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  MENSEN  

Mensen moeten in een zo groot mogelijke vrijheid kunnen leven. Vrijheid staat niet op zichzelf maar gaat hand in 

hand met verantwoordelijkheid voor anderen. Een zo groot mogelijke vrijheid kan alleen bestaan als er ook een 

grote mate van verdraagzaamheid en respect bestaat van mensen ten opzichte van elkaar en van de overheid 

ten opzichte van inwoners. 

 

Wij staan pal voor sociale rechtvaardigheid; iemand die niet kan voorzien in zijn onderhoud, wordt ondersteund. 

Hierbij is het uitgangspunt om mensen zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan. 

 

Vertrouwen, openheid, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn de fundamenten waarop je een sterke 

samenleving bouwt, waarbij de overheid faciliteert. De overheid is er voor de mensen en niet andersom. 
 

  ZORG EN WMO  

Het vertrouwen in een samenleving waarin mensen zich kunnen ontplooien en zelfredzaam kunnen zijn is een 

fundamentele pijler. Iedereen die buiten eigen schuld (tijdelijk of permanent), niet volledig zelfstandig kan 

functioneren wordt ondersteund. De gemeente biedt deels deze ondersteuning. De gemeente regisseert de 

toegang tot zorg praktisch en effectief. De zorginstellingen leveren efficiënte zorg. 

 

1. De gemeente is regievoerder en stelt de inwoner centraal en niet het aanbod van zorgproducten. 

2. Zorgverlening is de taak van de zorgaanbieders. 

3. Bureaucratie bij het bieden van zorg moet vermeden worden 

4. Hulpverlening geschiedt op basis van één plan per persoon of gezin onder de verantwoordelijkheid 

van één hulpverlener. 

5. Aanvragen van zorg of voorziening moet met zo min mogelijk papierwerk gebeuren, gegevens die al 

bij de gemeente bekend zijn hoeven niet meer opnieuw gevraagd te worden. 

6. Mantelzorg moet worden gekoesterd en praktisch worden ondersteund vanuit het WMO-loket. 
 

  JEUGD  

De jeugd is de toekomst. Dit legt een grote verantwoordelijkheid op een ieder die betrokken is bij de opvoeding 

van kinderen. Dit zijn in de eerste plaats de ouders. Ouders hebben de taak om kinderen tot zelfredzame 

volwassenen te ontwikkelen. Ouders hoeven dit niet alleen te doen. Zij hebben toegang tot onderwijs, sport, 

culturele- en medische voorzieningen en kunnen waar gewenst hulp inroepen. Pas wanneer kinderen 

nadrukkelijk schade wordt berokkend en de rechten van de minderjarige worden geschaad, mag de overheid in 

de plaats van de ouders treden. 

 

Het belang van het kind staat voorop. 
 

1. Jeugdhulpverlening is een essentieel onderdeel van het jeugdbeleid. De zorg voor de jeugd moet 

zoveel mogelijk als een samenhangend geheel functioneren. 

2. De gemeente spreekt ouders, jeugdzorg, de verslavingszorg en het onderwijs aan op hun taak. De 

verantwoordelijkheid ligt primair bij ouders en de jongeren zelf. Slechts in het uiterste geval ligt hier 

een taak voor de overheid. 

3. De VVD wil dat er zowel aan de jeugd, maar ook aan de ouders van kinderen goede voorlichting 

gegeven wordt over de risico´s en gevaren van social media. 
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 SENIOREN  

Senioren zijn als individu in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun zelfredzaamheid en worden 

gestimuleerd om die verantwoordelijkheid ook te nemen. Betutteling en het overnemen van individuele 

verantwoordelijkheden van mensen past niet in ons denken. 

 

1. De VVD steunt senioren in hun streven naar behoud van zelfstandigheid en actieve deelname aan 

het maatschappelijke leven. 

2. Het seniorenbeleid dient daarom primair gebaseerd te zijn op keuzevrijheid, 

zelfstandigheid, zelfredzaamheid, medezeggenschap en participatie. 

3. Plaatselijke initiatieven om senioren actief te blijven betrekken bij de samenleving 

moeten gestimuleerd worden. 

4. Het moet weer mogelijk worden om ook bij zorginstellingen in onze gemeente te 

kunnen revalideren. 

                

  SPORT  

Sporten is niet alleen leuk en gezond. Sport draagt bij aan een gezonde levensstijl, het activeert je. Door te 

sporten ontmoet je andere mensen en leer je incasseren, doorzetten en samenwerken.  

Niet alleen voor jongeren is sport belangrijk, maar ook voor senioren is het goed voor de sociale samenhang en 

draagt het bij aan de preventie van gezondheidsklachten en welvaartsziekten. Mensen met een beperking 

moeten ook kunnen sporten. Sportaccommodaties en sportverenigingen zijn voor hen toegankelijk 

   

1. Sportverenigingen moeten zichzelf kunnen bedruipen. Gelet op het maatschappelijke belang kan de 

gemeente sportverenigingen bij benodigde investeringen in sportvoorzieningen door middel van 

een tijdelijke lening financiële ondersteuning bieden. 

2. Sportevenementen kunnen belangrijk zijn in de marketing van de gemeente en/of regio. De 

gemeente faciliteert evenementen met een gemeente overschrijdende betekenis. Jaarlijks 

terugkerende evenementen hoeven niet elk jaar opnieuw een vergunning aan te vragen; zij hoeven 

alleen veranderingen te melden. Leges staan in verhouding tot gemaakte kosten. De organiserende 

instanties  zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het genereren van voldoende inkomsten. 

Financiële ondersteuning van evenementen in geld of in natura door de gemeente is eerder 

uitzondering dan regel. 

3. Er moet ruimte zijn voor de exploitatie van sportvoorzieningen door private ondernemingen. 
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  CULTUUR  

Cultuur is essentieel voor de ontwikkeling van elk mens. Het cultuurbeleid moet, in samenspraak met de burgers, 

een klimaat scheppen waarin een breed en kwalitatief cultureel leven kan gedijen. De gemeente heeft hierin een 

faciliterende rol en bemoeit zich niet met de inhoud van kunst en cultuur. De gemeente Ooststellingwerf heeft de 

afgelopen periode geholpen om ons cultureel erfgoed meer onder de aandacht te brengen. Dit is niet alleen voor 

onze inwoners, maar ook voor onze toeristen steeds meer van waarde. De gemeente denkt hierbij veelal 

grensoverschrijdend.  

Toerisme is gebaat bij cultuurtoerisme: het verlengt het toeristenseizoen. Denk daarbij aan bovenregionale en zelfs 

landelijke aantrekkingskracht van kunstroutes en bijzondere concerten, waar bijvoorbeeld de plaatselijke horeca 

baat bij heeft. Ook voor de het vestigingsklimaat en beeldvorming over Ooststellingwerf naar buiten is cultuur met 

bovenregionale uitstraling, zoals Ooststellingwerf deze kent, belangrijk.  

 

1. Cultureel ondernemerschap: instellingen verwerven eigen inkomsten. 

2. Culturele verenigingen bieden laagdrempelige mogelijkheden en zijn daardoor voor iedereen 

toegankelijk. We verwachten dat de verenigingen zichzelf bedruipen. 

3. De gemeente speelt een sleutelrol in een actief monumentenbeleid waarbij inwoners en bedrijven zo 
weinig mogelijk worden beperkt in hun eigen gedachten en ideeën. 

4. Musea en oudheidskamers hebben een zelfstandige taak en verantwoordelijkheid om voldoende 

bezoekers en inkomsten te generen voor het tonen van kunst en cultuur. 

5. Financiële ondersteuning vanuit de gemeente voor organisaties die actief zijn op het gebied van 

cultuur dient te gebeuren op basis van prestatiecontracten waarin duidelijk wordt afgesproken wat er 

van de betreffende organisatie verwacht wordt. 

 
 

 

 
  INTEGRATIE                                                                                                                          

De VVD verwerpt discriminatie. Uitgangspunt is en blijft dat iedereen in identieke gevallen gelijk wordt behandeld 

en dat de wettelijke rechten en plichten in dezelfde mate op iedereen van toepassing zijn. 

 

De gemeente voert een actief en effectief beleid om de inburgering van nieuwkomers in de samenleving zoveel 

mogelijk te bevorderen. Het eigen maken van de Nederlandse normen en waarden begint bij het leren van de 

Nederlandse taal. 
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  ONDERW IJS  

Onderwijs is de basis voor mensen om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen. 

Het onderwijs streeft naar een gelijkwaardige ondersteuning van alle leerlingen in hun kennisontwikkeling. Het 

onderwijs treedt niet in de plaats van de verantwoordelijkheid van ouders. Het onderwijs gericht zijn op een 

optimale persoonlijke ontwikkeling. Goed onderwijs is belangrijk voor het vestigingsklimaat voor nieuwkomers, 

zoals voor forenzen die vanwege de mooie woonomgeving voor Ooststellingwerf kiezen. Ooststellingwerf is trots 

op de kwaliteit van haar onderwijsinstellingen 

Het aantrekken van goed opgeleid personeel op verschillende niveaus is een uitdaging voor ondernemers. De 

afstand tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs moet kleiner. 

  PRIMAIR ONDERW IJS                                                                                                                                

Wij vinden het belangrijk dat er voor ieder kind kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs beschikbaar blijft, bij 

voorkeur in combinatie met kinderopvang en voor- en vroeg schoolse educatie. Als door afnemende 

leerlingaantallen de kwaliteit van het onderwijs in gevaar komt, moet men aansluiting zoeken bij een andere 

lokale school of een school in een nabij gelegen kern. 
 

  VOORTGEZET ONDERWIJS  
 

Samenwerking tussen het (voorbereidend) beroepsonderwijs en lokale bedrijven is van groot belang. Dit om het 

onderwijs beter af te stemmen op de dagelijkse beroepspraktijk. Omgekeerd verwachten we dat bedrijven zich 

openstellen om leerlingen kennis te laten maken met de praktijk en mogelijkheden om stages of praktijklessen te 

volgen. Hiertoe wordt actief ingezet op overleg tussen onderwijs, ondernemingen en overheid en het 

projectgericht invullen van activiteiten in dit kader. 

 

Waar mogelijk stimuleert de gemeente bedrijven en onderwijsinstellingen om samen bedrijfsscholen op te zetten 

om eigen en nieuwe medewerkers op te leiden.  

Samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven zijn niet alleen belangrijk voor de latere 

beroepskeuze, maar ook om de kennis en kunde actueel te houden. De ontwikkelingen op wetenschappelijk en 

technisch gebied gaan zo snel dat iedereen een leven lang moet blijven leren. 

Bestrijding van schooluitval en verzuim blijft een aandachtspunt. Leerplichtambtenaren en hulpverleners moeten 

goed samenwerken bij de aanpak van risicojongeren en hun ouders.  

 

1. In Nederland algemeen erkende waarden en normen krijgen aandacht binnen het onderwijs. 

2. Gelijkwaardige ondersteuning van alle leerlingen in hun ontwikkeling. Kinderen met een 

onderwijsachterstand hebben hierbij net zoveel recht op ondersteuning als kinderen met 

uitzonderlijke talenten. 

3. Goede aansluiting tussen voorschoolse educatie, basisonderwijs, en het voortgezet- en hoger 

onderwijs (doorgaande leerlijn). 

4. Faciliteer en stimuleer open dagen bij bedrijven. 

 

  HOGER ONDERWIJS                                                                                                              

 

De mogelijkheden voor het volgen van hoger onderwijs zijn in onze gemeente niet of nauwelijks aanwezig. De VVD 
pleit al langer voor het binnenhalen van HBO en Universitaire plaatsen. In de opzet van het Biosintrum is hieraan 
gedacht. Wij steunen deze initiatieven van harte. Het helpt bij het creëren van een aantrekkelijk woon- en 
vestigingsklimaat en het heeft ook een uitstralende werking voor het creëren van arbeidsplaatsen op hoger niveau. 
Het hebben van Hoger Onderwijs plekken zal kunnen bijdragen in het voorkomen van verdere ontgroening van onze 
gemeente.  
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  LEEFOMGEVING  

We leven in Ooststellingwerf in Zuid-Oost Friesland. Centraal gelegen tussen Groningen, Drenthe en de rest van 

Friesland,  in een mooie en schone omgeving en dat willen we ook zo houden. Ons landschap is mede de basis 

voor twee belangrijke pijlers onder onze gemeentelijke economie; namelijk de landbouw en toerisme/recreatie. 

Zonder ondernemers te willen beperken in hun ontplooiingsmogelijkheden is het zaak om ontwikkelingen op een 

goede manier in ons mooie cultuurlandschap in te passen.  

De VVD zet in op minder regels en restricties. Waar nodig zullen wij dit ook doortrekken in onze Omgevingsvisie 

en Omgevingsverordening. Voor de VVD geldt “Ja, mits” en niet “Nee, tenzij” 
 

  DORPENVISIE  

Wij ondersteunen de “dorpenvisie” van onze gemeente met Dorps- en Wijkcoördinatoren als verbindende schakel 

tussen bestuur en bevolking. Ook de destijds door de VVD geïnitieerde “dorpsbudgetten” hebben tot op heden hun 

effect bewezen. De dorpsbudgetten zijn mede bedoeld om de onderlinge saamhorigheid te bevorderen en te 

versterken. Deze werkwijze willen wij handhaven en zo nodig aanpassen als ontwikkelingen daarom vragen.  

De VVD wil wel meer aandacht voor de ontgroening en vergrijzing van de kleine kernen. Daarbij is bereikbaarheid 

het kernbegrip. Hierbij gaat het vooral over (openbaar en alternatief) vervoer en snel internet. Wij vragen een 

proactieve blik op uitvoering van dit beleid en de flexibiliteit om dat te veranderen waar nodig. 
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  DUURZAAMHEID  

Duurzaamheid betekent voor ons ‘verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties’. Wij kiezen voor stimuleren 

van wat duurzaam is. Ooststellingwerf is een duurzame gemeente die innovatieve bedrijven aan zich wil binden 

om deze kennisontwikkeling en daarmee de economie te stimuleren. Verbeteren van het milieu en het werken 

aan duurzaamheid kan zonder betutteling en beperkingen. Het doel van de gemeente om in 2030 volledig 

Energieneutraal te zijn is een goed richtpunt voor onze plannen om dit te realiseren. Het mag echter niet leiden 

tot krampachtig opleggen van maatregelen om dit ook te realiseren. Het begint met een mentale verandering van 

ons denken om gedragsverandering te kunnen realiseren. 

Het Biosintrum is de spil in de duurzame uitstraling van Ooststellingwerf. De VVD is steeds positief kritisch 

geweest over de ontwikkeling van het “Ecomunity Park”. VVD Ooststellingwerf staat klaar om met de 

initiatiefnemers en de nieuwe partijen uit de markt dit unieke project te laten slagen en er voor te zorgen dat 

Ooststellingwerf voorop blijft lopen op het gebied van duurzaamheid. De gemeente moet lokale organisaties die 

zich inzetten voor een energie neutrale woon- en werk omgevingondersteunen.  

 

1. De gemeente onderschrijft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en handelt daarnaar. 

2. Bij ruimte-intensieve investeringsbeslissingen, zoals bijvoorbeeld zonnepaneelvelden en 

windmolens worden toegang tot groen, natuur- en cultuurbelangen, de volksgezondheid en 

economische belangen structureel meewogen in de besluitvorming. Daarnaast wil de VVD meer 

beginspraak bij dergelijke ingrijpende projecten om zodoende breed draagvlak voor de 

besluitvorming te creëren.  

3. Wij vinden het belangrijk dat de goede kwaliteit van het water gewaarborgd blijft. Daarom willen wij 
gescheiden opvang van regenwater en (huishoudelijk) afvalwater dat vaak vervuild is met medicinale 
restanten. Ook willen wij dat er op gemeentelijk niveau stresstesten worden ingevoerd om wateroverlast 
en andere gevaarlijke en onwenselijke situaties op dit gebied goed in kaart te hebben. 

4. Daken op bedrijventerreinen en van ligboxenstallen, scholen, bedrijfsgebouwen en 

andere geschikte daken gebruiken voor zonnepanelen. 

5. Kennisontwikkeling en alle vormen van innovatie gericht op duurzame  economische 

vooruitgang moedigen wij aan. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 

en het faciliteren van bestaande initiatieven die naar aard en schaal bij onze gemeente 

passen. 

6. Gebruik blijven maken van Omrin die koploper is in de circulaire economie door een passende 
inzameling, verwerking en hergebruik van afval. Hergebruiken van afval als grondstof voor nieuwe 
producten op een economisch verantwoorde wijze past goed binnen een circulaire economie.  

7. Elektrisch vervoer bevorderen Waar mogelijk en indien financieel verantwoord de 

voertuigen van de gemeente laten rijden op biogas of elektriciteit. 

8. Handhaving van het flexibel maaibeleid teneinde de biodiversiteit te stimuleren. Nagaan of het 

maaisel van de bermen hergebruikt kan worden in de gemeente als compost. 
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  VERBINDINGEN  

Goede en veilige verbindingen zijn, voor een gezond economisch en sociaal klimaat, onontbeerlijk. Dit geldt voor 

zowel voor wegen, openbaar vervoer als digitaal. Proeven met zelfrijdend vervoer en (elektrische) leenauto’s blijven 

voor ons belangrijk om ook in de toekomst de fysieke bereikbaarheid (en leefbaarheid) van onze dorpen te kunnen 

garanderen.  

 

Ook in de toekomst zullen veel inwoners van Ooststellingwerf op eigen vervoer aangewezen blijven. Dit neemt 

niet weg dat we, samen met onze fractie in Provinciale Staten, streven naar goed dekkend en aansluitend 

openbaar vervoer met parkeermogelijkheden bij de grotere knooppunten van het OV. 

 

Snelle en betrouwbare internetverbindingen zijn inmiddels onontbeerlijk. De VVD vindt snel internet een basis 

behoefte en wil dit dan ook als zodanig benaderen. Onlangs is vanuit de provincie, mede in samenwerking met 

onze provinciale fractie een groot bedrag vrijgemaakt om het platteland te digitaliseren. Wij willen dat de gemeente 

middels een achtergestelde lening Kabelnoord die samenwerkt met DFMopGlas ervoor zorgt dat op zo kort 

mogelijke termijn de buitengbieden worden aangesloten op glasvezel en dat de woningen en bedrijven die langs 

deze route liggen daarin mee worden genomen. 

 

1. Wij willen in het kader van veiligheid duidelijke wegmarkering op wegen buiten de bebouwde kom. 

2. Wij vinden het belangrijk om snelle busverbindingen te hebben naar Leeuwarden, Groningen, 

Wolvega, Assen en Hoogeveen. Tevens dient het busstation in Oosterwolde opgeknapt te 

worden. 

3. De verdubbeling van de N381 moet richting Emmen worden doorgetrokken van Donkerbroek 

tot aan Beilen. 

4. De VVD wil de weg tussen Oosterwolde en Wolvega verder verbeteren. 

5. Kwaliteit van het wegennet is uit veiligheidsoogpunt essentieel; wij staan dan ook voor gedegen 

(en zoveel mogelijk duurzaam) onderhoud. Hierbij hoort ook goed onderhoud van de bermen. 

6. Op gevaarlijke plekken langs de weg moeten graskeien komen of een gedeeltelijke verbreding 

van de weg worden aangelegd.  

7. De VVD is voor de aanleg van een carpoolplaats met hub/busstation bij Oosterwolde. 

8. Gevaarlijke en onoverzichtelijke verkeerspunten dienen op korte termijn te worden aangepakt. 

9. Snel internet voor iedereen! 
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  W ONEN  

De VVD staat voor een dynamisch bouwbeleid. Mensen bepalen in beginsel zelf waar en hoe ze willen wonen, 

mits deze initiatieven passen binnen de kaders van de bestemming. Het is aan de gemeente om hiervoor 

heldere, eenduidige kaders te scheppen. Het recent vastgestelde woonplan lijkt nu al achterhaalt te zijn. Deze 

kaders zijn niet in steen gehouwen en zijn op basis van voortschrijdend inzicht aanpasbaar zonder de 

rechtszekerheid hierbij aan te tasten. De nieuwe omgevingswet biedt hiertoe straks de mogelijkheden. De VVD 

wil een ambitieuze woonvisie waarin uitbreiding en woningbouw wel mogelijk is en die mensen stimuleert om 

voor onze gemeente te kiezen. 

Om een veroudering van ons woningbestand te voorkomen is het van groot belang dat er ruimte is voor 

levensloopbestendige woningen, starterswoningen, woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens, tiny-houses, 

sociale- en huurwoningen. Op deze manier is er ruimte voor jong en oud om in onze gemeente te blijven wonen 

en kan de uitstroom van vooral jonge gezinnen worden tegengegaan. 

De VVD vind het belangrijk om er bij woningcorporaties op aan te blijven dringen dat het van belang is om 

sociale huurwoningen aan te blijven bieden. We vinden ook dat Actium hier nieuwbouw zou moeten kunnen 

doen. 

Wij vinden verduurzaming van het woningbestand belangrijk. De duurzaamheid van het woningbestand zal 

bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en kan ervoor zorgen dat de bevolkingssamenstelling 

evenwichtiger wordt.  

De behoefte aan zorg in en nabij de eigen woning neemt toe. Naast senioren zoeken ook steeds meer kwetsbare 

groepen als mensen met een verstandelijke of lichamelijke functiebeperking naar zorg in en nabij de eigen 

woonomgeving. Voor deze groepen wordt maatwerk geleverd in de vorm van kangoeroewoningen, levensloop 

bestendige woningen en aanleunwoningen. 
 

 

  NIEUW BOUW LOCATIES  

Wij vinden het belangrijk dat er op korte termijn uitbreidingsplannen worden gerealiseerd in de kerndorpen 

Oosterwolde, Appelscha en Haulerwijk. Er worden op dit moment bijna geen koopwoningen meer in onze 

gemeente aangeboden terwijl er voldoende vraag naar is. 

Er moet een inventarisatie worden gemaakt van de inbreidingslocaties en vervangingslocaties in alle 13 dorpen 

van onze gemeente teneinde een goede afstemming te kunnen maken op de vraag naar woningen. 

Kleinschalige lokale projecten worden op hun merites beoordeeld. (Betaalbare) huisvestingsmogelijkheden voor 

jonge mensen in de kleinere kernen blijft een belangrijk aandachtspunt, maar ook kleinschalige woonprojecten 

voor senioren moeten in onze gemeente gerealiseerd kunnen worden. 
 

  W ELSTAND  

Het gemeentelijke welstandsbeleid dient de inwoners zo veel mogelijk vrij te laten bij de bouw en aanpassing van 

hun woning. Gemeentelijke voorschriften beperken zich tot hoofdlijnen. De VVD is voorstander om de proef met 

regelvrij bouwen verder uit te breiden. De VVD blijft voorstander van het stoppen met Hûs en Hiem. 
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1. De VVD zet in op een beleid dat leidt tot minder regels  en restricties.  

Voor de VVD geldt “Ja, mits” en niet “Nee, tenzij”. 

2. Een bestemmingsplan moet naast rechtszekerheid ook flexibiliteit bieden zodat er ruimte is voor 

voortschrijdend inzicht in gewenste ontwikkelingen en voor planafwijkingen. 

3. Bij bouw- en milieuvergunningaanvragen, waarbij de wettelijke minimumeis een meldplicht is, wordt 

ook daadwerkelijk met een melding volstaan. 

4. De gemeente stelt geen zwaardere eisen dan de wetgever heeft bedoeld en zorgt dat alle 

procedures binnen de wettelijke termijnen worden doorlopen. 

5. Wij willen globalere bestemmingsplannen, waarbij niet alles tot op de laatste millimeter is geregeld. 

Juist het bestemmingsplan moet ruimte geven voor ontwikkelingen en groei. 

6. Om de leefbaarheid op het platteland te versterken gaan wij soepel om met   herbestemming van 

bijvoorbeeld agrarische bebouwing. 

7. Duidelijke “rood” voor “rood” afspraken. 

8. Wij staan achter de blijverslening, maar twijfelen aan de werking daarvan. Als uit de evaluatie 

daarvan blijkt dat de inwoners er door de te strenge regelgeving geen baat bij hebben dan moet 

de gemeente die faciliteit zelf aanbieden 
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  Ondernemen  

VVD Ooststellingwerf kiest voor het creëren van meer welvaart in plaats van het herverdelen van de bestaande 

welvaart. De gemeente zorgt ervoor dat ondernemende burgers daarvoor de ruimte krijgen. Ondernemers 

moeten zo min mogelijk te maken krijgen met regels, rompslomp of beperkingen, bijvoorbeeld op het gebied van 

openingstijden. VVD Ooststellingwerf wenst een compacte overheid die visie heeft op ondernemen en personen 

en bedrijven met ambitie verwelkomt en faciliteert. Wij bieden ruimte aan het midden- en kleinbedrijf als de motor 

van de economie. Hierbij past een beleid waarin lokale ondernemers de ruimte en mogelijkheid krijgen om in te 

schrijven voor openbare aanbestedingen van de gemeente. 

 

De VVD wil op een verantwoorde manier woon- en werkfuncties mengen. Dit zorgt voor een gevarieerdere opzet 

van het bedrijfsleven. Starters krijgen hierdoor mogelijkheden om op kleine schaal met een bedrijf te beginnen. 

 

Wanneer er landelijke richtlijnen zijn voor ondernemersvergunningen, stelt Ooststellingwerf geen aanvullende 

voorwaarden. 

 

1. De dienstverlening naar bedrijven dient integraal en klantgericht te zijn, de gemeente moet 

duidelijkheid kunnen geven over haar levertijden en zich aan haar afspraken houden, effectief en 

efficiënt. De gemeente betaalt op tijd.  

2. Uitbreiden bedrijventerrein Haulerwijk initiëren richting provincie. 

3. Verlaging van de grondprijzen van het industrieterrein teneinde nieuwe bedrijven te stimuleren 

zich in onze gemeente te vestigen. 

4. Een afrekenbare en zichtbare reductie van administratieve lasten (leges) en van de naleving. 

a. Vergunningstelsels worden verder teruggedrongen en gebundeld of vervangen door een 

algemene regel waar mogelijk.  

b. Doorlooptijden van procedures worden bekort; kortere procedures zijn financieel voordeliger. 

c. Het opnieuw leveren van informatie die al bekend is bij de gemeente en het opnieuw 

doorlopen van procedures moet niet nodig zijn. 

 

  WERK IS EEN TOPPRIORITE IT  

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in onze gemeente daalt. Dat willen we graag zo houden. 

Werk is een topprioriteit. De beste sociale voorziening is een betaalde baan. De Wet Werk en Bijstand wordt 

uitgevoerd volgens het ‘work first’ principe, waarbij het recht op een uitkering wordt gekoppeld aan het verplicht 

deelnemen aan een werkactiviteit zonder dat dit ten koste van reguliere banen gaat. Sociale zekerheid is geen 

hangmat, maar een trampoline. Niks doen is geen optie en zal leiden tot korting op de uitkering. Meedoen is 

belangrijk en ieder doet dit naar eigen mogelijkheden. Dat moet ook via de Wet Sociale Werkvoorziening, 

participatiebanen en leerwerktrajecten kunnen. Wie geen werk kan vinden, wordt geacht zich om of bij te scholen 

en zich actief in te zetten als vrijwilliger om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 
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  TOERISME EN RECREATIE  

Voor Ooststellingwerf is het economisch belang van de toerisme- en recreatiesector groot. 

 
Het productaanbod van de toeristische en recreatieve sector is (ook landelijk) aan vernieuwing toe en de 

Europese vrijetijdsmarkt vraagt steeds meer om onderscheidend vermogen. Daarnaast is sprake van een 

beperkte piek in de zomer. Het verblijf in het voor- en naseizoen en in de winter is te laag. Wij willen de 

toeristische en recreatiesector verder stimuleren en vinden dat de gemeente en Provincie hierin (in regionaal 

verband) een aanjaagfunctie hebben. 

 

De sector en de gemeente zetten zich in om versnippering te voorkomen op het gebied van promotie en 

marketingorganisaties en zet in op samenwerking tussen ondernemers. Hiermee wordt een gediversifieerd 

aanbod gecreëerd en krijgen onze gasten een pakket aan voorzieningen geboden waarbij de gast zich welkom 

weet en voelt. 

 

1. Focus op Afwisseling, Avontuurlijk, Aangenaam en Actief 

2. De gemeente geeft in haar dienstverlening zelf het goede voorbeeld voor gastvrijheid. 

3. Toeristenbelasting moet worden gebruikt voor investeringen in recreatie en toerisme. Wij zijn gebonden 
aan de afspraken binnen recreatieschap Drenthe 

4. Streven naar goede vaarwegen, goede aansluitende fiets- en wandelpaden en waar mogelijk 

ruiterpaden. 

5. Openstaan voor initiatieven die het voorzieningenpeil voor gasten en eigen inwoners op toeristisch 

recreatief gebied kunnen versterken. Daarbij speciale aandacht voor zorgrecreatie.  

6. Aanmoedigen van initiatieven van ondernemers, die in samenwerking streven naar het combineren 

van voorzieningen voor gasten van onze gemeente. 

7. Voorwaarden scheppen om het toeristenseizoen te verlengen en de realisatie van alle 

weersvoorzieningen te bevorderen.  

8. De vergrijzing biedt kansen voor de ontwikkeling van specifieke dienstverlening aan senioren. 
 
 

                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14  

  AGRARISCHE SECTOR  

De veehouderij, de land- en tuinbouwsector en de daarvan afgeleide bedrijven zijn belangrijke economische 

pijlers in onze regio. De VVD heeft veel waardering voor de ondernemers in deze sector. Door de juiste 

voorwaarden te scheppen en de nodige ruimte te creëren willen we de agrarische sector stimuleren om door te 

ontwikkelen. Innovatie in samenhang met de omgeving en gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing 

en werkgelegenheid is hierbij het middel. 

 

1. Door deregulering wordt het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne- 

energie, reststoffen en vergisting van mest en groenafval binnen de agrarische sector gestimuleerd. 

2. Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met recreatie/toerisme, 

natuurbeheer of een andere bedrijvigheid. 

3. Ruimte creëren in bestemmingsplannen, zodat ondernemers door schaalvergroting een 

volwaardig bedrijf kunnen blijven ontwikkelen. 

4. Normale agrarische bedrijfsvoering in het buitengebied mag door de woonfunctie voor derden niet 

worden belemmerd. 

5. Geen onttrekking van landbouwgrond voor natuurontwikkeling. 

6. Geen extra gemeentelijke regels boven op de provinciale, landelijke en Europese regelgeving; 

wettelijk minimum is gemeentelijk maximum. 

7. Bevordering herbestemming van leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen door 

soepele regelgeving. 
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  BESTUUR                                                                                                                                 

Banen scheppen laat de VVD graag over aan de markt, niet aan de overheid. Daarom wil de VVD een klein en 

flexibel gemeentelijk apparaat met lage lasten voor de inwoners. Dit apparaat is dienstverlenend naar de 

inwoners, ondernemers en gasten. De bestuurlijke samenwerking binnen OWO moet leiden tot meer kwalitatieve 

kennis om de toenemende en veranderende regeldruk optimaal te kunnen vertalen naar werkbaar beleid en 

minder specialistische inhuur. VVD Ooststellingwerf is voor een ambtelijke fusie, waarbij er drie gemeenten zijn 

met hun eigen ‘Couleur Localle’. Er is 1 overkoepelende secretaris die eindverantwoordelijk is voor het 

ambtelijke apparaat in de drie gemeenten.   

 

De gemeente moet zich niet bemoeien met zaken die inwoners zelf kunnen organiseren. De VVD wil daarom 

focus op de kerntaken. 

 
 

  OPENBARE ORDE EN VEIL IGHEID  

Ieder mens en organisatie is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en welzijn. Toch 

blijft een van de belangrijkste kerntaken van de gemeente veiligheid en openbare orde. Daarnaast is een 

professioneel apparaat van hulpdiensten onmisbaar. Het halen van de landelijke norm aanrijdtijden is voor VVD 

Ooststellingwerf een absolute vereiste. Ook willen wij een meer proactieve aanpak van hennepteelt en overlast 

door drugs en andere verdovende middelen in onze gemeente.  

 

1. Veiligheid maakt daarnaast deel uit van iedere portefeuille om te komen tot een integrale aanpak van 

de veiligheidszorg. 

2. Handen af van onze boa’s en hulpverleners. 

3. Voorkomen van afglijden van jongeren naar ongewenst of zelfs crimineel gedrag is de basis van een 

samenhangende (keten)aanpak binnen het jongerenbeleid. 

4. Boa’s en buurtagenten moeten bekend zijn in de gemeente en eenvoudig en direct bereikbaar zijn.  

5. VVD Ooststellingwerf wil het huidige aantal Boa’s handhaven. Daarnaast willen wij een extra Boa die 
zich bezig houdt met misdragingen die Drugs- en alcohol gerelateerd zijn.  

6. De Algemene Plaatselijke Verordening moet de politie indien nodig meer mogelijkheden bieden om 
preventief op te treden. 

7. Stevige aanpak van diegenen die de veiligheid en de openbare orde verstoren. 

8. Schadeveroorzakers betalen de aangerichte schade. 

9. Tolerantie ten aanzien van het gedrag van veelplegers is niet op zijn plaats. 

10. De gemeenteraad moet inspraak hebben op de prioriteiten en de wijze van optreden van de politie. 

11. De gemeenteraad wordt ieder jaar geïnformeerd over de aanpak van de politie in het 

algemeen en in de afhandeling van klachten over politieoptreden in het bijzonder.  

12. Een veelheid aan regels mag het evenenementenbeleid van de gemeente niet op slot 

zetten. Bij jaarlijks terugkerende evenementen waarvoor in het verleden reeds een 

vergunning is afgegeven zou een melding moeten volstaan.  
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  FINANCIËN  

De gemeente gaat verantwoord om met de haar toevertrouwde middelen. Wij willen een sluitende (meerjarige) 

begroting voor een gezonde financiële situatie. De begroting heeft  ondertussen voldoende buffer om risico’s op te 

vangen. Structurele uitgaven worden met structurele middelen gedekt. Dit geldt ook in crisistijd. Indien 

bezuinigingen noodzakelijk zijn worden de kerntaken goed uitgevoerd en bespaard op niet-kerntaken. Overschot op 

de begroting mag niet leiden tot “pret uitgaven’.  

 

1. Belastingen, waarvan de inning en handhaving meer kost dan wat het oplevert, afschaffen. 

2. De VVD wil een verlaging van de Onroerende Zaak Belasting. 

3. De gemeentelijke belastingdruk voor ondernemers moet verder omlaag. Afschaffen reclamebelasting. 

4. De gemeentelijke belastingen stijgen zo nodig niet meer dan het inflatiepercentage. Waar mogelijk 

zullen belastingen verder worden verlaagd. 

5. Gemeente Ooststellingwerf scoort goed op de lijst van gemeenten met laagste woonlasten. VVD 

Ooststellingwerf wil een plaats in de top 10 van deze lijst.  

6. De vraag: ‘Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?’ is leidend. 

7. Het collegeprogramma bevat een financiële paragraaf. 

8. De begroting is helder waardoor de gemeenteraad goed in staat is de afwegingen van het college te 

beoordelen of aan te passen. 

9. Het college legt periodiek verantwoording af aan de gemeenteraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                           


