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Voorwoord van de
lijsttrekker
De aankomende jaren liggen er nog
veel kansen en uitdagingen. De
grootste

uitdaging

is

om

van

Smallingerland een duurzame en
bruisende

gemeente

Duurzaam

zodat

ook

te

maken.
volgende

bevolkingssamenstelling. Er wonen

in

in onze gemeente relatief veel

besluitvorming betrekken. Daarom is

vakmensen.

ook

het van belang de aankomende

belangrijk om vakmanschapsbanen

jaren daar flink aan te werken en alle

naar Smallingerland te halen. Om de

(communicatie)tools in te zetten.

juiste vakmensen te krijgen is een

Smallingerland is van ons allemaal

eigen leerwerkbedrijf van belang dat

en samen kunnen we de gemeente

aansluit op de wijken.

laten bruisen!

is

dan

stadium

bij

de

Ook

in

Er is de afgelopen jaren al veel

Smallingerland kunnen leven en

Smallingerland kan leiden tot een

bereikt in Smallingerland. Zo is

werken. Aardgasloos bouwen, het

spin-off die de werkgelegenheid een

bijvoorbeeld

gebruik

boost kan geven.

verbeterd, zoals door het nieuwe

energiebronnen,

alternatieve

HBO-vestiging

vroeg

generaties met plezier en gezond in

van

een

Het

een

een

gezonde

Maar het allerbelangrijkste is wel dat

meer

bewustzijn

wij als politiek meer de verbinding

creëren rondom duurzaamheid zijn

met de inwoners maken. Democratie

voor D66 belangrijke items.

functioneert het beste bij een goede

buitenlucht

en

een

communicatie met en participatie

Ons

van de inwoners van de gemeente.

werkloosheidspercentage is relatief

We willen niet alleen de inwoners

hoog. Dit is goed te verklaren door te

deelgenoot

kijken

probleem of uitdaging, maar hen ook

Werkgelegenheid
belangrijk

is

thema.

naar

ook

de

maken

van

een

de

Transferium,

het

bereikbaarheid

aangepaste

busstation, de Plushalte en de
aangepaste Splitting. Ook in het
centrum

zijn

verbeterslagen

gemaakt met de komst van de
Drachtstervaart, het Raadhuisplein
en de aanpak van de verbindende
stegen.

Bruisend Smallingerland, verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018

3

In het Onderwijs is ook veel gebeurd.

En er is een mooi begin gemaakt met

wethouder met als portefeuilles

In Smallingerland staat de meest

de invulling van het museumhuis van

onder andere Cultuur, Recreatie

duurzame school van Nederland,

het Van Doesburg Rinsemahuis.

en Toerisme, Onderwijs Verkeer

namelijk het nieuwe gebouw van de
sector Zorg en Welzijn van ROC
Friese Poort. Daarnaast zijn scholen
die met sluiting bedreigd werden
gefuseerd

en

zijn

duurzame

Multifunctionele Centra gerealiseerd
of in de planning. Het onderwerp

In het Sociaal Domein zijn behoorlijk
wat slagen gemaakt om er voor te
zorgen dat niemand tussen wal en
schip geraakt en we zijn flink op weg
om met minder middelen dezelfde of
juist

kwalitatief

betere

zorg

te

en

vervoer

en

Ruimtelijke

Ordening. Raf Pronk en Henk
Gomis waren in deze periode de
raadsleden die het constructieve
geluid van D66 hebben laten
horen in de gemeenteraad.

verlenen.

laaggeletterdheid is met succes op
de kaart gezet en er is flink ingezet
om leerlingen op school te houden of

In dit programma voor 2018-2022
laat D66 Smallingerland zien waar
wij de nadruk op willen leggen de

aan werk te helpen.

komende vier jaar. Met uw steun
De Lawei heeft inmiddels ook een

gaat ons dat lukken!

prachtige accommodatie en vervult
voor

de

regio

de

functie

als

cultuurtempel. Het museum heeft
met de exposities van het Stijljaar
zelfs buiten Nederland lof geoogst.

De afgelopen vier jaar heeft D66,
samen met CU, SP en PvdA deel
uitgemaakt van het college van
B&W. Ron van der Leck was onze
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Bruisend Smallingerland
D66 gaat zich de komende vier jaar
inzetten
voor
een
bruisend
Smallingerland. Dat willen wij bereiken
door:

Een bruisende gemeente
Het is tijd dat ondernemers zelf
bepalen of ze hun winkel willen openen
op zondag.
We zetten ons in voor meer
culturele evenementen zoals
Simmerdeis en Popcity.
We gaan voor een veilig en
gezellig centrum.
Het beheer en onderhoud van
de woonomgeving, buurthuizen,
wijkcentra, dorpshuizen etc.
willen we zoveel mogelijk in
handen van inwoners leggen.
We gaan ons ervoor inzetten dat
het makkelijker wordt om je huis
te verduurzamen.
We willen dat het beleid van de
gemeente gericht is op het
afschaffen van onnodige regels,
zoals de winkelsluiting op
zondag, advisering door de

welstandscommissie (dat biedt
inwoners meer ruimte voor
creatief wonen) en onnodige
genderregistratie;
Wij willen dat Smallingerland
een proeftuin wordt voor nieuwe
manieren van het betrekken van
inwoners bij het lokale beleid.

Het beste onderwijs
D66 wil dat ieder kind de kans krijgt om
zich in onze gemeente te ontwikkelen
en goed op te groeien.
We
gaan
voor
brede
buurtscholen
(kind-centrum),
waar alle kinderen van twee tot
twaalf jaar terecht kunnen en
waar kinderen zich kunnen
ontwikkelen op het gebied van
sport,
cultuur,
creativiteit,
techniek en kennismaken met
de natuur en duurzaamheid.
We willen dat in iedere wijk en
ieder dorp er tenminste één
buurtschool
is
met
een
openbaar karakter.
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We zetten ons in voor een
goede leerinfrastructuur, zodat
het ook voor HBO, TU en WO
instellingen interessant wordt
om een vestiging in Drachten te
openen om te voorzien in een
groeiende leerbehoefte op alle
niveaus;
We maken ons sterk om een
aantal HBO-opleidingen, een
dansacademie en technische
universitaire opleidingen naar
Smallingerland te halen;

Een duurzame toekomst
D66 wil een duurzame gemeente die we
door kunnen geven aan de volgende
generatie.
We willen dat Smallingerland in
2030 volledig energieneutraal
is.

Dit is slechts een selectie van al
onze ambities en standpunten,
die in ons verkiezingsprogramma
staan.
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Richtingswijzers D66
De uitganspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het denken en de ideevorming
binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.
Streef naar een duurzame en harmonieuze
samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.
Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.
Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.
Koester de grondrechten en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Natuurlijk heeft D66 Smallingerland

Leeswijzer
In

de

inleiding

heeft

u

al

het

enthousiasme van onze lijsttrekker
kunnen proeven en onze speerpunten
kunnen

lezen.

De

rest

van

het

programma zorgt ervoor dat u per
beleidsprogramma

weet

wat

de

plannen van D66 zijn. Zo geven we per
onderwerp aan wat er goed gaat en wat
we willen behouden en waar wij denken
dat

het

veel

beter

kan.

Het

verkiezingsprogramma geeft richting

behoeft aan contact met alle inwoners
van de gemeente. Daarom is de partij
heel goed bereikbaar en proberen de
leden

van

D66

middenin

de

samenleving te staan. Spreek ons aan,
mail ons, bel ons of app ons! Wij zijn er
namelijk voor iedereen.

De dorpen
De gemeenteraad

De gemeentegrenzen zijn breder dan

Maar hoe werkt dat nou eigenlijk, de

Drachten.

gemeenteraad?

andere zaken dan in de stad. In dit

Een

gemeenteraad

1.

dorpen

spelen

vaak

verkiezingsprogramma staat al veel

heeft grofweg drie taken:

aan de gemeenteraadsfractie van D66
tijdens onderhandelingen en de nieuwe

In

De vertegenwoordigende taak: het

raadsperiode, maar is natuurlijk nooit

belang van inwoners, bedrijven en

helemaal compleet.

instellingen vertegenwoordigen.

over de dorpen geschreven, maar laat
het duidelijk zijn dat D66 voor alle
inwoners

van

de

gemeente

Smallingerland op wil komen. Daarom
Kaders stellen: bijvoorbeeld door

betrekken we graag dorpsbelang en

fractie daarom bijna wekelijks te rade

middel van het vaststellen van de

plaatselijk belang in de beleidskeuzes

gaan

D66

begroting en beleidsregels kan de

over het dorp.

Smallingerland om te vragen wat hun

raad kaders geven aan het college.

De komende vier jaar zal de nieuwe

bij

de

leden

van

ideeën zijn. Wilt u ook meedenken met

2.

3.

Controleren:

Het

college

van

ons? Word dan lid of neem contact met

burgemeester

ons op!

controleren bij het uitvoeren van

en

wethouders

haar taken.
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ieder contact met de gemeente wil D66

Meer betrokken inwoners

dat de menselijke maat naar boven

De lokale democratie moet in het

komt. Mensen worden persoonlijk en

belang van de inwoners dichter bij hen

onbevooroordeeld aangesproken.

komen te staan. D66 wil maatregelen

verbonden samenleving. De overheid

Regels zijn er voor mensen, niet tegen

die ervoor zorgen dat iedereen mee kan

heeft daar een voorbeeldfunctie in. De

hen. Regels moeten nut hebben en

praten en mee kan beslissen over de

gemeente dient open te staan voor de

controleerbaar zijn. Onnodige regels

buurt waar zij in wonen. De toekomst

ideeën van de inwoners. De gemeente

moeten

ze

van de inwoners en hun wijk of dorp

moet er zijn voor en met de inwoners.

belemmeren.

moet

moet waar mogelijk in hun eigen

voldoende kennis en ervaring in huis

handen liggen. Ook zo maken we de

hebben om haar taken goed uit te

toekomst van Smallingerland samen.

1. Een toegankelijke
en betrouwbare
gemeente
D66

streeft

naar

een

open

en

De gemeente houdt in onze visie dan
ook voortdurend rekening met wat er
onder

de

bevolking

leeft,

waarbij

inwoners en ondernemers gestimuleerd
worden voor het leveren van hun
bijdragen. Ambtenaren zijn in die visie
gemakkelijk aanspreekbaar en weten in
de huid van de inwoner te kruipen.
Mensen uit Smallingerland moeten hun
lokale overheid kunnen vertrouwen.
D66 kijkt ook positief naar de wereld. In

we

afschaffen,
De

omdat

gemeente

voeren.

Digitalisering

Gemeentelijke herindeling

De

D66

gemeentelijke

Digitalisering verandert de wereld en

voldoende

dat biedt kansen. De smartphone is niet

voordelen zijn en mensen niet te ver

meer weg te denken. Deze technologie

moeten

het

biedt de gemeente kansen om mensen

gemeentehuis te komen. Tevens moet

persoonlijker te benaderen, maar het

er genoeg draagvlak zijn onder de

persoonlijke gesprek moet nog altijd de

inwoners.

boventoon blijven voeren.

is

voor

herindeling,

een

mits

reizen

er

om

naar

toekomst

staat

niet

vast.

plaats van "Nee, tenzij.." heeft D66 het
liever over de woorden "Ja, mits..". In
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Solide financieel
D66 wil een solide financieel beleid
voeren. Een gemeente hoort namelijk
niet boven haar stand te leven. Het geld
van de gemeente is van ons allemaal.
Daarom dienen we er voorzichtig mee
om te gaan.
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Daarom wil D66:
dat het beleid van de gemeente
gericht is op het afschaffen van
onnodige regels, zoals de
winkelsluiting op zondag,
advisering door de
welstandscommissie (dat biedt
inwoners meer ruimte voor
creatief wonen) en onnodige
genderregistratie;
het beheer en het onderhoud
van de woonomgeving, buurten dorpshuizen, wijkcentra,
sportaccommodaties etc.
zoveel mogelijk in handen van
inwoners leggen. Begeleiding
en een passende vergoeding
horen daarbij;
dat de gemeente de
tevredenheid van de inwoners
over haar dienstverlening
regelmatig blijft peilen;
dat communicatie van de
gemeente met
belanghebbenden over
projecten duidelijk en volledig is
en belanghebbenden tijdig
geïnformeerd worden;

dat inwoners inspraak hebben
bij het profiel van de
burgemeester;
een gemeentelijke herindeling,
mits die gebaseerd is op een
logisch geografisch gebied, er
genoeg draagvlak is onder de
inwoners en mits die een
meerwaarde heeft voor de
kwaliteit van de dienstverlening;
dat de Jeugdraad van
Smallingerland uitgenodigd
wordt als belangenbehartiger
wanneer raadsvoorstellen
betrekking hebben op de jeugd;
dat de gemeente actief in
contact blijft met inwoners en
ondernemers van
Smallingerland, ter bevordering
van de besluitvorming;
een proef met nieuwe
mogelijkheden voor
democratische besluitvorming,
zoals bijvoorbeeld een
“burgertop”;
dat de bekendheid van
inspraakmomenten in
raadsvergaderingen verder
vergroot wordt;
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dat de gemeente een proeftuin
is voor het betrekken van
inwoners bij het lokale beleid;
dat toiletten in openbare
gebouwen niet langer
gescheiden worden op basis
van geslacht en dat ze
toegankelijker worden voor
rolstoelen;
dat de gemeente
verenigingsbestuurders indien
nodig een helpende hand biedt
met de juiste kennis en hulp ter
bevordering van een rijk
verenigingsleven;
dat de gemeente vlagt met de
Europese vlag;
actief grondbeleid, binnen
gemeentelijke kaders, overlaten
aan andere investeerders. Dat
is geen kerntaak van de
gemeente;
werk maken van de
kerntakendiscussie en
beslissen wat nu wel en wat
niet bij het werk van de
gemeente hoort, waarbij D66
eerder voor minder dan meer
taken gaat. Bij de
kerntakendiscussie kun je
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bijvoorbeeld denken aan
gemeentelijke belangen in
bedrijven;
dat de begroting helder en
transparant inzicht geeft in de
financiële positie van de
gemeente. Structurele uitgaven
van de gemeente moeten
daarom ook structureel
gefinancierd worden;
dat de gemeente ervoor zorgt
dat het financieel
weerstandsvermogen op een
verantwoord niveau blijft. Het is
essentieel dat de gemeente
genoeg reserves heeft om
toekomstige risico’s op te
vangen;
vooruit kijken op kosten in de
toekomst, waarbij niet alleen de
investeringskosten maar ook de
exploitatiekosten op de langere
termijn meewegen. We gaan
liever voor de goedkoopste en
meest duurzame oplossing op
langere termijn, in plaats van de
laagste investering nu en hoge
onderhoudskosten later;
het huishoudboekje van de
gemeente digitaal toegankelijk

maken. Dat kan door aan te
sluiten bij landelijke initiatieven
van ‘open spending’. Dat houdt
in dat financiële gegevens
gewoon op internet komen te
staan. We willen ook graag dat
dit op een inzichtelijke en
overzichtelijke manier online
komt te staan. Voor ons is dit
een vanzelfsprekendheid;
het subsidieregister digitaal
beschikbaar stellen, zodat
transparant is welke instanties
en bedrijven de gemeente
subsidieert;
zorg dragen voor een sluitende
begroting;
dat de onroerend zaakbelasting
niet meer stijgt dan de inflatie;
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2. D66 gaat voor een
veilige gemeente
Veiligheid is een basisvoorwaarde voor
elke open samenleving. Wie zich niet
veilig voelt, is niet in staat om ruimte te
geven aan de persoonlijke wensen en
belangen van zichzelf en die 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

veiligheidsmaatregelen
gecommuniceerd

worden,

moeten
goed

ook het gevoel van onveiligheid bij de

De wijkagent heeft respect in de wijk en

inwoners afneemt.

kent de problematiek. De wijkagent is
daarnaast

het

aanspreekpunt

voor

Lokale handhaving

inwoners als het gaat om de veiligheid

Door de oprichting van de Nationale

in de directe omgeving. D66 wil daarom

Politie mag er niet minder aandacht zijn

dat de wijkagenten waar mogelijk

voor specifieke lokale veiligheidszaken.
De

burgemeester

moet

driehoeksoverleg,

in

het

tussen

burgemeester, Openbaar Ministerie en
de

politie,

hiervoor

bijzondere

zorgen.

De

opsporingsambtenaren

(boa’s) en andere ambtenaren, die
belast zijn met controle op regels,
voorschriften en vergunningen, dragen
in

onze

visie

net

als

de

politiemedewerkers ook bij aan de
veiligheid. Het niet of onvoldoende
uitvoeren van bepaalde taken van
handhaving en controle van orde en
veiligheid mag nooit komen door gebrek
aan personeel.

waardoor

ondersteund

worden

door

de

gemeente.

Voelbaar veiliger
De

gemeente

beheert

veel

persoonsgegevens. Het is daarom van
belang

dat

de

privacy

en

persoonsgegevens goed beschermd
worden. D66 wil dat inwoners zich
overal veilig kunnen voelen.
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Bij alledaagse situaties kan er soms een

zowel

de

beroepsvaart

onveilig gevoel ontstaan. Denk daarbij

recreanten

gewaarborgd

aan de weg naar het werk of naar

Daarnaast wil D66 dat de gemeente

school.

duidelijk maakt aan inwoners hoe zij

D66 pleit voor oversteekplaatsen voor
kinderen

bij

scholen

op

logische,

zichtbare plekken. Ook is het belangrijk

als

van

worden.

gevaarlijke (verkeers)situaties kunnen
melden en ook daarbij vermeldt hoe de
gemeente hiermee omgaat.

dat de verlichting, met name in de
winterperiode,

goed

onderhouden

wordt.

Veiligheid in het verkeer
De gemeente kan de veiligheid in het
verkeer bevorderen. Sommige fiets- en
voetpaden zijn bijvoorbeeld nog smal
en soms staat de straat vol met auto’s,
scooters en fout geparkeerde fietsen.
D66 wil ruimte creëren door het centrum
meer autoluw te maken, meer gebruik
te maken van eenrichtingsverkeer, het
inrichten van meer 30km zones en
gebieden als ‘shared space’. Bovendien
moet de veiligheid op het water van
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Daarom wil D66:
dat de gemeente een
proactieve rol speelt in het
vaststellen van lokale
prioriteiten die ingebracht
worden bij het driehoeksoverleg
Burgemeester – Openbaar
Ministerie – Politie;
dat de inzet van de wijkagent
versterkt wordt;
gemeentelijke voorlichting over
wat de inwoners van
Smallingerland zelf kunnen
bijdragen aan orde en veiligheid
in hun straat en wijk of dorp;
dat de openbare ruimte veilig is
rond en in tunnels en op
achterpaden van woningen;
een goede duurzame
verlichting van doorgaande
fietsroutes;

dat de gemeente het aantal
bijzondere
opsporingsambtenaren en
andere ambtenaren die belast
zijn met controle op regels,
voorschriften en vergunningen,

regelmatig afstemt op de
ontwikkelingen in de gemeente;
de antikraakregeling voor
leegstaande panden
handhaven en onder
voorwaarden de mogelijkheid
bieden aan culturele
organisaties en anderen om
leegstaande panden tijdelijk in
gebruik te nemen;
dat de kosten van schade
worden verhaald op de
veroorzakers van de schade;

het gereguleerd verbouwen van
wiet onder regie van de
gemeente brengen. De
productie is alleen bestemd
voor verkoop in de legale
coffeeshops in Smallingerland.

dat de gemeente de kwaliteit
van de wet- en regelgeving met
betrekking tot orde en veiligheid
regelmatig evalueert;
dat de gemeente buurtbemiddeling door de MOS bij
conflicten tussen bewoners blijft
ondersteunen;

een goede samenwerking
tussen diverse gemeentelijke
instanties die betrokken zijn bij
preventie van ongewenst
gedrag van ontsporende
inwoners en de begeleiding van
ontspoorde inwoners;
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3. Betere mobiliteit
Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat
en daarbij de keuze hebben tussen
verschillende vervoersmiddelen levert
een belangrijke bijdrage aan onze
individuele vrijheid. D66 is zich ervan
bewust

dat

deze

consequenties

heeft

keuzevrijheid
voor

andere

mensen en onze leefomgeving.
D66 ziet een grote rol voor de overheid
in het stimuleren van keuzes waardoor
iedereen de kans krijgt zich makkelijk,
snel, schoon en veilig te verplaatsen.
Bovendien draagt de gemeente in onze
visie er aan bij dat verschillende vormen
van vervoer goed op elkaar aansluiten.
Alleen

op

die

manier

blijft

onze

namelijk de meest voorkomende manier

Openbaar vervoer

om ons voort te bewegen. Het is

In Smallingerland moet het openbaar

bovendien laagdrempelig en gezond.

vervoer een uitstekende manier van

De fiets is daarnaast voor vrijwel

reizen zijn. De gemeente ontwikkelt in

iedereen beschikbaar, bruikbaar en

onze visie het openbaar vervoer in de

goedkoop. Met de fiets kun je vlakbij je

komende jaren verder. Het OV dient

bestemming

is

van hoge kwaliteit te zijn zodat mensen

fietsen schoon en gezond. Het gebruik

vaker voor de trein of bus kiezen. D66

van de fiets moet bevorderd worden.

streeft ernaar dat de gemeente de

Ook het aanleggen van vrijliggende

mogelijkheid blijft onderzoeken voor

fietspaden met doorlopende routes

een treinverbinding met Smallingerland.

maakt

het

komen.

gebruik

aantrekkelijker.

D66

Bovendien

van

de

fiets

Indien blijkt dat een treinverbinding

is

dan

ook

economisch

aantrekkelijk,

relatief

voorstander van de aanleg van een

rendabel en haalbaar is dient er zo snel

fietssnelweg

en

mogelijk aangevangen te worden met

mogelijk

de bouw. D66 ziet het liefst een nieuwe,

Heerenveen,

tussen
of

Drachten

indien

Groningen en Leeuwarden.

gemeente bereikbaar, leefbaar, mooi

De elektrische fiets stelt meer mensen

en schoon.

in staat om ook voor langere afstanden

snelle,

innovatieve

verbinding,

zoals

en

duurzame

door

partiële

elektrificatie.

de fiets te kiezen, waardoor het steeds

D66

Wandelen en fietsen

vaker een vervanger voor de auto

veranderingen in het openbaar vervoer.

Wandelen en lopen is een serieus

wordt.

Het

onderdeel van vervoersbeleid. Het is
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grote

zich

transformeren naar een vraaggestuurd
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model . Dit zal in eerste instantie vooral

treinstations

in

Heerenveen

aan de orde zijn op het platteland, met

Groningen te komen.

of

daarvoor nodig zijn.

zelfsturende busjes en dan ook nog met
name in de krimpgebieden.

In die

Met het online kopen van spullen

Gemotoriseerd verkeer

voor

D66 wil dat de gemeente plannen

speciaal vervoer (zoals voor WMO of

maakt over hoe en waar de elektrische

school) gecombineerd worden met

motorvoertuigen

andere vormen van openbaar vervoer.

worden en wat dat betekent voor de

gebieden

kunnen

budgetten

opgeladen

kunnen

infrastructuur van het elektriciteitsnet.

Overstappen

Verder dient er meer te worden ingezet

Het is essentieel dat de gemeente zorgt

op het delen van auto’s in de gemeente

voor

Smallingerland. Dat vergt onder andere

goede

aansluitingen

tussen

verschillende vormen van vervoer. Door

speciale

een goede aansluiting van fietsverkeer

zoekverkeer

op bus- en treinstations kan het

verminderen wil D66 tevens duidelijke

openbaar vervoer een aantrekkelijke

bewegwijzering en dat de gemeente

optie worden voor inwoners. D66 wil het

wijzigingen

gebruik

proactief

van

duurzaam

vervoer

stimuleren. Daarbij kan gedacht worden
aan tút en d’r út (kiss and ride) of
transferia waar je bijvoorbeeld je auto
kan laten staan en de bus of de OV-fiets
kan

nemen

om

snel

naar

de

parkeerplaatsen.
en

of

nadenkt over de aanpassingen die

verwarring

Om
te

werkzaamheden

doorgeeft

aan

de

kaartenmakers van navigatiesystemen.

verschijnen er in hoog tempo steeds
meer vervuilende bestelbusjes in de
straat. Daarom zal de gemeente zoeken
naar alternatieve wijzen van bezorgen
van online bestelde zaken. Dit kan
variëren van het oprichten van meer
centrale ophaalpunten in een wijk tot
specialistische

elektrische

bezorgvoertuigen.

Parkeren
Het is van belang dat de gemeente een
robuust en overdacht parkeerbeleid met
acceptabele tarieven hanteert. Een te
hoge parkeerdruk gaat ten koste van de
veiligheid,

omdat

onder

Onderzoek naar de zelfrijdende auto

hulpdiensten

vordert

Als

bestemming kunnen komen. Bovendien

toekomstgerichte partij wil D66 dat de

zorgt een te hoge parkeerdruk voor een

gemeente zich daar op voorbereidt en

verminderde leefbaarheid als dit ten

in

hoog

tempo.
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koste gaat van groen en geblokkeerde

D66 wil dan ook een gedegen integraal

trottoirs betekent. D66 is dan ook

onderzoek naar de vaarweg naar

voorstander

Drachten, met een passende oplossing.

geparkeerde

van

oplossingen

auto’s

die

van

de

bewoners

en

straat(rijweg) halen.
Parkeertarieven voor

bezoekers zijn in onze ogen geen
middel om de gemeentekas te vullen.
Het is een middel om automobilisten te
motiveren om verantwoord gebruik te
maken van de schaarse openbare
ruimte.

Vervoer over water
Het vervoer over water is duurzamer
dan over de weg, indien er gevaren
wordt met moderne schone schepen.
Het vervoer over water is geschikt als
het gaat om bulktransport, speciaal
vervoer of om container vervoer. De
schepen worden sneller en groter en de
huidige vaarweg naar Drachten langs
Earnewâld is daar niet op afgestemd.

Bruisend Smallingerland, verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018
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Daarom wil D66:
meer ruimte voor fietsers en
voetgangers op de openbare
weg;
meer bekendheid over het
meldpunt voor onveilige
verkeerssituaties;
dat de gemeente het centrum
fietsvriendelijker maakt;
dat de mogelijkheid voor een
treinverbinding of andere meer
innovatieve verbinding
onderzocht en uitgewerkt wordt;
dat de gemeente zorgt voor
goede aansluitingen tussen
verschillende vormen van
vervoer;
dat parkeren in het centrum
teruggebracht wordt tot de
parkeergarages en de
parkeerterreinen rondom het
centrum;
een gedegen integraal
onderzoek naar een vaarweg
voor beroepsvaart naar
Drachten;

dat de veiligheid op het water
van zowel de beroepsvaart als
voor recreanten verbeterd
wordt;

dat Smallingerland de
ontwikkeling van zelfrijdend
openbaar vervoer vooral volgt
en zich als proeftuin meldt;

dat de gemeente zorgt voor
goed verlichte stoepen en
wandelpaden en het wandelen
stimuleert door wandelroutes
verder te ontwikkelen, te
beheren en te onderhouden;

dat er meer laadpunten en
parkeerplekken komen voor
scootmobielen;

dat de gemeente zich inzet voor
degelijke, toegankelijke en
veilige fietsenstallingen;
dat er een onderzoek komt naar
de aanleg van een fietssnelweg
tussen Drachten en
Heerenveen met indien
mogelijk een uitbreiding naar
Groningen;

dat Smallingerland de visie
Waterfront omzet naar concreet
beleid;
dat het aantal laadpunten in de
gemeente in verhouding staat
tot het aantal elektrische
voertuigen.

dat het OV betrouwbare en
frequente vertrek/aankomsttijden heeft (ook ’s avonds en ‘s
winters), gebruik maakt van
aangename toegankelijke
voertuigen en bereikbare haltes
(veilig, schoon en prettig in het
gebruik, óók voor ouderen en
mensen met een beperking);

Bruisend Smallingerland, verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018
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Kansen voor iedereen!

Basisinkomen

Een heel belangrijk onderdeel van de

In onze samenleving verdient iedereen

D66

economie in Smallingerland is dat die

de kans om talenten te ontvouwen.

experimenteren met het basisinkomen.

economie zorgt voor werkgelegenheid

Onafhankelijk van de verschillen in

Het basisinkomen kan gezien worden

voor iedereen, die wil en kan werken.

afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of

als een vervanging van diverse vormen

Daar hoort bij dat we de groei van de

religie. Omtrent deze diversiteit tussen

van

economie nastreven. Eén van de

mensen is in Nederland en ook in

bijstandsuitkering,

belangrijkste redenen om nieuwe groei

Smallingerland nog veel te winnen.

huurtoeslag.

na te jagen is dat deze groei leidt tot

Vrouwen

meer werk. Werk dat de kans biedt tot

ondervertegenwoordigd

4. Goed werk

uitkeringen,

graag

zoals
zorgtoeslag

Voor

D66

is

de
en
het

fors

basisinkomen ook een middel om de

op

hoge

werkgelegenheid anders te verdelen,

ontplooiing en dat leidt tot financiële

posities in het bedrijfsleven, de politiek,

ondernemerschap te stimuleren, het

zelfstandigheid. Smallingerland is een

de

wetenschap.

welzijn van mensen te bevorderen en

geweldige gemeente om in te werken

Jongeren

niet-westerse

vrijwilligerswerk en mantelzorg beter te

met goede culturele, recreatieve en

achtergrond hebben het extra moeilijk

onderwijs- en sportvoorzieningen. Maar

goede

er schort ook wat aan. Op dit moment

stageplaats te vinden. Er wordt nog veel

Werkgelegenheid

zijn er te veel mensen zonder werk. Er

gediscrimineerd tegen homoseksuelen,

De

is te weinig werk. Voor werkgevers is

lesbiennes en transgenders. D66 wil

werkgelegenheid is zeer complex als

het te duur en riskant om nieuwe

diversiteit met duidelijk omschreven

gevolg van meerdere zaken zoals de

werknemers aan te nemen. Het is nodig

doelen hoog op de agenda zetten

conjunctuur,

de

om

binnen de gemeente Smallingerland.

informatisering

en

arbeidsmarkt

anders

te

overheid

nog

wil

altijd

de

zijn

Smallingerland

en

met

banen of

de
een

zelfs

maar

faciliteren.

een

benaderen.

ontwikkeling

van

automatisering,
robotisering,

de

vestigingsmogelijkheden,
uitbreidingsmogelijkheden

Bruisend Smallingerland, verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018

de

en

het

20

vestigingsklimaat. De gemeente heeft

ondernemers wordt en een broedplaats

daarvan met name invloed op de

van originele gedachten, het delen van

vestigingsmogelijkheden

kennis, nieuwe initiatieven en creatieve

en

het

vestigingsklimaat.

experimenten.

Smallingerland is voor veel soorten
ondernemers een aantrekkelijke plaats
om zich te vestigen. Smallingerland
heeft een goede infrastructuur en is
goed bereikbaar. Waar het nog schort
aan snel internet, moeten we een
inhaalslag maken. Dat is goed voor het
onderwijs,

de

werkgevers

en

het

vestigingsklimaat.

Nieuwe bedrijven
D66 wil meer aandacht voor startups in
Smallingerland. Startups zijn creatieve
en

innovatieve

ondernemingen

en

potentieel snelgroeiende bedrijven. D66
ziet deze ondernemingen als de nieuwe
motoren voor banen.
D66 streeft ernaar dat Smallingerland
een

vrijhaven

voor

creatieve

Bruisend Smallingerland, verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018
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Daarom wil D66:
€

€

minder regeldruk voor
ondernemers (laat winkeliers
zelf hun openings- en

€

sluitingstijden bepalen, vooral
op zondag);
€

beleidsprogramma om de

een aantrekkend effect op de

werkgelegenheid te vergroten;

maakindustrie en juist die

Smallingerland, met Drachten

laatste hebben wij vanwege

als één na grootste plaats in

veel mbo’ers en vmbo'ers hard

Fryslân, profileren als een

nodig;

plaats waar het aantrekkelijk is
om te investeren en aldus de

bedrijven ambassadeur van

werkgelegenheid bevorderen;

dat de gemeente ambassadeur

€

is van de bedrijven en hen
ondersteunt;
dat inkoop en aanbestedingen
zo worden ingericht dat het
lokaal/regionaal bedrijfsleven

€

dat de gemeente beleid op het

nieuwe bedrijven en voor

gebied van vrijkomende

uitbreidingsmogelijkheden voor

agrarische bebouwing (VAB)

bestaande bedrijven

formuleert om de economie op

(leegstaande gebouwen en

het platteland te bevorderen;

niet-bebouwde

motor achter duurzame

ondernemersklimaat de

innovatie in Smallingerland;

blijft stimuleren;

bedrijventerreinen zoveel

dat de gemeente het

dat voor een goed bedrijfs- en

Drachten en in de dorpen actief

vestigingsmogelijkheden voor

mogelijk gebruiken voordat
nieuwe worden gebouwd of
aangelegd);

van het innovatiecluster zijn de

€

dat de gemeente zorgt voor
voldoende

ondersteunt, want de bedrijven

naar gemeentelijke opdrachten;

gemeente de bedrijvigheid in

€

Innovatiecluster blijvend

gemakkelijker mee kan dingen

€

innovatieve bedrijven hebben

er zorg voor dragen dat de

onze gemeente zijn, maar ook

€

een gemeentelijk

innovatieve en duurzame
bedrijven binnenhalen want
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dat de gemeente met
betrekking tot het
vestigingsklimaat en de
werkgelegenheid het aantal
banen niet alleen in
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Smallingerland, maar ook in de
regio belangrijk vindt;
€

dat de gemeente bedrijven en
instellingen actief faciliteert in
het verlenen van bijdragen en
ondersteuning aan sociaal
ondernemen en sociale
werkvoorziening.
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5. Het beste onderwijs
Ieder kind heeft recht op onderwijs en
verdient de kans om zich door onderwijs
te ontplooien. Goed onderwijs biedt die
kans. Naast het gezin waarin je opgroeit
is onderwijs de drijvende kracht achter
persoonlijke

ontwikkeling

en

ontplooiing. In een wereld die steeds
sneller verandert, is goed onderwijs
vanaf de basisschool een leven lang
nodig om mensen in staat te stellen
wendbaar

en

weerbaar

te

blijven

meedoen aan de maatschappij. Je
vergroot niet alleen je kennis, maar ook
je vaardigheden om de uitdagingen van
de 21ste eeuw het hoofd te bieden. Dit is
niet alleen van belang voor het individu,
maar in het belang van alle mensen in
onze samenleving.

niveau helpt D66 daar graag een handje
bij. Zo blijft D66 ernaar streven dat ieder
kind zonder achterstand aan de basisschool kan beginnen.

Samen werken aan kwaliteit
Daar waar door veranderingen in de
bevolking de kwaliteit van het onderwijs
op plattelandsscholen onder druk komt

Door onderwijs aan het werk
en uit de armoede

te

Er is in Smallingerland helaas ook

staan,

kan

stimulerende

de gemeente een
de

sprake van armoede. Gelukkig zien we

samenwerking tussen scholen, ook die

nog steeds een grote sociale mobiliteit

met een verschillende achtergrond.

en lukt het veel mensen om door

Volgens D66 is, wanneer het om

onderwijs

onderwijs gaat, kwaliteit te verkiezen

ontsnappen.

boven de nabijheid van een school. D66

investeren in de eigen kracht van

wil in de gemeente in zoveel mogelijk

mensen door levenslang onderwijs voor

dorpen

één

iedereen. De gemeente dient de nodige

basisschool met een openbaar karakter

middelen te hebben om een leven lang

behouden.

leren te faciliteren en stimuleren, voor

en

rol

wijken

spelen

in

minimaal

Vanuit die overtuiging komt D66 al
decennia op voor de kwaliteit van
onderwijs en voor een goede beloning

begeleiding

aan

de
Daarom

naar

armoede
wil

werk,

te
D66

extra

voorlichting, activering en een aanpak
op maat.

voor leraren. Ook op gemeentelijk
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Daarom wil D66:
toewerken naar een situatie
waarin alle kinderen vanaf twee
jaar toegang krijgen tot de

bewustwording over hoe het

opleidingen, een dansacademie

politiek bestel functioneert en

en technische universitaire

wat rechten en

opleidingen naar

verantwoordelijkheden van

Smallingerland te halen;

individuen zijn;

dat het voor jongeren

kinderopvang om zonder
achterstand aan de basisschool

dat de gemeente een leven

te beginnen (een ‘warme

lang leren blijft bevorderen,

overdracht’ van de voor- en

zodat mensen gekwalificeerd

vroegschoolse educatie (VVE)

raken of blijven voor de

naar de basisschool);

arbeidsmarkt (door onder
andere snelle

een brede buurtschool (kindcentrum), waar alle kinderen

aantrekkelijk wordt om na hun
middelbare schooltijd in
Smallingerland te blijven wonen
en beroeps- of
wetenschappelijk onderwijs te
genieten;

internetverbindingen overal in

dat de gemeente (digitale)

de gemeente);

laaggeletterdheid blijft

van twee tot twaalf jaar terecht

bestrijden (door taalcursussen

kunnen en waar kinderen zich

een goede leerinfrastructuur,

kunnen ontwikkelen op het

zodat het ook voor HBO, TU en

gebied van sport, cultuur,

WO instellingen interessant

creativiteit, techniek,

wordt een vestiging in Drachten

kennismaken met de natuur en

te openen om te voorzien in

duurzaamheid;

een groeiende leerbehoefte op

een goede samenwerking van

alle niveaus;

de multimedia mbo-opleiding in

dat de gemeente zich sterk

Drachten met de regionale

maakt om een aantal HBO-

journalistiek (van belang voor

dat de gemeente scholen
ondersteunt bij het realiseren
van stageplaatsen en
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door digitaal onderwijs te
stimuleren);
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een samenleving die haar

maatregelen op het gebied van

een evaluatie van het gebruik

kritisch vermogen wil blijven

duurzaamheid om de

van de bestaande brede

ontwikkelen; want wanneer

exploitatiekosten van

scholen om zo nodig

mensen kennis nemen van

schoolgebouwen te beperken;

verbeteringen te realiseren;

dat de gemeente bij

dat de gemeente prioriteit geeft

onderwijshuisvesting aandacht

aan het begeleiden van

heeft voor het fysieke en

mensen, die door scholing aan

sociale leefklimaat op de

het werk willen komen en zo

dat de gemeente koploper blijft

scholen (Kinderen hebben

aan de armoede willen

bij het aanpakken van voortijdig

ruimte en ‘verse lucht’ nodig;

ontsnappen;

dat de gemeente zorgt voor

investeren in de educatie van

leerlingenvervoer voor

buitenlandse nieuwkomers in

leerlingen van basisscholen, die

onze gemeente.

andere standpunten en andere
manieren van kijken naar een
werkelijkheid, neemt de kans
op begrip toe);

schoolverlaten (vsv) en dit
effectief blijft aanpakken samen
met het Regionaal Meld- en
Coördinatiepunt (RMC) en de
scholen (via de drie projecten
Stay in School, Take the Next
step en Back to School);
dat de gemeente de
samenwerking blijft steunen
tussen onderwijs, overheid en
ondernemer;

niet meer in hun eigen dorp
naar school kunnen gaan;
brede scholen in
multifunctionele gebouwen, die
ook ’s avonds open zijn en een
sociaal, recreatief en educatief
centrum voor de wijk of het
dorp vormen;
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Ook met het oog op de toekomst

Cultuur

(Routekaart Duurzaam Smallingerland

D66 vindt culturele instellingen in

2040)

rondom

Smallingerland van groot belang voor

gezondheid te realiseren als het gaat

het bereiken en in standhouden van een

om sporten en bewegen. Hierin wordt

duurzame

niet alleen inbreng van inwoners en

samenleving. Zij bieden aan de ene

gemeenten gevraagd, maar ook van de

kant de mogelijkheid aan mensen om

in de gemeente aanwezige bedrijven.

op actieve wijze hun passies en

en organisaties. Sport zorgt voor het

Veel doelstellingen van het sportbeleid

talenten op de terreinen van kunst en

welzijn van de mensen, die gezond

dat in de afgelopen jaren is vastgesteld

cultuur te ontdekken en te ontwikkelen.

willen leven en daardoor een leven lang

zijn behaald. Er blijven echter nog

Aan

kunnen meedoen in de maatschappij.

voldoende kansen over om de ambities,

ontspanning

Hiervoor zijn er voorzieningen voor

zoals deze in het sportbeleid van 2017-

gezamenlijke aanwezigheid, beleving

binnen-,

in

2021 zijn vastgelegd na te streven. Dat

en ontmoeting bij aan de saamhorigheid

Smallingerland. Voor de zwemsport in

gaat vooral om de ambitie dat in

van mensen.

Noord-Nederland is het van belang dat

Smallingerland

Daarom wil D66 de beschikbaarheid en

in Drachten een nieuw zwembad De

beweegaanbod

Welle met een 50-meter trainingsbad

stimuleert,

6. Genieten van je vrije
tijd
Net als nu moet ook in de komende
periode

sport

in

de

Gemeente

Smallingerland een belangrijke plaats
innemen. Sport heeft tot op de dag van
vandaag een verbindende rol en draagt
bij aan het samenbrengen van mensen

baan-

en

veldsporten

zijn

er

ambities

voor

en

kant

bieden

dragen

zij

zij
door

dat

bereikbaarheid van kunst en cultuur

uitdaagt

en

voor alle inwoners van Smallingerland

voor topsporters wordt gebouwd. D66

voorziet om een leven lang dagelijks

en de omliggende regio bevorderen.

zet

een

aan manieren van sporten en bewegen

D66 vindt dan ook dat de gemeente

zonneweide en een buitenbad als dat

te kunnen blijven doen, die bij hen

lokale culturele instellingen dient te

financieel haalbaar

passen.

steunen

daarnaast

in

voor

en realistisch is.

vinden

andere

harmonieuze

is

zich

te

iedereen

de

en

uitnodigt,

in

hun

professionele

bedrijfsvoering, in de werving van
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vrijwilligers en in hun subsidie- en

Recreatie

zowel

sponsorbeleid.

D66 vindt het belangrijk dat inwoners

ontspannende inspanning.

Als gemeente heeft Smallingerland veel

kunnen

Voor recreatie bestaan verschillende

te bieden op het gebied van kunst en

mogelijkheden.

de

mogelijkheden op fysiek en mentaal

cultuur, zoals theater De Lawei met hun

gemeente de plaatselijke ondernemers

gebied zoals sport, cultuur, kunst en

programmering, educatie en productie

waar mogelijk te ondersteunen.

horeca. Deze dienen zoveel mogelijk

van

Het is van belang dat ondernemers

beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar

met

genoeg ruimte krijgen. D66 gelooft dat

te zijn voor mensen van verschillende

tentoonstellingen van o.a. ‘De Stijl in

er meer mogelijkheden zijn in het

leeftijden. Vooral voor het groeiend

Drachten’, het Van Doesburg Rinsema

centrum van het Drachten, maar dat er

aantal senioren is een breed recreatief

Huis,

op dit moment te veel beperkingen zijn

aanbod

bibliotheek.

ten

voorzieningen wenselijk.

De gemeente Smallingerland kan nog

Evenementen zoals Drachten on the

De gemeente heeft goede kansen voor

meer

en

beach, Peije Dei en Popcity zijn

meer ontwikkeling van recreatie en

met

voorbeelden van de mogelijkheden die

toerisme vanwege de unieke ligging, die

behoud van het schaarse culturele

er zijn in het centrum.

benut

erfgoed en met aandacht voor de lokale

Als plaats tussen de twee grotere

trekpleisterplaats aan de zuidkant van

kunstenaars. Immers, veel kunstenaars

steden Groningen en Leeuwarden is het

de A7. Voor recreatie en toerisme is het

geven als zzp’er een bijdrage aan de

plezierig leven in Drachten.

van groot belang dat het uitgaansleven

podiumkunsten

kunsten,

Museum

het

en

Dr8888

Karmelklooster

doen

cultuurgemeente,

als

beeldende

en

kunst-

vooral

ook

de

lokale economie en vormen bovendien
een creatieve bron voor economische
ontwikkeling.

genieten

aanzien

van

Hiervoor

van

het

horecadient

beleid.

Voor de leefbaarheid en gezondheid
van een gemeenschap is recreatie
onmisbaar. Recreatie biedt de mensen
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van

kan

als

ook

kwalitatief

worden

goede

met

een

in Drachten meer gaat bruisen door
meer horecavoorzieningen in en om het
centrum,

die

ook

open

zijn

na

sluitingstijd van winkels en op zondag.
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inzetbaarheid (zoals een

dat de gemeente de activiteiten

zonneweide, buitenzwembad

en uitingen van kunst en cultuur

en een zwemfaciliteit voor

faciliteert en het belang ervan

mindervaliden);

uitdraagt;

het streven om koploper te zijn

het organiseren van diverse

een gevarieerd evenementen-

op dit gebied in de provincie

sportevenementen en het

beleid op het gebied van kunst

Friesland;

realiseren van recreatieve

en cultuur stimuleren;

wandelpaden en fietspaden op

dat de gemeente het culturele

gemeentelijk niveau steunen.

erfgoed in Smallingerland goed

Hierdoor kan de gemeente

bewaakt;

Smallingerland op de kaart

dat de cultuurhistorische

gezet worden als de sportiefste

waarden van water, wegen en

gemeente van Friesland;

boomsingelstructuren

dat alle kinderen in

behouden blijven bij nieuwbouw

Smallingerland gestimuleerd

of verbouw van woningen en

worden om in contact te komen

bedrijfsgebouwen;

voorlichting voor jongeren en

met kunst en cultuur;

dat het huidige horecabeleid zo

ouderen om actief te gaan

dat alle inwoners in

wordt veranderd, dat

sporten;

Smallingerland gestimuleerd

ondernemers zo veel mogelijk

realisatie van de nieuwbouw

worden om zich meertaligheid

vrij kunnen kiezen wanneer zij

van de Welle CO2-neutraal aan

eigen te maken, in het bijzonder

open zijn, mits er goede

de Sportlaan met multi-

van het Fries;

afspraken worden gemaakt

Daarom wil D66:
het percentage inwoners van
Smallingerland vergroten dat
voldoet aan de beweegnorm en

de beschikbaarheid en bereikbaarheid van goede sportfaciliteiten zo veel mogelijk
bundelen en bekendheid
geven, zodat het voor alle
bewoners van Smallingerland
duidelijk is waar ze voor welke
sportactiviteiten moeten zijn;
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over handhaving en er

dat Drachten proactief is als het

toegankelijk wordt voor nieuwe,

draagvlak is onder de bewoners

gaat om het faciliteren van

minder ervaren skaters;

in de omgeving;

grote muzikale en/of culturele

dat er openbare toiletten komen

evenementen;

in het centrum van Drachten;

de watersport en waterrecreatie

en preventie. (Investeren in

dat de gemeente proactief gaat

in Smallingerland verder

sport is vaak een goede

experimenteren met beleid

bevorderen;

investering in welzijn en

rondom softdrugs. Houd

Iduna laten uitgroeien tot één

leefbaarheid. De gemeente

voldoende coffeeshops in

van de beste poppodia in

moet de ruimte krijgen en

Drachten en bekijk de

Fryslân;

nemen om in sport te

dat de gemeente skaters helpt

investeren als onderdeel van

bij de uitbreiding van het

hun sociale zaken- en

skatepark met zowel de juiste

welzijnsbeleid);

middelen als begeleiding, zodat

dat de gemeente lokale

het skatepark veiliger en beter

kunstenaars inzet.

mogelijkheden voor een
eventuele coffeeshop aan de
rand van Drachten. Ook
regulering en legalisering van
de teelt zijn hier onderdeel van;
dat Smallingerland

dat de gemeente sport en
bewegen breder ziet dan zorg

muziekevenementen blijft
faciliteren zoals Popcity,
Dencity, het Drait festival en
Simmerdeis, en
muziekuitvoeringen zoals in
Iduna, De Lawei en het
Karmelklooster ;
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benodigde

7. Helpen waar het
nodig is
Regie

over

het

eigen

cultuuromslag:

de

zorgverlener en de zorgbehoevende

leven

en

participatie in de maatschappij zijn voor
democraten heel belangrijk: ‘zelf doen
waar het kan, ondersteunen waar nodig’
is een leidend principe. Zorg en
ondersteuning moeten erop gericht zijn

betrekken bij de zorg of behandeling.
Voor hen die het (tijdelijk) niet lukt
zelfredzaam te zijn en mee te doen,
biedt de gemeente een vangnet zoals
huishoudelijke hulp en persoonlijke
verzorging.

door preventie.
D66 heeft oog voor de taakverzwaring
door de decentralisatie van zorgtaken.
Deze decentralisatie bestaat uit een
transitie en een transformatie van
zorgtaken. Het is van belang dat na de
transitie van de zorgtaken realistisch in

mensen zoveel en zolang mogelijk de

Er

regie te laten behouden. Dat kan door

politieke

in

consequenties van de transformatie

inwoners te stimuleren in het zoeken

Smallingerland. Een aantal van hen redt

van de zorgtaken voor inwoners en

naar ondersteuning in hun eigen sociale

het niet alleen, onder andere door een

organisaties zijn. D66 is zich bewust

netwerk. Dat kan ook door meer gebruik

taalachterstand. Deze mensen vragen

van het feit dat inwoners behoefte

te maken van digitale ondersteuning.

extra aandacht voor (bij)scholing om bij

hebben aan voorlichting hierover. De

de samenleving betrokken te raken.

overheid heeft een verplichting om de

D66 vindt dat zorgbehoevende mensen
middelen dienen te krijgen om de regie
in eigen hand te houden. Belangrijke
instrumenten
zelfmonitoringfuncties,

zijn
beeldbellen,

zorg op afstand en domotica (integratie
van

technologieën

in

huis).

Waarschijnlijk nog wel belangrijker is de

wonen

het beste bestreden kunnen worden

ongeveer

tweeduizend

vluchtelingen

beeld

wordt

gebracht

wat

de

samenleving voor te bereiden op deze

Overheveling zorgtaken

consequenties. Er moet geïnvesteerd
D66 vindt dat omstandigheden en

worden in expertise om de regierol van

gebeurtenissen die het meedoen in de

de gemeente goed te kunnen vervullen.

maatschappij belemmeren, zoals een
taalachterstand,
schoolverlaten,

voortijdig
huisuitzettingen,

isolement en drank- en drugsmisbruik
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investeren in de weerbaarheid van en in

Eigen leerwerkbedrijf
D66

vindt

dat

bewoners

van

Smallingerland die een langere tijd
werkloos zijn en moeilijk aan werk
komen actief begeleid moeten worden,
zodat zij een eerlijke kans krijgen op het
vooruitzicht van een reguliere baan. Het
doel dient te zijn deze bewoners ‘met
afstand tot de arbeidsmarkt’ individueel
te coachen en gericht te ondersteunen
in hun persoonlijke ontwikkeling met
een

gevarieerd

aanbod

van

werkzaamheden. Dit is mogelijk door

kansen voor mensen. Wetend dat dit
niet altijd tot succes zal leiden dienen
opvang en voorzieningen bereikbaar te
zijn. Daarom wil D66 dat goed en
levenslang onderwijs voor iedereen
toegankelijk is. Bijvoorbeeld voor taalen

leesvaardigheid

basisvaardigheden.

of

digitale

Daarnaast

zijn

investeringen in opvang voor dak- en
thuislozen en verslaafden nodig, zo
mogelijk met toegang tot geestelijke
gezondheidszorg.

een leerwerkbedrijf Smallingerland in te
richten.

Niet iedereen kan meekomen
Niet iedereen kan mee komen In onze
snel

veranderende

ingewikkelder

en

wordende

steeds
digitale

wereld. D66 wil mensen in dat geval niet
negeren of achterlaten. Die tweedeling
is onaanvaardbaar. Allereerst willen we

Bruisend Smallingerland, verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018

32

te breiden naar de gehele

dat het leerwerkbedrijf

goede ondersteuning voor en
door mantelzorgers en
vrijwilligers;
initiatieven die helpen (oudere)

gemeente;

samenwerking aangaat met

voor de jeugdzorg zoveel

opleidingsinstituten in

mogelijk inzetten op

Smallingerland voor een

inwoners vertrouwd te maken

preventieve maatregelen, zodat

gevarieerd opleidingsaanbod

met digitale mogelijkheden;

de vraag naar zwaardere

en –programma. Bijvoorbeeld

D66 wil maatregelen omtrent e-

jeugdzorg afneemt;

algemene vorming en

health stimuleren. Het primaire

zorgoverleg tussen instellingen,

ontwikkeling van

doel is het bevorderen van

woningbouwcorporaties,

werknemersvaardigheden en

zelfmanagement, bewustzijn en

welzijnsinstellingen en vrijwillige

vakinhoudelijke vaardigheden;

een gevoel van

zorgorganisaties stimuleren en

dat de gemeente een actieve

verantwoordelijkheid;

faciliteren;

rol vervult door het bedrijfsleven

dat mensen met een zorgvraag

projecten als het

opdrachten te gunnen waarbij

zolang mogelijk in hun eigen

maatjesproject, de taalcoaches,

bijvoorbeeld 5% van het werk

woning en woonomgeving

en ‘de bezoekvrouwen’ blijven

gedaan wordt door werklozen

kunnen blijven wonen en zelf

ondersteunen;

of mensen met een achterstand

de regie voeren over hun

dat het leerwerkbedrijf het

tot de arbeidsmarkt (social

zorgvraag;

bedrijfsleven in Smallingerland

return);

de mogelijkheid creëren om de

en omgeving actief opzoekt om

dat er significant kortere

kwetsbare bewoners van

activeringstrajecten voor deze

wachtlijsten zijn voor

Smallingerland aan de

doelgroep tot stand te brengen

psychologische behandeling in

samenleving te laten

waardoor een betaalde baan

de jeugdzorg.

deelnemen door de deeltaxi uit

haalbaar wordt;

Daarom wil D66:
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8. Een duurzame en
gezonde toekomst
We wonen in een mooie gemeente, op
een prachtige planeet. De Aarde is zeer
waardevol. Echter, we hebben maar
één Aarde. Als we doorgaan op
dezelfde voet, kunnen we niet dezelfde
natuurlijke rijkdom doorgeven aan de
toekomstige generaties. Het is onze

economie en gebruik van duurzame

banen, we besparen op energiekosten

energiebronnen

het

en we worden minder afhankelijk van

achterwege blijven van zo’n transitie,

leveranciers van fossiele grondstoffen

grote

onze

zoals Saudi-Arabië en Rusland. Zowel

leefomgeving. Daarom vindt D66 dat

de gemeente als de gemeenschap

voor de transitie naar een duurzame

Smallingerland is nog te afhankelijk van

samenleving het de hoogste tijd is voor

traditionele fossiele brandstoffen zoals

een duurzame verandering in onze

aardgas.

manier van denken en doen.

belangrijke

heeft

gevolgen

evenals

voor

gezamenlijke verantwoordelijkheid om

Onze visie, het klimaatakkoord van

op te komen voor een duurzame en

Parijs,

harmonieuze

Smallingerland

samenleving.

De

de

routekaart
2040,

duurzaam
de

Friese

gevolgen als we niet nu ingrijpen zijn

Energiestrategie en de hoge urgentie

niet te overzien. Als we zo doorgaan,

vereisen een ambitieuze en integrale

komen er deze eeuw 600 miljoen

aanpak van de verduurzaming van de

klimaatvluchtelingen, is de noordpool in

gebouwde omgeving, de landbouw, de

de zomer ijsvrij en sterft 20% van het

industrie en het verkeer.

leven uit. Maar, we kunnen het tij keren.
Het is een enorme opgave, maar
samen, als gemeenschap, kan dat
lukken. Een transitie van onze huidige
samenleving

naar

een

duurzame

samenleving, inclusief een duurzame

De

gemeente
rol

spelen

kan

een

bij

het

verduurzamen van woningen. Veel
mensen lopen nog steeds aan tegen te
harde

bouwvoorschriften

bureaucratie
gemeente
versoepelen.

bij
kan

en

verbouwingen.
die

Daarnaast

veel
De

regelgeving
kan

de

gemeente lokale initiatieven veel beter
steunen met geld en de kennis van het
opstarten van een organisatie. D66

Energieneutraal

streeft er dan ook naar dat in 2022 ieder

D66 streeft naar een energieneutraal

dorp en iedere wijk gefaciliteerd is, met

Smallingerland.

volledig

daarbij iedereen aan tafel, in het

energieneutrale gemeente brengt veel

opstellen van een plan om in 2030

voordelen mee. We creëren nieuwe

energieneutraal te zijn.

Een
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Een gezonde toekomst

de beide doelen van welzijn van de

verbrandingsoven verdwijnt. Dat begint

Schone lucht is beter voor onze

mens en van zijn omgeving te bereiken.

bij het scheiden aan de bron, met name

gezondheid. Elektrisch rijden betekent
minder uitstoot van CO2, roet en fijnstof
en

minder

elektrisch
maken

verkeerslawaai.

rijden
dienen

Om

aantrekkelijker
er

te

voldoende

laadplekken te komen in verhouding tot
het aantal elektrische motorvoertuigen.
Daarnaast wil D66 het gebruik van
gedegen openbaar vervoer en het delen
van auto’s stimuleren waar mogelijk.
Tevens is het vaak ook mogelijk om in
plaats van met de auto met de fiets naar
het

werk

te

gaan.

Zo

gaat

gaat

bij

duurzaamheid

het afval. De komende vier jaar worden

Door klimaatverandering, vervuiling en

in onze visie op een heel actieve manier

uitputting van natuurlijke hulpbronnen

de inwoners betrokken bij het scheiden

verbruiken we onze reserves en staat

van afval. We gaan voor een systeem

de vrijheid van steeds meer mensen, nu

van inkoop/vergoeding voor afval. Dat

en in de toekomst, sterk onder druk.

betekent dat er meer plaatsen moeten

Omdat onze grondstoffen binnenkort op

komen waar het gescheiden afval

zijn is het tijd om op een andere manier

ingeleverd kan worden. Het restafval

naar afval te kijken. Afval kan namelijk

dat

vaak als grondstof gebruikt worden.

gescheiden

Door het hergebruik van grondstoffen

nascheidingsinstallatie.

ontstaat een circulaire economie.

naast

economische en energetische aspecten
ook om aspecten van het welzijn van de
mens. Het welzijn van de economie is
geen doel op zich, maar een middel om

dan

overblijft
worden

kan
in

alsnog
een

Door deze taak en andere inkopen van

de

gezondheid en het milieu er op vooruit.
Het

van gft, glas en papier en de rest van

Circulaire economie

Om de transitie naar een circulaire

de gemeente te gunnen aan bedrijven

economie te versnellen wil D66 dat de

die duurzaamheid en circulair handelen

gemeente in plaats van producten zoals

hoog in het vaandel hebben staan

lampen

ontstaat

inkopen,

diensten

zoals

waardoor

licht

de

gaat

producent

er

een

innovatieve,

toekomstbestendige economie.

eigenaar en verantwoordelijk blijft voor
het product. Daarnaast wil D66 dat er zo
weinig

mogelijk

restafval

in

de
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Biodiversiteit, landbouw en
veenweidegebied
De biodiversiteit is met name in de
buitengebieden fors achteruit gegaan in
de afgelopen 20 jaar. Volledig herstel
zal

niet

mogelijk

zijn,

maar

een

gedeeltelijk herstel wel. Er dient meer
aandacht te zijn voor het effect van
gevaarlijke

stoffen

zoals

bestrijdingsmiddelen in de landbouw op
het milieu. D66 streeft naar een
grondgebonden

en

natuurinclusieve

landbouw. Voor het veenweidegebied
moet een beheersregeling komen om
verdere oxidatie van het veen te
stoppen.
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Daarom wil D66:
dat de gemeente alleen groene

van het benutten van daken en

dat ieder dorpsbelang en iedere

braakliggende stukken grond

wijkraad uitgenodigd wordt door

om zonnepanelen te plaatsen;

de gemeente om vorm aan een

energie inkoopt die bij voorkeur
lokaal is opgewekt;

voor het veenweidegebied een
beheersregeling om oxidatie

dat woningbouwcorporaties

van het veen te halveren;

verder gestimuleerd worden om
te investeren in duurzaamheid
en maatschappij in wijken en

elektrische auto’s in de

dorpen waarin zij veel bezit

gemeente komen;

hebben;

de OZB en de leges 25%

rol gaat spelen om haar
bewoners de mogelijkheden te
geven deel te nemen aan een
revolverend fonds en
energiecoöperaties;

omlaag bij energieneutrale
woningen;
dat de gemeente faciliteert in
het gebruik van "all-electric"
woningen, een warmtenet en
biobrandstof;
dat de gemeente duurzame

dat in de nieuwbouw wijken

initiatieven, met in het bijzonder

woningen niet worden

energiecoöperaties, faciliteert

aangesloten op het aardgasnet;
dat de gemeente verder gaat

Bijvoorbeeld door mee te doen
aan het landelijke initiatief "de
green deal";

dat er meer laadpunten voor

dat de gemeente een actieve

duurzame toekomst te geven.

en steunt met onder andere
een oprichtingssubsidie;

met het faciliteren en aanjagen

dat er een toegankelijke
adviseur en energieloket op het
gebied van duurzaamheid is
voor inwoners;
dat de gemeente bij iedere
beslissing rekening houdt met
het effect op het milieu;
dat de gemeente ernaar streeft
een "blue zone" (gezond gebied
zoals Sardinië) te worden;
dat Smallingerland zich in de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten uitspreekt voor een
versoepeling van de
bouwregels en er alles aan doet
om hindernissen voor een
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duurzame en harmonieuze

dat de aanplant van bloeiende

samenleving integreert met alle

samenleving weg te nemen;

planten, struiken, en bomen met

andere beleidsterreinen.

dat bedrijven gestimuleerd

name vruchtbomen wordt

worden om een belangrijke rol

bevorderd ten behoeve van de

te spelen in de energietransitie;

biodiversiteit;

dat voor de uitvoering van de
energietransitie zo efficiënt
mogelijk omgegaan wordt met
publiek geld en dat daarvoor

het initiatief in verschillende
gemeentes om in de openbare
ruimte vruchtbomen te planten

altijd de ondersteuning en

die door de bevolking kunnen

expertise van netbeheerders

worden geadopteerd en waarvan

wordt gezocht omdat iedere

men de vruchten mag gebruiken

keuze van invloed is op het

ook in Smallingerland navolging

gehele energiesysteem;

geven;

dat er in het nieuwe
omgevingsplan aanvullende
maatregelen op het gebied van
een duurzame samenleving
worden opgenomen;
dat het gemeentelijke beleid om
bloeiende perken te vervangen
door gras wordt teruggedraaid en

dat er verder onderzocht wordt
hoe de biodiversiteit in agrarische
gebieden in Smallingerland
bevorderd kan worden;
dat de gemeente het beleid op
het terrein van duurzame
ontwikkeling, duurzame
economie en een duurzame
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Als het gaat om duurzaam wonen en

9. Goed wonen
D66

streeft

natuurlijke,

naar

een

gezonde

duurzame,
en

veilige

leefomgeving. Het woonbeleid moet
daarom hierop aangepast zijn. Vraag en
aanbod van woningen dienen goed op
elkaar

aan

te

sluiten

met

als

uitgangspunt de ontwikkeling van de
bevolking

van

de

gemeente

de

verscherpte

een rol weggelegd voor de gemeente
als stimulator. Initiatieven zouden
wijkgericht of zelfs straatgebonden
opgepakt
Denk

moeten

hierbij

aanschaffen

aan
van

kunnen

worden.

het

collectief

zonnepanelen

of

collectief hergebruik van regenwater
voor diverse doeleinden.

Smallingerland.
Door

participatie van bewoners, ziet D66

eisen

met

betrekking tot het verstrekken van
hypotheken moet de gemeente oog
houden voor de situaties van starters.
Nadruk zal mede hierdoor moeten

De regelgeving omtrent het verbouwen
van

de

huidige

woning

moet

eenvoudiger worden. Zeker als de
verbouwing /aanpassing een duurzaam
karakter heeft.

liggen op renovatie in plaats van sloop
om zo starters een extra mogelijkheid
van een betaalbare woning te bieden.
Door de vergrijzing zal er ook meer
vraag zijn naar levensloopbestendige
woningen, dichtbij alle voorzieningen.
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ouderen ook in kleinere

Daarom wil D66:
€

€

vanuit
bevolkingsontwikkelingen
de nadruk leggen op
betaalbare
starterswoningen en
betaalbare
levensloopbestendige
woningen;
maatwerk vanuit de
gemeente om duurzame
aanpassingen voor de
woning makkelijker te
maken;

€

dat gezamenlijke initiatieven

woningen in hun eigen

€

leegstaande kantoorpanden
ombouwen tot woningen.

vertrouwde omgeving
blijven wonen;
€

dat met corporaties
bindende afspraken worden
gemaakt, zodat zowel
nieuwbouw als renovaties
aan de eis van Nul-op-deMeter moeten voldoen,
zonder dat de woonlasten
omhoog gaan. Dit kan
worden gerealiseerd met
duurzame alternatieven
zoals aardwarmte, een
warmtepomp en groene
elektriciteit etc.;

gestimuleerd worden voor
duurzame verbetering van
de woning;
€

bij voorkeur kiezen voor
renovatie in plaats van
sloop en voor initiatieven
om grote woningen te
splitsen in twee kleinere
woningen. Zo kunnen
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Denk mee!
Denk met ons mee over de toekomst
van Smallingerland. Hebt u ideeën over
Smallingerland

die

u

graag

geadresseerd wilt zien? Wilt u met ons
meedenken?

Word lid!
Natuurlijk zijn we het meeste gebaat bij
nog meer enthousiaste leden. Door lid
te worden kunt u over allerlei zaken
binnen D66 Smallingerland meepraten

Doe mee!
Wij willen zoveel mogelijk zichtbaar zijn.

Maak kennis met onze
kandidaten!

Niet alleen tot aan de verkiezingen,

Wilt u meer weten over de D66

maar ook daarna. We gaan graag in

kandidaten en wat ze met de gemeente

gesprek met mensen en tijdens de

Smallingerland van plan zijn of wilt u

campagne doen we daar een schepje

hun een goed advies geven? Kijk op

bovenop door bijvoorbeeld ook posters

www.d66smallingerland.nl/

en meebeslissen op lokaal, regionaal,
landelijk en Europees niveau.

te plakken, door flyers en ander
campagnemateriaal uit te delen.
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Wilt u ons uitnodigen
voor een debat en/of
bijeenkomst?
Wij

proberen

zoveel

mogelijk

op

uitnodigingen in te gaan en komen u
graag vertellen hoe D66 Smallingerland
kansen

ziet

voor

de

gemeente

Smallingerland.
U kunt hiervoor contact opnemen met
onze campagneleider Roy Postma via
info@d66smallingerland.nl.

Contact
Voor al uw overige vragen kunt u een
bericht
sturen
naar:
bestuur@d66smallingerland.nl
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