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D66 Smallingerland staat voor een politiek die mensen de kans geeft het beste uit 
zichzelf te halen, vertrouwen heeft in de eigen kracht van mensen, durft te kiezen 
voor verandering, vooruitgang en een duurzame samenleving, waarbij we de 
zwakkeren blijven ondersteunen. Een samenleving waarin burgers en bedrijven 
volwaardig participeren op tal van gebieden en waarin mensen zich ontplooien door 
goed onderwijs en actieve deelname aan kunst, cultuur, sport en recreatie.   
 
Daarom wil D66 dat de gemeente de komende vier jaar gaat werken aan:  
 
1. Een bruisend Smallingerland met koopzondagen, meer horeca in het centrum 

van Drachten en meer (water)recreatievoorzieningen; 
2. Het creëren van draagvlak voor windenergie en andere duurzame energie, 

waarbij de burger voordeel ondervindt van zijn/haar deelname; 
3. Eigen regie voor mensen met een zorgvraag, zodat zij zo lang mogelijk in hun 

eigen woning en woonomgeving kunnen blijven wonen; 
4. Goed onderwijs door een goede kwaliteit van het fysieke en sociale leefklimaat 

op scholen, het behouden van basisonderwijs in de wijken en dorpen en waar 
dit niet kan, goed leerlingenvervoer;  

5. Het scheppen van een klimaat waarin bedrijven willen investeren in de 
ontwikkeling van innovatieve en duurzame technieken en producten; 

6. Meer werkgelegenheid door een goed bedrijfs- en ondernemersklimaat, waarbij 
het lokale bedrijfsleven betere kansen heeft bij gemeentelijke inkoop-en 
aanbestedingstrajecten; 

7. Het faciliteren van activiteiten en uitingen van kunst en cultuur als bron van 
innovatie en verrijking van de samenleving; 

8. Een veilige gemeente, o.a. door de inzet van de wijkagent te versterken en de 
wietteelt onder regie van de gemeente te brengen;  

9. Het stimuleren van de aanleg van glasvezelverbindingen in alle wijken en 
dorpen ten behoeve van de kenniseconomie; 

10. Het referendum gebruiken als middel om de inspraak van burgers en bedrijven 
te versterken.  

 
Kandidaten: Ron van der Leck, Henk Gomis, Raf Pronk, Bindert Kloosterman, Erwin 
Keun, Anno van der Broek, Minke Heida, Peter Kooijman, Frea Koster, Coby Beerda. 
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