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VERKIEZINGSPROGRAMMA 

OPSTERLANDS BELANG 2014-2018 

 
Opsterlands Belang is opgericht op 2 maart 1970. Het is één van de oudste en stabielste lokale 

partijen in Nederland. Door het vertrouwen van de kiezers zijn we de  grootste partij in de 

gemeenteraad. Daardoor hebben we een grote verantwoording op onze schouders. Hier gaan we 

niet onder gebukt, integendeel, het is goed om met recht te kunnen zeggen dat een kwart van alle 

Opsterlanders de visie van Opsterlands Belang onderschrijft.  Nuchter, sociaal en zonder fratsen. De 

kracht van dichtbij! 

 

Opsterlands Belang is een onafhankelijke, lokale partij van en voor mensen in Opsterland. Het belang 

van de inwoners van Opsterland staat bij ons voorop. Bij ons staan de leefomgeving en veiligheid 

hoog op de agenda. We staan pal voor de leefbaarheid in onze dorpen en ons mooie 

platteland/buitengebied. 

 

In Opsterlands Belang komen mensen samen van links tot rechts, van arm tot rijk, van jong tot oud. 

Opsterlands Belang staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. We willen dat 

mensen zich thuis voelen in onze gemeente. Opsterlands Belang staat voor een krachtige 

samenleving, waarin de invloed van inwoners groot is op het politieke handelen. De krêft oan de 

Mienskip, power to the people! 
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1. Sterke dorpen 
 

De dorpen in Opsterland zijn sterk, de gemeenschappen hecht en betrokken. Dorpsgemeenschappen 

danken een groot deel van de kracht aan de inzet van vrijwilligers. Opsterlands Belang is dorpspartij 

nummer 1 in Opsterland. Van meet af aan zijn we de pleitbezorgers van meer zeggenschap en 

invloed voor de dorpen en vrijwilligers. Er is gelukkig al veel vooruitgang geboekt. De dorpen zijn 

sterker geworden en de gemeente leert steeds beter om te luisteren naar haar bewoners. 

 

Flexibele overheid 

Het beleid moet gericht zijn op het (nog) sterker maken van onze dorpen. De tijd dat de gemeente 

vooraf bepaalt wat er in een dorp gebeurt, is voorbij. Inwoners van de Opsterlandse dorpen hebben 

vaak een duidelijke visie over de toekomst van hun woonplaats. De gemeente moet samen met de 

dorpen aan die toekomst werken. Dit vergt een flexibele opstelling van de lokale overheid. Leidend 

daarbij zijn de kansen. De gemeente moet er zijn om de (leefbaarheid in de) dorpen te 

ondersteunen. De gemeente is er voor de inwoners en de dorpen en niet andersom! 

 

Dorpshart 

Opsterlands Belang wil dat dorpshuizen en Multi Functionele Centra (MFC’s) uitgroeien tot het 

kloppend dorpshart. Zo’n dorpshart moet de ontmoetingsplek van het dorp zijn, met voorzieningen 

als bijvoorbeeld de dokter, de fysiotherapeut, de pinautomaat, de dorpswinkels en natuurlijk 

zaalruimte voor het verenigingsleven. Uiteraard moet het dorpshart niet een concurrent worden van 

bestaande bedrijven en winkels in het dorp. Maatwerk naar behoefte moet leidend zijn. Wanneer er 

plannen zijn in dorpen om het dorpshuis uit te laten groeien tot een dorpshart, moet de gemeente 

deze plannen ondersteunen. In deze visie past dat we bestaande sport- en  gymzalen in de dorpen 

overeind houden voor verenigingsleven en sport en onder brengen in nieuwe MFC’s/dorpsharten. 

 

Dorpsbudget en plusmodellen 

Opsterlands Belang wil dat elk dorp kan beschikken over een dorpsbudget. De gemeente keert 

jaarlijks een basisbedrag uit aan Plaatselijk Belang, dat kan worden ingezet door en voor het dorp, 

zonder voorwaarden. Daarmee neemt de invloed van de inwoners op de ontwikkelingen in eigen 

dorp toe. De hoogte van het dorpsbudget kan worden opgeplust, door taken van de gemeente over 

te nemen of activiteiten te ontwikkelen die geld opbrengen. Dorpen zijn uiteraard vrij om daar wel of 

niet mee aan de slag te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld Opsterland 

Door met vrijwilligers zelf meer aan groenonderhoud te doen, moet een 

dorp kunnen bijverdienen. Als gemeente spreken we met alle dorpen een 

basisniveau af voor het onderhoud. Dorpen die (een deel van) die taken 

zelf doen, verdienen (een deel van) het geld wat de gemeente bespaart. 

De gemeente bekijkt samen met het dorp of zo’n plusmodel ook op 

andere gebieden kan worden gerealiseerd. 
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Van dorpsvisie naar werkagenda 

Opsterlands Belang wil dat de dorpsvisies leidend worden voor de toekomst van de dorpen. Alle 

dorpen beschikken over een dorpsvisie. De visies moeten worden vertaald in werkagenda’s voor de 

dorpen. Die agenda komt tot stand in overleg tussen Plaatselijk Belang en de gemeente. In die 

agenda staat wat gemeente en dorp afspreken en in welk jaar dit wordt uitgevoerd. Met andere 

woorden; heldere afspraken maken, zodat een ieder weet waar hij of zij aan toe is. De 

beleidsuitgangspunten in ‘Vitaal Opsterland’ [http://www.opsterland.nl/ Vitaal_Opsterland_2] zijn 

onderlegger voor deze werkwijze.  

 

Wonen in de dorpen 

Door de crisis worden er weinig woningen gebouwd in Opsterland. De gemeente moet op creatieve 

wijze aan de bak om dit proces van stilstand weer op gang te brengen. Daarbij is een goede 

samenwerking met de dorpen en met de verenigingen voor Plaatselijk Belang een belangrijke sleutel. 

Per dorp moet onderzocht worden wat wenselijk en mogelijk is. Ouderen en jongeren moeten in het 

dorp van hun keuze kunnen blijven wonen. Om dit te bereiken moet er een actief beleid worden 

ingezet, waarbij alle mogelijkheden uit de kast gehaald worden. Zeker nu de woningbouwcorporaties 

minder kunnen investeren zullen we naar ander opties moeten kijken. Startersleningen hebben we 

al, erfpacht voor starters is in ontwikkeling en de verhuurmogelijkheden voor particuliere 

woningbezitters zijn opgerekt.  

 

Meer bouwmogelijkheden 

Maar er moet meer gebeuren. Opsterland moet de bouw van particulieren stimuleren met flexibele 

toepassing van vergunningen en regels. Het gericht ondersteunen van het Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO) , dorpscoöperaties en samenwerkende bedrijven zoals aannemers, 

installateurs, schilders e.d. zijn daarbij van groot belang. Een flexibele opstelling met betrekking tot 

de kaveluitgifte  is een must. Bij grotere bouwprojecten moeten projectontwikkelaars en bouw-

bedrijven ruime mogelijkheden krijgen. Initiatieven vanuit de dorpen verdienen onze volledige steun. 

 

 

 

 
 

 

Voorbeeld Bakkeveen en Terwispel 

Dorpen kunnen ook zelf activiteiten organiseren waar verdiensten tegenover 

staan. Zo heeft Bakkeveen bijvoorbeeld de vlooienmarkt waar een flinke 

vlooienpot van overblijft. De verdiensten worden geïnvesteerd in het dorp. Ook 

dorpskranten houden geld over. Onlangs nog investeerde de dorpkrant van 

Terwispel €5000,- in de verbouw van het dorpshuis. 

Voorbeeld Frieschepalen 

In Frieschepalen wordt vanuit Plaatselijk Belang hard gewerkt aan de 

herinvulling van de plek waar een lagere school staat. Het plan is om daar 

starterswoningen te bouwen. Onderzoek wijst uit dat daaraan behoefte is in 

het dorp. Jongeren trekken nu vaak noodgedwongen weg. Dit soort 

initiatieven moeten ruimhartig door de gemeente worden ondersteund. 
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Herbouwgarantie 

In het recente verleden zijn er huurwoningen afgebroken waar niet direct nieuwe huizen worden 

gebouwd.  Bij dergelijke vervangingsprojecten van de woningcorporaties moet voortaan een 

herbouwgarantie worden afgegeven, voordat de sloopvergunning door de gemeente wordt verleend. 

 

 
 

 

Duurzaamheidsloket 

Inzet op duurzame en energiezuinige woningen verdient de volle aandacht. Door duurzaam en 

energiezuinig te bouwen, worden de maandlasten beperkt. De gemeente moet daarin een 

voortrekkersrol spelen. Opsterlands Belang pleit voor een (digitaal) duurzaamheidsloket, waar 

inwoners onafhankelijk advies in kunnen winnen en gewezen worden op de subsidiemogelijkheden. 

Niet alleen bewoners en bouwers van huizen hebben behoefte aan onafhankelijk advies. Ook bij de 

ontwikkeling van dorpstuinen en andere duurzame initiatieven moet de gemeente zich stimulerend 

opstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld Bakkeveen 

In Bakkeveen is een groep ondernemers in samenspraak met Plaatselijk Belang 

bezig om op de hoek Mjumsterwei/Tsjerkewâl plannen te ontwikkelen voor de 

bouw van appartementen. In een eerder stadium zijn  WoonFriesland en een 

projectontwikkelaar afgehaakt, waardoor er al jarenlang een rotteplek in het 

dorp is, Nu vanuit het eigen samenwerkende bedrijfsleven en Plaatselijk 

Belang een nieuw initiatief wordt ontwikkeld, moet de gemeente dit 

ruimhartig ondersteunen. 

Voorbeeld Langezwaag 

In April 2013 maakte woningcorporatie Elkien bekend voorlopig geen nieuwe 

woningen aan De Klamp in Langezwaag te zullen bouwen. Op dat moment 

waren de bestaande woningen al gesloopt. Er zit nu een lelijk gat in 

Langezwaag. Dit soort situaties kunnen in de toekomst worden voorkomen 

door een herbouwgarantie aan de sloopvergunning te koppelen. 
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2. Werk aan de winkel 
 

De financiële lasten van Nederlandse inwoners worden steeds hoger. Door hogere leningen voor 

woningen, hogere belastingen en hogere energielasten blijft er minder  geld over. Inwoners zoeken 

naar oplossingen. Door de komst van internetwinkels wordt het steeds goedkoper om overal ter 

wereld aankopen te doen en wordt er minder geld uitgegeven aan de lokale middenstand. Het 

gevolg is dat nog nooit zoveel bedrijfspanden en winkels leeg hebben gestaan. Tegelijkertijd is er 

toename van nieuwe kleine bedrijfjes en ZZP-ers, online en offline. Er is veel creativiteit en 

ondernemersgeest in Opsterland. 

 

Bedrijfsvriendelijkste gemeente 

De Opsterlandse inzet om (beginnende) bedrijven beter te ondersteunen heeft in de afgelopen jaren 

meer handen en voeten gekregen. Op de monitor van het Midden en Kleinbedrijf (MKB) is onze 

gemeente in 2013 opgeklommen naar een zevende plaats in Friesland. Een lijn die we door moeten 

zetten en intensiveren. Opsterland moet de bedrijfsvriendelijkste gemeente van Friesland worden. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aanbestedingsbeleid 

Werkgelegenheid in Opsterland is van groot belang. De gemeente heeft zelf ook veel werk te 

verdelen. Bedrijven uit Opsterland kunnen hier voordeel uit halen doordat ze Opsterland goed 

kennen en geen grote afstanden hoeven af te leggen. Door aanbestedingen op te splitsen in kleinere 

gedeelten, wordt het voor Opsterlandse ondernemers gemakkelijker om mee te dingen naar 

opdrachten. Bedrijven uit Opsterland moeten door de gemeente  worden uitgenodigd om mee te 

doen bij aanbestedingen.Ondernemers moeten op een gemakkelijke manier aan de weet komen 

welke gemeentelijk aanbestedingen actueel zijn. Veel aanbestedingen worden nu geplubiceerd  via 

Tenderned. De gemeente moet daarnaast via de plaatselijke krant en de gemeentelijke website 

kenbaar maken welke zaken op Tenderned worden gepubliceerd. Ook willen we dat de 

inkoopcoördinator altijd wordt ingeschakeld zodat ambtenaren niet zelfstandig projecten kunnen 

gunnen. 

 

 

 

 

 

Voorbeeld Gorredijk en Ureterp 

Momenteel zijn als proef een ondernemerscoach en een centrummanager 

actief in Opsterland. Beiden ondersteunen vanuit een eigen optiek het 

bedrijfsleven en de middenstand. De functies zijn in overleg met het 

bedrijfsleven en winkeliers tot stand gekomen. Als deze initiatieven 

succesvol blijken, wil Opsterlands Belang er zeker mee door gaan. Daarbij 

wensen we uitbreiding naar ondersteuning van online initiatieven. Kortom, 

de gemeente moet de katalysator zijn die de motor van het bedrijfsleven 

volop steunt.  
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Sociale input 

Doordat de gemeente Opsterland veel werk aanbesteedt, kan zij ook eisen stellen. Bij 

aanbestedingen gaat Opsterland van de opdrachtnemer eisen dat een percentage mensen met een 

arbeidsbeperking aantoonbaar een baan krijgen(social return). Ook blijft de gemeente Opsterland 

zich, richten op stage- en instroomplekken bij bedrijven. Met name kleine en startende bedrijven 

kunnen een paar extra handen vaak goed gebruiken. Laat  werklozen aan de slag gaan bij deze 

bedrijven met (gedeeltelijk) behoud van uitkering. Zo nodig zorgt de gemeente ook voor aanvullende 

opleidingen  voor de herstarters op de arbeidsmarkt. Verdringing van bestaande banen met 

gesubsidieerde banen moet worden voorkomen.  

 

Leegstaande panden 

Leegstaande bedrijfspanden en winkels moeten prioriteit hebben bij de gemeente. De gemeente 

moet een gericht wervingsbeleid voeren wat gericht is op herinvulling van vrijgekomen 

bedrijfspanden. 

 

Koopzondagen 

Opsterlands Belang is van mening dat winkeliers zelf de verantwoording kunnen dragen over het 

open stellen van hun winkel op zondag en wil hier geen regels voor. 

 

Eigen kracht 

Ondernemers zijn de banenmotors, mensen die op eigen kracht banen genereren. Met ondernemers 

die contact zoeken met de gemeente, moet vooral gekeken worden naar mogelijkheden en 

oplossingen. Niet de regel moet regeren, maar de wil om de ondernemer kansen te geven waardoor 

hij of zij de eigen kracht ten volle kan benutten.  

Werk is de basis voor welvaart in Opsterland. De wereld om ons heen verandert steeds sneller en 

globalisering biedt ook kansen in Opsterland. Ondernemers die banen creëren zonder dat  daarbij 

een negatieve  bijdrage wordt geleverd aan het landschap of leefmilieu moeten rekenen op steun 

van de gemeente.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld Lataza in Siegerswoude 

Toen een raadslid van Opsterlands Belang een luxe iPhone hoes op Internet 

bestelde op zijn werk bij Schiphol, bleek de iPhone hoes vanuit zijn 

woondorp Siegerswoude verstuurd te zijn. Deze webwinkel creëerde dus 

werk in Siegerswoude! (www.lataza.nl)  
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Verplaatsen overheidsbanen uit Den Haag 

In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen ambtenaren werkzaam. Een groot aantal van deze ambtenaren 

is werkzaam in- en rondom Den Haag bij de rijksoverheid of instituten van diezelfde rijksoverheid. 

Opsterland  moet zich met andere gemeenten in de regio sterk maken voor de verplaatsing van 

Rijksdiensten naar Noord Nederland in plaats van dat hier alles gesloten wordt (belastingdiensten, 

KVK, Rechtbanken, UWV’s). De recessie treft Noord Nederland namelijk veel harder dan de Randstad. 

Een trend die we niet tegenhouden is dat bedrijven die succesvol zijn, vergroten en verhuizen naar 

de Randstad (voorbeeld is Asset Control uit Beetsterzwaag of De Vries kozijnen). Dus is er de kans 

voor de rijksoverheid om dit verlies aan werkgelegenheid te compenseren door overheidsinstellingen 

naar Noord Nederland te verhuizen. Een actieve lobby zal dit mogelijk moeten gaan maken. 

 

Toerisme en zorg 

Op het gebied van toerisme en zorg  moet de gemeente extra inspanningen plegen. Elders in dit 

programma staat vermeld hoe we de uitbreidingsmogelijkheden voor recreatie en toerisme zien.  

Ook de zorginstellingen en bedrijven verdienen extra aandacht. De zorg moet volop de ruimte 

houden in Opsterland. Mogelijkheden voor kleine en grote zorgaanbieders moeten optimaal worden 

benut. In het kader van de WMO moeten zoveel mogelijk de Opsterlandse zorgbedrijven en 

instellingen worden ingezet. Opsterland moet daarbij een speciaal oog houden voor de kleine 

zorgverleners.  

 

Ruim baan voor boeren 

Opsterlands Belang koestert de agrarische invloeden die onze gemeente grotendeels vorm geven. 

Denk maar aan de open weide en coulissenlandschappen.  Opsterlands Belang wil dat het 

gemeentelijke beleid mogelijkheden blijft bieden voor  gezonde agrarische bedrijven.  In Opsterland 

moet volop ruimte blijven voor zogenaamde extensieve bedrijven. Nieuwe intensieve bedrijven zijn 

niet welkom in Opsterland. Wij willen er als partij zorg voor dragen dat de regelgeving stimulerend 

blijft voor nieuwe activiteiten van het agrarische bedrijfsleven die passen in het Opsterlandse 

landschap. Te denken valt hier aan biologische boeren, agrarische en particulier natuurbeheer. De 

agrarische sector is en blijft een belangrijk speerpunt in onze gemeente. 

 

Geen eiland 

De kracht van het bedrijfsleven houdt niet op bij de grenzen van Opsterland. Kleinere bedrijven moet 

in Opsterland goed uit de voeten kunnen, grotere bedrijven vestigen zich langs de A7 in de 

buurgemeenten. Met dit beleid kan het Opsterlandse landschap intact blijven. Dat is van belang voor 

de inwoners van Opsterland, maar zeker ook voor de stedelijke gebieden in Smallingerland en 

Heerenveen. Het Opsterlandse landschap moet in dit verband functioneren als recreatie- en 

ontspanningsgebied voor de stedelingen. Op die manier blijft het goed vertoeven voor alle werkers 

en bewoners van deze regio.  
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3. Ontspannen in Opsterland 

 
Opsterland kan meer toeristen en recreanten trekken dan nu het geval is. In de voorbije jaren is er al 

volop gewerkt aan plannen die meer toeristen naar de gemeente lokken. In de ogen van Opsterlands 

Belang moet er nog meer gebeuren.  

 

Nieuwe impulsen 

Het bestaande beleid moeten we nieuwe impulsen geven. Ondernemingen die zich richten op de 

toerist en de recreant moeten de maximale ruimte krijgen om hun plannen te verwezenlijken. 

Opsterland moet zich richten op het ondersteunen van deze ondernemingen.  

 

Nieuw beleid 

Opsterlands Belang wil het toeristisch beleid herijken en een nieuwe impuls geven. Kansen en 

mogelijkheden moeten prominent in beeld komen. In de Opsterlandse samenleving bestaan diverse 

plannen, die vaak niet in het bestaande beleid passen. Wanneer bestaand beleid een opstakel vormt, 

moeten we dit heroverwegen. De gemeente moet daarbij functioneren als aanjager en 

ondersteuner. Het nieuwe beleid zal in overleg met de ondernemers op het gebied van toerisme, de 

Verenigingen van Plaatselijk Belang en andere betrokkenen tot stand moeten komen.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld Nij Beets 

In Nij Beets wil men meer ruimte voor zomerwoningen en B&B’s op de 

huiskavels. De over het algemeen ruime huiskavels in dit gebied lenen zich 

goed voor dit idee. Het plan van Plaatselijk belang maakt deel uit van de 

dorpsvisie. De te bouwen zomerhuisjes zouden volgens Plaatselijk belang qua 

sfeer aan moeten sluiten bij de bebouwing zoals die in de eerste jaren van 

1900 gebruikelijk was in Nij Beets.  

Voorbeeld Koningsdiep 

In de kringen van Opsterlands Belang spreekt men er al jaren over. In 2000 

werd de wens voor een wandel/fietspad langs het Koningsdiep in het 

verkiezingsprogramma gezet. Inmiddels zijn veel organisaties en andere 

politieke partijen aangehaakt bij dit plan. Nu het draagvlak voor een pad 

langs het Koningsdiep breder lijkt te worden, nemen de kansen toe. Deze 

kans moet in de komende tijd gegrepen worden. 
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Toeristenbelasting 

Opsterlands Belang wil de toeristenbelasting niet verhogen in de komende jaren. Elke euro die 

binnenkomt wordt door de gemeente verdubbeld en geïnvesteerd in recreatie en toerisme. De totale 

opbrengst van de toeristenbelastingen moet beter zichtbaar zijn en herkenbaar in plannen gestoken 

worden die het toeristisch klimaat ondersteunen.  

 

Concreet 

Opsterland heeft nieuwe impulsen en attracties nodig die aansluiten bij het landschap en de beleving 

van de inwoners en de toeristen. Te denken valt aan bewegwijzerde wandelroutes, een pad langs het 

Koningsdiep,  natuurspeelplaatsen , een mountainbike route, meer ruiter- en menpaden enzovoort. 

 

Geen eiland 

Opsterland is geen toeristisch eiland. We moeten ons beleid af stemmen op de omliggende 

gemeenten. We moeten meer samenwerken om de toerist een aantrekkelijke vakantieregio voor te 

schotelen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

13 

4. Ondersteuning en maatwerk 
 

Gemeenten krijgen steeds meer taken op het gebied van jeugd, zorg en sociale ondersteuning. In 

Den Haag is men er achter gekomen dat men deze taken zelf niet goed uit kan voeren. Men heeft 

ontdekt dat men op landelijk niveau de kosten niet naar beneden kan krijgen. De gemeenten moeten 

doen, waar de landelijke partijen in Den Haag faalden. Haagse onduidelijkheid en forse bezuinigingen 

op de budgetten plaatsen de gemeenten echter voor een moeilijke taak. Desondanks vindt 

Opsterlands Belang dat we er als gemeente vol voor moeten gaan. Nu jeugdzorg, WMO en de nieuwe 

participatiewet op het bordje van de gemeente komen te liggen, ontstaan er niet alleen problemen, 

maar zeker ook nieuwe kansen. 

 

Kernbegrippen 

De kernbegrippen bij de nieuwe taken die Den Haag over de schutting van de gemeenten kiepert zijn 

eigen kracht, voorkomen, vroege instap, maatwerk, integrale aanpak, samenwerking, extra aandacht 

voor de kinderen, jongeren, ouderen en hulpbehoevenden en als laatste lokaal en dichtbij.  

 

 Eigen kracht 

Uitgangspunt van Opsterlands Belang is de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van 

mensen. Mensen moeten vanuit de eigen kracht keuzes kunnen maken. Vanuit dat perspectief moet 

een ieder voor zichzelf kunnen zorgen. Er zijn situaties waarin dit (tijdelijk) niet meer lukt. In die 

situaties moeten de inwoners van Opsterland kunnen vertrouwen op een solide gemeente, die 

meedenkt,  steunt en helpt waar nodig is.   

 

 

 
 

 

Voorkomen en vroege instap  

Met bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, kunnen in bepaalde gezinssituaties problemen worden 

voorkomen. Beleid dat gericht is op het bevorderen van sociale samenhang, kan eenzaamheid en de 

daaruit vloeiende moeilijkheden voorkomen. Opsterland moet zich focussen op de voorkant van 

mogelijke problemen. In (gezins)situaties waar de eerste moeilijkheden zich aankondigen moet 

Opsterland zich richten op een vroege en adequate aanpak. Met andere woorden, de gemeente 

wacht niet totdat een molshoop aan problemen is uitgegroeid tot een berg. Met een vroege instap 

kunnen ontwikkelingen met een ernstiger karakter het hoofd worden geboden. Voorkomen is beter 

dan genezen! 

 

Voorbeeld Volkstuinproject 

Een mooi voorbeeld is het volkstuinproject voor minima. Door mensen met 

een bijstandsuitkering een volkstuin te geven, zijn ze zelf in staat hun 

groente te verbouwen. Daarbij worden ze begeleid door ervaren 

volkstuinders. Bij dit project wordt niet alleen de eigen kracht aangeboord, 

maar ook de kennis en kracht die in onze samenleving voor handen is.  De 

uitgangspunten van het volkstuinproject kunnen en moeten doorontwikkeld 

worden naar andere vrijwilligersorganisaties. Op deze wijze wordt de kracht 

van de samenleving aangesproken en hoeft er niemand aan de kant te 

staan. 
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Maatwerk  

Generiek aanvullend ondersteuningsbeleid  maakt plaats voor maatwerk. Het succesvolle gekantelde 

WMO-beleid dient als voorbeeld voor het hele domein van zorg en sociale ondersteuning. Het beleid 

gaat niet langer uit van rechten, maar van passende hulp die mensen helpt de eigen kracht te 

hervinden. 

 

Integrale aanpak 

In Nederland zijn we gewend om vanuit begrensde beleidsterreinen te denken en te handelen. 

Wanneer het steun aan mensen betreft, waar het (even) niet meer gaat, moeten we die grenzen 

loslaten. We moeten denken vanuit de vraag; welke zorg en ondersteuning hebben mensen nodig, 

zodat ze hun leven weer kunnen oppakken? Het Opsterlandse steunaanbod moet uit integraal 

maatwerk bestaan. 

 

Samenwerking  

De gewenste maatwerkbenadering kan de gemeente niet alleen. Zowel van vrijwilligersorganisaties, 

kerken, scholen en professionele organisaties is  input nodig. De gemeente Opsterland moet de spil 

zijn in dit netwerk, zodat we tijdig de juiste steun kunnen verlenen. Door die samenwerking worden 

inwoners en organisaties samen verantwoordelijk voor onze mede-inwoners. 

 

Kinderen  

Opsterlands Belang plaatst kinderen centraal. We vinden dat kinderen niet de dupe mogen worden 

van omstandigheden in een gezin. Kinderen horen de toekomst te hebben. Ouders zijn als eerste 

verantwoordelijk, maar ook de gemeente kan een belangrijke rol spelen. Met het kindpakket wordt 

aan de meest elementaire voorwaarden voldaan, maar ook niet meer dan dat. Daar waar nodig zal 

Opsterland alert moeten blijven en passende ondersteuning moeten bieden. Om deze taak goed uit 

te kunnen voeren is het van belang dat het jeugdbeleid is verankerd in alle beleid dat is gericht op 

ondersteuning van individuen en gezinnen. Los van probleemsituaties moet er in Opsterland een 

volwaardig en uitdagend aanbod zijn van sport en andere (culturele) activiteiten, zodat kinderen zich 

vrijelijk kunnen ontwikkelen. 

 

Jongeren 

Het is erg belangrijk dat er voldoende jongerenvoorzieningen zijn, zoals jongerencentra, jeugdsozen, 

(sport)ontmoetingsplekken, maar ook jongerenketen! 

Hierdoor kunnen jongeren actief deelnemen aan de maatschappij en wordt voorkomen dat ze op 

straat gaan “hangen” en zo overlast veroorzaken. De jongerenvoorzieningen moeten uitdagende 

plekken zijn waar de jongeren graag heen willen. Jongerenwerkers moeten de straat op om samen 

met de jongeren te bereiken dat deze plekken worden gecreëerd, in stand worden gehouden en er 

samen regels worden opgesteld. Te denken valt aan algemene veiligheidseisen, alcohol en drugs 

gebruik enzovoort. 

 

 
 

Voorbeeld jongerenketen 

In Opsterland zijn veel jongerenketen, deze worden zelf gekocht, opgeknapt 

en beheerd door de jongeren. Opsterlands Belang juicht dit eigen initiatief 

en eigen verantwoordelijkheid nemen van de jongeren toe. Jongerenketen 

zijn ontmoetingsplaatsen en dus van grote sociale waarde. 
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Ouderen 

Het aantal ouderen in Opsterland dat zelfstandig woont neemt toe. Eenzaamheid en  daaruit 

voortkomende problemen liggen daarbij op de loer. Opsterland staat goed bekend vanwege de zorg 

voor elkaar. Maar in de grotere dorpen is dit niet altijd vanzelfsprekend. De gemeente moet een 

inspirerend beleid voeren, waardoor sociale netwerken groeien en de zorg voor elkaar gemeengoed 

blijft.  

 

Daklozen 

In grotere plaatsen  zien we steeds vaker en meer mensen op straat leven; zwervers, asielzoekers en 

andere daklozen. In Opsterland willen we geen mensen die de straat noodgedwongen als thuisadres 

hebben.  De gemeente Opsterland, de Opsterlandse kerken, de maatschappelijke organisaties en de 

inwoners moeten er samen garant voor staan dat iedereen in Opsterland een (tijdelijk) dak boven 

zijn of haar hoofd heeft.  Samen hebben ze een zorgplicht voor mensen die dat nodig hebben. In 

voorkomende situaties neemt de gemeente de regie en zorgt samen met andere betrokkenen dat 

zorgplicht werkelijkheid wordt.  

 

Lokaal en dichtbij 

Als er zorg moet worden ingekocht, wil Opsterlands Belang dat er eerst naar het palet van 

zorgaanbieders in de eigen gemeente wordt gekeken. Opsterlands Belang heeft daarbij de primaire 

focus op de vele (kleine) zorgbedrijven die Opsterland telt. In deze kleine zorgbedrijven wordt de 

kwaliteit van zorg, gekoppeld aan kleinschaligheid en betrokkenheid. Deze twee extra kwaliteiten 

geven zorg een extra dimensie. Door de zorg zoveel als mogelijk in eigen gemeente uit te besteden, 

zorgt de gemeente indirect ook voor werkgelegenheid. 
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5. Zuinig met gemeenschapsgeld 
 

De geldkraan vanuit Den Haag naar de gemeenten wordt steeds verder dicht gedraaid . Dit betekent 

dat de gemeente minder geld heeft om te besteden, maar wel meer taken vanuit Den Haag krijgt. 

Opsterlands Belang pleit voor een doordacht en solide financieel beleid. Onze inwoners moeten 

kunnen rekenen op een betrouwbare gemeente die geen geld besteedt aan luchtkastelen. 

 

Belastingen 

Opsterlands Belang wil voorkomen dat gemeentelijke belastingen onnodig stijgen. De leges en 

heffingen zijn kostendekkend gemaakt en deze moeten worden gebruikt voor het doel waarvoor ze 

zijn ingesteld. In de komende periode wil Opsterlands Belang vooral kijken naar de kostenkant van de 

leges en heffingen. Hoe kunnen we het goedkoper doen, waardoor leges en heffingen weer naar 

beneden kunnen worden bijgesteld? Die vraag moet leidend zijn in de komende jaren. 

 

 

 
 

 

Onderhoud 

In de afgelopen jaren is er flink bezuinigd op het onderhoud van wegen en gemeentelijk groen. 

Opsterlands Belang wil dat we de vinger aan de pols houden. Een te sterke bezuiniging kan leiden tot 

hoge kosten van achterstallig onderhoud. Echter er zijn ook veel wegen die nauwelijks gebruikt 

worden en een stevige besparing zouden opleveren wanneer we die wegen niet meer met asfalt 

onderhouden, maar verkopen of tot een mooi zandpad maken.   

 

Subsidies 

Veel subsidies worden in Opsterland versterkt op basis van een inspanningsverplichting. Met name 

de grotere subsidiestromen wil Opsterlands Belang koppelen aan het behaalde resultaat. Op deze 

wijze kunnen we als gemeenteraad de vinger beter aan de pols houden. Leg geld en subsidiestromen 

laag de in maatschappij neer en zet er een prestatieverplichting tegenover. Daarmee wordt 

voorkomen dat er veel geld in de overhead wordt gestoken. De subsidies voor bijvoorbeeld IMV 

(muziekonderwijs op scholen) en cultuuronderwijs kunnen rechtstreeks naar de scholen zelf. De 

school bepaalt vervolgens hoe en waar ze het muziek- en cultuuronderwijs inkopen.  

  

Gemeentebedrijf  

Opsterland heeft een eigen gemeentebedrijf. Dat is altijd zo geweest, maar het is wat ons betreft de 

vraag of dit zo moet blijven. Er zijn gemeenten zonder gemeentebedrijf, die vanuit hun regierol de 

werkzaamheden uitbesteden.  Opsterlands Belang wil onderzoeken of die optie voordeliger kan zijn 

voor de gemeente. 

 

Voorbeeld OZB 

De OZB is door de inbreng van Opsterlands Belang al 12 jaar lang niet extra 

meer verhoogd. De tarieven worden alleen nog aangepast aan de inflatie. 

Voor de komende jaren willen we dit beleid graag doorzetten. Hoe lager de 

gemeentelijke belasting, hoe meer een ieder kan besteden. Dat is plezierig 

voor de burger zelf, maar ook voor de winkels en het bedrijfsleven in onze 

gemeente. 
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6. Regelarmoede en omgang met de inwoners.  
 

Opsterlands Belang wil opnieuw met de spitvork door de regelingen en verordeningen. Wanneer we 

serieus werk willen maken van sterke dorpen, van mensen in hun eigen kracht zetten, dan is een 

regelarm Opsterland een eerste voorwaarde. Een goede communicatie en dienstbare ambtenaren 

zijn andere belangrijke voorwaarden voor een Opsterland waar we samen verantwoordelijk voor zijn.  

 

Minder regels 

Regels moeten er zijn om het algemeen belang van de inwoners te dienen. De regelgeving in 

Opsterland moet toegesneden zijn op mondige en initiatiefrijke inwoners. Een visie die uitgaat van 

sterke dorpen en mensen die vanuit de eigen kracht medeverantwoordelijkheid dragen, mag niet 

belemmerd worden door regels uit een vroeger tijdperk. Overbodige en strikte regels werken 

belemmerend.  

 

 

 
 

 

Krêft oan de Mienskip 

Nederland is een regelland. Wanneer men in Den Haag een probleem ervaart, bedenkt men een setje 

regels en denkt men de zaak te hebben opgelost. Sommige landelijke politieke partijen zijn ijzersterk 

in dit soort schijnoplossingen. Als tegenwicht moeten we als gemeente juist regelarm willen zijn. Hoe 

meer mensen in hun eigen buurt of dorp zaken op kunnen lossen, hoe beter dit is. De krêft oan de 

Mienskip, power to the people! 

 

Dienstbare gemeente 

In de visie van Opsterlands Belang zijn de ambtenaren van de gemeente in dienst van de 

gemeenschap. In een samenleving, waarin mensen meer verantwoordelijkheid dragen, moeten 

ambtenaren zich klantgericht opstellen. Samen op zoek naar mogelijkheden, dat moet de kernspreuk 

zijn in het gemeentehuis. Waarmee kan ik u van dienst zijn?! 

Er moet goed naar de openingstijden van het gemeentehuis worden gekeken.  Op maandagochtend 

zijn er weing klanten, in plaats daarvan is een verruiming van de tijden op een avond en 

zaterdagochtend gewenst. 

 

Communicatie 

Een goeie communicatie tussen inwoners en overheid is een eerste vereiste. Dit betekent ook dat 

inwoners van meet af aan mee moeten kunnen praten over plannen en projecten; het interactieve 

beleid.  

 

 

 

Voorbeeld Ureterp 

Opsterlands Belang wil de welstandsregels graag vereenvoudigen en 

meer aan het verantwoordelijkheidsbesef van de burger overlaten. In 

Ureterp is hiermee geexperimenteerd in de nieuwbouwwijk de Hege 

Kamp. Opsterlands Belang wil in overleg met Plaatselijk Belang meer 

welstandsvrije dorpen en wijken aanwijzen. 
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Voorlichting en dienstverlening 

Ook al wordt de digitale voorlichting en dienstverlening steeds belangrijker, voorlichting op papier zal 

ook nodig blijven. Immers niet iedereen is voldoende computervaardig. Een duidelijke 

voorlichtingspagina in de gemeentelijke weekkrant en/of dorpskranten blijft onmisbaar. 

 

Digitale dienstverlening en loketten 

Opsterland kan de digitale dienstverlening nog een stuk verder ontwikkelen. Niet alleen via de 

website, maar ook via zuilen voor burgerzaken. Zo’n zuil is als het ware een pinautomaat voor 

bewijzen van goed gedrag en andere gemeentelijke producten. In Reeuwijk wordt momenteel 

proefgedraaid met dit systeem. Naast alle digitale ontwikkelingen, moeten ook de loketten blijven 

bestaan. Niet iedereen is computervaardig. 
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7.  De kracht van Opsterland 
 

Opsterlands Belang ziet Opsterland als een groen park, waarin natuur, bedrijven, boeren,  burgers en 

buitenlui in harmonie kunnen samenleven en werken. De gemeente is daarbij primair gericht op de 

regiefunctie. 

 

Zelfstandig en aanspreekbaar 

Opsterlands Belang hecht grote waarde aan herkenbare en overzichtelijke leefgemeenschappen. 

Alleen in herkenbaar en persoonlijk verband kan de betrokkenheid van de inwoners volledig tot zijn 

recht komen. Onmisbare voorwaarde in dit verband is een gemeentelijke overheid die dichtbij  en 

gemakkelijk aanspreekbaar is. De schaal van het huidige Opsterland past goed bij die visie. 

Opsterlands Belang is daarom voor een zelfstandig Opsterland. We willen geen schaalvergroting 

en/of fusies.  

 

Samenwerken 

Opsterlands Belang ziet meer heil in samenwerking tussen gemeenten. Op veel terreinen kun je 

beter samen optrekken, dat is een stuk effectiever en werkt kostenbesparend. We werken nu op een 

praktische en pragmatische wijze samen met de beide Stellingwerven (OWO). Voor Opsterlands 

belang is de samenwerking in OWO-verband een prachtig voorbeeld van hoe je elkaar kunt 

versterken, zonder dat de identiteit van de gemeente verloren gaat . 

 

Sterke landschappen 

Zoals Opsterland sterke dorpen heeft, zo heeft Opsterland ook een sterk landschap, dat uitblinkt 

door diversiteit. Feitelijk is Opsterland een groot park, met daarin verschillende landschapstypes. Als 

het om behoud en versterking van dit landschap gaat, loopt Opsterlands Belang graag voorop. De 

gemeente moet zich opstellen als hoeder van het Opsterlandschap. Landschapsveranderingen 

moeten een toegevoegde waarde hebben. Het landschap moet zo worden ingericht, dat een 

maximum aan mensen er van kunnen genieten.  

 

.  

Regie 

In de ogen  van Opsterlands Belang richt de gemeente zich primair op een krachtige regiefunctie. 

Daar waar het om uitvoering gaat, besteedt de gemeente zoveel mogelijk uit aan marktpartijen. Het 

beleid is gericht op de kracht en de initiatieven vanuit de dorpen. 

 

 

 

Voorbeeld 

Landschapsontsierende obstakels zoals commerciële windmolenparken en 

meer hoogspanningsmasten zijn niet welkom in ons landschap. Dit geldt ook 

voor grootschalige projecten als ‘landschapswonen’. Nieuwe elementen in 

het landschap mogen geen afbreuk doen aan de sfeer van het Opsterlandse 

landschap 
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Bijlage. Verkiezingsprogramma per dorp 
 

Bakkeveen 

- Realisatie van een MFA met binnensportaccommodatie.  

- Herinrichting openbare ruimte snel oppakken, zodat Dúnsângebied weer aantrekkelijk wordt.  

- Zo snel mogelijke invulling hoek Mjumsterwei Tsjerkewal.   Rotte kies moet uit het dorp. 

- Zwembad, met name in het peuterbad moeten worden geïnvesteerd.  

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan plannen 

ontwikkelen. 

- Ruimte voor ontwikkeling van recreatiewoningen. 

 

Beetsterzwaag/Olterterp 

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan plannen 

ontwikkelen. 

- Ontwikkeling brede school. De Trime en de Paedwizer. Bij voorkeur gezamenlijk, dus ook tegelijk 

bouwen.  

- Verbeteren verkeersdoorstroming Hoofdstraat. 

- Versterken kunst en cultuur. 

 

Frieschepalen 

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan plannen 

ontwikkelen. 

- Op de locatie van de voormalige basisschool komen starterswoningen.  

- Kruispunt bij het café wordt meegenomen in gebiedsplannen N381. 

 

Gorredijk 

- In overleg met o.a. Plaatselijk Belang uitbreidingsplannen woningbouw  ontwikkelen. 

- De Brede School Loevestein wordt in 2015 gebouwd op de geplande locatie. 

- Het centrumplan oost wordt in 2015 afgerond. Dit betekent een aanzienlijke versterking van de 

aantrekkingskracht van het winkelgebied. 

- De Skâns blijft. De keus voor nieuwbouw of renovatie van het bestaande pand wordt pas genomen 

als duidelijk is hoe beide plannen er precies uit zien. De mensen van het dorp worden nadrukkelijk 

betrokken bij de keuze.   

- Het terrein van timmerfabriek De Vries krijgt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe invulling die 

past bij de omgeving. Opsterlands Belang wil graag uitzoeken of ´Wonen aan het water´  een goede 

oplossingsrichting kan zijn. Bedrijvigheid in een zware milieucategorie is wat ons betreft uitgesloten.  

 

Hemrik 

- Verkeersveiligheid verbeteren, met name bij de kruising voor het Koetshuis. 

- Natuurzwembad Hemrik blijven steunen met jaarlijkse subsidie. 

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan plannen 

ontwikkelen. 
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Jonkerslân 

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan plannen 

ontwikkelen. 

- Verbouwing dorphuis met steun gemeente. Wij zijn van mening dat hier wat extra’s voor gedaan 

mag worden omdat het dorp, in tegenstelling tot andere dorpen, altijd zelf voor het onderhoud heeft 

gezorgd de afgelopen jaren.  

- Samen met het dorp een invulling zoeken voor de oude school. 

 

Langezwaag 

- Geen windmolenpark bij Heerenveen. 

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan plannen 

ontwikkelen. 

- Langezwaag komt na 2020 voor vernieuwing van de school in aanmerking. 
- Gat dichten/ nieuwe woningen realiseren  De Klamp. 
 
Lippenhuizen 

-De MFA komt er dankzij de inspanningen van Opsterlands Belang! De basisschool, het dorpshuis, 

peuterspeelzaal en de kleedkamers worden in één gebouw gecombineerd. De uitvoering moet 

voorvarend worden opgepakt.  

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan plannen 

ontwikkelen. 

- Samen met het dorp een invulling zoeken voor de oude school en dorpshuis. 

 

Luxwoude 

- Fluisterasfalt op de A7. 

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan 

uitbreidingsplannen ontwikkelen. 

- Geen windmolenpark bij Heerenveen. 

- In 2013 heeft Luxwoude subsidie gekregen om het dorpshuis te kunnen renoveren. Ondertussen is 

samen met andere subsidies een haalbaar plan gemaakt. In 2014 begint de renovatie.  

- De School en dorpshuis ‘t Trefpunt op termijn (0ver ongeveer 10 jaar) combineren tot een MFA.  

 

Nij Beets 

- De fiets- en wandelveiligheid op de weg tussen Nij Beets en Tijnje moet worden verbeterd. De 

weginrichting moet daarop zo snel mogelijk worden aangepast. 

- Nu het Polderhoofdkanaal open gaat, moeten er voorzieningen komen voor de watertoeristen. Het 

moet aantrekkelijk worden om een of meerdere nachten in Nij Beets te verblijven. De strook tussen 

kanaal en openluchtmuseum kan worden ingericht als verblijfsruimte voor boottoeristen en rondom 

de nieuw brug in het centrum van het dorp moet een dorpsplein worden aangelegd. Uiteraard 

moeten er ook aanlegsteigers en een boothelling worden aangelegd. 

 - Nij Beets wil graag meer mogelijkheden voor het bouwen van zomerwoningen en B&B´s op 

bestaande erven. Het plan staat omschreven in de dorpsvisie. Nij Beets hiervoor als pilotdorp 

aanwijzen. Belemmerende regelgeving binnen bestaande bestemmingsplannen wegnemen, om deze 

pilot tot wasdom te kunnen laten komen. 

- Plannen ontwikkelen voor een nieuwe dorpsvoorziening in de vorm van een MFA met gymzaal.  

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan 

uitbreidingsplannen ontwikkelen. 



 

22 

22 

 

Siegerswoude 

- Verkeersveiligheid Siegerswoude verbeteren. Op de Van Akenwei worden verkeersremmende 

maatregelen getroffen.  

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan 

uitbreidingsplannen ontwikkelen. 

 

Terwispel 

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan plannen 

ontwikkelen. 

- De verbouwing dorpshuis is een mooie gezamenlijke prestatie van het dorp. Het casco is opgeleverd 

en het dorp zorgt zelf voor de afbouw en invulling. Ondanks dat Elkien zich teruggetrokken heeft, 

gaat ontwikkeling van het dorpshuis en ruimte rond het dorpshuis door. In 2012 heeft Terwispel van 

de gemeente € 112.000,- subsidiegeld gekregen voor de verbouw van het dorpshuis. 

 

Tijnje 

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan plannen 

ontwikkelen. 

- De fiets- en wandelveiligheid op de weg tussen Tijnje en Nij Beets moet worden verbeterd. De 

weginrichting moet daarop zo snel mogelijk worden aangepast. 

- In de komende jaren gaan we de bouw van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) 

voorbereiden. Plaatselijk Belang van Tijnje heeft al aangegeven hierin graag het voortouw te nemen.  

De gemeente zal de faciliterende  rol met verve en overtuiging moeten spelen, zodat de eigen kracht 

van het dorp een maximaal podium krijgt. In 2018 wordt de nieuwe MFA geopend 

 

Ureterp 

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan plannen 

ontwikkelen. 

-Om de leegstand van de winkels  het hoofd te bieden wordt ook in Ureterp een Centrummanager 

aangesteld.  

-Er komt in deze collegeperiode nieuwbouw voor de scholen Obs de Twirre en Gbs Eben Haezer.  

-Meer inzet met de corporaties op de “beloofde” huur- en starterswoningen op nieuwbouwlocatie 

de Hege en Lege Kamp. 

- Nieuwbouw bij de Lijte met therapiebad en fysioruimte. 

 

Wijnjewoude 

-De beide benzinepompen verdwijnen en er komt 1 nieuwe voor terug langs de N381. 

-Klein Groningen wordt opgeknapt en aanleg nieuwe haven zoals genoemd in de streekagenda ZO 

Fryslan. 

- In overleg met Plaatselijk Belang de woonbehoefte vaststellen en op grond daarvan plannen 

ontwikkelen. 

 

 


