1

Ooststellingwerf
sociaal, duurzaam en betrokken

Verkiezingsprogramma
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

2

PvdAOoststellingwerf : Sociaal, duurzaam en betrokken
Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Voor de Partij van de Arbeid betekent een rechtvaardige samenleving eerlijk delen, vast
werk, goed wonen, gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op
zeggenschap. Een duurzame samenleving betekent verantwoordelijkheid nemen voor de
huidige én toekomstige generaties. Dit zijn de uitgangspunten voor het
verkiezingsprogramma van de PvdAOoststellingwerf.
De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Arme mensen leven gemiddeld vele jaren
korter en hebben ook meer gezondheidsklachten. Ook zijn er verschillen in
opleidingskansen, inkomen, vermogen, arbeidsmarkt en toegang tot de woningmarkt. Veel
kinderen worden beperkt in hun kansen en mogelijkheden. Sport en cultuur zijn niet voor
iedereen bereikbaar en betaalbaar. De PvdAOoststellingwerf wil kansongelijkheid bestrijden
en investeren in wat ons bindt. Dit willen wij doen door gebruik te maken van de kracht van
mensen en met steun van een beschermende overheid.

Het sociaal domein
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Mensen die het moeilijk hebben moeten een steuntje in de rug
krijgen. Onze gemeente heeft een zeer grote reserve Sociaal Domein. Wij vinden dat alle beschikbare
budgetten en opgebouwde reserves ingezet moeten worden voor een zo optimaal mogelijk sociaal
beleid. Daarbij gaat het niet alleen om mensen die zorg nodig hebben, maar ook om zinvolle hulp aan
mensen in armoede, aan mensen die eenzaam zijn, aan mantelzorgers en aan kwetsbare ouderen.
De PvdAOoststellingwerf wil er alles aan doen om de leefomstandigheden van al onze burgers zo
goed mogelijk te laten zijn. De afgelopen jaren is er in onze ogen ten onrechte weinig geïnvesteerd in
het welzijnswerk. Wij willen de komende jaren laten zien dat Ooststellingwerf zich met recht een
sociale gemeente kan noemen.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 het inzetten van de beschikbare budgetten voor sociaal beleid. Er moet niet onnodig worden
opgepot. Iedereen moet de hulp krijgen die nodig is.
 actief beleid op de terreinen armoede, eenzaamheid, jeugdzorg, mienskip, mantelzorg en
vrijwilligerswerk.
 het onderzoeken van mogelijkheden om revalidatie in onze gemeente, met name voor senioren,
uit te breiden.

de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
een optimaal sociaal beleid
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Armoede
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Er bestaat helaas veel armoede in onze gemeente. Wij zijn van
mening dat de gemeente nog actiever aan de slag moet gaan om armoede aan te pakken. Er is geld
voor armoedebestrijding maar de vraag is of alle mensen krijgen wat ze nodig hebben. Voor veel
mensen is het (te) ingewikkeld om de juiste ingang naar voorzieningen te vinden. Recente ervaringen
in andere gemeenten met de voorzieningenwijzer (actieve, persoonlijke benadering en begeleiding
van huishoudens door wijkconsulenten) hebben geleerd dat dit wel honderden euro’s per jaar per
huishouden kan opleveren.
Armoede staat niet op zichzelf. Vaak is er sprake van complexe situaties met (huur-) schulden,
zorgmijding, sociale en/of psychische problematiek en soms ook drugsmisbruik en criminaliteit. Dan
zijn er grenzen aan schuldhulpverlening door vrijwilligers en is professionele hulpverlening nodig.
Ook laaggeletterdheid speelt een rol. Lang niet iedereen kan de juiste hulpvraag formuleren.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 het aanstellen van een ‘aanjager armoedebeleid’, die het armoedevraagstuk in Ooststellingwerf
actief gaat aanpakken. Daarbij moet er geïnvesteerd worden in professionele begeleiding vanuit het
welzijnswerk.
 een actieve benadering van mensen die op dit moment onvoldoende gebruik maken van alle
voorzieningen en regelingen die voorhanden zijn. Bij ernstige armoedegevallen moet intensieve
hulpverlening beschikbaar zijn. De mensen waar het om gaat moeten optimaal worden geholpen.
 grondig onderzoek naar de aard en omvang van de lokale (verborgen) armoedeproblematiek. Ook
is aandacht nodig voor het armoedeleed onder werkende minima. Er zijn veel mensen die te maken
krijgen met ‘armoedeval’ (geen recht op toeslagen en inkomensvoorzieningen).

de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
een actieve aanpak van de armoedeproblematiek, meer aandacht voor
laaggeletterdheid en uitbreiding professionele hulpverlening

Eenzaamheid
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Het is bekend dat steeds meer mensen zich eenzaam voelen. De
PvdAOoststellingwerf vindt afzonderlijk beleid op dit gebied hard nodig. Er is weinig bekend over de
eenzaamheidsproblematiek in Ooststellingwerf. Wat we wel weten is dat het aantal ouderen
toeneemt en dat (in het algemeen) veel ouderen zich eenzaam voelen. Ook is bekend dat
laaggeletterdheid en armoede vaak leiden tot sociaal isolement. Daarom vinden wij dat er
onderzoek gedaan moet worden naar de aard en omvang van (verborgen) eenzaamheid in
Ooststellingwerf.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 het ontwikkelen van een maatregelenpakket om eenzame mensen te helpen. Wij pleiten voor een
aanvalsplan eenzaamheidsbestrijding.
 onderzoek naar (verborgen) eenzaamheid om dit probleem beter in kaart te brengen. Want
eenzaamheid is niet alleen een probleem van ouderen, maar speelt ook bij laaggeletterden en
mensen die in armoede leven.

de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
een aanvalsplan tegen eenzaamheid
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Vrijwilligerswerk, mantelzorg, mienskip (gemeenschap)
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Er worden in onze gemeente op verschillende plaatsen activiteiten
georganiseerd voor en met mensen die daar behoefte aan hebben. Voorbeelden daarvan zijn
activiteiten in verpleegtehuis Stellinghaven, het project ‘Welzijn op dorpse schaal’ in Oldeberkoop en
het Sociaal Café in De Kompaan. Dit zijn los staande initiatieven. De PvdAOoststellingwerf pleit niet
alleen voor uitbreiding van dit soort sociale activiteiten, maar ook voor afstemming en coördinatie
van activiteiten in de diverse dorpen.
Talloze mensen in de dorpen van Ooststellingwerf zijn actief als mantelzorger of vrijwilliger en ook
voor hen is er geen centraal coördinatiepunt. Er bestaat een landelijke organisatie Mezzo, maar er is
bij ons geen lokale organisatie voor mantelzorgondersteuning. Wij willen dat de gemeente
investeert in sociale infrastructuur waarmee de samenredzaamheid in de samenleving wordt
bevorderd.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 een zichtbaar, toegankelijk centraal ‘coördinatiepunt mienskip’ van waaruit (waar nodig) sociale
activiteiten en het vrijwilligerswerk worden gefaciliteerd en ondersteund. Ook mantelzorgers moeten
hier terecht kunnen. Zo willen wij de samenredzaamheid in de samenleving stimuleren!
 meer aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers. Zij hebben een toegankelijke plek nodig
waar ze terecht kunnen met hun vragen en problemen.
 hetop peil houden van de gemeenschapsvoorzieningen in de dorpen en deze waar mogelijk te
versterken. De kleine dorpen verdienen daarbij speciale aandacht.

de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
een coördinatie- en steunpunt sociale activiteiten, vrijwilligerswerk en
mantelzorg ondersteuning
Stimuleringsmaatregelen voor jeugdwerk, preventiewerk en jeugdzorg
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Steeds meer kinderen worden aangemeld bij de jeugdzorg. Stress,
depressiviteit en oververmoeidheid komen steeds vaker voor bij jongeren. Landelijk zijn er signalen
dat passende zorg voor veel kinderen (te) laat komt, terwijl steeds meer kinderen in de problemen
komen. Om dit in onze gemeente te voorkomen willen wij het jeugdbeleid grondig onder de loep
nemen en het preventiewerk versterken. In Ooststellingwerf is er de afgelopen jaren bezuinigd op de
structurele subsidie voor het jongerenwerk. Wij vinden dat bestaande stimuleringsprogramma’s
moeten worden gehandhaafd en er ingezet moet worden op intensivering van de zorg waar nodig.
Het jongerenwerk is onderbezet, overbelast en (te) afhankelijk van schaarse vrijwilligers.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 een snelle en transparante evaluatie (quick scan) van de huidige stand van zaken in de jeugdzorg
om vervolgens in te zetten op verdere professionalisering en ondersteuning van de gebiedsteams.
 speciale aandacht voor gevallen die ‘onder de radar blijven’. Wij willen de actieve signalering
intensiveren o.a. door gebiedsteams waar nodig te ondersteunen met GGZ professionals en
samenwerking met het onderwijs en welzijnsorganisaties. Een actieve, coördinerende rol van de
gemeente is belangrijk bij zorgmijding en verborgen kinderleed.
 meer professionals in het jongerenwerk om vrijwilligers kundig te begeleiden.
 aandacht voor het groeiende probleem van kinderen die zijn betrokken bij een vechtscheiding van
hun ouders
 behoud van de peuterspeelzaalgroepen in de dorpen zodat dit bereikbaar blijft voor iedereen.
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de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:

toegankelijke professionele jeugdzorg; vroegtijdige signalering en
preventie; tijdige opschaling van jeugdzorg
Werk, arbeidsparticipatie, dagbesteding
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Weliswaar trekt de economie nu aan, maar dat betekent niet dat
daarmee de problemen van de werkloosheid zo maar zijn opgelost. Er is veel werkloosheid in onze
gemeente. Sommige families zitten generaties lang in de bijstand. Veel mensen met een beperking
kunnen moeilijk aan het werk komen.
Het hebben van een baan geeft mensen bestaanszekerheid, zorgt voor een gevoel van eigenwaarde
en leidt tot de broodnodige sociale contacten. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten
werk vinden bij ‘gewone werkgevers’. Dat soort banen zijn er nog niet genoeg. Ooststellingwerf zal
zich dan ook volop moeten blijven richten op het re-integratiebeleid om de meest kwetsbaren aan
een baan te helpen. Dat geldt ook voor dagbestedingsvoorzieningen voor de groeiende groep
mensen met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 het oprichten van een sociaal uitzendbureau voor échte banen dat zonder winstoogmerk
bemiddelt tussen werkgevers en de doelgroep. Ook willen wij een convenant met bedrijven en nonprofitorganisaties afsluiten voor het realiseren van beschut werk. Wij willen er voor zorgen dat er de
komende vier jaar minstens honderd mensen uit een uitkeringssituatie komen.
 een stimulerende rol van de gemeente om vraag en aanbod van werk bij elkaar te brengen. De
gemeente is verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van mensen met een beperking. Wij
vinden dan ook dat de gemeente daar een actieve rol in moet spelen. Mensen in de bijstand moeten
ruimte krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen.
 uitbreiden van dagbestedingsmogelijkheden voor de groeiende groep mensen met een
onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt.

de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
werk maken van werk; vooral voor de meest kwetsbaren
Criminaliteit en veiligheid
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Er is sprake van drugs-gerelateerde criminaliteit. Hierbij spelen
vaak meerdere factoren een rol, zoals armoede, werkloosheid, of sociaal/psychische problematiek.
Op sommige plekken in de gemeente is er sprake van overlast door jeugd.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
een actieve, integrale aanpak van problemen, probleemgezinnen en probleemgroepen.
Initiatieven zoals ‘het betrokken dorp’ in Haulerwijk moeten ondersteund en uitgebreid worden.
 een onderzoek naar mogelijke positieve effecten van een faciliteit voor softdrugs gebruikers in
onze gemeente. Mochten er duidelijke aanwijzingen zijn dat een dergelijke faciliteit meer controle
zou kunnen brengen op de drugs-gerelateerde criminaliteit, dan zou er onder strikte voorwaarden en
in overleg met de politie, gekeken kunnen worden naar mogelijkheden. Dit zou alleen kunnen onder
de leiding van professionele, ervaren buurtwerkers. Uiteraard moet er bij dit soort gevoelige
onderwerpen veel aandacht zijn voor samenspraak met omwonenden en belanghebbenden en moet
er sprake zijn van maatschappelijk draagvlak.
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de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
integrale aanpak van veiligheidsprogramma’s en onderzoek naar
aanpak van drugs-gerelateerde criminaliteit

Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Duurzaam ondernemen
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Het grootste deel van de inwoners van Ooststellingwerf werkt in
het MKB: in winkels, in de agrarische of toeristische sector, in de IT of de dienstverlenende sector.
De PvdAOoststellingwerf onderkent dat deze ondernemers de motor van onze lokale economie zijn.
Het is belangrijk dat zij de ruimte hebben om te ondernemen en zo voor welvaart en banen te
zorgen.
De gemeente richt zich op duurzame projecten die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het
milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Met de realisatie van het Biosintrum in
2018 en de initiatieven op het gebied van hergebruik van materialen (biobased economy) zijn er
flinke stappen gezet om Ooststellingwerf op de kaart te zetten als gemeente die voorop loopt in
duurzaamheid. Het Biosintrum moet een toonaangevend concept worden in Europa. En uiteraard is
het de bedoeling dat het Biosintrum flink wat werkgelegenheid gaat opleveren. Ook realiseert de
gemeente zonnepaneelvelden. Wij denken dat de economische kansen steeds meer liggen op het
terrein van persoonlijke dienstverlening, nieuwe vormen van zorg en sociaal ondernemerschap en in
de transitie naar een duurzame economie.
Wij vinden dat de lokale politiek een stimulerende rol kan spelen door regie op zich te nemen voor
duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld door creatieve samenwerking tussen burgers en ondernemers
te stimuleren. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een lokale duurzaamheidslening, de
Nationale Energiebespaarlening (Nationaal Energiebespaarfonds) en landelijke SDE/ISDE subsidies.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 het ontwikkelen van plannen voor duurzame energie, in samenspraak met burgers, bedrijven en
belangenorganisaties. Wij vinden dat de gemeente alles moet doen om win-win situaties te creëren
en een stimulerende en faciliterende rol moet spelen. De gemeente moet partijen bij elkaar brengen
en lokale initiatieven stimuleren. Daarom vinden wij dat de gemeente lokale organisaties zoals de
energiecoöperatie De Eendracht en de stichting Duurzaam Oosttellingwerf (DO!) moet ondersteunen
en faciliteren. De gemeente moet stimuleren dat inwoners energie afnemen bij de lokale energie
coöperatie.
 het welslagen van het Biosintrum in het belang van economische ontwikkeling. De gemeente
moet zich inzetten om de vestiging van nieuwe duurzame bedrijven te stimuleren.
 het gebruik van energiebesparende maatregelen en duurzame energiebronnen als uitgangspunt
bij de uitgifte van bouwkavels en bij het opstellen van bestemmingsplannen.
 een gemeentelijk informatiepunt waar particulieren en organisaties terecht kunnen met hun
vragen over duurzaamheid en energie.

de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
het stimuleren van duurzame lokale projecten en van particuliere
initiatieven
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Ruimtelijke kwaliteit en een schoon milieu: ons grootste kapitaal
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Ooststellingwerf is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen,
te werken en te recreëren met een hoge ruimtelijke kwaliteit en schone lucht. Dat moet zo blijven.
De agrarische sector is niet alleen in economische zin een belangrijke factor in Ooststellingwerf, maar
speelt ook een belangrijke rol bij de instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit. Naast de
natuurwaarden zijn immers de belevingswaarden van het agrarisch coulissen landschap van groot
belang. De agrarische belangen, natuurbelangen en de belangen van de toeristische sector moeten
met elkaar in evenwicht blijven.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 het optimaal behouden én benutten van de hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. Wij willen
initiatieven van bedrijven en particulieren om ruimtelijke kwaliteit te versterken stimuleren en
ondersteunen. Daarbij kan gedacht worden aan initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld: natuur
inclusieve landbouw, bermbeheer en verduurzaming van woningen en gebouwen.
 het voorkomen van verrommeling. Wij vinden dat de gemeente het onderwerp ruimtelijke
kwaliteit sterker moet verankeren in beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en
wonen. Bevordering van biodiversiteit en behoud van kwetsbare flora en fauna moet centraal staan.

de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
behoud van hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en schoon milieu
Bouwen en wonen
Wat speelt er in Ooststellingwerf? In Ooststellingwerf is het, door onze mooie omgeving en goede
voorzieningen, prima wonen. De PvdA mist een duidelijke richtinggevende visie op bouwen en
wonen in relatie tot ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De PvdA is voorstander van het huidige
principe ‘inbreiden’ voor ‘ uitbreiden’ en dat kan nu ook, omdat de tijd van grote
uitbreidingsplannen bij elk dorp voorbij is. Bouwen naar aard en schaal staat, ook in de kleine
dorpen, voorop. Karakteristieke, beeldbepalende panden moeten zoveel mogelijk worden behouden
en nieuwbouw moet passen in de landschappelijke context (buitengebied) of het karakter van de
aanwezige omliggende bebouwing (dorpen).
Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een
ankerpunt van de verbonden samenleving. Wonen doe je in een buurt of wijk in een van onze mooie
dorpen, te midden van en samen met anderen. Dit betekent dat er voldoende betaalbare sociale
huurwoningen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar moeten zijn. Jongeren en
ouderen vragen naar verschillende typen woningen, daarom is het belangrijk dat er
levensloopbestendig wordt gebouwd. Het moet mogelijk zijn een woning ‘ om te bouwen’ tot een
woning voor ouderen. Dat betekent dat woningen indien nodig moeten kunnen worden aangepast
aan wensen/behoeften van ouderen.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 het centraal stellen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit bij alle nieuwbouwplannen. Dat
betekent dat er een duidelijke visie moet komen op het bouwbeleid in relatie tot ruimtelijke kwaliteit
en duurzaamheid.
 bindende afspraken maken met corporaties over het isoleren van alle sociale huurwoningen. De
netto woonlasten mogen daardoor niet omhoog gaan.
het stimuleren van individuele initiatieven in de vorm van collectief particulier
opdrachtgeverschap. De vergrijzing en de participatiemaatschappij vragen om nieuwe woonvormen.
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Wij willen dat er niet alleen wordt gebouwd in het duurdere segment, maar dat de bouw van
starterswoningen en van andere woonvormen, zoals groepswonen, meer-generatie-woningen,
mantelzorgwoningen en ‘tiny houses’ ook gestimuleerd wordt.
 voldoende betaalbare sociale huurwoningen met woonlasten die passen bij de (lage) inkomens
van huurders. Verduurzaming van het woningbestand kan daarbij een rol spelen.
 leefbare buurten.

de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
bouwen en wonen met visie op ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en
toekomstgericht wonen
Toerisme en recreatie: Ooststellingwerf sterker op de kaart!
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Ooststellingwerf is een parel in Noord Nederland. Het is een
aantrekkelijke gemeente om in te wonen en te recreëren. De hoge ruimtelijke kwaliteit zou moeten
kunnen leiden tot meer werkgelegenheid in de toeristische sector. Gemeente en ondernemers
hebben hun krachten nu gebundeld in “Appelscha-regio 3.0” om een impuls te geven aan het
toerisme. Dit is een goede ontwikkeling. De gemeente moet deze nieuw opgepakte faciliterende rol
verder uitbouwen om op die manier bij de betrokken ondernemers en externe financiers het
vertrouwen te creëren dat Ooststellingwerf alles in zich heeft om te investeren. Samenwerking
tussen ondernemers is belangrijk.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 een betere promotie van Ooststellingwerf in z’n geheel. De centrale ligging van Appelscha tussen
plaatsen als Veenhuizen, het Fochtelooërveen, Oldeberkoop, Vledder, Frederiksoord en Bakkeveen
kan beter worden gepromoot. Oldeberkoop kan verder ontwikkeld worden als het culturele hart van
onze gemeente. Wij willen investeren in marketing (toeristische apps, websites, E-bike routes, een
meerdaagse dertien-dorpen-wandelroute, toeristische gemeentekaart, etc). Het toeristisch aanbod
moet toekomstbestendig worden.
 maatregelen die Appelscha meer allure geven als ‘poort naar het Drents-Friese Wold’, waarmee
het dorp aantrekkelijker wordt voor investeerders.
 het promoten van het Biosintrum als excursie bestemming. Zo kan het gaan fungeren als vliegwiel
voor een nieuwe vorm van ecotoerisme.

de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
betere promotie van Ooststellingwerf en
meer allure voor Appelscha als poort naar het Drents-Friese Wold
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Wegen en fietspaden
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Veiligheid gaat voor alles. Na eerdere bezuinigingen is er vorig jaar
weer 1 miljoen euro extra beschikbaar gekomen voor achterstallig wegenonderhoud. Niet alleen
onderhoud van autowegen, maar ook onderhoud van fietspaden is enorm belangrijk in ons gebied
waar zo veel inwoners en toeristen dagelijks gebruik van maken. Dat moet veilig kunnen.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 goed onderhouden fietspaden en wegen om de veiligheid van al onze weggebruikers te
garanderen. Oversteekpunten moeten voor fietsers zo veilig mogelijk zijn.

Snel internet
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Snel internet is van essentieel belang voor iedereen; het is een
minimale basisvoorziening voor het bedrijfsleven, het onderwijs en voor particulieren. Zonder snel
internet is Ooststellingwerf minder aantrekkelijk om te wonen en te werken. Steeds meer mensen
werken in het westen en wonen in het noorden; hoe fijn is het dan als je thuis kunt werken. Ook onze
jeugd kan niet zonder snel internet, zowel voor school als vrije tijd. Door een burgerinitiatief is de
aanleg van snel internet in Langedijke inmiddels gerealiseerd. De rest van de gemeente moet snel
volgen. Dit geldt zowel voor de gebieden waar nu nog geen internet is als die waar nu nog te
langzaam internet is. Snel internet is een minimale basisvoorziening voor al onze inwoners.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 zo snel mogelijk snel internet voor alle inwoners van Ooststellingwerf.

Cultuur, sport
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Sport en cultuur verbinden mensen en zijn belangrijk voor
gezondheid en welbevinden. Mensen van allerlei afkomst -jong, oud, arm of rijk- ontmoeten elkaar
bij sport. Het versterkt onderlinge contacten en het is ook nog eens goed voor gezondheid en
welbevinden. Alle reden dus om sport actief te promoten en bereikbaar te laten zijn voor iedereen.
De buurtsportcoaches leveren daar in Ooststellingwerf al een belangrijke bijdrage aan, niet alleen
voor de jeugd, maar zeker ook voor ouderen.
Kunst en cultuur bevorderen de saamhorigheid en de leefbaarheid. De vele toneelverenigingen in de
dorpen, de koren en andere vormen van amateuristische kunstbeoefening zijn hier een voorbeeld
van. Daarnaast organiseert stichting Kunstwerf in onze gemeente verschillende laagdrempelige
kwalitatief goede activiteiten op het terrein van kunst en cultuur, zoals film, muziek, lezingen en de
jaarlijkse kunstroute. En last but not least is er (het koesteren van) de unieke streekcultuur: de
Stellingwerfse taal, literatuur, geschiedenis en volkskunde. In onze gemeente wordt vanouds zorg
gedragen voor het behoud, de toepassing en de beleving ervan door de Stellingwarver
Schrieversronte. Alle reden dus ook om cultuur actief te promoten en bereikbaar te laten zijn voor
iedereen.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 een stimulerende rol van de gemeente om sport en cultuur bereikbaar voor iedereen te laten zijn.
Iedereen, oud of jong, moet minstens één sport kunnen beoefenen.
 sturen op optimale voorzieningen en op het faciliteren van initiatieven op het gebied van sport en
cultuur in plaats van sturen op beheer van budgetten.
 handhaven van de buurtsportcoaches en actieve ondersteuning van de (jeugd)coaches en het
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technisch kader in de sport. Dat is immers de kurk waar de verenigingen op drijven.
 aanleg van seizoensrobuuste sportvelden en overdekte sportaccommodaties.
 het vitaal houden van culturele organisaties zoals de Stellingwarver Schrieversronte en de
Stichting Kunstwerf en de amateurverenigingen.

de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
toegankelijke sport en cultuur voor iedereen, met speciale aandacht voor de
minima
Onderwijs
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Wij leven in een krimpregio waardoor er sprake is van
teruglopende leerlingenaantallen. Openbare en christelijke schoolbesturen zijn met elkaar in gesprek
om scholen waar nodig te fuseren om in zo veel mogelijk dorpen een basisschool te behouden.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 zoveel mogelijk behoud van basisonderwijs in de dorpen, zolang de onderwijskwaliteit
gegarandeerd kan worden. Bij fusies tot identiteitsrijke scholen moet het gedachtengoed van
openbaar onderwijs herkenbaar blijven.
 waar mogelijk investeren in brede kindcentra waarin kinderopvang, onderwijs, vrijetijdsbesteding
en zorg gecombineerd kunnen worden.

Bestuur
Burgerparticipatie, overheidsparticipatie, transparante besluitvorming
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Burgerparticipatie, zo is meerdere keren gebleken, is in
Ooststellingwerf niet op orde. Diverse gemeentelijke besluiten leidden tot verontwaardiging en
kritiek. Ook zijn er veel besloten vergaderingen in het gemeentehuis. De PvdAOoststellingwerf heeft
meerdere keren geweigerd deel te nemen aan dit soort overleggen en informatiebijeenkomsten
achter gesloten deuren, omdat wij vinden dat de politiek transparant moet zijn voor de samenleving.
De invoering van de participatiemaatschappij leidt tot steeds meer succesvolle initiatieven vanuit de
maatschappij met een groot draagvlak. De gemeente moet deze ontwikkelingen omarmen en
stimuleren. Niet alleen via geldelijke middelen, maar ook door hand- en spandiensten te verrichten:
overheidsparticipatie dus.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 een gemeentelijke politiek die in contact staat met de samenleving. De samenleving mag niet
worden overvallen door plotselinge plannen. Belangrijke beslissingen met consequenties voor
omwonenden en belanghebbenden moeten zorgvuldig voorbereid worden in samenspraak met alle
betrokkenen.
 het stimuleren en ondersteunen van initiatieven “uit de samenleving voor de samenleving”.
 meer overleg met inwoners over zaken als wegenonderhoud, groenonderhoud, inrichting van
winkelgebieden, het sociaal domein, sport, enzovoorts.
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de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
transparante besluitvorming en nauw contact met de samenleving

Ooststellingwerf een klantvriendelijke gemeente
Wat speelt er in Ooststellingwerf? De gemeente is een belangrijk aanspreekpunt voor zorg, inkomen
en participatie. Vertrouwen is uitgangspunt bij de gemeentelijke dienstverlening aan haar inwoners.
De gemeente moet in haar communicatie professioneel en klantvriendelijk zijn. Er moet rekening
worden gehouden met het feit dat mensen niet goed kunnen lezen omdat zij slechtziend, analfabeet
of laaggeletterd zijn. Bovendien zijn vooral veel ouderen niet computervaardig. Informatie moet niet
alleen leesbaar, maar ook begrijpelijk zijn en ook schriftelijk en telefonisch beschikbaar zijn.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 een gemeente die dicht bij de burger staat en als een betrouwbare en betrokken partner wordt
ervaren. De PvdAOoststellingwerf vindt dat een transparante, naar buiten tredende overheid, die
intensief met belanghebbenden communiceert, tot betere besluitvorming komt. Laaggeletterden,
digibeten en ouderen mogen niet tussen wal en schip vallen. De gemeente moet daarom weten hoe
groot deze groepen zijn en wat hun behoeftes zijn.
 open staan voor initiatieven uit de samenleving. Daarom willen wij minstens eens per half jaar
inloopbijeenkomsten organiseren waar burgers met ideeën, voorstellen, zorgen etc. kunnen komen.
 klantvriendelijke dienstverlening door gemeentelijke contactpersonen die optimaal geschoold zijn
om niet alleen de regels uit te voeren maar vooral ook om de mens achter het dossier te
respecteren.
 toegankelijke informatie; ook voor ouderen, slechtzienden, digibeten en laaggeletterden.

de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
aandacht voor de mensen

Financiën
Wat speelt er in Ooststellingwerf? De financiële toestand van onze gemeente is uitstekend. Het
meerjarenperspectief laat een positief beeld zien en de hoogte van de reserves en voorzieningen
stemt tot tevredenheid. Dat betekent dat er voldoende ruimte is om in de raadsperiode 2018-2022 in
goed overleg uitvoering te geven aan plannen tot nieuw beleid, zoals die door de diverse partijen in
hun verkiezingsprogramma's zijn opgenomen.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 uitvoering geven aan nieuw beleid in samenwerking met diverse andere partijen.
 transparante verantwoording van uitgaven door het college van B&W aan de gemeenteraad.
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Samenwerking met andere gemeenten
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Op ambtelijk niveau wordt nauw samengewerkt met de
gemeenten Weststellingwerf en Opsterland. Ambtelijke taken zijn onderling verdeeld waarbij elk van
de drie gemeenten zijn eigen specialiteiten heeft. Van een traject naar bestuurlijke fusie van
Ooststellingwerf met Weststellingwerf en/of Opsterland is nadrukkelijk geen sprake. De
PvdAOoststellingwerf wijst hierbij op de risico’s van isolatie wanneer onze buurgemeenten besluiten
te fuseren met andere naastgelegen gemeenten; bijvoorbeeld Opsterland met Smallingerland of
Weststellingwerf met Heerenveen. Dan zou Ooststellingwerf een kleine geïsoleerde gemeente
worden die fors moet investeren om alle benodigde expertise weer in eigen huis te halen.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 het onverkort voortzetten van de gesprekken over verdergaande samenwerking met de
gemeenten Weststellingwerf en Opsterland, waarbij samengaan niet een doel op zich hoeft te zijn,
maar ook niet op voorhand moet worden uitgesloten.
 het betrekken van de inwoners bij deze discussie. Voor ons is van belang wat de burgers ervan
vinden.

de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
rationele besluitvorming over samenwerking met andere gemeenten
Meer samenwerking in de Ooststellingwerfse politiek
Wat speelt er in Ooststellingwerf? Een oprechte, constructieve samenwerking tussen college, raad,
ambtenaren en samenleving, met respect voor ieders rol , is het beste voor de lokale democratie!
Immers, de politieke partijen in Ooststellingwerf zijn het over tachtig procent van de onderwerpen
met elkaar eens.
De PvdAOoststellingwerf gaat voor:
 een brede coalitie met een breed gedragen raadsprogramma
 constructieve samenwerking in de politiek in het belang van Ooststellingwerf!

de PvdAOoststellingwerf zet zich in voor:
constructieve samenwerking in het belang van Ooststellingwerf!

