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Weststellingwerf 
blijft goed
wordt beter.



Weststellingwerf met haar 26 dorpen, groot en klein, is een práchtige gemeente. De eigen 
taal, cultuur, de natuur en de goede bereikbaarheid maken het een geweldige gemeente om in 
te wonen, te werken en te recreëren. De komende jaren moeten er wat ons betreft in Wolvega, 
Noordwolde én de kleine dorpen wel extra woningen gebouwd worden. Dat is goed voor onze 
jongeren die in hun eigen dorp willen blijven wonen, maar ook voor Weststellingwervers die een 
stap naar een volgende woning willen maken.

Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Weststellingwervers verdiend. 
Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. Dan kunnen projecten doorgaan én de 
woonlasten zo laag mogelijk worden gehouden. Dat hebben we de afgelopen jaren voor elkaar 
gekregen en dat willen we ook de komende jaren blijven doen. Van de VVD mag u ook verwach-
ten dat we de belastingen laag houden.

De contacten tussen ondernemers en de gemeente zijn op dit moment erg goed. En dat moet 
zo blijven! Ondernemers moeten ook volop de ruimte krijgen om te ondernemen. Door hen vol-
doende ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente een gezonde 
economie en dus meer banen. De komende jaren zullen we ook moeten blijven investeren in 
onze industrieterreinen en winkelstraten. Met de gezamenlijke inzet van de gemeente, winkeliers, 
horeca en vastgoed wordt winkelen en een terrasje pakken in Wolvega en Noordwolde nog 
aantrekkelijker. 

Weststellingwerf is en blijft wat ons betreft ook een sterk agrarische gemeente. Wij dragen boeren 
al jaar en dag een warm hart toe. Deze sector zorgt in onze gemeente voor werkgelegenheid en 
leefbaarheid. Dat moet zo blijven! Boeren verdienen waardering. En ze verdienen zoveel als moge-
lijk ruimte en ondersteuning om te ondernemen en te innoveren. 

Onze kinderen moeten met veel plezier naar een school gaan waar 
ze veilig kunnen leren en hun talenten optimaal worden benut. Er is 
onderwijs in óf dichtbij de dorpen. Dat willen we zo houden. Ook 
willen we dat Weststellingwerf een gemeente blijft waar ruimte is 
voor sport en beweging voor jong en oud. Samen met de ver-
enigingen blijven wij ook de komende periode hierin investeren!

Toerisme en recreatie is nu en zeker in de toekomst enorm 
belangrijk voor Weststellingwerf. Afgelopen periode zijn er al 
mooie ontwikkelingen tot stand gekomen. Van speeltoestellen 
bij de Spokeplas tot grotere recreatieve ontwikkelingen bij de 
Driewegsluis en Noordwolde. Hier moeten we op blijven 
doorpakken en we willen dan ook blijven investeren in 
toerisme en recreatie.

       

Wil jij ook dat we blijven 
investeren in Weststellingwerf? 
Stem dan op 16 maart op de VVD!

Roelof Theun Hoen, 
lijsttrekker VVD Weststellingwerf

 Weststellingwerf 
blijft goed, wordt beter.



Bouwen, 
bouwen, 
bouwen.

Wonen en bereikbaarheid

Wat blijft goed
Weststellingwerf is een aantrekkelijke gemeente. 
Dat blijkt onder andere doordat onze gemeente 
elk jaar groeit in inwoneraantal. Dát is dan weer 
goed voor onze economie en voorzieningen. 
Onze gemeente is ook goed bereikbaar via 
de weg en het spoor. Bouwen blijft gewoon 
mogelijk in Weststellingwerf. Denk aan woning-
bouw in onze kleine dorpen en in Noordwolde 
en Wolvega. Dit moet zo blijven!

Wat wordt beter
Wij willen méér ruimte voor extra woningen in 
Weststellingwerf. Ruimte voor betaalbare huur-, 
koop- en starterswoningen. Maar ook woningen 
in het hogere segment. Dat is goed voor jonge-
ren en ouderen die graag in onze gemeente 
willen blijven wonen én voor inwoners die naar 
een volgende woning willen doorstromen. 
Hier ligt tevens een kans voor het isoleren 
en verder verduurzamen van woningen. 
Ook combineren we wonen en zorg waar 
mogelijk. Een aantrekkelijke gemeente leidt 
tot meer verkeer en vervoer. Wij zorgen de 
komende periode voor een nog betere 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 

Winkelcentra die klaar zijn voor de toekomst

Wat blijft goed
Lokale ondernemers en hun medewerkers 
werken iedere dag keihard aan levendige en 
aantrekkelijke winkelstraten in Noordwolde 
en Wolvega. De contacten tussen winkeliers, 
ondernemers en de gemeente zijn op dit 
moment erg goed. Dit moet ook zo blijven! 
Dit heeft onder andere geleid tot een gedra-
gen centrumvisie voor Wolvega en tot de 
aanpak van leegstand in Noordwolde. Het zijn 
daarbij vooral de ondernemers die hiervoor de 
complimenten verdienen. 

Wat wordt beter
Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden 
zorgen voor een levendige winkelstraat vol 
met lokale ondernemers. Het is goed dat er nu 
een centrumvisie Wolvega is vastgesteld. Maar 
de komende 4 jaar zullen we nog vol moeten 
inzetten op de uitvoering van die plannen. Dat 
geldt ook voor de plannen die er zijn in Noord-
wolde. Met de gezamenlijke inzet van gemeente 
en de ondernemers in Wolvega en Noordwolde 
wordt winkelen en een terrasje pakken in West-
stellingwerf nog aantrekkelijker. Fo
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Onderwijs en jeugd

Wat blijft goed
Onderwijs in Weststellingwerf is goed op orde. 
Er is basisonderwijs in of dichtbij de dorpen. 
En met het Linde College en Terra Wolvega 
hebben we ook nog keuze in voorgezet 
onderwijs binnen onze gemeente. Daar zijn 
wij trots op! 

Er is nu een onderwijsvisie voor Weststelling-
werf met de titel: “Onderwijs als Schatkamer”. 
Hiermee worden onze kinderen optimaal ge-
holpen om hun eigen talenten te ontwikkelen. 
Zonder dat je het ziet, is het beleid rondom 
onderwijs nog niet eerder zo goed georgani-
seerd geweest.

Wat wordt beter
De uitdaging is nu om de woorden uit de 
onderwijsvisie om te zetten in daden. 
Samenwerking tussen betrokken partijen 
is van cruciaal belang. Een belangrijk onder-
werp voor de komende periode is goede en 
toekomst bestendige huisvesting van scholen, 
ook in de kleine dorpen, zodat onze kinde-
ren in een prettige en gezonde omgeving 
les krijgen. Hier maken wij ons de komende 
periode sterk voor. We zijn ook voorstander 
van uitgebreider bewegingsonderwijs binnen 
het schoolprogramma.

Kinderen verdienen 
goed onderwijs in 
goede scholen.

We willen blijven 
investeren in de 
verbetering van de 
leefbaarheid in de 
dorpen

Leefbare dorpen

Wat blijft goed
De kleine dorpen en de grotere kernen Noord-
wolde en Wolvega kennen allen een eigen 
identiteit, maar maken samen de (stiek’m trots) 
gemeente Weststellingwerf! Met de plaatselijk 
belang verenigingen en de wijkverenigingen 
pakken wij uitdagingen en kansen voor de 
toekomst met beide handen aan. We houden 
vast aan de dorpencoördinator, want hij hoort 
wat er in de dorpen speelt en is een belang-
rijke spil tussen gemeente en de plaatselijk 
belangverenigingen.

Wat wordt beter
Wij willen dat er nog meer geïnvesteerd wordt 
in verbetering van de leefbaarheid in de dorpen.  
Daarom moet de gemeente opnieuw minimaal 
€100.000 per jaar vrijmaken voor het dorpen-
fonds. Wij zijn voor het samen aanpakken van 
projecten in dorpen. Door het slim combineren 

van gemeentelijke werkzaamheden met de 
wensen van het dorp is er veel meer mogelijk. 
Het is dan wel noodzakelijk dat de wensen 
van de dorpen in kaart worden gebracht. 
Daarom stimuleren wij ieder dorp om een 
eigen toekomstvisie te ontwikkelen. Dorps-
huizen krijgen voor hun onderhoud fi nanciële 
ondersteuning via Harten 10. In Noordwolde 
en Wolvega blijven we via de projecten 
Bestemming Noordwolde en Bestemming 
Wolvega investeren in de fysieke en sociale 
leefomgeving.
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Veiligheid

Wat blijft goed
Iedereen in Weststellingwerf moet veilig  
kunnen wonen, werken, ondernemen en 
recreëren. Zonder veiligheid, geen vrijheid.  
Van tijd tot tijd dreigt criminaliteit ook in West-
stellingwerf de kop op te steken en daar moet 
hard tegen worden opgetreden. Criminelen 
maken voor illegale activiteiten gebruik van 
legale bedrijven en diensten. Hierdoor vervagen 
normen en neemt het gevoel van veiligheid 
en leefbaarheid af. Dit effect heet ook wel 
ondermijning. Om ondermijning tegen te gaan 
hebben we de afgelopen periode extra geld 
beschikbaar gesteld.

Wat wordt beter
Veiligheid is ook een gezamenlijke verant-
woordelijkheid. Door nog meer met elkaar  
op te trekken, gaan we overlast verder tegen. 
Samen met inwoners en ondernemers zorgt 
de gemeente voor tijdige signalering van 
criminaliteit en een veilige leefomgeving. 
Raddraaiers moeten door de politie worden 
opgespoord en aangepakt. Schade en de 
kosten van handhaving worden daarbij  
zoveel mogelijk verhaald op de veroorzakers.  
Politie en Boa’s moeten alle mogelijkheden 
krijgen om overlast en criminaliteit aan te 
pakken.

Recreatie en Toerisme

Wat blijft goed
Iedereen is het erover eens dat het in West-
stellingwerf fijn recreëren en verblijven is. Er zijn 
prachtige fiets- en wandelgebieden waarbij de 
Weststellingwerfse natuur, cultuur, water-
wegen en bereikbaarheid meer dan goed is. 
Toerisme is nu al een belangrijke sector en 
kan samen met het MKB (ondernemers) en de 
agrarische sector in de toekomst uitgroeien tot 
één van de belangrijkste economische dragers 
van onze mooie gemeente. 

Wat wordt beter
Door het aanleggen en verbeteren van fiets- 
en wandelroutes en ruiterpaden wordt het nog 
aantrekkelijker om bezienswaardigheden langs 
deze routes te bezoeken. Een nieuw fietspad 
langs de Linde tussen de Kontermansbrug en 
Lolkema’s brug en een sluizenroute rondom de 
Driewegsluis maakt het nog mooier. De West-
stellingwerfse VVD stimuleert nieuwe initiatie-
ven voor recreëren en verblijven in onze mooie 
gemeente. In de westhoek van onze gemeen-
te met de Rottige Meente en de Driewegsluis 
als toeristische hotspots liggen nog enorme 
toeristische kansen om te combineren met de 
Weerribben-Wieden. In de oosthoek van onze 
gemeente liggen door de Unesco-status van 
de Koloniën van Weldadigheid enorme cultu-
rele en toeristische kansen voor Noordwolde 
en omgeving.

De gemeente nog 
aantrekkelijker 
maken om te 
recreëren en te 
verblijven.

Volledig verkiezingsprogramma lezen?  
Kijk op www.vvd-weststellingwerf.nl
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Roelof Theun Hoen
Ik ben 39 jaar, geboren en getogen in Wolvega.
Samen met Catharina en onze twee kinderen woon ik 

in Noordwolde. De afgelopen vier jaar heb ik me als wethouder 
mogen bezighouden met een aantal mooie projecten zoals de 
centrumplannen van Wolvega en de recreatieve ontwikkeling 
van de Driewegsluis. Maar ook met onderwerpen als onderwijs, 
cultuur, economie en werkgelegenheid. We hebben hierop de 
afgelopen jaren mooie resultaten bereikt. Zo is er nu een visie 
op onderwijs, hebben we de culturele sector, ondanks corona, 
overeind kunnen houden en is het aantal bedrijven en de werk-
gelegenheid de afgelopen vier jaar gestegen. Ook de komende 
vier jaar wil ik mij heel graag voor Weststellingwerf inzetten als 
wethouder om samen met inwoners en ondernemers mooie 
resultaten te bereiken. Kies Hoen, gewoon doen! 

Aukje Kroondijk
Praktisch, nuchter en betrokken, dat kenmerkt mij. In 
het dagelijks leven ben ik moeder, ondernemer en 

bestuurder. Ik ben getrouwd met Waling en we hebben samen 
3 prachtige kinderen. Daarnaast ben ik ondernemer en alweer 
22 jaar agrarisch advocaat bij Omny de Vries Advocaten in 
Wolvega. Ik ben opgegroeid in een agrarisch gezin met een 
passie voor paarden. Naast het fokken van springpaarden zet ik 
me in voor de paardensport in Nederland. De afgelopen termijn 
hebben we in een fi jn team samengewerkt en mooie resultaten 
behaald. Mijn inzet is het zoeken naar wat ons bindt en niet 
wat ons verdeeld. Uit het veld hoor ik dat ik vasthoudend ben, 
waarbij ik in elk deel van het proces naar een constructieve 
oplossing zoek. Hierdoor kan vaak veel bereikt worden. 
Daarbij reken ik op u. Kies een vrouw, lijst 2, nummer 2.

Richard Bos
Hallo! Ik ben 49 jaar, woon met mijn twee geweldige 
kinderen in Oldeholtpade, heb hart voor de sport en werk 

als lobbyist dagelijks in de Haagse politiek aan betaalbaar wonen 
voor mensen die het niet zo breed hebben. Daar krijg ik enorm 
veel energie van. Net als van het raadswerk in Weststellingwerf. 
Ik vind dat politiek ook leuk moet zijn. Ben een optimist, kijk voor-
uit en denk in oplossingen. Met een enthousiast team heb ik me 
daarom de laatste jaren als fractievoorzitter in de gemeenteraad 
voor u en de dorpen ingezet. Als betrouwbare fractie hebben we 
ook veel voor u bereikt. Zo zijn de lokale belastingen nauwelijks 
gestegen en komt er meer ruimte voor woningbouw en recreatie. 
Weststellingwerf is mede daardoor een aantrekkelijke gemeente 
om te wonen, werken en te leven. Dat is mooi en dat kan nog 
beter. Er is de komende jaren genoeg te doen en daar zet ik me 
graag weer voor in. Met zijn allen vooruit!
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Ed de Vries
Ik ben 54 jaar oud, getrouwd, 2 kinderen en woon in 
Oldeholtpade. Naast mijn werk bij Achmea ben ik in 

de afgelopen 2 periodes met heel veel plezier raadslid voor de 
VVD in onze gemeente en ik zou daar graag nog een nieuwe 
periode aan vast plakken. Gewoon, omdat er nog steeds veel 
te doen is en ik de energie heb om daarmee verder te gaan. 
Veel zaken zijn op orde in Weststellingwerf en dat moeten 
we vooral zo houden. Maar we hebben ook een aantal zaken 
te verbeteren. We moeten, hoe dan ook, goed blijven kijken 
naar onze uitgaven. Waar sommigen nogal snel geneigd zijn 
de belastingen voor u en mij te verhogen (en dus niets doen 
om kosten aan te pakken), zal ik altijd blijven kijken naar nut en 
noodzaak van uitgaven. Zo houd je belastingen voor inwoners 
betaalbaar. Daarin slaagt de VVD al vele jaren en daar kunt u op 
blijven rekenen.

Edwin Bathoorn
Ik ben 46 jaar en getrouwd met Yvonne en we heb-
ben drie kinderen in de leeftijd tot 13 jaar. Naast het 

zelfstandig ondernemerschap, ben ik de afgelopen vier jaar 
raadslid voor de VVD geweest. Samen met de fractie hebben 
we deze periode Weststellingwerf nog mooier mogen maken. 
Ik heb mij mogen inzetten op de portefeuilles onderwijs, 
vervoer, verkeer, openbare ruimte, riolering en afval, milieu, 
personeel en organisatie, vergunningverlening, handhaving 
en toezicht en dienstverlening. 

Het is nog niet klaar en het wordt nog beter! Het onderwijs en 
afval en milieu zijn ook de komende periode belangrijk. Het 
grondstoffenbeleid wordt bijvoorbeeld vastgesteld. Ik wil mij 
blijven inzetten voor vraagstukken rondom afval en milieu 
(de gebruiker betaald) en lagere woonlasten. 

Sylvia Heida
Ik ben 45 jaar en getrouwd met Cees. Ik ben niet 
alleen raadslid voor de VVD, maar ook manager bij de 

Immigratie-en Naturalisatiedienst. Ik vind het belangrijk dat wij, 
als fractie, ons blijven inzetten voor u als inwoner en voor onze 
gezamenlijke mooie woon- en leefomgeving. U als inwoner 
weet wat u belangrijk vindt. Binnen de mogelijkheden die wij 
hebben als fractie, zullen wij er altijd naar streven het beste eruit 
te halen wat recht doet aan de situatie. Ik noem als voorbeeld 
de centrumvisie van Wolvega die gezamenlijk tot stand is geko-
men, maar ook het ondersteunen van de vele initiatieven die er 
vanuit de gemeenschap komen. Met veel plezier wil ik mij hier-
voor de komende 4 jaren wederom inzetten. Stem daarom op 
mij; ik ga voor het verhaal achter de regels. Ik sta op plaats 6!
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Roelof Theun Hoen
Noordwolde

Rudolf Ophof
Noordwolde

Aukje Kroondijk
Oldeholtpade

Chantal Brandsma
Wolvega

Richard Bos
Oldeholtpade

Jan Nijenhuis
Ter Idzard

Ed de Vries
Oldeholtpade

Leah Mol-Hielkema
Wolvega

Edwin Bathoorn
Wolvega

Heine Anne van Dijk
Oldelamer

Sylvia Heida
Wolvega

Marja van Mastrigt
Noordwolde

Johan Brandsma
Wolvega

Dolf Mojet
Blesdijke

Bert Hermsen
Oldeholtpade

Cees Bonnema
Wolvega

Evita Hogeling
Wolvega

Antje van Dijk-van der Lende
Wolvega

Johan Meijerhof
De Hoeve

Wim Plekkenpol
Wolvega

Théjan Benders
Noordwolde
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