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Introductie

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

van de inwoners van Opsterland staat steeds voorop. Bij ons staan werken, wonen en omgeving hoog

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

Opsterlands Belang is opgericht op 2 maart 1970 en daarmee één van de oudste lokale partijen in

Nederland. Wij staan los van de landelijke partijen en voelen een grote verantwoordelijkheid om op

te komen voor de belangen van onze inwoners. Wij steunen onze dorpen, zijn sociaal en zonder

fratsen. Op deze manier doen we wat goed is voor de inwoners van Opsterland. Van onderen op en

dus lekker dichtbij!

Opsterlands Belang is een lokale partij. Dat betekent dat mensen van links tot rechts, van arm tot rijk,

van jong tot oud en van progressief tot conservatief samenkomen. Of je nu in loondienst werkt of

een eigen bedrijf hebt, bij ons voelen mensen zich thuis. Want Opsterlands Belang staat voor een

samenleving waarin iedereen meedoet. We willen graag dat mensen zich gelukkig, gezond en vitaal

voelen in onze gemeente. Opsterlands Belang staat voor een krachtige samenleving waarbij de

gemeente mensen verder helpt als dat nodig is.

De krêft fan de mienskip met de gemeente als vangnet als het niet (meer) lukt.
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Het basisprogramma van Opsterlands Belang
Onze meningen en besluiten baseren wij steeds op de volgende vragen:

● Verbetert het besluit het welzijn van inwoners?

Inwoners moeten zinvol kunnen leven, zich kunnen ontplooien en kunnen ontspannen en zich

gezond en gelukkig kunnen voelen. De gemeente stimuleert dat de inwoners, dorpen,

instellingen en bedrijven zoveel mogelijk zelf doen, maar voor kwetsbare groepen en

organisaties is er een vangnet.

● Gaat het besluit uit van dienstbaarheid aan de gemeenschap?

Bij de uitvoering door de gemeente wordt gekeken naar het belang, naar wat wettelijk moet

gebeuren en wat de kosten hiervan zijn. Wanneer het centraal geregeld goedkoper is, dan

wordt het centraal uitgevoerd. Wanneer dat niet zo is, laten we het over aan de markt of de

inwoners. Het doel is om het welzijn van de inwoners te verhogen. De gemeentelijke

organisatie dient ‘lyts en linich’ te zijn.

● Gaat het besluit uit van eigen verantwoordelijkheid?

Inwoners zijn (mede)verantwoordelijk voor de leefomgeving. “De gemeente, dat ben je zelf.”

Gedrag dat bijdraagt aan het algemeen welzijn van inwoners wordt gestimuleerd.

● Gaat het besluit uit van de krêft fan de mienskip?

Worden leefbaarheid en zelfredzaamheid gestimuleerd met het besluit? Wordt initiatief er

mee beloond?

● Bevordert het besluit sociale rechtvaardigheid?

Besluiten, wet- en regelgeving moeten sociale rechtvaardigheid bevorderen. Iedereen heeft

recht op basisbehoeften zoals individuele vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid

en de plicht naar kunnen en vermogen hieraan bij te dragen. Deze behoeften dienen wel

bevorderd te worden door het besluit.

● Gaat het besluit uit van compensatie?

Ondernemingszin van inwoners wordt gestimuleerd. De extra belasting op publieke

leefomgeving dient te worden gecompenseerd. Wordt er een uitzondering toegestaan aan een

bedrijf of inwoner? Zo ja, wat is dan de tegenprestatie waar de overige inwoners van

Opsterland beter van worden?

● Is het besluit in balans met bestuurlijke omgeving?

Wordt er bij het nemen van een besluit gekeken naar het beleid in buurgemeenten en de

provincie? Dit om te voorkomen dat niet iets besloten wordt dat optimaal is voor

Opsterlanders op de korte termijn, maar nadelig voor Opsterlanders op de lange termijn.
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Dit vinden wij belangrijk...

Ontmoeten

Opsterland telt 16 dorpen: grote en kleine. Opsterlands Belang waardeert de inzet

van vrijwilligers die deze dorpen levendig en vitaal houden. Gemeenschapszin is een

voorwaarde om gezamenlijk voorzieningen in stand te houden. We staan met z’n

allen voor de grote uitdaging om voorzieningen zoveel mogelijk bereikbaar te

behouden voor iedereen. Opsterlands Belang wil dat de gemeente zorgt voor de

basis en de plus komt voort uit de inzet van het dorp zelf. Wij blijven investeren in

ontmoeting en sport. Een ontmoetingsplek in het dorp is het hart van onze

gemeenschap. Het is ook wenselijk om zoveel mogelijk voorzieningen aan elkaar te

koppelen.

Scholen

Scholen zijn essentieel voor de leefbaarheid op het platteland. De afgelopen jaren

werden er minder kinderen geboren. Daardoor kwam een aantal scholen beneden de

wettelijke norm om open te kunnen blijven. We willen dat scholen intensiever gaan

samenwerken en zo mogelijk en zo nodig tot één school per dorp komen. Zo

voorkomen we dat scholen verdwijnen uit dorpen. De Burgemeester Harmsma

School (BHS) in Gorredijk vervult een belangrijke rol voor voortgezet onderwijs en

werkgelegenheid in onze regio. Wij stimuleren de samenwerking tussen onderwijs,

ondernemers en overheid, zodat er beter ingespeeld kan worden op de lokale

arbeidsmarkt.

Onderweg

De bereikbaarheid via de weg van de dorpen moet passend zijn en goed verbonden

met de N381 / A7. Mensen die niet zelfstandig kunnen reizen zijn aangewezen op het

openbaar vervoer. Opsterlands Belang streeft ernaar buslijnen in stand te houden.

Voor het bevorderen van verkeersveiligheid moeten wegen beter ingericht worden,

zodat de inrichting beter bij de snelheid past. Wij vragen voor fietsers meer

aandacht. De fietssnelheid gaat door het groeiend gebruik van e-bikes en speed

pedelecs steeds verder omhoog. De kwaliteit van de (recreatieve) fietspaden dient

hierop berekend te zijn. Fietsen is gezond en nauwelijks milieubelastend. Het aantal

(recreatieve) fietspaden willen wij verder uitbreiden. Dat is goed voor toerisme en

onze eigen inwoners. Kortom: Opsterlands Belang blijft zich inzetten voor goede

fietsverbindingen.

Bermen hebben eveneens onze speciale aandacht. Langs de plattelandswegen

worden de bermen vaak kapot gereden. In samenspraak met aanwonenden kan

worden gekozen voor alternatieven van fysieke beperking van verkeer tot aan het

breder maken van de straat.
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Vrijwilligers

Dorpsgemeenschappen danken een groot deel van de kracht aan de inzet van

vrijwilligers. Opsterlands Belang is dorpspartij nummer 1 in Opsterland en zoekt

steeds naar passende oplossingen voor dorpen en haar vrijwilligers. Elk dorp is uniek

en wij willen dat de gemeente de dorpen en vrijwilligers verder helpt met

ontwikkelen. Veel dorpen zijn sterker geworden. De dorpen weten zelf het beste hoe

de leefbaarheid en welzijn kan worden versterkt. Wij willen dat medewerkers van de

gemeente in de dorpen blijven komen, zodat de mening van het dorp terugkomt.

Activiteiten georganiseerd door niet-commerciële organisaties betalen geen leges

voor de vergunning en ook de onroerendezaakbelasting (OZB) voor mienskip

objecten, zoals dorpshuizen en sportkantines, hoort per saldo €0 te zijn. De

aansprakelijkheidsverzekering van vrijwilligers en de organisaties moet zoveel

mogelijk collectief geregeld zijn, zodat de vrijwilligers hierin ontzorgd worden.

Wonen

De woningmarkt is sterk veranderd en de vraag naar woningen is gigantisch

toegenomen. Wij willen dat in elk dorp wordt gebouwd én wel voor alle leeftijden.

Ouderen moeten in de dorpen kunnen blijven wonen. Wanneer dat lukt, dan kan

men gebruik blijven maken van het eigen (familie)netwerk. Dit voorkomt

vereenzaming en versterkt de onderlinge hulp waar nodig. Opsterlands Belang zet in

op goede ouderenhuisvesting in de dorpen en de vrijkomende woningen zijn dan

weer beschikbaar voor de doorstroming. Hierdoor blijven de huizen in de dorpen ook

goed geschikt voor duurzame bewoning en worden deze niet te snel weggedrukt

door nieuwbouw aan de rand van het dorp.

Opsterlands Belang stimuleert dat ook mensen met een kleine beurs geholpen

worden om een eigen woning te kunnen kopen. De starterslening van de gemeente

kan hieraan bijdragen. Lokale ondernemers in dorpen als Terwispel, Langezwaag, Nij

Beets en Gorredijk hebben het initiatief genomen om met mooie bouwprojecten

nieuwe (huur)woningen te realiseren. Dit willen we ook in de toekomst mogelijk

blijven maken met ondersteuning door de gemeente. Andere maatregelen zijn:

● differentiëren in de prijs van bouwgrond: voor goedkopere woningen goedkoper

en voor duurdere woningen duurder;

● het op erfpachtbasis verkrijgen van bouwgrond nader onderzoeken;

● onderzoeken of een regeling mogelijk is voor het voorkomen dat beleggers

woningen opkopen om te verhuren. Iemand die een woning koopt, moet er ook

gaan wonen (of eerstelijns familie hiervan).

● bedrijfspanden in de bebouwde kom die leeg komen te staan, moeten

eenvoudig kunnen worden verbouwd tot woonruimte.

Parkeren wordt een steeds groter probleem. We willen dat iedereen zijn of haar auto

dichtbij huis kwijt kan.
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Zorg

Landelijk stijgt de vraag naar zorg en dit merken wij ook in onze gemeente. Deze

stijging komt vooral door een vergrijzende samenleving. Iedereen verdient de zorg

die hij/zij nodig heeft, maar dit moet wel betaalbaar blijven. Om de kosten in de hand

te houden en voldoende zorgpersoneel beschikbaar te hebben, is het belangrijk

gezond te leven en problemen zo snel mogelijk aan te pakken. Opsterlands Belang

vindt de initiatieven voor een gezonde levensstijl in de dorpen belangrijk. Het helpt

wanneer mensen zoveel mogelijk binnen het eigen netwerk kunnen blijven wonen,

bijvoorbeeld met mantelzorg.

Wanneer onderlinge hulp niet lukt, kunnen de inwoners van Opsterland vertrouwen

op een sociale gemeente. Commerciële zorgaanbieders zijn gevestigd als

kleinschalige teams in dorpen, waardoor goede zorg dichtbij is. Zorgcowboys zijn niet

welkom in onze gemeente. De gemeente zal de door haar ingekochte zorg moeten

controleren op resultaat en kosten. De zorgkosten moeten betaalbaar blijven, want

alleen dan kunnen we de meest kwetsbaren blijven helpen.

Energietransitie

In het klimaatakkoord van Den Haag zijn afspraken gemaakt die invloed hebben op

het energiegebruik van onze inwoners. Deze afspraken gaan over maatregelen voor

het stoppen van het gebruik van fossiele brandstoffen (olie, gas) en overstappen op

duurzaam opgewekte energie.

Er wordt momenteel aan veel nieuwe technieken gewerkt. Niet alleen technieken om

energie op een duurzame wijze op te wekken, maar ook voor de opslag van deze

energie. Wanneer het niet waait en de zon nauwelijks schijnt, moeten de gas- en

kolencentrales de elektriciteit leveren. Een voorraad elektriciteit aanleggen is

namelijk nog steeds knap lastig, dus een opslag om de winter door te komen is er nog

lang niet.

De grootste stap die we momenteel kunnen zetten is het verminderen van gebruik

van energie door betere isolatie en zuinig gebruik. Dat scheelt dan ook meteen flink

in de portemonnee. Opsterlands Belang vindt energie besparen op dit moment veel

belangrijker dan investeren in nieuwe technieken, omdat deze nog te duur zijn of

andere vervelende gevolgen voor de leefomgeving (het milieu) hebben.

Inwoners die alvast willen investeren kunnen dat natuurlijk doen. Opsterlands Belang

steunt lokale energiecoöperaties en andere lokale initiatieven. Participatie van de

dorpsgemeenschap betekent samen bouwen aan een duurzame toekomst èn het is

op termijn nog goedkoper ook. Het streven van WEN (Wijnjewoude Energie Neutraal)

als prominente dorpscoöperatie steunen wij; we zijn heel benieuwd of de activiteiten
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om het energieverbruik voor verwarming met ca 40% te verminderen en de

resterende 60% te voorzien met groen gas uit mest kan slagen.

Kleine windmolentjes waren tot voor kort niet rendabel in Opsterland. Met de

stijgende energieprijzen zou dat kunnen veranderen. In ieder geval moet bij

eventuele plaatsing goed overleg met de buren plaats hebben gevonden. Voor

Opsterlands Belang zijn alle inwoners gelijk. Dus óf iedereen krijgt het recht om in

overleg met de buren een kleine windmolen te plaatsen, óf niemand houdt het recht

om een kleine windmolen te plaatsen.

Daarnaast zijn we voor het plaatsen van elektrische laadpalen, zowel voor auto's als

fietsen, op openbare plekken in de gemeente.

Dorp heeft eigen zeggenschap en dus geld

Elk dorp heeft de beschikking over een dorpsbudget. Dit geld keert de gemeente

jaarlijks uit aan Plaatselijk Belang en wordt ingezet door en voor het dorp. Daarmee

neemt de invloed van de inwoners op de ontwikkelingen in eigen dorp toe. Als er

initiatieven uit het dorp zijn om zaken van de gemeente over te nemen en dat blijkt

voordeliger, zal Opsterlands Belang dat steunen.

Ook vinden we, zoals eerder al gemeld, dat dorpshuizen en sportkantines gerund

door vrijwilligers geen OZB hoeven te betalen.

Om nog meer geld in het dorp te laten wil Opsterlands Belang activiteiten die

georganiseerd worden door niet-commerciële organisaties vrijstellen van leges voor

vergunningen.

Op basis van onder andere de dorpsspiegels stellen de dorpen dorpsvisies op. De

gemeente kan daarbij assisteren. De dorpsvisies zijn inmiddels in veel dorpen leidend

voor de toekomst van de dorpen. De ideeën moeten wel passen binnen de

provinciale visie en financiële grenzen. Op basis van de dorpsvisie maakt Plaatselijk

Belang samen met de gemeente een werkplan: wat wordt wanneer gedaan? Ook hier

geldt weer dat het samenwerken van initiatiefnemers onderling en met de gemeente

de kans op succes vele malen groter maakt.

Natuur en landschap

Natuur en landschap maken Opsterland tot een unieke gemeente in Fryslân. Natuur

en landschap zijn belangrijk voor recreatie, toerisme en vooral het welzijn en de

gezondheid van onze inwoners. Daarom moeten we ons unieke landschap en de

bijbehorende natuur behouden, bijvoorbeeld door het voorkomen van lichthinder.

Via het Nederlands Natuur Netwerk (NNN) willen we stimuleren en faciliteren dat

soorten bloemen, planten en gewassen elkaar kunnen vinden zodat de biodiversiteit
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in Opsterland toeneemt. Ook bermen leveren een steeds grotere bijdrage aan de

biodiversiteit. Helaas woekeren daardoor ook soorten die schadelijk zijn voor de

landbouw en overige natuur. Opsterlands Belang wil dat de gemeente deze

schadelijke soorten, zoals de Amerikaanse Vogelkers en Jacobskruiskruid, bestrijdt.

Opsterlands Belang wil bedrijven en individuen die een aantoonbare, permanente

bijdrage gaan leveren aan ons landschap en natuur, meer ruimte bieden bij

bijvoorbeeld vergunningaanvragen (‘voor wat hoort wat’ principe).

We zorgen voor stimulerend beleid op het gebied van het weer leefbaar maken van

onze zogenaamde “rotte kiezen” in het landschap, door ze weer geschikt te maken

voor bewoning bijvoorbeeld. Zo kunnen oude in verval geraakte boerenschuren en

andere ontsierende elementen in het landschap een nieuwe toegevoegde waarde

krijgen en de leefbaarheid en omgeving versterken

Landbouw

Landbouw moet perspectief houden in Opsterland. Om dat te kunnen doen moet de

verbinding worden gezocht tussen landbouw en de omgeving. Door compenserende

maatregelen voor landschap en natuur kan de sector zich blijven ontwikkelen. De

agrarische sector is en blijft belangrijk in onze gemeente. De landbouw is een

belangrijke partner van het Opsterlandse landschap. Samenwerken met de landbouw

betekent maatwerk leveren op ruimtelijk, economisch en duurzaam terrein waarbij

Opsterlands Belang wil dat alle belangen evenredig vertegenwoordigd zijn. Meer

intensieve landbouw is daarom niet de toekomst voor onze gemeente. We steunen

de boeren in hun zoektocht naar nieuwe manieren van werken in het

veenweidegebied. Opsterland is én blijft een plattelandsgemeente. Daar horen onze

boeren bij!

Tussen Ureterp en Drachten houden we een groene buffer. Dus de zuid-oost oksel

van de N381/A7 blijft groen landbouwgebied.

Werk

Werk is belangrijk voor het welzijn van mensen. Het is noodzakelijk om in de eigen

levensbehoeften te kunnen voorzien en om je een volwaardig lid van de

gemeenschap te voelen. Helaas zijn er mensen die geen werk hebben. Afgelopen

jaren heeft Opsterlands Belang ingezet om mensen zonder werk toch aan werk te

helpen en dit blijven wij doen. Als betaald werk niet lukt, dan kiest Opsterlands

Belang voor vrijwilligerswerk. Wat ons betreft moet iemand die wel kan werken, ook

een bijdrage leveren. Bij Opsterlands Belang doet iedereen mee.
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Werkgelegenheid

Ondernemers creëren werkgelegenheid en daarmee groeiende welzijn en welvaart.

Opsterland geeft dan ook ruim baan aan ondernemersinitiatief. Grote en kleine

ondernemers moeten zich welkom voelen in Opsterland zolang dat niet ten koste

gaat van het welzijn van de overige Opsterlanders. Samenwerking met naastliggende

gemeenten ligt voor de hand. Zo werken we al heel succesvol samen in het

A7-verband en in de Regio Deal. We willen werk in onze regio houden zodat onze

ondernemers ook mee kunnen blijven doen. Opsterlands Belang wil dat bedrijven uit

Opsterland actief worden uitgenodigd om in te schrijven op gemeentelijke

aanbestedingen.

Bij aanbestedingen kijken we naar kwaliteit en dus wordt niet altijd de goedkoopste

aanbieder gekozen. Werkgelegenheid in en rond Opsterland is bijvoorbeeld ook een

belangrijk criterium.

Recreatie en Toerisme

Opsterlands Belang wil recreatie en toerisme zoveel mogelijk aanmoedigen. Toerisme

is goed voor de werkgelegenheid en voor het welzijn van recreërende inwoners van

Opsterland. Toeristenbelasting wordt ingezet voor ontwikkeling van voorzieningen

voor de toerist en recreant. Het idee is dat de eigen inwoners van de gemeente hier

ook van genieten. Voorzieningen voor de toerist zijn ook voorzieningen voor de eigen

inwoners. Dan denkt Opsterlands Belang aan goede fiets- en wandelpaden, boeiende

natuur, rust, passend vertier en ruimte. Recreatie en toerisme zijn mede ontstaan

door het aantrekkelijke, natuurlijke landschap van de gemeente. Natuur en recreatie

moeten samen optrekken. Ze moeten elkaar versterken. Opsterland is geen

toeristisch eiland, we moeten samenwerken met de omliggende gemeenten om de

toerist een aantrekkelijke vakantieregio te bieden. Opsterlands Belang vindt dat de

lokale ondernemer hier sterk bij betrokken moet worden en mede

verantwoordelijkheid in moet nemen.

Sociaal

Opsterlands Belang staat voor een sociale gemeente. Wat betekent dit? Mensen

worden, zolang ze dat kunnen, aangemoedigd deel te nemen aan de maatschappij.

Als betaald werk een stap te ver is, dan is vrijwilligerswerk een goede opstap.

Maatschappelijke organisaties krijgen steeds meer moeite vrijwilligers aan zich te

binden. Mensen zonder werk kunnen hierin een goede bijdrage leveren. Opsterlands

Belang vindt dat iedereen zoveel mogelijk in beweging moet zijn, structuur in

zijn/haar leven moet hebben en zich voor de maatschappij moet inzetten. Wanneer

iemand niet kan bijdragen is er vanzelfsprekend een vangnet en willen we proberen

deze mensen toch aan de maatschappij deel te laten nemen. Zo voorkomen wij dat

men thuis zit te vereenzamen.
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Mensen willen van nature een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Wij

vinden daarom dat het hebben van (vrijwilligers)werk leidt tot verhoogd welzijn. Als

je werkt zit je beter in je vel. De gemeente moet daarom (vrijwilligers)werk maximaal

stimuleren, door te belonen maar ook te prikkelen. Verdringing van bestaande banen

met vrijwilligerswerk wil Opsterlands Belang voorkomen.

Geen enkel kind in Opsterland zou in armoede op moeten groeien. Als Opsterlands

Belang willen wij dat gezinnen geholpen worden wanneer dit nodig is. Deze hulp

heeft als doel dat het gezin zelfredzaam wordt. We willen dus niet elk jaar geld

geven, maar investeren zodat men het geld zelf kan verdienen. De gemeente kan hier

een rol in spelen, bijvoorbeeld met het kindpakket. 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.

Opsterland is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, zeker voor ouders met

kinderen. We zijn blij met het voorzieningenniveau voor de jongere kinderen. We

willen dat oudere kinderen ook actief mee kunnen doen. Activiteiten en

evenementen voor jongeren zijn en blijven daarom hard nodig. Het is belangrijk dat

zij zich ook kunnen vermaken en ontwikkelen in een vertrouwde en veilige gemeente.

Pas dan telt iedereen mee!

Het geven van een uitkering en een dak boven het hoofd voor een statushouder is

geen inburgeren. Een statushouder is pas ingeburgerd wanneer zij/hij de taal spreekt

en (vrijwilligers)werk heeft.

Zuinig met gemeenschapsgeld

De gemeentelijke organisatie levert diensten maar dat kost geld. Deze kosten worden

betaald uit de bijdrage van het Rijk, onroerendezaakbelasting (OZB), heffingen en

leges. Gemeenten hebben in tegenstelling tot bedrijven geen concurrentie. De

gemeente heeft daardoor minder natuurlijke noodzaak om te innoveren in

efficiëntie. De inwoners – en namens hen de gemeenteraad – moeten erop letten dat

op het gemeentehuis de juiste zaken worden gedaan op een slimme manier. Elke

euro die onderweg blijft hangen, is er één minder voor onze gemeente. De

gemeentelijke organisatie moet zodanig zijn ingericht dat redelijkerwijs aan de

behoeften van de inwoners wordt voldaan. Opsterlands Belang wil korte lijntjes met

de inwoners en voorkomt zo onnodige bureaucratie. Opsterlands Belang blijft tegen

het verhogen van de OZB, ook niet met inflatie!
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Resultaatgericht

We gaan altijd voor het resultaat. Dat houdt in dat we kijken naar welke resultaten in

onze lokale samenleving gewenst zijn. Het is niet zo dat als je ergens meer geld aan

uitgeeft, je ook meer waarde terugkrijgt. Dus bezuinigen hoeft niet erg te zijn; vaak

wordt er pas na een bezuiniging stevig nagedacht en wordt het werk anders

uitgevoerd. Het gaat ons om het resultaat en dat proberen we zo goedkoop (maar

wel eerlijk) mogelijk te bereiken. Zo kijken we ook naar subsidies. We rekenen

subsidies niet af op de inspanning die is verricht, maar op het resultaat wat is bereikt.

Er zijn natuurlijk nog veel meer onderwerpen waar we voor staan, namelijk:

● De gemeente is er voor de inwoners en de inwoners niet voor de gemeente;

● Net als inwoners koopt ook de gemeente bij lokale ondernemers, vooral in moeilijke tijden;

● We houden bestaande voorzieningen in de dorpen in stand;

● De brandweer is een essentiële veiligheid voor Opsterland waar we niet op inleveren;

● We hebben in Opsterland slechts 1 handhaver (boa) en dat is te weinig om regels te handhaven;

● We zoeken creatief naar oplossingen om bedrijventerreinen, zoals bij Ureterp, vitaal te houden.

● Het aanpakken van randen van wegen in het buitengebied die gevaarlijk zijn voor fietsers;

● Bepaalde planten, zoals Jacobskruiskruid, veroorzaken overlast voor de boeren. We willen dit in

goede samenwerking met andere overheden verhelpen op gemeentelijke grond;

● Subsidies voor grote zonnevelden, windmolens etcetera moeten we in Opsterland houden; een

gemeentelijk energiebedrijf zou hiervoor een optie zijn.

En alles wat hier niet is benoemd, maar toch op onze weg komt, benaderen we volgens het
basisprogramma (pagina 2).
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