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VOORWOORD 

Politiek die dicht bij u staat 
In maart 2014 kunt u uw stem weer laten horen. Dan bepaalt u hoe uw gemeenteraad er uit gaat 
zien. Voor een gemeentelijke overheid die dicht bij u staat, is een politiek nodig die dicht bij u staat. 
D66 staat voor een politiek die mensen de kans geeft het beste uit zichzelf te halen, vertrouwen 
heeft in de eigen kracht van mensen, over grenzen en hokjes heen denkt, durft te kiezen voor 
vooruitgang en verandering voor een duurzame en harmonieuze samenleving waarbij we de 
zwakkeren onder ons blijven ondersteunen. 
 
Minder regels  
D66 Smallingerland staat voor praktische politiek in Smallingerland. Wij gaan ervan uit dat mensen 
op eigen kracht veel kunnen bereiken en dat de taak van de overheid is om alleen te helpen waar 
het nodig is. Dit houdt in dat D66 pleit voor een verminderde regeldruk vanuit de overheid. Burgers 
van Smallingerland zijn heel goed in staat om te bepalen wat belangrijk is of niet. De gemeente moet 
dan niet in de weg staan met regels en beleid, maar moet een faciliterende en dienende rol spelen. 
Burgers moeten kunnen werken. Ondernemers moeten kunnen ondernemen. Inwoners moeten 
leefbaar kunnen wonen. Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en goed worden opgeleid. 
 
Meer democratie 
D66 Smallingerland wil een open lokale democratie. Een democratie waar rekening gehouden wordt 
met minderheden. De opperste vorm van vertrouwen in de verantwoordelijkheid van burgers is hun 
het recht geven zelf hun bestuur in te richten. Dat wil D66 door het steunen van meer 
burgerinitiatieven van mensen die het verschil maken voor de samenleving. Steeds meer mensen 
vallen op dit moment tussen wal en schip. Dat dreigt ook te gebeuren bij de overheveling van taken 
op het gebied van werk, zorg en jeugd naar de gemeenten. Een verantwoorde democratie komt op 
voor hulpbehoevende ouderen, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, zzp’ers, jonge ondernemers, 
jongeren, starters op de huizenmarkt, et cetera.  
 
Meer moed 
D66 Smallingerland wil meer activiteiten in Smallingerland op het gebied van kunst en cultuur, en 
meer ondernemerschap voor recreatie en toerisme. De lokale politiek moet een ondersteunende en 
aanjagende rol hierin gaan vervullen. We zien veel ondernemende inwoners met allerlei soorten 
geweldige initiatieven. De gemeente moet de moed hebben dat te ondersteunen. Dat kan door 
regelgeving op maat te maken en handhaving van regels transparant en consequent te laten zijn. 
 
Meer vernieuwen 
D66 Smallingerland wil vernieuwen. Dat is niet makkelijk, maar wel hard nodig om de begroting van 
Smallingerland op orde te houden. Om dat te bereiken wil D66 meer ruimte voor burgers en 
bedrijven. Nu, meer dan ooit, heeft Smallingerland een gemeentebestuur nodig dat  ruimte durft te 
geven aan de creativiteit van mensen en de kennis en kunde van professionals. Als we dat niet alleen 
roepen, maar ook gaan doen, kan de gemeente geld besparen dat nodig is voor meer banen en 
woningen, betere scholen en betere zorg. Dat betekent vernieuwen om te kunnen investeren. 
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Open voor alle burgers 
D66 Smallingerland wil te allen tijde bereikbaar zijn voor burgers van Smallingerland. D66 staat open 
voor suggesties en ideeën, maar ook open voor kritiek. Wij willen niet alleen bij de verkiezingen 
verantwoording afleggen over wat we doen en niet doen, maar elke dag. D66 is een partij die open 
staat voor alle burgers van Smallingerland.  
 
Wij gaan voor een gemeente die durft te vernieuwen. Een gemeente die gaat luisteren naar en de 
moed heeft te investeren in de initiatieven van burgers. Een gemeente die de burger inspraak durft 
te geven. Wij gaan voor een gemeente die vooruit durft. 
 
Mandaat voor positieve visie op de toekomst 
Vanuit onze principes en ideeën voor de toekomst van Smallingerland willen we de komende vier 
jaar werken. Initiatieven van ons, andere partijen en de gemeente zullen we toetsen aan onze 
toekomstvisie. Deelt u onze positieve visie op de toekomst van Smallingerland, geef ons dan het 
mandaat om vanuit de raad en, als het kan in het college, onze gemeente beter te maken.  
Stem op D66!  
 
Hoe wij onze principes en ideeën de komende vier jaar in de praktijk willen brengen, leest u in dit 
programma “Smallingerland maakt er wat van!”.  
 
 
Ron van der Leck 
Lijsttrekker D66 Smallingerland 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 2: : Ron van der Leck, lijsttrekker D66 Smallingerland bij de fietsbrug. 
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1. ZORG, WELZIJN EN PARTICIPATIE 

Regie over eigen leven, met vangnet 

Autonomie en regie over je eigen leven en participatie in de maatschappij zijn volgens D66 heel 
belangrijk in het leven van mensen: ‘zelf doen waar het kan, ondersteunen waar nodig’ is een 
leidend principe. Zorg en ondersteuning moeten erop gericht zijn mensen zoveel mogelijk hun 
autonomie te laten behouden. Dat kan door burgers te stimuleren in het zoeken naar ondersteuning 
in hun eigen sociale netwerk. Dat kan door meer gebruik te maken van digitale ondersteuning. D66 
vind dat zorgbehoevende mensen middelen aangereikt dienen te krijgen om de regie in eigen hand 
te nemen. Belangrijke instrumenten zijn het zgn. “keteninformatiesysteem” met 
zelfmonitoringfuncties, beeldbellen, zorg op afstand en domotica (integratie van technologieën in 
huis). Waarschijnlijk nog wel belangrijker is de benodigde cultuuromslag: de zorgverlener als coach 
en de zorgbehoevende betrekken bij de behandeling. Voor hen die het (tijdelijk) niet lukt 
zelfredzaam te zijn en mee te doen, biedt de gemeente een vangnet.  
Er wonen ongeveer tweeduizend politieke vluchtelingen in Smallingerland. Met velen gaat het goed. 

Een aantal redt het niet alleen, onder andere door een taalachterstand.  Deze mensen vragen extra 

aandacht voor (bij)scholing om bij de samenleving betrokken te raken. 

 

Overheveling zorgtaken 

D66 vindt dat omstandigheden en gebeurtenissen die autonomie en participatie belemmeren, zoals 
taalachterstanden, voortijdig schoolverlaten, huisuitzettingen, isolement en drank- en 
drugsmisbruik, het beste bestreden kunnen worden door preventie. D66 heeft oog voor de 
taakverzwaring waar de gemeente de komende jaren mee te maken krijgt. Het is van belang dat op 
korte termijn realistisch in beeld wordt gebracht wat de consequenties zijn voor burgers en 
organisaties van de overheveling van taken in het sociale domein naar de gemeente. D66 is zich 
bewust van het feit dat burgers behoefte hebben aan voorlichting over de veranderingen rondom de 
overheveling van zorgtaken naar de gemeente.  De overheid heeft volgens D66 een verplichting om 
de samenleving voor te bereiden op het opvangen van deze consequenties. Er moet geïnvesteerd 
worden in expertise om de regierol van de gemeente goed te kunnen vervullen. 
 
  

 
Afbeelding 3: Verpleeghuis Bertilla in Drachten (foto: Zuid Oost Zorg) 
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Daarom wil D66 Smallingerland:  
 
1.1. vraagverheldering in de zorg, met ‘meitinkers’ en ‘omtinkers’ binnen de gemeente; 

1.2. goede ondersteuning voor en door mantelzorgers en vrijwilligers;  

1.3. initiatieven die helpen (oudere) inwoners vertrouwd te maken met digitale mogelijkheden;  

D66 wil maatregelen omtrent e-health stimuleren. Het primaire doel is het bevorderen van 

zelfmanagement, bewustzijn en een gevoel van verantwoordelijkheid; 

1.4. dat mensen met een zorgvraag zolang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving  

kunnen blijven wonen en zelf de regie voeren over hun zorgvraag; 

1.5. de mogelijkheid creëren om de kwetsbare bewoners van Smallingerland aan de samenleving 

te laten deelnemen door de deeltaxi uit te breiden naar de gehele gemeente; 

1.6. binnen de jeugdzorg zoveel mogelijk inzetten op preventieve maatregelen, zodat de vraag 

naar zwaardere jeugdzorg afneemt; 

1.7. de vestiging van verschillende eerstelijnszorg aanbieders onder één dak stimuleren; 

1.8. zorgoverleg tussen zorginstellingen, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen en vrijwillige 

zorgorganisaties stimuleren; 

1.9. investeren in de educatie van buitenlandse nieuwkomers in onze gemeente;  

1.10. projecten als het ‘maatjesproject’, de taalcoaches, ‘de bezoekvrouwen’ blijvend 

ondersteunen. 
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2. DUURZAME ONTWIKKELING EN INNOVATIE 

Duurzaamheid door innovatie  

Voor D66 Smallingerland is duurzaamheid een goede kans om economische groei te garanderen in 

onze gemeente. Altijd hebben nieuwe uitdagingen geleid tot nieuwe groei en innovatie. In 2050 zijn 

er 9 miljard mensen op de wereld die we een menswaardig bestaan willen bieden binnen de grenzen 

van onze planeet. Schaarste aan energie, voedsel en  grondstoffen zullen ons de komende jaren 

meer en meer raken. Niet alleen onze kinderen betalen straks de rekening, we merken het zelf nu al 

in onze portemonnee: de prijzen van eten, gas en benzine stijgen. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe 

bedrijven en komen er nieuwe banen: de maker van zonnecellen, de fabriek die van rioolslib 

kunstmest maakt, de kweker van duurzame vis, begeleiders in duurzaamheid en innovatie. Deze 

nieuwe bedrijven moeten binnen onze gemeente een plek krijgen. Er liggen voor Smallingerland 

enorme kansen op het gebied van duurzame energie, kennis en innovatie. Smallingerland als 

duurzame koploper heeft meer nieuwe bedrijven, meer banen en is sterker in de concurrentie. 

Duurzame groei biedt de weg uit onze economische crisis. We hebben de expertise en ervaring in 

huis om dit te realiseren en dit lukt als we de kansen grijpen.  

Grenzen aan de groei 

Het is nu de tijd een weg naar een economie in te slaan die past binnen de grenzen van onze wereld. 

Weg van een verouderd economisch model gebaseerd op verbranden, verbruiken en verteren; op 

naar een economie gebaseerd op hoogwaardig hergebruik, waarin de natuurlijke hulpbronnen in 

een eindeloze cirkel worden gebruikt. Innovatie om de samenleving duurzamer te maken moet een 

prioriteit zijn van de gemeente. Dat kan onder andere door het ontwikkelen van de circulaire 

economie (waarbij afval het begin is van een nieuw product) en door het verder ontwikkelen van de 

‘biobased economy’ (het gebruik van biomassa als grondstof voor niet-voedsel toepassingen).  

D66 streeft naar een aandeel van twintig procent hernieuwbare energie in 2020 en honderd procent 

in 2050. Om dit te bereiken moet het bewustzijn rond het energieverbruik worden vergroot. Wij 

vinden het een taak van de overheid om de context te creëren, waarin initiatieven voor deelname 

aan lokale duurzame energieopwekking, kunnen ontstaan en kunnen groeien.  

Afbeelding 4: website Innovatie Cluster Drachten  
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Daarom wil D66 Smallingerland:  

2.1. dat de gemeente al haar voornemens en plannen toetst op het niet of nauwelijks aantasten 

van de biodiversiteit in de gemeente; 

2.2. visie en plannen ontwikkelen en activiteiten stimuleren om renovaties van woningen en 

nieuwbouwprojecten energieneutraal of nog liever energieleverend te realiseren; 

2.3. het opwekken van duurzame energie (zoals zon, wind, restwarmte, bio-energie en waterstof) 

activeren; 

2.4. de deelname van burgers aan de opwekking van duurzame energie (energiecoöperaties en 

een vereniging als Noordenwind) activeren, waarbij de burger voordeel ondervindt van zijn of 

haar deelname; 

2.5. een klimaat scheppen om bedrijven, die willen investeren in de ontwikkeling van innovatieve 

en duurzame technieken en producten, extra te stimuleren; 

2.6. dat de gemeente initiatieven op het terrein van circulaire economie in de opstartfase sterk 

ondersteunt;  

2.7. dat de vraag naar fossiele energie in 2018 in de gemeente Smallingerland met 25% is 

afgenomen en dat 16% van de benodigde energie duurzaam binnen de gemeente wordt 

opgewekt; 

2.8. dat er ruimte wordt geboden aan het kleinschalig opwekken van duurzame energie op en 

rondom woningen; 

2.9. dat de gemeente initieert dat er een project start om particuliere woningen energieneutraal 

te renoveren waarbij de energienota wordt gebruikt om dit (deels) te financieren; 

2.10. dat er een blijvend consistent beleid gevoerd wordt op het gebied van duurzaamheid en 

aanbesteding, zodat bedrijven die bereid zijn te investeren in duurzaamheid in de gelegenheid 

zijn om mee te blijven dingen naar gemeentelijke opdrachten; 

2.11. dat de gemeente het beleid voor duurzame ontwikkeling en duurzaamheid integreert met alle 

andere beleidsterreinen zoals wonen, werken en verkeer; 

2.12. dat er zich tussen 2014 en 2018 50 nieuwe bedrijven in Smallingerland hebben gevestigd die 

bijdragen aan de verdere verduurzaming van de samenleving;  

2.13. dat het gebruik van energiebesparende maatregelen op gemeentelijk niveau wordt 

vergemakkelijkt, bijvoorbeeld door het stimuleren en het toestaan van ‘groene daken’; 

2.14. dat de gemeente in haar eigen bedrijfsvoering zich inzet om de CO2-uitstoot en het 

energiegebruik te verminderen. De gemeentelijke diensten zullen daarbij een voorbeeldfunctie 

vervullen, tot uitdrukking komend in prestatie-eisen bij aanbestedingen. 
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3. ONDERWIJS EN KENNIS 

Onderwijshuisvesting 

D66 ziet goed onderwijs als het belangrijkste fundament voor de samenleving. De gemeente heeft 

een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om onderwijshuisvesting. De benodigde financiën 

zullen beschikbaar gemaakt moeten worden voor de uitvoering van het bestaande 

onderwijshuisvestingplan.   

Samen werken aan kwaliteit 

Uit diverse cijfers blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs op sommige plattelandsscholen onder 

druk staat. Daar waar door demografische ontwikkelingen de kwaliteit verder onder druk komt te 

staan, kan de gemeente een stimulerende rol spelen in de samenwerking tussen scholen, ook van 

verschillende denominatie. Volgens D66 is, wanneer het om onderwijs gaat, kwaliteit te verkiezen 

boven de nabijheid van een school. D66 wil een masterplan voor het basisonderwijs in de gemeente 

met als doel  om voor zoveel mogelijk dorpen en wijken minimaal één basisschool te behouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 5: Dorpsschool in Rottevalle (Foto:Yn'e Mande) 
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Daarom wil D66 Smallingerland:  
3.1. dat de gemeente de samenwerking tussen scholen van het openbaar en bijzonder onderwijs 

in eenzelfde wijk of dorp bevordert, zodat basisonderwijs in de dorpen en wijken blijft 

bestaan;  

3.2. investeren in onderwijshuisvesting, waarbij de bouwsector wordt uitgedaagd om zo flexibel 

mogelijke gebouwconcepten te ontwikkelen;  

3.3. maatregelen op het gebied van duurzaamheid om de exploitatiekosten van schoolgebouwen 

te beperken;  

3.4. aandacht voor het fysieke en sociale leefklimaat op de scholen. Kinderen hebben naast ‘verse 

lucht’ respect voor zichzelf en hun omgeving nodig; 

3.5. dat de gemeente zorgt voor leerlingenvervoer voor leerlingen van basisscholen, die niet meer 

in het eigen dorp naar school kunnen gaan; 

3.6. brede scholen in multifunctionele gebouwen, die ook ’s avonds open zijn en een sociaal en 

educatief centrum voor de buurt vormen;  

3.7. een evaluatie van het gebruik van de bestaande brede scholen om zo nodig verbeteringen te 

realiseren;  

3.8. een gemeente die zich samen met het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) blijft 

inzetten voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV).  Investeren in jongeren 

loont, want met een startkwalificatie hebben jongeren betere arbeidsmarktperspectieven; 

3.9. het huidige aanbod van onderwijs in Smallingerland sterk stimuleren om vakmannen en 

-vrouwen op te leiden; 

3.10. dat de gemeente de aanleg van glasvezelverbindingen in alle wijken en dorpen stimuleert ten 

behoeve van de kenniseconomie. 
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4. WERKEN EN ONDERNEMEN 

Werken in Smallingerland 

D66 vindt dat iedereen recht op werk heeft. We moeten de werkgelegenheid in Smallingerland 

blijven stimuleren om ervoor te zorgen dat jongeren, die hier opgroeien, hier ook een baan kunnen 

krijgen. D66 ziet de kracht van pas afgestudeerden die de arbeidsmarkt betreden. D66 omarmt 

maatschappelijke initiatieven die hen ondersteunen bij het opdoen van werkervaring en die recht 

doen aan het niveau van en de investering in hun opleiding door de samenleving. Door 

participatieplaatsen krijgen bijstandsgerechtigden de kans te re-integreren naar een betaalde baan. 

Dit mag niet tot verdringing leiden van bestaande arbeidsplekken.  

Ruimte voor ondernemen 

Ondernemers, maar ook de overheid, moeten alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat er zo 

weinig mogelijk mensen aan de kant staan. We streven naar een plezierig en succesvol 

Smallingerlands ondernemersklimaat. Dat kan o.a. door te dereguleren, door uit te gaan van 

mogelijkheden en door beperkingen weg te nemen. Ondernemers zijn de motor van de lokale 

economie. Zzp’ers werken steeds meer samen en moeten hierin ondersteund worden door de 

gemeente. Startende ondernemers zijn creatief en hebben lef en moeten zich thuis voelen in de 

gemeente en zich ondersteund voelen in hun onderneming. Innovators die anticiperen op nieuwe 

technologische en duurzame ontwikkelingen verdienen de ruimte. Middenstanders moeten we 

koesteren en stimuleren tot innovaties, zodat hun aanbod behouden blijft.  Ondernemers op het 

platteland moeten we ondersteunen, bijvoorbeeld door beleid voor het starten van een bedrijf in 

een pand dat zijn agrarische functie heeft verloren. Zo stimuleren we de leefbaarheid en de 

economie in de dorpen en het buitengebied.  

 

 
Afbeelding 6: Ondernemen in een bruisend Drachten (foto Funda.nl) 
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Daarom wil D66 Smallingerland:  

4.1. dat inkoop en aanbestedingen zo worden ingericht dat het lokaal/regionaal bedrijfsleven 

gemakkelijk mee kan dingen naar gemeentelijke opdrachten; 

4.2. dat winkeliers vrij kunnen kiezen of zij op zondag hun deuren openen of niet;  

4.3. dat voor een goed bedrijfs- en ondernemersklimaat de gemeente de bedrijvigheid in Drachten 

en in de dorpen actief blijft stimuleren;  

4.4. dat de gemeente  beleid op het gebied van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) 

formuleert om de economie op het platteland te bevorderen;  

4.5. een gemeentelijk beleidsprogramma om de werkgelegenheid te vergroten.  

Smallingerland, met Drachten als tweede plaats in Fryslân, moet zich profileren als een plaats 

waar het aantrekkelijk is om te investeren en aldus de werkgelegenheid bevorderen; 

4.6. de regeldruk voor werkgevers verminderen en eenduidiger maken.  

Hiervoor pakt de gemeente de regelgeving, die in eigen beheer wordt vastgesteld en 

uitgevoerd, als eerste op en verschuilt zich niet achter de regelgeving van hogere overheden. 
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5. RUIMTELIJKE ORDENING, VERKEER EN WONEN 

Natuurrijke leefomgeving  

D66 wil een natuurrijke, gezonde, schone en veilige leefomgeving voor mens en dier in 

Smallingerland. Het zijn vooral de dorpen die het mooie landelijke groene karakter van 

Smallingerland bepalen. Juist aan het groene karakter moet veel aandacht worden besteed. 

Aandacht bij de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (wegen, terreinen, 

water, natuurgebieden, maar ook losse bomen), van de verkeersvoorzieningen en van woon- en 

werkgebieden. D66 vindt dat bestemmingsplannen meer ruimte moeten bieden aan wat mogelijk is, 

in plaats van te beperken. Daarnaast is een bestemmingsplan een instrument om de bestaande 

natuur en het bestaande landschap te respecteren en te beschermen. D66 bekijkt de openbare 

ruimte vanuit drie gezichtspunten: beheer van openbaar groen, voorkomen en bestrijden van 

overlast, vernieling en verslonzing, en streven naar verkeersveiligheid. D66 wil een goede en veilige 

bereikbaarheid van bedrijven, scholen en andere instellingen in zowel Drachten als de omliggende 

dorpen.  

Duurzaam wonen 

D66 vindt dat de woningvoorraad in Smallingerland alleen vanwege demografische ontwikkelingen 

kan groeien. Om duurzaam wonen te bevorderen heeft de gemeente een rol bij het verbeteren van 

de energetische kwaliteit van de woningen. Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen voor het beheer 

van de woonomgeving ziet D66 mogelijkheden om de kennis en ervaring van inwoners te benutten. 

Dat kan door het mogelijk maken van verschillende vormen van participatie: van informatie 

inwinnen tot actief meedoen in een coöperatie, zoals bij de Peinder Mieden.  

 

 

 
Afbeelding 7: landelijk karakter in Smallingerland (foto: uitindrachten.nl) 
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Daarom wil D66 Smallingerland:  
 
5.1. bestemmingsplannen meer ruimte aan burgers en bedrijven bieden om zelf het initiatief te 

nemen tot het opwekken en benutten van duurzame energie;  

5.2. de welstandcommissie opheffen en randvoorwaarden met betrekking tot redelijke eisen van 

welstand aangeven in bestemmingsplannen; 

5.3. mensen zelf invloed geven in de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten of bedrijfsvormen;  

5.4. voldoende ruimte voor landbouw en veeteelt in de bestemmingsplannen houden, waarbij 

duurzaamheid voorop staat. Zo is D66 geen voorstander voor megastallen en wil het gebruik 

van gif bij gewassen zo veel mogelijk beperken; 

5.5. een open groene ruimte tussen Drachten en de omliggende dorpen behouden en in en tussen 

de wijken in Drachten zoveel mogelijk groen realiseren; 

5.6. stimuleren dat woningen zijn afgestemd op de behoeften van jong naar oud door 

‘levensloopbestendig’ te bouwen en door ‘nultredenwoningen’ te realiseren; 

5.7. van Drachten meer een fiets- en voetgangersplaats dan een autoplaats maken, waarbij het 

centrum behalve bereikbaar voor auto’s vooral veilig en bereikbaar is voor fietsers en 

voetgangers;  

5.8. dat het fietsverkeer in de gemeente beter gefaciliteerd wordt met extra aandacht voor 

stallingsplekken, de elektrische fiets en duidelijk ingerichte fietsroutes. Herkenbare directe en 

comfortabele fietsroutes dragen er aan bij dat de auto minder vaak wordt gebruikt; 

5.9. dat een stervormig stelsel van fietssnelwegen (met ruime aandacht voor het gebruik van 

elektrische fietsen) rond Drachten wordt aangelegd met daaraan gekoppeld voldoende 

stallingsplekken;  

5.10. op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs voortdurend aandacht voor het 

verkeer en de verkeersregels, zodat kinderen veilig naar school kunnen. Hiervoor dient elke 

school o.a. te beschikken over duidelijke en aansprekende schoolroutes en een volwaardige 

fietsenstalling; 

5.11. de 30 kilometer zones in de woonwijken duidelijk herkenbaar inrichten; 

5.12. een regionaal openbaar vervoerknooppunt aan de A7. Hierdoor kan het openbaar vervoer als 

een goed alternatief worden gestimuleerd met een snellere busverbinding naar Leeuwarden, 

Heerenveen en Groningen. Bezoekers van buiten Drachten kunnen hier parkeren en met een 

bus naar het centrum gaan. 
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6. SPORT, RECREATIE EN CULTUUR  

Inspanning en ontspanning 

Sport, recreatie en cultuur geven ons de kans onze passies en talenten te ontdekken en te 

ontwikkelen. Daarom vindt D66 sportverenigingen en cultuurinstellingen van groot belang. Ze 

bevorderen zelfvertrouwen, ze verbinden en ze dragen bij aan de samenhang in wijken en dorpen. 

Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten en ontspannen. D66 vindt dat de gemeente deze 

organisaties dient te steunen in een professionele bedrijfsvoering en door het sponsorbeleid verder 

te ontwikkelen en de werving van vrijwilligers te ondersteunen. D66 wil de beschikbaarheid en 

bereikbaarheid van sport, recreatie en cultuur voor alle inwoners van Smallingerland en haar 

verzorgingsgebied bevorderen en wil zich inzetten voor het behoud van die voorzieningen.  

Kunst en cultuur 

Kunst en cultuur zijn een spiegel van de ziel.  Ook kunnen ze een motor zijn voor economische 

ontwikkeling in de regio. Veel kunstenaars zijn zzp’er en dragen bij aan de lokale economie. 

Daarnaast kan kunst een vliegwiel zijn voor innovatie. Te denken valt aan bekende Nederlandse 

‘designers’ bij grote buitenlandse bedrijven. In Smallingerland speelt innovatie een grote rol bij grote 

bedrijven die verenigd zijn in het ‘Innovatie Cluster Drachten’, zoals Philips en Neopost. Het kan ook 

klein beginnen bij de kunstenaar/zzp’er. Als gemeente Smallingerland hebben we veel te bieden op 

het gebied van kunst en cultuur. We moeten ons nog meer profileren als kunst- en cultuurgemeente 

en beginnen met aandacht voor onze lokale kunstenaars. Wij willen behoedzaam omgaan met het 

schaarse culturele erfgoed in Smallingerland. 

 
 
 
 

 
Afbeelding 8: de verbouwing bij Centrum voor de Kunsten de Meldij 
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Recreatie 

De visie van D66 Smallingerland voor recreatie en toerisme is dat in de komende 20 jaar in 

Smallingerland recreatievoorzieningen worden gerealiseerd, die in aantrekkingskracht en in gebruik 

kunnen wedijveren met die van soortgelijke centra in het noorden van Nederland. Vanwege de 

unieke ligging op de grens van het woudengebied en het watergebied biedt de gemeente in de 

komende jaren goede kansen voor meer ontwikkeling van recreatie en toerisme, zowel op het land 

als op het water. Voor de bevolking, vooral ook voor het groeiende aantal senioren, past daarbij een 

breed recreatief aanbod van kwalitatief goede voorzieningen op diverse terreinen van cultuur, 

horeca en sport, vooral watersport. Daarom kan onze gemeente in de komende twintig jaar werken 

aan een groei van de werkgelegenheid in deze branches. 

 
 
Daarom wil D66 Smallingerland:  

6.1. dat alle kinderen in Smallingerland in contact komen met sport en cultuur; 

6.2. jong en oud stimuleren om te gaan sporten; 

6.3. zwembad De Welle als topsportlocatie nieuw bouwen op een voor iedereen goed bereikbare 

plek, ook met openbaar vervoer;  

6.4. dat de gemeente initiatieven stimuleert voor het houden van (inter)nationale 

sportwedstrijden; 

6.5. intensiever gebruik van bestaande sportaccommodaties. Overdag kunnen, naast scholieren, 

vooral ouderen daarvan gebruik maken, terwijl werkenden het vooral van de avonden moeten 

hebben; 

6.6. meer wandelpaden en recreatieve fietspaden realiseren; 

6.7. de watersport en waterrecreatie in Smallingerland verder bevorderen. Hierbij denkt D66 aan 

het aanleggen van een waterrecreatiepark bij het Diepe Gat; 

6.8. een gevarieerd evenementenbeleid stimuleren;  

6.9. dat het uitgaansleven in Drachten meer bruist o.a. door te stimuleren dat rondom het 

winkelgebied, het Moleneind en de Lawei meer horecavoorzieningen komen die ook open zijn 

na sluitingstijd van de winkels en op zondag; 

6.10. dat de gemeente activiteiten en uitingen van kunst en cultuur faciliteert en erkent als bron 

van innovatie en verrijking van de samenleving;   

6.11. Iduna laten uitgroeien tot het poppodium van Friesland; 

6.12. de cultuurhistorische waarden van water, wegen en boomsingelstructuren behouden bij 

uitbreidingen ten behoeve van de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen;  

6.13. dat de gemeente het oude culturele erfgoed in Smallingerland bewaakt en daarbij rekening 

houdt met het nieuwe monumentenbeleid. Smelne’s Erfskip kan hierbij een rol spelen. 
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7.  FINANCIËN, BESTUUR EN DIENSTVERLENING 

Sluitende begroting 

In de komende periode zal de gemeente Smallingerland met een bezuinigingsopdracht te maken 

krijgen. In plaats van lastenverzwaring voor burgers en bedrijven zal de gemeente volgens D66 echt 

minder geld moeten gaan uitgeven. Daarbij moeten de kwetsbare en in verhouding beperkte sociale 

voorzieningen gespaard blijven. D66 is voor transparantie op het gebied van begroting en 

verantwoording. Overschrijdingen van (project)begrotingen is uit den boze.  

Menselijke maat 

Het gemeentebestuur is er voor de burgers. De gemeente houdt  voortdurend rekening met wat er 

onder de bevolking leeft. Ambtenaren zijn gemakkelijk aanspreekbaar en weten ‘in de huid van de 

burger te kruipen’. Burgers moeten de overheid kunnen vertrouwen. Regels moeten nut hebben en 

controleerbaar zijn. De gemeente staat voor de uitdaging enerzijds zichzelf eenvoudiger en 

efficiënter te organiseren en anderzijds zichzelf voor te bereiden op taakverzwaringen die voor de 

komende periode te wachten staan. De gemeente moet voldoende expertise in huis hebben om 

haar taken goed uit te voeren.  Schaalvergroting van de gemeente kan onder voorwaarden een 

oplossing zijn, waarbij uitdrukkelijk de menselijke maat in ogenschouw gehouden moet worden.  

 

 

 

Afbeelding 9: Stratenmakers leggen de laatste hand aan het vernieuwde Raadhuisplein 
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Daarom wil D66 Smallingerland:  

7.1. een sluitende meerjarenbegroting;  

7.2. dat gemeentelijke- en projectbegrotingen niet overschreden worden; 

7.3. dat de WOZ-taxatie niet gebruikt wordt om inkomenspolitiek mee te bedrijven;  

7.4. de onroerendezaakbelasting niet meer laten stijgen dan het inflatiepercentage; 

7.5. dat binnen de bezuinigingsronde, die wordt opgelegd door de rijksoverheid, de kwaliteit van 

de primaire taken en activiteiten van de gemeente in stand wordt gehouden; 

7.6. het beheer van de woonomgeving, buurthuizen, sportaccommodaties etc. zoveel mogelijk in 

handen van burgers leggen. Begeleiding en een passende vergoeding horen daarbij;  

7.7. dat de gemeente de burgertevredenheid over haar dienstverlening regelmatig peilt;   

7.8. dat communicatie, van de gemeente met belanghebbenden, over projecten volledig is en 

tijdig geïnitieerd wordt; 

7.9. dat burgers inspraak hebben bij de kandidaatstelling van de burgemeester; 

7.10. het referendum gebruiken als middel om de inspraak van burgers en bedrijven te versterken; 

7.11. een gemeentelijke herindeling, mits die gebaseerd is op een logisch geografisch gebied en 

mits die een meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de dienstverlening en democratische 

controle gewaarborgd blijft; 

7.12. dat het beleid van de gemeente gericht is op vermindering van het aantal regels. 
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8. VEILIGHEID 

Open samenleving 

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor elke open samenleving. Wie zich niet veilig voelt, is niet in 

staat om ruimte te geven aan wensen en belangen van andere mensen. Voor D66 is veiligheid meer 

dan lage criminaliteitscijfers. Veiligheid hangt in onze visie nauw samen met de beleving van 

veiligheid. Beide aspecten zijn van belang. Veiligheid komt niet alleen tot stand door meer blauw op 

straat, maar ook door de inrichting van de leefomgeving. Samenwerking en overleg tussen politie en 

gemeentelijke diensten op het gebied van openbare orde en veiligheid, welzijn en zorg kunnen de 

onveiligheid verminderen. Daarbij moeten veiligheidsmaatregelen goed gecommuniceerd worden, 

waardoor ook het gevoel van onveiligheid bij de burgers afneemt.  

Lokale handhaving 

De oprichting van de Nationale Politie mag niet betekenen dat er minder aandacht voor specifieke 

lokale veiligheidszaken is. De burgemeester moet in het driehoeksoverleg hiervoor zorgen. De 

medewerkers van de Stichting Veiligheidszorg Smallingerland (SVS) en ambtenaren, die belast zijn 

met controle op regels, voorschriften en vergunningen, dragen net als de politiemedewerkers ook bij 

aan de veiligheid. Gebrek aan personeel mag nooit een excuus zijn voor het niet of onvoldoende 

uitvoeren van bepaalde taken van handhaving en controle van orde en veiligheid.  

 

 

 

Afbeelding 10: Meldkamer Noord Nederland (foto) en de Politieacademie beide gevestigd in Drachten. 



 

 D66 Verkiezingsprogramma  2014 – 2018  pagina 24 

 

Daarom wil D66 Smallingerland:  

8.1. dat de gemeente een proactieve rol speelt in het vaststellen van lokale prioriteiten die 

ingebracht worden bij het driehoeksoverleg Burgemeester - Openbaar Ministerie - Politie; 

8.2. dat de inzet van de wijkagent versterkt wordt; 

8.3. gemeentelijke voorlichting over wat de inwoners van Smallingerland zelf kunnen bijdragen 

aan de orde en veiligheid; 

8.4. dat de openbare ruimte veilig is. Dat geldt met name voor de veiligheid rond en in tunnels en 

op achterpaden van woningen en de verlichting van doorgaande fietsroutes; 

8.5. het aantal toezichthouders van de Stichting Veiligheidszorg Smallingerland en ambtenaren die 

belast zijn met controle op regels, voorschriften en vergunningen, afstemmen op de 

ontwikkelingen van de gemeente. 

8.6. dat trottoirs, fietspaden en straatmeubilair zoals banken en speeltoestellen goed worden 

onderhouden, zodat iedereen er zonder gevaar gebruik van kan maken; 

8.7. de antikraakregeling voor leegstaande panden handhaven; 

8.8. de kosten van schadeherstel verhalen op de veroorzakers van de schade; 

8.9. dat de gemeente de kwaliteit van de wet- en regelgeving met betrekking tot orde en veiligheid 

periodiek evalueert; 

8.10. dat de gemeente buurtbemiddeling bij conflicten tussen bewoners ondersteunt; 

8.11. een goede samenwerking tussen diverse gemeentelijke instanties die betrokken zijn bij 

preventie van ongewenst gedrag van ontsporende burgers en (na eventuele 

repressiemaatregelen) de begeleiding van ontspoorde burgers;  

8.12. dat er jaarlijks met rampenbestrijdingsplannen wordt geoefend, zodat ze zo nodig kunnen 

worden bijgesteld; 

8.13. het gereguleerd verbouwen van wiet onder regie van de gemeente brengen. De productie is 

alleen bestemd voor verkoop in de legale coffeeshops in Smallingerland.  
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KANDIDATENLIJST 

 

Nr. Foto  
 

Naam, Voorletters 
(roepnaam) 

Adres, postcode woonplaats 
telefoon en e-mailadres  

 
  

1 

 
  

Leck, van der,  

R.R. (Ron)  
Wimerts 139 
9204 GV  DRACHTEN 

06-31005296 
ronvanderleck@d66smallingerland.nl    
  

2 

 
  

Gomis,  

H.F. (Henk) 
Haverstuk 10 

9203 HB  DRACHTEN 

 

0512-541220 
henkgomis@d66smallingerland.nl  

3 

 
  

Pronk,  

R.A.F. (Raf) 

Skoallewyk 46 

9223 NK  HOUTIGEHAGE 

 

0512-341360 
rafpronk@d66smallingerland.nl 

4 

 
   

Kloosterman,  

B. (Bindert) 
Reidingsweg 7 

9203 KR  DRACHTEN 
 

0512-520528 

bindertkloosterman@d66smallingerland.nl  

5 

 
  

Keun,  

E. (Erwin) 
Korenmolen 34 

9203 VA  DRACHTEN 
 

0512-531692 

erwinkeun@d66smallingerland.nl  

mailto:ronvanderleck@d66smallingerland.nl
mailto:henkgomis@d66smallingerland.nl
mailto:rafpronk@d66smallingerland.nl
mailto:bindertkloosterman@d66smallingerland.nl
mailto:erwinkeun@d66smallingerland.nl
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Nr. Foto  
 

Naam, Voorletters 
(roepnaam) 

Adres, postcode woonplaats 
telefoon en e-mailadres  

 
  

6 

 
   

van der Broek,  

A. (Anno)   

Kommisjewei 4 

9218 PG  OPEINDE 

 

0512-372011 

annovanderbroek@d66smallingerland.nl  

7 

 
  

Heida,  

M.R. (Minke) 

Graverij 15 

9202 NL  DRACHTEN 

 

   
minkeheida@d66smallingerland.nl 
  

8 

 
  

Kooijman,  

P. (Peter) 

Greuns 16 

9204 GH  DRACHTEN 

 

0512-545270 
peterkooijman@d66smallingerland.nl  

9 

 
 

Koster-Holtman, 

F.A. (Frea) 
De Nova Cura 64 

9207 BX  DRACHTEN 

 

0512-330327 
freakoster-holtman@d66smallingerland.nl 

10 

 
  

Beerda-Hoogeveen, 

J. (Coby) 
Sydwende 121 

9204 KD  DRACHTEN 

 

0512-519739 
cobybeerda-hoogeveen@d66smallingerland.nl 
  

 

 

mailto:annovanderbroek@d66smallingerland.nl
mailto:minkeheida@d66smallingerland.nl
mailto:peterkooijman@d66smallingerland.nl
mailto:freakoster-holtman@d66smallingerland.nl
mailto:cobybeerda-hoogeveen@d66smallingerland.nl
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INFORMATIE EN ADRESSEN  

Bestuur D66 Smallingerland 

Erwin Keun, 

Voorzitter 

 

Korenmolen 34 

9203 VA   

DRACHTEN 

0512-531692 

erwinkeun@d66smallingerland.nl  

Raf Pronk, 

Secretaris 

Skoallewyk 46 

9223 NK   

HOUTIGEHAGE 

 

0512-341360 

rafpronk@d66smallingerland.nl 

 

 

Internet websites d66smallingerland.nl 

facebook.com/d66smallingerland 

twitter.com/d66drachten  

 contact info@d66smallingerland.nl 

@d66drachten 

#d66smallingerland 

 

 

Landelijk bureau D66 

Postadres Postbus 660 

2501 CR  DEN HAAG 
 

   

Bezoekadres Hoge Nieuwstraat 30 

2514 EL Den Haag 
070-3566066 
 

   

Internet websites d66.nl  

facebook.com/d66  

twitter.com/d66  

youtube.com/democraten66 

  

 e-mail info@d66.nl 

 

 

mailto:erwinkeun@d66smallingerland.nl
mailto:rafpronk@d66smallingerland.nl
http://www.d66smallingerland.nl/
http://www.facebook.com/d66smallingerland
http://www.twitter.com/d66drachten
mailto:info@d66smallingerland.nl
http://www.d66.nl/
http://www.facebook.com/d66
http://www.twitter.com/D66
http://www.youtube.com/democraten66
mailto:info@d66.nl
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Afbeelding 11 De website van D66 Smallingerland (boven versie 2009-2014) onder de nieuwe lay-out 

http://www.d66smallingerland.nl/
http://www.d66smallingerland.nl/
http://www.d66smallingerland.nl/
http://www.d66smallingerland.nl/
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