevens die 
belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen 
over het lokaal bestuur, zoals de besteding van sub-
sidies. 

• De gemeente werkt samen met andere overheden 
om digitale criminaliteit zoals identiteitsfraude tegen 
te gaan of te bestraffen. 
 
 
 

 
 
 

• De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De 
gemeente werkt slim samen met collega’s in de 
omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor 
bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid of wo-
ningbouw. 

• Een sterke, efficiënte, daadkrachtige en kleine over-
heid die zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig is. Een 
gemeente met zo weinig mogelijk bureaucratie en zo 
weinig mogelijk beperkende regels. Regels die er zijn 
moeten transparant en duidelijk zijn. 

…waar de gemeente je verder helpt en we 
krachten bundelen voor slimme oplossingen
Weststellingwerf maken we met elkaar! We bundelen 
onze krachten en werken met plezier samen om de 
problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of 
wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente 
slimme en creatieve initiatieven van inwoners en onder-
nemers aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden 
onze inwoners en ondernemers in een zo vroeg mogelijk 
stadium betrokken. 

Initiatieven die van belang zijn voor de samenleving 
worden door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd. 
De gemeente denkt mee met haar bewoners en onder-
nemers. Ze geeft advies, deelt specifieke kennis, neemt 
overbodige regels weg en het legt verbindingen met rele-
vante bedrijven en instanties. 

• Wij willen een gemeente met zo weinig mogelijk bu-
reaucratie en zo weinig mogelijk beperkende regels. 
De regels die er zijn moeten transparant en duidelijk 
zijn.

• We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die 
inwoners betrekken, zoals dorpsraden en het Right to 
Challenge. Zo kunnen groepen inwoners gemeente-
lijke taken overnemen als zij daarvoor een goed plan 
hebben. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden 
voor een revolverend fonds. Afbetalingen van lenin-
gen uit dit fonds zorgen ervoor dat nieuwe leningen 
voor maatschappelijke initiatieven mogelijk zijn. 

• Bij het opstellen van nieuw beleid willen we dat 
iedereen die dit direct raakt zoveel mogelijk actief 
wordt betrokken. Daarbij creëert de gemeente vooraf 
duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf 
te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter 
beleid.  
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• Participatie betekent niet dat de grootste schreeu-
wers altijd gelijk krijgen. De gemeente heeft meer 
oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet 
altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij 
het maken van keuzes. 

• Het is 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 ge-
meente is er voor haar inwoners! 

…waar de gemeente verstandig met belas-
tinggeld omgaat
Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde 
zijn. Belastinggeld wordt verdiend door onze onderne-
mers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig 
mee om. De belasting houden we zo laag mogelijk. 
Gemeenten krijgen steeds meer taken en de gemeen-
telijke financiën staan in alle gemeenten onder druk. 
Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en 
transparant verantwoording aflegt over de besteding 
van belastinggeld. Van ons mag u verwachten dat we als 
geen andere partij op de financiële positie van de ge-
meente letten. 

• We zijn voor lagere belastingen voor inwoners en on-
dernemingen. Iedere euro die de gemeente uitgeeft 
is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit 
geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. 
Uitgangspunt voor ons is dat de totale woonlasten 
de komende jaren niet duurder worden en indien 
mogelijk zelfs verlaagd.

• De woonlasten blijven zo laag mogelijk. Daarbinnen 
moeten afvalstoffenheffing en rioolheffing wat ons 
betreft uitsluitend kostendekkend zijn. Dat betekent 
dat er niet meer mag worden geheven dan dat eraan 
uitgegeven wordt. Door extra investeringen in het 
riool zal de rioolheffing de komende jaren licht stijgen. 
Dit zal wat ons betreft gecompenseerd kunnen wor-
den door een verlaging van de OZB. 

• Duidelijk moet zijn waar ons belastinggeld aan wordt 
uitgegeven. Ons huishoudboekje moet de komende 
periode dan ook op orde blijven. Structurele uitgaven 
worden met structurele middelen gedekt. 

• De begroting en het jaarverslag zijn helder leesbaar. 
Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudi-
ge inzage waaraan geld is besteed en welk effect is 
bereikt. 

• De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk geba-
seerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het 
uitgangspunt. We willen zo laag mogelijke tarieven 
voor leges en vergunningen. Over de kostendek-
kend hiervan willen we komende periode een debat 
voeren. 

• 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 sub-
sidiebeleid moet worden geschoeid op het taken-
pakket van de gemeente. Op andere terreinen moet 
een zeer terughoudend beleid worden gevoerd.

• Grondexploitaties moeten realistisch zijn, zeker in 
de huidige economische situatie. Er zal geprobeerd 
moeten worden om een positief resultaat te boe-
ken. 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 zelfstandi-
ge gemeente. Wel zien we dat gemeenten in zijn alge-
meenheid worden geconfronteerd met veel mobiliteit van 
medewerkers en een arbeidsmarkt die steeds krapper 
wordt. We moeten in het belang van onze inwoners en 
ondernemers durven nadenken over een toekomstbe-
stendige gemeente. Een organisatie die de best mogelij-
ke dienstverlening biedt aan onze inwoners en onderne-
mers tegen de laagst mogelijke lasten.

De VVD waardeert de huidige samenwerking die samen 
met Ooststellingwerf 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 woon-
omgeving en een goed voorzieningenniveau. 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 over-
heid die er is wanneer je hem nodig bent. 
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