‘DOOR DE BOMEN HET BOS WEER ZIEN’

2018-2022

OOSTSTELLINGWERF

INLEIDING
Een schone gemeente. Voor jou, met jou! Een gemeente waarin openheid, respect en
aandacht hoog in het vaandel staan. Waar ieder kind zijn dromen kan najagen. Waar we
zuinig zijn op landschap en natuur. Waar de sterke schouders de zwakke ondersteunen.
We willen een gemeente waarin het leven kleur krijgt op allerlei manieren.
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1. EEN SOCIALE GEMEENSCHAP
GroenLinks kiest voor een gemeente waarin we eerlijk delen. Iedereen krijgt in
Ooststellingwerf een eerlijke kans op werk, een fatsoenlijk loon, goede zorg en goed
onderwijs. GroenLinks wil dat iedereen mee kan doen en meetelt: via betaald werk,
school, mantelzorg of vrijwilligerswerk.
Geldzorgen maken mensen ziek. Armoedebestrijding is het fundament van een goed en
geslaagd sociaal beleid. Geen kind groeit op in armoede, elk kind kan mee doen aan
sport en cultuur.
GroenLinks kiest voor een actieve aanpak van de schuldenproblematiek via goede
preventie, schuldsanering en nazorg. De gemeente ondersteunt mensen bij het vinden
van betaald werk of een andere maatschappelijke activiteit.
Wat moet er gebeuren?
1) GroenLinks wil dat mensen in de bijstand met goede persoonlijke begeleiding
aan werk worden geholpen. Er komt een experiment voor regelarme bijstand,
waarbij wordt uitgegaan van mogelijkheden en kansen.
2) Vrijwilligerswerk en werkervaringsplekken mogen betaald werk niet vervangen.
3) Om langdurig werken met behoud van uitkering tegen te gaan, duren
werkervaringsplekken maximaal 6 maanden.
4) Er is voldoende ondersteuning beschikbaar bij het invullen van formulieren voor
vrijstelling van gemeentelijke belastingen. Onderzocht moet worden of er één
eenvoudig aanvraagformulier voor alle regelingen kan komen.
5) Financieel advies, toeslagen en andere mogelijkheden worden door de gemeente
proactief aangeboden.
6) Gebruik van voorzieningen in het kindpakket wordt actief gestimuleerd. De
gebiedsteams spelen hierbij een belangrijke rol.
7) GroenLinks wil dat mensen met schulden altijd ondersteuning krijgen en dat de
gemeente meewerkt aan het voorkomen van schulden.

2. NATUUR, MILIEU EN LANDSCHAP
Ooststellingwerf is een gemeente met een prachtig landschap. Dit landschap koesteren
we en willen we bewaren en versterken. De sterke teruggang van het aantal soorten
planten en dieren willen we een halt toeroepen. We willen de diversiteit in de natuur
beschermen en waar mogelijk verbeteren.
Gedegen gemeentelijk beleid over hoe we met het landschap en de natuur omgaan is
van groot belang om onze mooie omgeving voor nu en de toekomst veilig te stellen. Wij
kiezen daarom voor een economische ontwikkeling die het landschap en de natuur
ontziet en versterkt. Er komen geen grootschalige vakantieparken of "trekkers van
formaat" meer bij. Inwoners én toeristen fietsen graag en veilig in Ooststellingwerf, de
fietspaden zijn goed onderhouden en sluiten goed op elkaar aan.
Wat moet er gebeuren?
Bomen, bermen, bijen.
1) We evalueren het kapbeleid en indien nodig wordt de vergunningplicht
aangescherpt
2) Bij het kappen van gemeentelijke bomen en bij (storm)schade is de gemeente
verplicht te zorgen voor de herplanting van bomen.
3) De weg door het Fochtelooerveen moet worden afgesloten voor doorgaand
gemotoriseerd verkeer.
4) Bij onkruidbestrijding worden mechanische methoden gebruikt in plaats van
chemische onkruidbestrijding.
5) We gaan door met ecologisch bermbeheer op zoveel mogelijk plekken. Op alle
braakliggende gemeentelijke terreinen zaaien we bloemenmengsels in.
6) We stimuleren inwoners om hun tuinen te vergroenen.
7) We willen geen uitbreiding van het aantal woningen en bedrijventerreinen in het
buitengebied.
Milieu
8) Er komen fietssnelroutes naast de bestaande toeristische fietspaden ter
bevordering van woon-werk verkeer op de fiets.
9) In samenwerking met andere gemeenten en de provincie houden we
laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport boven onze gemeente tegen.
10) Het Biosintrum vervult een belangrijk rol bij het bij het ontwikkelen van
duurzame programma's en initiatieven. GroenLinks vindt het belangrijk dat de
gemeente dit ondersteunt.
11) De gemeente stimuleert het gebruik van biomaterialen, hergebruik van
grondstoffen, waar het kan, zoals bij het bouwen van woningen en bedrijven.
12) De gemeente en Omrin helpen de mensen afval beter te scheiden, zodat
hergebruik mogelijk is.
13) Veel toeristen komen voor de rust en de natuur, daarom worden
recreatiemogelijkheden die kleinschalig en duurzaam zijn, gestimuleerd.

14) We zijn zuinig met het cultuurlandschap, daarom blijft GroenLinks tegen
woningbouw op Jardinga.

3. LANDBOUW
GroenLinks zet zich in voor meer biologische landbouw en verduurzaming van de
gangbare landbouw. Groene verbreding van economische activiteiten op het platteland
is belangrijk voor de vitaliteit van ons landelijk gebied. Schone energieopwekking, het
opwerken van organische stoffen tot hoogwaardige producten en kleinschalige recreatie
zijn kansen voor onze agrariërs.
Wat moet er gebeuren?
1) De gangbare landbouw wordt gestimuleerd om schoner te ondernemen, met
aandacht voor biodiversiteit en dierwelzijn.
2) Er komen geen industriële kippen- en varkensbedrijven bij en er is in deze
gemeente geen ruimte voor megastallen.
3) GroenLinks stimuleert dat, eventueel in coöperatief verband, agrariërs hun
streekgebonden producten lokaal kunnen afzetten.
4) Vrijkomende agrarische bebouwing kan een andere, duurzame bestemming
krijgen.

4. ENERGIEBESPARING EN ENERGIEOPWEKKING
Ooststellingwerf is in 2030 volledig energieneutraal. Om dit te bereiken krijgen projecten
van en door inwoners, die helpen bij energiebesparing en duurzame energieopwekking,
hoge prioriteit. We erkennen de Energiecoöperatie De Eendracht als een belangrijke
partner waar mee wordt samengewerkt.
Wat moet er gebeuren?
1) Bij verouderde gasleidingen kijken we eerst of het terplekke zonder aardgas kan
voordat we deze gaan vervangen.
2) We blijven woningcorporaties stimuleren om te komen tot verbetering van het
energielabel van het bestaande woningenbestand.
3) Bij bouwvergunningen komt zo spoedig mogelijk de eis dat er energieneutraal
wordt gebouwd.
4) Bij projecten en activiteiten, die leiden tot energievermindering en schone
energie, is aandacht voor inwoners met een kleine beurs. Het is belangrijk dat
deze voor hen betaalbaar zijn.
5) (Schalie)gaswinning gebeurt niet in Ooststellingwerf.
6) GroenLinks is tegen ondergrondse CO2 opslag.
7) We bewerkstelligen dat CO2 in natuurlijke bronnen vastgehouden blijft door
bijvoorbeeld het grondwaterpeil in veengebieden niet te verlagen.
8) We stimuleren boeren om landbouwgrond zo te beheren dat de grond beter in
staat is CO2 vast te houden.
9) Alle dorpshuizen en gemeentelijke gebouwen worden in de komende 4 jaren
energieneutraal.
10) We willen onderzoeken of op het voormalige terrein van De Jonge Poerink in
Oosterwolde zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

5. SPORT EN CULTUUR
Sport en bewegen brengt jong en oud samen en helpt ons gezond te blijven. Levendige
verenigingen met goede voorzieningen voor sport en recreatie zijn daarvoor onmisbaar.
De gemeente blijft verantwoordelijk voor goede sportaccommodaties. Kunst en cultuur
verrijken ons leven en geven glans aan het bestaan. Het laat ons nieuwe horizonnen
zien, die je zelf niet kent. Cultuur is er voor iedereen: een bloeiend kunst- en
cultuurklimaat is daarvoor nodig met veel aandacht voor cultuuronderwijs.
Wat moet er gebeuren?
1) GroenLinks wil sport en bewegen blijvend ondersteunen en stimuleren waar dat
kan, bijvoorbeeld door de inzet van buurtsportcoaches.
2) Waar dat kan wil GroenLinks samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren
om zo goed mogelijk gebruik te maken van de accommodaties.
3) Musea, bibliotheken en culturele vorming in het basisonderwijs zijn onmisbare
basisvoorzieningen, die blijvende steun vanuit de gemeente verdienen.
4) Deelname van alle kinderen aan cultuur en sport blijven we bevorderen, Stichting
Leergeld is daar een belangrijk instrument voor.
5) Volwassenen met een minimuminkomen moeten ook mee kunnen doen aan
sport - en culturele activiteiten. We onderzoeken of een ‘Oké-pas’
(Ooststellingwerfse Kunst Educatie) hier een goed middel voor is.
6) Kunstwerf en De Stellingwarver Schrieversronte vinden wij belangrijke
organisaties die (amateur-) kunst - en cultuur(-historische) activiteiten in de
dorpen verrijken en bijdragen aan het behoud van de eigenheid van de
Stellingwerven. De subsidie van stichting Kunstwerf kan terug naar het oude,
hogere niveau.
7) Wij staan open voor initiatieven van kunstenaars.
8) We onderzoeken hoe we verder gaan met de activiteiten, die in het kader van LF
2018 zijn georganiseerd.
9) De inzet van vrijwilligers, die ervoor zorgen dat er een rijk verenigingsleven is
binnen de sport en cultuur, wordt door GroenLinks gewaardeerd en gesteund.
10) Sportkantines en sportterreinen zijn rookvrij.

6. JONG IN OOSTSTELLINGWERF
Jong zijn is leuk, leerzaam en spannend. GroenLinks wil kinderen en jongeren actief
betrekken bij wat er voor hen geregeld en georganiseerd wordt. Niet praten over, maar
mét de kinderen en de jongeren.
Wat moet er gebeuren?
1) GroenLinks wil dat de gemeente met jongeren in overleg gaat over de zaken die
hen aangaan, zoals jeugdzorg, jongerenwerk, openbare ruimte en het
voorkomen van overlast.
2) Elk dorp heeft één of meer ontmoetingsplekken, waar ze ook zelf
verantwoordelijk voor zijn. Activiteiten voor jongeren, zoals JOPPOP,
ondersteunen wij.
3) Voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een minimuminkomen is deelname
aan sport, cultuur en andere activiteiten bereikbaar. Ook zijn er regelingen die
tegemoetkomen in kosten voor school en kleding.
4) Ook de kinderen en jongeren uit deze gezinnen moeten kunnen beschikken over
een smartphone, zodat zij op school volwaardig kunnen meedoen. GroenLinks
maakt zich sterk voor een regeling die dit mogelijk maakt.
5) Het verbod op alcohol en andere drugs onder de 18 wordt streng gehandhaafd.
6) We willen een rookvrije generatie, daarom wordt roken op schoolpleinen,
sportterreinen en speeltuinen verboden.
7) Als er opgroeiproblemen zijn moeten jeugdhulpverleners snel in kunnen
springen om erger te voorkomen. De gemeente biedt ouders goede informatie
en een preventief aanbod. Waar nodig zorgt de gemeente voor een integrale
(gezins-)aanpak.
8) Wachtlijsten om voor hulp in aanmerking te komen zijn onacceptabel.
9) Als jongeren door schulden in de problemen komen, kan de gemeente helpen
door het instellen van een 'jongerenkrediet', waarbij de gemeente de schuld
overneemt en een afbetalingsregeling treft met de jongeren.

7. ZORG EN GEZONDHEID
GroenLinks wil dat iedereen mee kan doen. Met minder regels en meer vertrouwen! Met
zorg voor elkaar zodat mensen lang thuis kunnen blijven wonen, als ze dat wensen, in
hun eigen, vertrouwde omgeving. Hulp is kleinschalig georganiseerd en de
Gebiedsteams zijn bekend bij de inwoners. Centraal staat de vraag: “Hoe kunnen we u
helpen?” Inwoners die niet over voldoende eigen kracht beschikken krijgen
ondersteuning. GroenLinks kiest voor samenredzaamheid.
Wat moet er gebeuren?
1. Mantelzorg is niet verplicht, maar we ondersteunen de inwoners die mantelzorger
zijn. Daarnaast krijgen kinderen die mantelzorger zijn speciale aandacht.
2. Er is dagbesteding beschikbaar voor diegenen die het nodig hebben.
3. Persoonlijke verzorging wordt desgewenst geleverd door professionals.
4. Om zelfstandig wonen voor mensen met een beperking te realiseren, dienen
geschikte woonruimtes beschikbaar te zijn. Denk aan aanleunwoningen,
kangoeroewoningen, beschermd wonen, begeleid wonen en woningtypen waarbij
mantelzorgers in de buurt kunnen wonen, zoals (tijdelijke) Tiny Houses.
5. Hulp, huishoudelijk of anders, wordt naar behoefte geboden.
6. GroenLinks wil eenzaamheid voorkomen. Activiteiten, die de saamhorigheid
bevorderen, stimuleren we.
7. Eigen bijdragen zijn ook financieel te dragen voor inwoners met een
minimuminkomen.
8. Voor wie het reguliere aanbod van bestaande instellingen onvoldoende aansluit,
stellen we een persoonsgebonden budget (PGB) beschikbaar.
9. Hulpvragers worden actief gewezen op de mogelijkheid van onafhankelijke
cliëntondersteuning.
10. De taxipas wordt niet verschraald.

8. GEMEENTEBESTUUR
Inwoners willen terecht meer invloed op wat er gebeurt in hun gemeente. Meepraten,
meedenken en mede -beïnvloeden zien wij als belangrijke aspecten voor de komende
jaren. Daarbij hoort een open college van burgemeester en wethouders, dat
verantwoording aflegt aan haar inwoners op alle gebieden. Overheidsparticipatie draagt
bij aan het realiseren van plannen die de inwoners bedenken.
Wat moet er gebeuren?
1) GroenLinks is tegen een gemeentelijke fusie. Wij zijn voor nu tevreden met de
gemeentelijke, bestuurlijke schaal en vinden dit passen bij de Stellingwerfse
mentaliteit. Ook de letterlijke afstand met het bestuur moet niet groter worden.
2) Ambtelijke samenwerking met andere gemeenten kan de slagkracht van het
gemeente apparaat bevorderen, mits er goede afspraken zijn en het bestuur (de
gemeenterraad) niet belemmerd wordt in haar taken.
3) GroenLinks wil dat de gemeentelijke organisatie de inwoners veel meer betrekt
bij het beleid (burgerparticipatie) en bij het oplossen van maatschappelijke
problemen.
4) Inwoners die zelf plannen bedenken, die bijdragen aan een sociaal, duurzaam
Ooststellingwerf, worden ondersteund om dit te realiseren.
5) Bewoners (-organisaties) kunnen zelf het initiatief nemen om een dienst uit te
voeren, als ze vinden dat het beter/anders kan. GroenLinks wil dat dit ‘Right to
challenge’ actief door de gemeente wordt uitgedragen.
6) De burger heeft recht op inspraak. Procedures en inspraakmogelijkheden zijn
helder.
7) Informatie over de spelregels wordt tijdig geleverd aan de inwoner.

9. ONZE DORPEN
Dorpen zijn en blijven leefbaar en levendig. Investeren in wijk- en dorpsvoorzieningen
loont, want het bevordert gemeenschapszin: het gevoel dat we samen verantwoordelijk
zijn voor elkaar en voor de omgeving. Minder inwoners is een gegeven, maar dit kan niet
altijd ten koste gaan van allerlei voorzieningen. Daarom investeert GroenLinks in
voorzieningen en deze blijven betaalbaar voor de inwoners. Vluchtelingen voelen zich
welkom in de dorpen. Zolang ze hier zijn, kort of lang, zorgen we voor vluchtelingen,
ongeacht achtergrond of reden.
Wat moet er gebeuren?
1) Met woningbouwcorporaties worden bindende afspraken gemaakt voor bouw en
behoud van voldoende betaalbare huurwoningen.
2) Geen ongebreidelde woningbouw in buitengebied, wel kleinschalige bouw in en
rond de dorpen.
3) Er wordt ruimte en ruimhartige regelgeving gecreëerd voor 'anders' en duurzaam
wonen. Tiny Houses bij alle dorpen, ingepast in de omgeving. Ook het splitsen en
verduurzamen van oude grotere gebouwen wordt gemakkelijker gemaakt.
4) GroenLinks vindt dat de gemeente moet stimuleren dat er een goede en
dekkende infrastructuur voor digitale communicatie is.
5) Alle wegen in het buitengebied, waar ook fietsers gebruik van maken, worden 60
kilometer zones.
6) Krimpscholen van verschillende signatuur in één dorp werken intensiever samen,
zodat het onderwijs kwalitatief goed blijft en de kans op behoud van een
dorpsschool groter wordt.
7) Hier verblijvende vluchtelingen krijgen zinvolle bezigheden aangeboden, tegen
een vrijwilligersvergoeding. De dorpen en ondernemers worden hier meer bij
betrokken.
8) Elk dorp heeft recht op een ontmoetingsplek, waar men elkaar leert kennen,
activiteiten plaatsvinden en waar initiatieven kunnen ontstaan.
9) Goede fiets- en (buurt-)busverbindingen tussen de dorpen zijn belangrijk.

10. ONDERNEMEN
Een goed ondernemersklimaat is goed voor de gemeenschap. Het zorgt voor
werkgelegenheid en activiteiten. GroenLinks is een voorstander van duurzaam
ondernemen, waarbij de lijnen tussen productie en afname kort zijn. De problemen in
onze huidige maatschappij bieden ook kansen voor de toekomst, waarbij duurzame,
innovatieve productiemethoden een rol gaan spelen.
Wat moet er gebeuren?
1) GroenLinks stimuleert een ondernemersklimaat waarbij de drie P’s centraal staan
(People, Planet, Profit).
2) Hierbij werkt de gemeente samen met onder andere Biosintrum en DO!
(Duurzaam Ooststellingwerf).
3) Kleinschalige en lokale ondernemingen krijgen in de gemeente de ruimte om zich
te ontplooien.

KORTOM
GroenLinks staat voor duurzaamheid. Dat wil zeggen een vreedzame, gezonde en
welvarende toekomst voor mensen, dieren, natuur en landschap. In de huidige wereld is
ruim voldoende kennis aanwezig en er zijn mogelijkheden om dit te realiseren, óók in
Ooststellingwerf.

