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VOORWOORD 
 
Wij zijn OpsterLanders. Onze huidige raadsleden Johan Sieswerda en 
Agaath Arends en ons lid van de raadscommissie Romte, Ammy 
Langenbach, zetten zich met idealisme in voor een sociale en groene 
gemeente. Ook de andere kandidaten zijn bereid hard te werken voor 
sterke en vitale dorpen. 
OpsterLanders kan haar werk goed doen dankzij een grote steunfractie 
met verschillende deskundigheden en wonend in verschillende dorpen. Zij 
zetten zich naast hun politieke werk ook in baan en/of in vrijwilligerswerk 
in voor een sociale en natuurlijke leefomgeving. OpsterLanders staat met 
beide benen in de samenleving. 
Samen met de inwoners wil OpsterLanders hard blijven werken aan een 
sociale en duurzame gemeente. 
 
Bij de vorige verkiezing hebben wij onze raadszetel verdubbeld. Nu heeft 
OpsterLanders de ambitie om met minimaal drie raadsleden in de nieuwe 
raad vertegenwoordigd te zijn, waardoor het mogelijk wordt om als 
coalitiepartner een wethouder te leveren. Wij staan open voor 
samenwerking met andere partijen waarbij wij vasthouden aan ons 
principe van een sociale en groene partij. Verder is OpsterLanders een 
lijstverbinding aangegaan met de PvdA in verband met restzetelverdeling. 
 
Doet u met ons mee? Wij willen met zo veel mogelijk inwoners en zo vaak 
mogelijk, ook na de verkiezingen, van gedachten wisselen over dit 
verkiezingsprogramma. Uw reactie is van harte welkom bij: 
 

• Johan Sieswerda (raadslid en lijsttrekker) 
Bakkeveen 
friesies@gmail.com 
tel. 0516-542300 

• Agaath Arends (raadslid) 
Siegerswoude 
a.arends@xs4all.nl 
tel. 0516-541272 

• Ammy Langenbach (lid raadscommissie Romte) 
Gorredijk 
l.a.langenbach@kpnplanet.nl 
tel.0513-436669  

• Yp de Haan (bestuursvoorzitter) 
Hemrik 
Y.M.de.Haan@home.nl 
tel. 0516-471707  

• Frank van den Haak (secretaris bestuur) 
Beetsterzwaag 
Haaksehoek27@hotmail.com 
tel. 0512-383935  

• Els van Loon (fractielid) 
Beetsterzwaag 
evanloon@live.nl 
Tel. 06-52053184.  

 
Ook vindt u ons op de volgende dinsdagavonden vanaf 20.00 uur in het 
Lycklamahuis, Hoofdstraat 80, Beetsterzwaag, op de 1e verdieping. 
Deze vergaderingen zijn openbaar. Zie: Agenda op www.opsterlanders.nl 
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1. DE VISIE VAN OPSTERLANDERS OP DE GEMEENTELIJKE 

OVERHEID 
 
OpsterLanders gaat veel verder in het betrekken van bewoners bij het 
beleid dan op dit moment door de gemeente gebeurt. De praktijk van 
vandaag is dat individuele burgers alleen betrokken worden bij de 
uitvoering van beslissingen. 
De kennis van de mensen in de dorpen, van lokale organisaties, van 
bedrijven en van verenigingen is onmisbaar om een goed beeld te krijgen 
van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Als mensen vanaf het begin 
meer betrokken worden bij het beleid is het draagvlak voor beslissingen 
groter en ontstaat er minder onvrede onder de bevolking. 
Een goed voorbeeld is Vitaal Opsterland 2, waarbij met de tegenstanders 
van Vitaal Opsterland 1 overlegd werd. De plannen zijn toen aangepast en 
op die manier kunnen ze uitgevoerd worden met bijna volledige steun van 
de betrokkenen. Een voorbeeld van hoe het niet moet is het besluit over 
de renovatie van Centrum-Oost Gorredijk, dat de gemeenteraad op 1 juli 
2013 heeft genomen. Er was slechts keuze voor één plan zonder enige 
inspraak van de inwoners. 
 
Wij willen een toegankelijke gemeente, die open staat voor ideeën. Een 
gemeente, die beleidsontwikkeling en uitvoering doet in samenspraak met 
direct betrokkenen, zonder daarbij de afweging tussen algemeen belang 
en deelbelang uit de weg te gaan. De dienstverlening en ondersteuning 
aan burgers door de gemeente willen we verbeteren. 
 
Betrokkenheid vraagt ook om de inzet van moderne hulpmiddelen, zoals 
de interactieve begrotingswijzer, waarvoor OpsterLanders blijft pleiten. Op 
deze manier kunnen burgers gemakkelijker inzicht krijgen in plannen en 
bezuinigingen en worden ideeën van burgers eerder betrokken bij de 
planvorming. 
 
Daarom vinden wij dorpsvisies zo belangrijk. Dorpsvisies zijn de 
bouwstenen voor nieuw beleid en moeten actueel gehouden worden. Een 
vorige verkiezingsbelofte van OpsterLanders zijn de dorpsbudgetten. In 
2014 worden deze budgetten verstrekt aan alle dorpen in Opsterland. 
 
Daarnaast willen we dat de gemeente Opsterland bij belangrijke besluiten 
vaker gebruik maakt van referendum, enquête en burgerinitiatief. Goede 
voorlichting is daarbij van essentieel belang. OpsterLanders heeft dan ook 
als enige partij het (eerste!) burgerinitiatief gesteund van Milieudefensie en 
de Natuurvereniging Gorredijk met betrekking tot bronscheiding van afval. 
 
De gemeente moet op alle niveaus een zo goed mogelijke afspiegeling 
zijn van de bevolking. Dat komt de kwaliteit van de beleidsontwikkeling en 
besluitvorming ten goede. Wij pleiten daarom voor een emancipatoir 
personeelsbeleid voor Opsterland. De kandidatenlijst van OpsterLanders 
voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen bestaat voor de helft uit 
vrouwen. 
 
De twee raadscommissies Romte en Mienskip kunnen worden 
samengevoegd tot een raadgevende bijeenkomst met een zeepkist voor 
het publiek. Dat bespaart geld en kan de levendigheid in de politiek ten 
goede komen. OpsterLanders wil ook onderzoeken of er bespaard kan 
worden op het aantal uren wethouderschap. Twee fulltime wethouders of 
drie wethouders in deeltijd kan wellicht voldoende zijn. In tijden van crisis 
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drukt immers behalve het gewerkte aantal uren ook de wachtgeldregeling 
zwaar op het budget van de overheid. De besparingen kunnen gebruikt 
worden voor sociale doeleinden: bijvoorbeeld de dorpssteunpunten, het 
werkgelegenheidsfonds en ondersteuning aan de lage inkomensgroepen. 
 
Het is wenselijk als politieke ambtsdragers bij aanstelling een Verklaring 
Omtrent Gedrag overleggen. Het screenen van kandidaat-wethouders 
mag niet op het laatste moment gebeuren. Er is dan weinig tijd om het 
grondig te doen. Ook partijen doen er goed aan om hun kandidaat-
raadsleden te screenen. Er moet een integriteitsprotocol komen. 
 
Als gemeenteraadsvergaderingen vooral over 1 dorp gaan, dan kan de 
vergadering in het betreffende dorp gehouden worden. Dat verlaagt de 
drempel voor belangstellende bewoners om aanwezig te zijn, 
 

2. SOCIAAL BELEID 
 
Voor OpsterLanders betekent sociaal beleid betrokkenheid bij alle mensen 
in onze gemeente met bijzondere aandacht voor hen, die minder weerbaar 
zijn. We verzetten ons tegen (stille) armoede, uitsluiting en eenzaamheid.  
Wij vinden het belangrijk, dat het beleid met betrekking tot werk, 
onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn goed op elkaar wordt afgestemd en dat 
er niet langs elkaar heen wordt gewerkt. 
 
OpsterLanders besteedt veel aandacht aan vrijwilligerswerk, o.a. door 
bijeenkomsten voor vrijwilligers te organiseren en door ieder jaar de 
Gouden Turf uit te reiken aan de door de bevolking gekozen 
vrijwilligersorganisatie van het jaar. De eregalerij van de Gouden Turf: 
- 2009: Vroeg op Stap 
- 2010: Himmelploech Bakkeveen 
- 2011: Wampex Opsterland 
- 2012: Streekmuseum Opsterland 
- 2013: Stichting Present Opsterland 
 
Een initiatief van OpsterLanders om vrijwilligers in te zetten voor 
onderhoud van de openbare ruimte is overgenomen door het college. 
Uiteraard moeten deze vrijwilligers wel voldoende ondersteund worden en 
serieus genomen worden in hun ideeën over het werk. Ook moet aan hen 
de mogelijkheid van scholing aangeboden worden door de gemeente of  
door de organisatie waarvoor ze werken. 
 
OpsterLanders heeft een voorstel ingediend om vrijwilligerswerk met 
behoud van uitkering te stimuleren en een kleine stimuleringspremie 
(ongeveer € 30 per maand) toe te kennen aan bijstandsgerechtigden met 
een zeer grote afstand tot de betaalde arbeidsmarkt, die minimaal 8 uur 
per week vrijwilligerswerk verrichten. Helaas kregen wij hiervoor in de raad 
nog niet voldoende steun, We hebben onlangs een gewijzigd 
initiatiefvoorstel ingediend, In gemeenten waar dit al is ingevoerd, heeft 
het geleid tot minder isolement van mensen met een uitkering, tot de 
mogelijkheid werkervaring op te doen en tot betere voorzieningen. Zo kon 
een koffieruimte in een verzorgingstehuis open gehouden worden en is 
een fietsroute nu vrij van zwerfvuil. In onze gemeente zouden bijvoorbeeld 
op deze manier kapotte picknickbanken kunnen worden gerepareerd. 
 
De gemeente kan een ruilkring, repair-café en/of leenauto’s stimuleren en 
faciliteren, waarbij diensten en goederen geruild worden. Dit kan ook een 
manier zijn om zorg voor elkaar te dragen en mensen met lage inkomens 
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te ondersteunen. Daarnaast worden elkaars talenten benut. Bovendien 
werkt dit meestal milieubesparend.  
 
Ondersteuning op maat blijft nodig van arme mensen. In het bijzonder 
voor alleenstaande ouders met schoolgaande kinderen via het recent 
ingevoerde Kindpakket en voor de chronisch zieken. Vooral nu in deze 
zware economische tijden. Wij vinden het een schande dat 1 op de 10 
kinderen in Nederland in armoede leeft (bron: Kinderombudsman 2013). 
 
OpsterLanders vindt het voorkomen en bestrijden van (een gevoel van) 
onveiligheid een wezenlijk gemeentelijke taak. Toezicht, preventie, 
hulpverlening en advisering moeten samengaan. Het is nodig, dat de 
nummering in het buitengebied beter zichtbaar wordt, want hulpverleners 
raken nu soms in het donker de weg kwijt. 
Burgernet is een goed middel tot het bereiken van grotere veiligheid. 
 
Vluchtelingen en mensen met een buitenlandse afkomst moeten 
ondersteund en gestimuleerd worden bij hun integratie in de 
dorpssamenleving. Wij vinden dat vluchtelingen het beste ondersteund 
kunnen worden door de vrijwilligers van Stichting Vluchtelingenwerk, 
omdat zij de expertise daarvoor in huis hebben. 
 
Nederland is een democratische rechtsstaat. Discriminatie op basis van 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op 
welke andere grond dan ook, is verboden. De gemeente moet een actief 
integratie en antidiscriminatiebeleid blijven voeren. Bestrijding van huiselijk 
geweld en ondersteuning van de slachtoffers moet in de aandacht blijven. 
 
Jongeren hebben ruimte nodig om te experimenteren en hun eigen weg te 
vinden. Er moet meer diversiteit komen in het aanbod van 
jongerenactiviteiten. Wij willen in ieder dorp sportplekken voor de jeugd. 
OpsterLanders steunt een eigen jongerenruimte/centrum, c.q. een 
Jongerenontmoetingsplaats. De locatiekeuze voor deze activiteiten mag 
echter geen negatieve aanzuigende werking hebben op jonge kinderen. 
Jongeren met een alcohol en/of drugsprobleem moeten geholpen worden. 
Professionele inzet is daarvoor noodzakelijk. OpsterLanders blijft zich 
inzetten om de sluitingstijden van de horeca te vervroegen en om in 
Fryslân een uniforme regeling te krijgen.  
 
Ouderen moeten in staat worden gesteld om zo lang mogelijk thuis of in 
hun eigen omgeving te blijven wonen. Hiervoor is maatwerk in de 
voorzieningen nodig. Bij de inrichting van de bebouwde omgeving moet de 
veiligheid van ouderen en kinderen voorop staan evenals de mogelijkheid 
om elkaar te ontmoeten.  
 
Veel ouderen verlenen meer zorg dan ze ontvangen. Zij leveren een grote 
bijdrage aan de samenleving door vrijwilligerswerk te verrichten. De 
gemeente zou de bijdrage die ouderen leveren meer zichtbaar kunnen 
maken en waarderen.  
 
Mantelzorgers verrichten nuttig (onbetaald) werk en moeten ondersteund 
worden. Wij zullen alle constructieve initiatieven positief ondersteunen. 
 
Binnenkort wordt de gemeente verantwoordelijk voor de nieuwe WMO 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Steeds meer ouderen zullen geen 
indicatie krijgen voor een verzorgingstehuis. De gemeente krijgt de taak 
de huishoudelijke thuishulp met minder geld te gaan organiseren, waarbij 
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een groter beroep op mantelzorg wordt gedaan. Wij willen dat mensen de 
huishoudelijke hulp die ze nodig hebben ook echt krijgen. Het houden van 
de eigen regie door de zorgbehoevende ouderen vinden wij belangrijk. 
 
De gemeente wordt in 2015 ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het 
is belangrijk, dat de professionaliteit van deze zorg tijdig en zorgvuldig 
wordt gewaarborgd. 
 
Voor mensen met ernstige problemen (denk aan verslavingszorg, 
psychiatrische- en vluchtelingenhulp) moet professionele hulp beschikbaar 
blijven. Het inkopen/uitbesteden van deze taken moet breed door de raad 
gedragen worden en zoveel mogelijk samen met de gemeenten Oost- en 
Weststellingwerf of in breder verband plaatsvinden. 
 
Wij willen samen met ouderen(organisaties) goed onderzoeken wat de 
behoefte, maar ook wat de wensen zijn van de (met name 80+) ouderen, 
die hulp nodig hebben. OpsterLanders vindt het belangrijk om 
kleinschalige alternatieve woon/zorg/recreatie/voorzieningen te 
ontwikkelen. Kleinschaligheid heeft als voordeel, dat het meeste geld 
besteed wordt in de uitvoering in plaats van aan (duurder) management.  
 
In 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de Participatiewet 
Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat iedereen die kan 
werken weer aan de slag gaat. Volgens deze wet zullen veel mensen met 
een beperking door bedrijven in dienst genomen moeten worden. Op de 
sociale werkplaats wordt nog maar een zeer beperkt aantal mensen in 
dienst genomen. Het risico van de nieuwe wet is, dat bedrijven niet 
voldoende banen bieden voor deze doelgroep. Het is de taak van de 
gemeente om een actief vrijwilligersbeleid te voeren en 
werkervaringsplaatsen voor deze mensen te scheppen, bijvoorbeeld in 
een kringloopwinkel, dorpsmoestuin of boodschappendienst. En via het 
zogeheten ‘social return’ bij het sluiten van contracten. 
 
3. MILIEU, DUURZAAMHEID en DIERENWELZIJN 
 
De uitputting van grondstoffen en de aarde heeft levensbedreigende 
vormen aangenomen. Een goed milieu en zuinigheid met grondstoffen is 
van levensbelang. 25% van de wereldbevolking woont in de rijke delen 
van de wereld: West Europa, Noord Amerika en Japan. Met elkaar 
gebruiken we hier 85% van alle energie en grondstoffen die de aarde 
voortbrengt. Dit betekent, dat voor 75% van de mensheid slechts 14% 
consumptieruimte overblijft. Het bestrijden van de uitwassen van de 
consumptiemaatschappij is van groot belang. Overheid en burgers zijn 
daarvoor samen verantwoordelijk. 
De gemeente heeft de taak om een duurzame leefwijze te stimuleren door 
voorlichting en door zelf als organisatie het goede voorbeeld te geven.  
In de gemeentelijke gebouwen kunnen veel meer energiebesparende 
maatregelen getroffen worden. Papierloos vergaderen is prima, maar waar 
blijft toch de app Opsterland voor iPhone en iPad? 
 
Energiebesparing door gemeente en burgers zou veel meer gestimuleerd 
moeten worden. Alternatieve energiewinning uit bijvoorbeeld rioolafval, 
groene energie van zon, wind en biomassa moet gestimuleerd worden. 
 
Alle raadsvoorstellen moeten voorzien zijn van een Milieu Paragraaf, ook 
als dat niet verplicht is. Milieubescherming is zo essentieel dat we over 
politieke verschillen heen willen stappen en een raadsbrede milieuplatform 
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willen instellen met vertegenwoordigers van alle politieke partijen en 
deskundigen op milieugebied. Zo’n platform kan ook als taak krijgen een 
gemeentelijk klimaatbeleid te ontwikkelen. 
 
Handhaving door de gemeente van de Wet Milieubeheer (Door deze wet 
zijn bedrijven verplicht alle mogelijke energiebesparende maatregelen te 
treffen, die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend) kan ook een 
grote bijdrage leveren aan gemeentelijke milieubescherming. 
 
De gemeente koopt voor vele miljoenen aan goederen en diensten in. Wij 
willen dat aan die producten/diensten en aan de bedrijven die producten 
leveren heldere en controleerbare duurzaamheidseisen worden gesteld. 
 
Ook het nachtelijk milieu (denk aan de dieren), de duisternis, moeten we 
beschermen door het tegengaan van overbodige lichtuitstraling en 
regelgeving hierover moet beter gehandhaafd worden. Bij 
omgevingsvergunningen voor stallen moet hier meer aandacht voor zijn 
door middel van het verplicht stellen van een Lichtplan en alternatieve 
oplossingen. ’s Nachts zou er geen reclameverlichting moeten zijn.  
 
Wij vinden het belangrijk dat bijstandsgerechtigden de mogelijkheid krijgen 
om een gratis stukje grond te kunnen bebouwen om zo hun eigen 
biologische groenten te kweken. 
 
Openbaar vervoer en fietsgebruik willen we stimuleren in plaats van 
overbodige wegverbredingen en nieuwe wegen. 
 
OpsterLanders wil dat drankpakken, petflessen en ander recyclebaar 
plastic, textiel en blik zo veel mogelijk gescheiden worden ingezameld en/ 
of in ieder dorp ingeleverd kunnen worden. De gemeente moet zich blijven 
inzetten voor herinvoering van statiegeld op plastic flessen. 
 
OpsterLanders is er na lang aandringen in geslaagd een pilot voor de 
inlevering van drankpakken in Nij Beets te laten plaatsvinden, en wij 
blijven kritisch kijken naar het contract met afvalverwerker Omrin. Het 
criterium moet zijn dat de gekozen afvalverwerking het hoogst haalbare 
recyclerendement heeft.  
 
In de dorpen Bakkeveen, Ureterp en Beetsterzwaag willen we een 
inleverpunt voor hergebruik van kleding en andere spullen realiseren. 
 
Zwerfvuil, dat blijft liggen is een slecht visitekaartje voor onze toeristische 
gemeente en brengt grote schade toe aan het milieu. Denk aan de plastic 
soep in onze oceanen. Vrijwillige zwerfvuilopruimers kunnen beter 
gefaciliteerd worden en ook in het buitengebied moet alle zwerfvuil 
opgeruimd worden. Als dat niet lukt door vrijwilligers, dan moet dat door 
de gemeente gebeuren. Psychologisch onderzoek wijst uit, dat mensen 
minder afval op de grond gooien, als er nog geen zwerfvuil ligt. Het 
dumpen van illegaal afval moet keihard worden aangepakt. 
 
OpsterLanders heeft als enige partij in de raad tegen chemische 
onkruidbestrijding gestemd, omdat dit de gezondheid van mens, dier en 
plant aantast. Bovendien zijn er voldoende natuurlijkvriendelijke 
alternatieven beschikbaar voor glyfosaat, dat de gemeente wilde gaan 
gebruiken. Overigens heeft de regering dit omstreden middel al per 2015 
verboden. Wij vinden dat het dan ook nu niet meer gebruikt mag worden. 
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Re-integratie 
 
 
 
 

Duurzame energie van zon, wind of biomassa heeft onze voorkeur. 
Windmolens mogen echter alleen geplaatst worden als daarvoor 
voldoende draagvlak is in de omgeving. Draagvlak kan het beste 
verkregen worden door in te zetten op coöperatieve exploitatie, naar 
voorbeeld van Ameland en Leco Opsterland. Ook boeren kunnen 
gestimuleerd worden om tevens energie-exploitant te worden. 
Particulieren, die zonnepanelen willen plaatsen op hun eigen erf, dienen 
gefaciliteerd te worden door de gemeente. 
 
Misstanden in de intensieve veehouderij, zoals het afbranden van 
varkensstaarten, het overmatig gebruik van antibiotica, maar ook het 
doorfokken van rashonden met erfelijke ziekten willen we bestrijden door 
deze publiekelijk aan de kaak te stellen. 
Wij blijven een voorstander van ‘de koe in de wei.” Door afschaffing van 
het melkquotum is er ook in onze gemeente weer kans dat boeren 
megastallen willen gaan bouwen. Wij blijven ons daartegen verzetten. 
 
OpsterLanders wil dat de gemeente een nota ‘dierenwelzijnsbeleid’ opstelt 
en expliciet een wethouder hiervoor verantwoordelijk stelt. Wij vinden het 
welzijn van dieren belangrijk evenals de biologische landbouw. Minder 
consumptie van (niet-biologisch) vlees vindt OpsterLanders één van de 
middelen om de CO2 uitstoot te verminderen. Het aandeel van de 
veehouderij bedraagt op dit moment 12% van de totale CO2 uitstoot. 
 
4. DUURZAAM WERKEN en WONEN  
 
Opsterlanders heeft een voorstel ingediend om de economische crisis en 
werkloosheid te bestrijden. Een groot aantal voorstellen uit dit plan, 
waaronder de investering in woningbouw en duurzaamheid is door de 
gemeenteraad overgenomen. 
 
Opsterlanders heeft zich als enige partij ingezet voor het behoud van de 
zogenaamde Groene Long in Gorredijk en heeft daarom tegen het 
woningbouwplan De Vlecke gestemd. 
 
Opsterlanders heeft verschillende voorstellen gedaan om duurzaam te 
bouwen en wil dat de belofte om uitsluitend FSC gecertificeerd hout te 
gebruiken ook gehandhaafd blijft. 
 
OpsterLanders blijft zich inzetten voor de bevordering van de 
werkgelegenheid in midden- en kleinbedrijf, bijvoorbeeld in duurzaam 
toerisme, energieopwekking, biologische landbouw en detailhandel. Het 
‘Koplopersproject’ van de gemeente, waarbij duurzaamheid in het midden- 
en kleinbedrijf gestimuleerd wordt, verdient een vervolg. Wij streven 
daarbij naar innovatie en kleinschaligheid. 
 
Het instellen van een werkgelegenheidsfonds om werklozen met een 
uitkering aan werk te helpen, vinden wij noodzakelijk. Uit dit fonds kan 
omscholing worden betaald en kunnen contracten geregeld worden met 
bedrijven voor werkervaringsplaatsen. De gekozen afvalverwerker (nu:  
Omrin) zou ook een aantal werkervaringsplaatsen moeten aanbieden. 
 
De kosten van re-integratiebedrijven moeten transparant zijn en er moeten 
hoge eisen gesteld worden aan deze bureaus. Alleen betalen bij succes 
en geen geld investeren in scholing als in de toekomst in de betreffende 
sector werkgelegenheid toch verdwijnt. 
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Winkelverzamelgebouw  
 
 
 
 
Precariorechten 
 
 
Eerlijke handel / Fair 
Trade 
 
 
Behoud karakteristieke 
gebouwen 
 
 
 
 
 
Leegstand bestrijden 
 
Duurzame renovatie in 
plaats van nieuwbouw 
 
 
 
Zonnepanelen op 
schooldaken 
 
Centrum Gorredijk en 
trek de ‘rotte kies’ uit 
Bakkeveen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controle op duurzaam 
en lokaal aanbesteden 
 
Schoon Opsterland 
 
 
 
Shared Green Space 
 
 
Afvalscheiding 
 
 
 
 
 
 

Er zou in Gorredijk in leegstaande gebouwen een winkelverzamelgebouw 
moeten komen, waar beginnende ondernemers kleine, goedkope 
winkelruimte kunnen huren en de kosten voor beveiliging, administratie en 
receptie met elkaar delen. 
 
Wij willen een onderzoek instellen naar de evenredigheid van de 
Precariorechten (= belasting op pijpleidingen, kabels, buizen). 
 
Het stimuleren van eerlijke handel (fair trade) blijft onze aandacht houden. 
Wij willen dat de gemeente zich in OWO-verband inzet om erkend te 
worden als fair trade gemeente. 
 
Vrijkomende karakteristieke oude (school)gebouwen en braakliggende 
grond willen we gebruiken als lokale broedplaatsen voor jonge bedrijven, 
voor ateliers, als opslagplaats voor verenigingsarchieven, voor 
woonwerkgemeenschappen enz. Zo bewaren we de geschiedenis van 
onze omgeving. Zodat later de kleinkinderen nog kunnen zien waar pake 
en beppe ooit op school hebben gezeten. 
 
Leegstand werkt verloedering in de hand. OpsterLanders pleit ervoor om 
lege gebouwen te verbouwen tot sociale huurwoningen, waar wel 
behoefte aan is, zoals voor jongeren, ouderen en mensen met een 
beperking. Duurzame renovatie en inbreiding gaan dus voor nieuwbouw. 
Nieuwe bouwlocaties zoeken we bij voorkeur op braakliggende terreinen 
en niet in waardevolle parken en natuurgebieden. Uiteraard willen we 
alleen klimaatneutraal bouwen en willen we dat er duurzaam (FSC-
gecertificeerd) hout wordt gebruikt. Nieuwe scholen en multifunctionele 
centra krijgen zonnepanelen op de daken. 
 
Bij de renovatie van Centrum-Oost Gorredijk moet de hoogte van de 
gebouwen moet worden beperkt. Met ruimte en veiligheid voor fietsers en 
voetgangers. Eveneens moet de invulling van de hoek Mjûmsterwei / 
Tsjerkewâl in Bakkeveen in overeenstemming zijn met het karakteristieke 
dorpsbeeld van Bakkeveen. Nu is het een storende rotte kies met bouwval 
en verpaupering. Bij dergelijke grote projecten moet zo veel mogelijk 
lokaal worden aanbesteed en moeten voorwaarden worden gesteld aan 
duurzaamheid en aan het in dienst nemen van werkelozen uit onze 
gemeente. Ook willen wij echte inspraak door bewoners in het begin van 
de planvorming. Dat geldt eveneens voor het geplande Dúnsânproject. 
 
De raad heeft het voorstel overgenomen van OpsterLanders om de 
duurzaamheid bij inkoop en aanbestedingen beter te controleren. 
 
Opsterland moet schoner. Er ligt te veel rommel op straat, in de bermen 
en plantsoenen. Dat leidt weer tot nog meer vervuiling en vernielingen. 
OpsterLanders vindt dat obstakels, onnodige borden en bouwsels 
weggehaald moeten worden. 
Initiatieven van burgers/organisaties om braakliggend terrein te 
veranderen in een ontmoetingstuin en/of speeltuin krijgen onze steun. 
 
Afval moet zoveel mogelijk gescheiden en gerecycled worden. 
OpsterLanders wil meer blikvangers langs de fietsroutes naar de scholen. 
Wij vinden dat meer dure afvalverbrandingsovens, waarvan de lasten 
uiteindelijk toch weer bij de burger terechtkomen, overbodig zijn. Er wordt 
nu al afval uit het buitenland gehaald, omdat we in Nederland 
overcapaciteit hebben aan vervuilende afvalovens. 
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Woningbouw 
aanpassen aan de 
wensen van ouderen  
 
 
 
Stimulering 
kleinschalige 
werkgelegenheid 
 
 
 
 
 
Fryske taal en cultuur 
 
 
 
 
 
 
 
Kunstwerken in dorpen 
 
 
Steun voor behoud van 
karakteristieke 
gebouwen en plekken 
 
 
 
Faciliteren van 
ruilkringen 
 
De Skâns: in nije kâns! 
 
 
 
Natuurbescherming en 
behoud van 
biodiversiteit is van 
levensbelang 
 
 
Natuurverlies moet 
gecompenseerd worden  
 
 
 
 
 
Kapvergunning 
 
Samenwerking zoeken 
tussen boeren en 
natuurbeschermers 
 

Opsterland is een aantrekkelijke woongemeente en zal door migratie uit 
de Randstad qua inwoneraantal niet al te veel krimpen. Wel is er sprake 
van een hoge mate van vergrijzing. Opsterland is geen groeigemeente. Er 
is daarom geen behoefte aan forse nieuwbouw. Wij verkiezen duurzame 
renovatie en opvulling van leegstand boven nieuwbouw. 
 
Grootschalige werkgelegenheidsprojecten zijn niet nodig. OpsterLanders 
blijft zich inzetten voor kleinschalige werkgelegenheid in midden-en 
kleinbedrijf, bijvoorbeeld in duurzaam toerisme, bij de uitvoering van 
energiebesparingsprojecten, biologische landbouw, ecologische 
bloementeelt, telecommunicatiehulpmiddelen in de zorg, hergebruik afval. 
 
5. KUNST, CULTUUR en MONUMENTENZORG 
 
OpsterLanders vindt, dat de gemeente de Friese taal en cultuur moet 
ondersteunen en het behoud van cultureel erfgoed moet stimuleren. 
Er moet een taalverordening komen. Opsterland is de laatste Friestalige 
gemeente zonder zo’n verordening. Een taalverordening betekent dat er 
een verankering is van de afspraken zodat er duidelijkheid, transparantie 
en rechtszekerheid ontstaat voor iedereen zodat er in beide Rijkstalen 
(Nederlands en Fries) gecommuniceerd kan worden in Opsterland.  
 
Kunstwerken plaatsen in elk dorp om de cultuurhistorie van Opsterland te 
verbeelden samen met lokale kunstenaars en de dorpsbewoners. 
 
OpsterLanders vindt dat alle beeldbepalende gebouwen in kaart gebracht 
moeten worden. Er is al te veel onnodig verloren gegaan. De 
archeologische rijkdom in de Opsterland verdient het om goed onderzocht 
te worden. Wij willen meer beleidsondersteuning en financiële middelen 
voor plannen van burgers voor het behoud en opknappen van hun huis. 
 
Voor boeken en tijdschriften moeten ruilkringen en boekenkasten in de 
openbare ruimte en/of dorpshuizen toegestaan en gefaciliteerd worden. 
Zo kunnen mensen voor wie een abonnement op de bibliotheek te duur is 
toch blijven lezen. En De Skâns in Gorredijk verdient een doorstart! 
 
6. NATUUR, LANDBOUW en TOERISME . 
 
De bescherming van de natuur is geen luxe maar noodzakelijk, want de 
natuur is de indicator van de toestand van de wereld waarin wij leven en 
waarvan wij afhankelijk zijn. Behoud van biodiversiteit is van 
levensbelang. Wij hebben te maken met een ecologische crisis, waaraan 
we het hoofd moeten bieden. 
 
Het gaat niet alleen om de bescherming van de ‘grote’ natuur, de 
realisering van de Ecologische Hoofd Structuur, maar ook om de natuur in 
het agrarisch gebied en in onze leef- en woonomgeving. 
Het verlies van natuur in het open buitengebied door aanleg van 
bedrijventerreinen, woonwijken en wegen moet gecompenseerd worden 
door in natuur en milieu te investeren. Een deel van de winst op 
grondverkoop moet hiervoor worden aangewend. 
Het beleid betreffende het kappen van bomen willen wij heroverwegen. 
 
Het platteland, het buitengebied zoals wij dat kennen, is een 
cultuurlandschap dat in nauw samenspel tussen mens en natuur gevormd 
is. OpsterLanders vindt, dat het buitengebied natuurlijk agrarisch moet 
worden/blijven. We denken dat door een goed beleid de belangen van 
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Boerenbedrijf als 
energieproducent en/of 
zorgboerderij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe banen voor 
mensen met een 
uitkering 
 
Water- en fietsrecreatie 
op zonne-energie 
 
 
 
 
Beleid grondaankoop 
moet zuiniger en beter 
verantwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij besluiten over 
investeringen moet 
beter gelet worden op 
de toekomstige 
onderhouds- en 
exploitatiekosten. 
 
Duurzame 
investeringen kunnen 
zichzelf terugverdienen 
 
 
 
 
 
Fietsen 
 
 
Duurzaam busvervoer 
 

boeren, natuur en recreatie elkaar kunnen versterken. Economische en 
ecologische duurzaamheid kunnen dan hand in hand gaan.  
 
OpsterLanders wil dat de gemeente ondersteuning biedt aan het 
multifunctioneler worden van agrarische bedrijven. Te weten, aan een 
tweede of derde tak. Een (familie)boerenbedrijf kan zich beter handhaven 
door duurzaam toerisme en/of door het bieden van zorg, dan door 
voortdurende schaalvergroting en uitbreiding van monocultuur. Door 
samenwerking van particulieren, agrariërs, bedrijfsleven en overheid kan 
de realisering van een biomassa vergistings- of raffinage installatie als 
tweede bedrijfstak tot stand komen die extra inkomen genereert. Wij zijn 
voor verdergaande samenwerking van de agrarische natuurverenigingen 
in Zuidoost-Fryslân. Met deze verenigingen dient de dialoog voortgezet te 
worden en ondersteuning gegeven te worden aan goede initiatieven 
 
Uitbreiding van de waterrecreatie door kleine aanpassingen aan vaarten, 
kanalen vinden wij wenselijk. Meer gebruik van afvalvoorzieningen, 
alternatieve (zon)energie en/of fluisterboten In de waterrecreatie. 
OpsterLanders zal het initiatief nemen een project te laten ontwikkelen, 
waarbij een boot op zonenergie fietsers vervoert over de Turfroute. Dit kan 
een nieuwe toeristische attractie zijn in Opsterland en een aantal banen 
en/of werkervaringsplekken scheppen.  
 
7. RUIMTELIJKE ORDENING, VERKEER en VERVOER 
 
De gemeente heeft een belangrijke taak bij het inrichten van de ruimte. 
Daarvoor worden onder meer bestemmingsplannen gemaakt en worden 
straten en wijken opnieuw ingericht. De laatste jaren is te veel grond 
aangekocht voor het bouwen van huizen en bedrijven. Dat is strijdig met 
de wens van OpsterLanders om zuinig om te gaan met de beschikbare 
ruimte in onze mooie gemeente. Doordat de aangekochte grond is betaald 
met geleend geld, betaalt de gemeente veel rente. De grenzeloze ambities 
van de gemeente hebben ons miljoenen gekost. Opsterlanders wil eerst 
bestaande bouwgrond uitgeven en de lelijke plekken in onze gemeente 
opnieuw inrichten. Zuinig en verantwoord omgaan met de beschikbare 
ruimte en de beschikbare financiële middelen. 
 
Bij het maken van bestemmings- en inrichtingsplannen moet niet alleen 
gekeken worden naar de investeringskosten. Belangrijker is dat de kosten 
voor het onderhoud en het beheer bij de keuzes voor inrichting worden 
betrokken. OpsterLanders is ervan overtuigd dat investeringen in 
duurzaamheid zich zelf terug verdienen. Als bouwprojecten door derden, 
zoals projectontwikkelaars of coöperaties worden uitgevoerd, dan moeten 
er heldere duurzaamheideisen worden gesteld op het gebied van de toe te 
passen materialen, energie en waterbeheer. De gemeente blijft immers 
verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij de aanleg van groen wil 
OpsterLanders een aantrekkelijke en natuurlijke omgeving, die kansen 
biedt voor recreatie en kleinschalige voedselproductie. In navolging van 
projecten in de steden zoals de “eetbare stad” willen wij het “eetbare dorp” 
in samenwerking met de bewoners een kans geven. En waarom geen 
groen dak op gebouwen van organisaties en instellingen?  
 
Verbetering van fietspaden, fietsenparkeerplaatsen en stimulering van 
fietsgebruik krijgen onze steun. 
 
Bij de inkoop van openbaar vervoer (bussen) moet ook rekening 
gehouden worden met de schooltijden van scholieren en studenten. 
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Veilige schone 
speelplekken in alle 
dorpen 
 
Betrek fietsers en 
voetgangers vooraf bij 
verkeersplannen 
 
 
 
 
 
 
 
Veiligheid gaat boven 
topsnelheid 
 
B-wegen 
 
Glasvezelnet 
 
 
 
Gratis wifi voor 
toerisme 
 
 
 
 
 
Bevordering van 
saamhorigheid 
 
 
 
 
Een bloeiend 
verenigingsleven met 
voor ieder dorp een 
eigen steunpunt en een 
eigen budget 
 
 
Bevordering beweging 
en fitness 
 
 
Frysk en ecologische 
moestuin op alle 
basisscholen 
 
 
 
 

Combinatie van vervoer van scholieren en gehandicaptenvervoer moet 
nagestreefd worden. Bij de inkoop moet duurzaamheid een criterium zijn. 
 
OpsterLanders pleit voor meer veilige en schone speelplekken in de 
dorpen. De inrichting van de bebouwde ruimte moet iedereen uitnodigen 
tot ontmoeting, beweging en gebruik van de fiets. 
 
Het parkeren voor auto’s in de dorpscentra moet gratis blijven. Wel moet 
het per fiets winkelen gestimuleerd worden door bij bouw- en 
verkeersplannen van het begin af aan fietsers te betrekken. Er moet ook 
recht worden gedaan aan de positie van (gehandicapte) voetgangers. 
 
De middenstand en het bedrijfsleven zijn er bij gebaat dat het verblijf in de 
openbare ruimte gezellig en aantrekkelijk is. Plannen daarvoor moeten 
samen met de ondernemers en de inwoners uitgewerkt worden en niet 
alleen met de supermarkten zoals onlangs is gebeurd in Gorredijk. 
 
Veiligheid in het verkeer staat voorop. 80 km wegen zijn het gevaarlijkst. 
OpsterLanders wil een onderzoek naar snelheidsbeperking op sommige 
80 km wegen. Herinvoering van B-wegen, zodat de Tomtom geen  
vrachtverkeer over kleine secondaire wegen stuurt. 
 
Goede en vooral snelle digitale verbindingen door glasvezel zijn voor de 
veiligheid, zorg, onderwijs en het bedrijfsleven minstens zo belangrijk als 
asfalt. Glasvezel kan onder andere slim aangelegd worden door het riool 
of in combinatie met wegenonderhoud, in samenwerking met omliggende 
gemeenten, de provincie en FryslânRing. OpsterLanders wil wifi 
(draadloos internet) in alle (semi)gemeentelijke gebouwen. Toeristische 
dorpen als Bakkeveen en Beetsterzwaag komen bij uitstek in aanmerking 
voor de nieuwe provinciale subsidieregeling met betrekking tot gratis wifi. 
 
8. GOED (BASIS)ONDERWIJS EN LEVENDIGE DORPEN 
 
OpsterLanders vindt, dat het bouwen van nieuwe woningen dichtbij de 
dorpskernen grote voordelen biedt. De betrokkenheid van de 
dorpsbewoners bij hun leefomgeving wordt hiermee vergroot. Dit leidt tot 
een grotere saamhorigheid en een actievere opstelling van mensen 
binnen hun gemeenschap.  
 
De dorpen in onze gemeente hebben gelukkig een springlevend 
verenigingsleven. OpsterLanders maakt zich sterk om in ieder dorp een 
dorpshuis/school met sociaal/culturele en educatieve activiteiten voor jong 
en oud te realiseren of te behouden. Een dergelijk breed dienstencentrum 
kan de dorpen levendig houden. Alle Plaatselijke Belangen/dorpsraden 
krijgen een eigen budget. 
 
In scholen/dorpshuizen kunnen ook enkele fitnessapparaten geplaatst 
worden, die energie kunnen opwekken. Immers, veel mensen bewegen te 
weinig en kunnen zich soms niet een fitnessabonnement veroorloven.  
 
Op de basisschool moet aandacht zijn voor de Friese taal. Drietalig 
onderwijs krijgt van ons de volle steun. Er moet ook meer aandacht 
besteed worden aan natuur- en milieueducatie door onder andere een 
ecologische moestuin te realiseren bij iedere basisschool. OpsterLanders 
wil dat in het onderwijs creativiteit en cultuureducatie gestimuleerd wordt. 
Een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven is 
van essentieel belang. Daarom steunt OpsterLanders de 
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Onderwijsvernieuwing 
BHS 
 
 
Conciërge terug op de 
basisschool 
 
Kwaliteit kinderopvang 
 
 
Ieder dorp een eigen 
steunpunt 
 
 
 
Voorkom leegstaande 
winkels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investeer in sociaal en 
duurzaam 
 
Help mensen aan het 
werk 
 
 
 
 
 
 
Behoud levendige 
dorpen en cultuur 
 
 
Efficiënter werken 
 
Minder uren 
wethouderschap en 
minder bureaucratie 
 
Geen prestigeprojecten  
 
Groene raad is niet duur  
 
 
 
 

onderwijsvernieuwing op het gebied van duurzame techniek in de 
Burgemeester Harmsmaschool (Gorredijk). Voortijdig schoolverlaten moet 
worden aangepakt om jeugdwerkloosheid te voorkomen.  
 
Er moet gestimuleerd worden dat er een werkervaringsplaats voor 
conciërgewerk op de basisscholen komt. 
 
De kwaliteit van kinderopvang in peuterspeelzalen, kindercentra en 
gastouderopvang moet gehandhaafd worden. 
 
OpsterLanders streeft ernaar om in ieder dorp een dorpssteunpunt te 
openen, waar mensen terecht kunnen voor vragen op het gebied van 
zorg, administratieve hulp maar ook om tweedehands goederen en 
diensten te ruilen en bijvoorbeeld plastic flessen en blikjes in te leveren.  
 
Het winkelbestand moet worden versterkt. Vooral in Gorredijk staan veel 
winkels leeg. De gemeente kan zich actiever inzetten om vervangende 
bedrijfjes en winkels hierin te vestigen. 
 
9. FINANCIEEL BELEID en SAMENWERKING ANDERE GEMEENT EN 
 
OpsterLanders heeft bij de begrotingsbesprekingen 2014 aangegeven, dat 
er geld voor nieuw duurzaam en sociaal beleid gevonden kan worden als  
achterhaald beleid wordt geschrapt. Voorstellen van de gemeente moeten 
zijn voorzien van een sluitende begroting, exploitatieplan en een gedegen 
risicoanalyse bij grote projecten. Hierbij sluiten wij publiek-private 
samenwerking (PPS) en crowdfunding niet uit. 
 
Wij kiezen voor de volgende extra investeringen: 

1. Instelling van een werkgelegenheidsfonds 
2. Financiële steun voor lage inkomensgroepen, die hun woning 

willen isoleren en/of hun historische woning willen renoveren 
3. Een kleine stimuleringspremie voor bijstandsgerechtigden, die 

gedurende langere tijd acht uur per week vrijwilligerswerk doen 
4. Fitnessapparaten in de dorpscentra 
5. Gratis gebruik van grond voor een ecologische moestuin voor 

bijstandsgerechtigden 
6. Alle zwerfafval opruimen in buitengebied. Beter faciliteren van 

vrijwillige zwerfvuilruimers. Weer opwaarderen van het 
onderhoudsniveau buitengebied. 

7. Ieder dorp een eigen budget en een eigen steunpunt 
8. Kunstwerken in ieder dorp met betrekking tot cultuurhistorie. 

 
Wij kiezen voor de volgende bezuinigingen: 

1. Efficiënter samenwerken bij uitvoeringstaken in leegstaand 
bedrijfsverzamelgebouw door de OWO gemeenten 

2. Meer toezicht op verleende subsidies en zorg 
3. Minder aantal uren wethouderschap 
4. Samenvoeging van de twee raadsadviescommissies tot een 

raadgevende raad 
5. Minder inschakelen van (dure) externe adviesbureaus 
6. Geen prestigeprojecten 
7. Minder mensen in de bijstand, omdat ze aan werk worden 

geholpen 
8. Meer controle van de gemeenteraad op de zogenaamde 

Gemeenschappelijke Regelingen en/of meer zaken zelfstandig 
weer regelen. 
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Geen investeringen in 
kerncentrale Borsele 
 
Geen verhoging OZB 
 
 
 
 
 
Echte inspraak van 
bevolking bij 
verregaande 
samenwerking of fusie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OpsterLanders is tegen het huidige gemeentelijke financieel belang in de 
kerncentrale van Borsele via verbonden partijen (Essent). 
 
Met betrekking tot de gemeentefinanciën kiest OpsterLanders ervoor om 
de tering naar de nering te zetten. We willen geen verhoging van de OZB. 
Financiële dekking voor de door ons gewenste investeringen wordt 
gevonden door efficiëntie, minder bureaucratie en door geen 
prestigeprojecten te beginnen.  
 
Verregaande samenwerking in OWO verband - Opsterland, Oost- en 
Weststellingwerf - kan leiden tot efficiënter werken en kan kosten 
besparen. OpsterLanders pleit voor een Bedrijfsverzamelgebouw voor de 
uitvoerende taken van deze drie gemeenten. Dit dient bij voorkeur 
gerealiseerd te worden in een van de vele leegstaande gebouwen. De 
raad wacht echter nog steeds op de financiële en maatschappelijke 
kosten-baten analyse van deze samenwerking. 
Een besluit over verregaande samenwerking of fusie moet vooraf aan de 
bevolking van de drie gemeenten voorgelegd worden via het referendum.  
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SPEERPUNTEN VAN OPSTERLANDERS 
 
Het verleden heeft ons een prachtig woon-leefgebied gegeven, nl 
het bovenste stroomgebied van de Oldeboorn; een prachtig 
landschap, rijk aan natuur. Als zoveelste generatie op deze grond 
staan wij voor behoud van landschap en natuur. Daarom zijn wij 
met trots: OpsterLanders.  
Op die grond willen wij een leefgemeenschap behouden, die 
solidair is met alle mensen en de minst weerbare mensen 
ondersteunt. Ook in het verleden vervulde Opsterland een 
voortrekkersrol hierin. Nu vervult het vrijwilligerswerk in veel 
opzichten een voorhoedefunctie voor de leefbaarheid van de 
gemeente. De dorpen moeten als sociale en culturele 
woongemeenschappen bloeien. Kale economische groei en 
prestigeprojecten moeten plaatsmaken voor leegstandsbestrijding, 
nieuwe kleinschalige bedrijvigheid in toerisme, zorg en 
dienstverlening. 
De gemeente heeft de taak deze doelen samen met de burgers te 
ontwikkelen en niet in de achterkamertjes van coalitiepartijen. We 
willen samenwerken met de omringende gemeenten: de 
Stellingwerven, Heerenveen en Smallingerland. We willen zuinig 
zijn met gemeenschapsgeld, zodat onze kinderen ook een mooie 
toekomst hebben. 
 
Aan een gemeentebestuur dat het bovenstaande onderschrijft wil 
OpsterLanders graag meewerken. 
 
Onze slogan en speerpunten zijn: 
 
LOKAAL, SOCIAAL, NATUURLIJK SAMEN MET JOU 
 
1. Echte inspraak vooraf: bij alles draagvlak bij de inwoners 

zoeken 
2. Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld 
3. Beter een bloeiende gemeente dan een groeigemeente 
4. Behoud van landschap en cultuur, zorg voor het milieu en de 

natuur 
5. Goed onderwijs: stimulering werkgelegenheid en 

vrijwilligerswerk 
6. Ondersteuning van lage inkomensgroepen; solidariteit met 

kwetsbare mensen 
7. Investering in vernieuwende projecten in de kleinschalige zorg 

en duurzaam toerisme 
8. Levendige dorpen zonder leegstand; renovatie van huizen en 

gebouwen gaat voor nieuwbouw. 
9. Investering in een groene sociale samenleving in plaats van in 

grootschalige prestigeprojecten 
 
 
 

WWW.OPSTERLANDERS.NL 
 
 
 

 


