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Dé grootste lokale partij in Ooststellingwerf. 

 
 

Verkiezingsprogramma 2022-2026  

 

LOKALE KRACHT… 
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Wie zijn wij?   

Dé lokale partij in Ooststellingwerf. 

We zijn geen linkse politieke partij, geen rechtse en zitten ook niet in 

het midden... we zijn gewoon lokaal.  

Bij elk besluit dat we nemen denken we aan onze inwoners en onze 

ondernemers. Daar draait het om. 

We hebben geen verplichtingen aan landelijke politieke partijen en zijn 

vrij om onze eigen keuzes te maken. 

 

Inleiding 

OoststellingwerfsBelang is een gemeentelijke, lokale, politieke partij.   

Het lokale belang van onze gemeente, zijn inwoners en ondernemers is voor 

OoststellingwerfsBelang leidend. M.a.w. we willen er zijn voor de inwoners. 

OoststellingwerfsBelang is als de eerste lokale partij al jaren een bepalende 

factor in de gemeentelijke politiek van Ooststellingwerf. We zijn een 

zelfstandige partij en zitten niet in een politiek links-, midden- of rechts vak en 

we hebben geen verplichting aan landelijk politieke partijen.  

OoststellingwerfsBelang is voorstander van een zelfstandige gemeente 

Ooststellingwerf, welke bestuurlijk op eigen krachten functioneert. Zelfstandig 

doen we het prima en ondanks alle financiering tegenslagen, vanuit het Rijk, 

staan we er financieel redelijk positief voor. OoststellingwerfsBelang hecht grote 

waarde aan een goede samenwerking met de buurgemeenten, waarin behoud 

van de eigen identiteit centraal staat. OoststellingwerfsBelang is voor de 

intensivering van de huidige OWO-samenwerking, waarin de nadruk ligt op 

ambtelijk samenwerken op beleids- en uitvoeringsonderdelen. 

OoststellingwerfsBelang gaat uit van de kracht van het platteland, de eigen 

gemeentelijke kracht en ziet daardoor geen reden voor een fusie / herindeling 

of andere ontwikkelingen waarbij je gokt met gemeenschapsgeld. Diverse 

onderzoeken van gerenommeerde onderzoeksbureaus onderschrijven deze 

uitgangspunten.  

 

OoststellingwerfsBelang is voor een gemeente die dicht bij haar inwoners staat 

en vanuit die positie haar eigen identiteit maar ook de identiteit en leefbaarheid 

in alle 13 dorpen wil bewaken en waar nodig verbeteren. De zelfstandige 

gemeente Ooststellingwerf biedt een thuis aan zijn inwoners, maar ook aan  

bezoekers en allen die een bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid waarin 

rechtvaardigheid, integriteit en ondernemerschap hoog in het vaandel staan.   

De basis van het handelen van OoststellingwerfsBelang is en blijft:               

Actief, Betrokken, Communicatief, Daadkrachtig en Resultaatgericht.  
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Actief  

We staan midden in de maatschappij en stellen ons voortdurend op de hoogte 

van wat er speelt in onze gemeente, bij de bewoners, de ondernemers en bij de 

diverse maatschappelijke organisaties. We maken werk van gesignaleerde 

knelpunten en zetten ons in voor oplossingen. Dit vanuit het principe hoor- en 

wederhoor toepassen. Hierbij is het uitgangspunt eerst te kijken naar de 

mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. Dus “ja tenzij” in plaats van 

“nee mits”.  

Betrokken  

OoststellingwerfsBelang voelt zich verantwoordelijk voor de eigen zelfstandige 

Ooststellingwerfse samenleving. We hebben oog voor de wensen, behoeften en 

noden van de inwoners. De inwoners van de gemeente Ooststellingwerf moeten 

kunnen rekenen en vertrouwen op een goed functionerende gemeentelijke 

overheid. Een overheid welke bereid is om in samenspraak met de inwoners 

een zelfstandige gemeente te vormen waar het goed wonen, werken, 

ondernemen en leven is. OoststellingwerfsBelang wil het verenigingsleven en 

het vrijwilligerswerk versterken, bevorderen en het unieke van alle dorpskernen 

in stand houden.   

Communicatief   

We zijn in contact met onze inwoners en ondernemers. Hiervoor organiseren we 

o.a. werkbezoeken, bezoeken bijeenkomsten van de plaatselijke belangen en 

stichtingen. Onze fractievergaderingen zijn openbaar en we staan open voor 

een ieder om zijn zegje te doen.   

  

Daadkrachtig en Resultaatgericht  

Om resultaten neer te zetten is daadkracht nodig. OoststellingwerfsBelang pakt 

door en maakt af waar we aan begonnen zijn. We doen wat we de kiezer 

beloofd hebben. Maar we durven ook keuzes te maken en we geven inzicht in 

hoe een besluit tot stand is gekomen. Wij vinden het belangrijk dat bij 

uitvoering van het beleid resultaten goed gemonitord worden, waardoor we 

bijtijds kunnen ingrijpen en bijsturen als het nodig is.  
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Wat hebben we zoal bereikt: 
 

Een korte samenvatting van ingediende / gesteunde Amendementen en Moties 

op velerlei terrein:  

OoststellingwerfsBelang heeft vanaf 1 januari jl. 9 Amendementen ingediend en 

ook bij 9 waren we mede-indiener.  

In dezelfde periode heeft OoststellingwerfsBelang 13 moties ingediend en bij 17 

waren we mede-indiener. 

De belangrijkste Amendementen waren er op gericht om een aanpassing te doen 

op het raadsvoorstel over het Armoedebeleid, Snel bouwen van sociale woningen 

en koopwoningen en de  OZB ( gemeentelijke belasting voor woningen) niet 

verhogen.  

De belangrijkste Moties waren er op gericht het college te verzoeken om 

onderzoek te doen naar b.v. het opzetten van lokaal ondersteuningspakket in het 

kader van het Corona virus waardoor inwoners, ondernemers , verenigingen en 

stichting financiële ondersteuning kregen, de bereikbaarheid en doorverwijzing 

van het gebiedsteam, het woningbouwbeleid Bouwen / Bouwen  en de 1/3 

regeling van sportaccommodaties. (meer hierover bij de verschillende specifieke 

onderwerpen)   

 

Wat is de inzet van de fractie geweest en wat vinden we belangrijk te 

behouden: 

• Huizenbouw moet mogelijk gemaakt worden in alle dorpen;  

• In standhouden van het dorpsbudget voor de dorpsbelangen en de 

wijkverenigingen in alle dorpen;  

• Uitgangspunt is Geen verhoging van de lokale lasten nu en in de nabije 

toekomst, streven is gericht op trendmatige verhogingen;  

• Sport accommodaties - We willen dat alle sportverenigingen hun 

accommodaties op orde kunnen brengen, inclusief de velden. 

• De gemeentelijke Financiën zijn op orde; 
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• Centrum ontwikkeling met ondernemers in Oosterwolde en Appelscha;  

• Veel gemeentelijke investeringen gedaan waarmee de economie wordt 

aangewakkerd en nu duidelijk volop vruchten gaat afwerpen. Resulteerde 

o.a. in de MKB vriendelijkste gemeente in Fryslân, in 2021; 

• Er is aandacht voor de gevolgen van de geplande vliegroutes van de 

vliegbasis Leeuwarden, de luchthaven Lelystad boven- en dus voor onze 

gemeente; 

• Er is een mantelzorg ondersteuner binnen het gebiedsteam voor 

ondersteuning aan de mantelzorgers. Naast de begeleiding van de 

mantelzorger is er een vorm van waardering vastgelegd voor de jongere 

en volwassen mantelzorger; 

• De  zorg voor jongeren in de jeugdzorg en de WMO is geborgd . En er is 

grip op de kosten, 

• Kunst en Cultuur structureel budget verhoogd voor activiteiten en 

centrale fysieke plek voor kunst en cultuur; 

• Indicatie vrije dagbesteding in Haulerwijk, Oldeberkoop en Oosterwolde. 

Zorg, ontmoeten en dagbesteding voor zover mogelijk in eigen dorp dicht 

bij huis;  

• Wij willen de dorpen uitbreiden en ook financieel ondersteunen.  

• Opbouwwerkers in de wijken om initiatieven van inwoners te 

ondersteunen 

• Programma’s tegen eenzaamheid  zoals b.v. “Vraag elkaar”; 

• De vervoersmogelijkheden zijn verruimd met het zgn. “automaatje” 

(rijden voor elkaar tegen een redelijke vergoeding; 

• Er is gestart met de aanleg van Glasvezel in de hele Gemeente 

Ooststellingwerf incl. het buitengebied; 
• Dat er inspraak mogelijk blijft op de bouw van windmolens tot maximaal 

15 meter bij bv. Agrarische percelen; 

• Bouwen in alle dorpen en in alle segmenten als voor Huur, Koop, Starters 
en ouderen. 

  



 

 
6 

Speerpunten OoststellingwerfsBelang  

• OoststellingwerfsBelang wil een zelfstandige gemeente Ooststellingwerf 
blijven. Het is niet nodig om als gemeente te herindelen en op te gaan in 1 
grote gemeente met meer dan 100.000 inwoners. Door samen te werken 

met de buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland, blijven we 
bestuurlijk zelfstandig, krachtig en leveren we een goede dienstverlening 

aan onze inwoners. Onze gemeente is financieel gezond en we hebben een 
goede  financiële reserve. Dit geld willen we behouden voor onze 
inwoners;  

 

• OoststellingwerfsBelang wil dat onze inwoners goed en veilig kunnen 

wonen met zo laag mogelijk gemeentelijke lasten. Inflatie correctie is 

niet te voorkomen; 

 

• OoststellingwerfsBelang wil uitbreidingen van woningen door in elk dorp 

te bouwen gericht op de vraag. Betaalbare starterswoningen voor 

jongeren , woningen voor eenoudergezinnen en alleenstaanden. 

Woningen voor  lager , middeninkomens en hogere inkomens. En 

woningen voor ouderen zoals b.v. levensloopbestendige woningen; 

 

• OoststellingwerfsBelang is een voorstander van het maken van strakke 

afspraken met de in ons gebied actieve woningbouw corporatie; 

 

• OoststellingwerfsBelang vind het belangrijk dat de zorg voor inwoners 

dicht bij huis georganiseerd wordt. Ook in de kleinere dorpen. 

OoststellingwerfsBelang is een voorstander van het ontwikkelen van 

specifiek beleid voor de statushouders en arbeidsmigranten. 

Uitgangspunt blijft dat deze groep integreert in onze samenleving; 

 

• OoststellingwerfsBelang vindt het belangrijk dat de inwoner snel en goed 

geholpen wordt. Dat er samen met u wordt gekeken naar mogelijkheden 

om uw probleem en/of uw vraag op te lossen.” JA, mits” moet het 

uitgangspunt zijn van de dienstverlening van de gemeente;  

 

• OoststellingwerfsBelang wil dat, als er zorg nodig is, er goede veilige zorg 

voor een ieder is. Goed te bereiken  voorzieningen, waarbij de nadruk ligt 

op kwaliteit en maatwerk;  

 

• OoststellingwerfsBelang wil een duurzame gemeente zijn, waarin zorg 

voor gezondheid, welzijn, veiligheid, bedrijvigheid en de omgeving 

voorop staan;  

 

• OoststellingwerfsBelang wil ruimte geven aan innovatieve projecten op 

het gebied van duurzaamheid. CO2 neutraal in 2030 zien we als 

uitdaging en stellen hier realistische plannen voor op; 

 

• Wij zijn tegen grote windturbines op ons platteland en willen geen 

uitbreiding meer van zonnepaneel velden in het buitengebied. Eerst de 

daken vullen met zonnepanelen. Eventuele aanvragen voor opwekking 
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van energie volgen strikt het uitgebreide participatie traject. M.a.w. wat 

vinden de omwonenden er van; 

 

• Verduurzamen is nodig en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We 

vinden dat de landelijke overheid mee moet betalen om bestaande 

woningen van particulieren te kunnen verduurzamen;  

 

• OoststellingwerfsBelang wil een goede digitale ontsluiting in de hele 

gemeente realiseren, door een gemeente brede aanleg van glasvezel; 

 

• OoststellingwerfsBelang wil ruimte bieden aan ondernemers voor verdere 

ontwikkeling. Door b.v. ondersteuning te bieden in aanvraagprocedures 

etc. Een gunstig vestigingsklimaat, lage lasten en het schrappen van 

overbodige regelgeving maken hier deel van uit;  

 

• OoststellingwerfsBelang wil een vrije en rechtvaardige samenleving met 

gelijke kansen voor al haar inwoners. Vrijheid betekent ook 

verantwoordelijkheid ten opzichte van je medemens en je omgeving. 

Participatie en verantwoordelijkheid nemen voor de leefomgeving willen 

we stimuleren;  

 

• OoststellingwerfsBelang wil de door ons ingevoerde dorp- en 

wijkbudgetten minimaal op het huidige niveau in stand houden, ze 

hebben hun nut meer dan bewezen; 

 

• OoststellingwerfsBelang wil de 1/3 regeling mogelijk maken voor alle 

sportverenigingen waar financiële aanvragen zijn op het gebied van 

accommodaties, sportvelden b.v. padelbanen. 

  

  



 

 
8 

Wat willen we bereiken:  

 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN  

Bestemmingsplannen en Omgevingswet  

Medio 2022 zal de Omgevingswet worden ingevoerd. Een omvangrijk proces 

met vele gevolgen voor de huidige werkwijze op het gebied van ruimtelijke  

plannen en milieu. Integratie van vele wetten en besluiten met als doel 

regulering wordt nagestreefd. 

OoststellingwerfsBelang is groot voorstander van deregulering. We zullen dan 

ook actief het proces dat leidt tot invoering van de Omgevingswet monitoren en 

er voor pleiten overbodige regels te schrappen. De op te stellen Omgevingsvisie 

moet uitstralen dat we het als een uitdaging zien om onze gemeente verder te 

ontwikkelen.   

Het plattelandskarakter van met name de kleinere kernen in de gemeente 

Ooststellingwerf wordt zo veel mogelijk behouden.  

OoststellingwerfsBelang vindt dat historie, woongenot, economie, verkeer en 

bouwkundige inpassing zorgvuldig op elkaar afgestemd moeten worden. 

Bestemmingsplannen worden helder vertaald naar de Omgevingswet.   

De volgende voorwaarden en aandachtspunten zijn voor 

OoststellingwerfsBelang van belang:  

Buitengebied:  

• Beleid gericht op behoud en minimaal aantasten van het open karakter;   

• Duidelijkheid over welke bedrijfsactiviteiten wel- en niet toegestaan zijn 

in voormalige agrarische opstallen en andere gebouwen ter voorkoming 

van ongewenste ontwikkelingen;  

• Agrarische bedrijfsgebouwen onder voorwaarden vervangen door 

woningen (functieverandering buitengebied);  

• Mogelijkheden scheppen om grote boerderijen te splitsen in meerdere 
appartementen, mede om starterswoningen te kunnen realiseren;  

• Ongebruikte landbouwgronden via een goede natuurlijke invulling door 

agrariërs laten beheren en onderhouden. Hiervoor kan subsidie 

aangevraagd worden bij de rijksoverheid;  

• Wandel-, fiets- en ATB paden ook in het buitengebied in stand houden 

en aanleggen, met respect voor onze natuurgebieden.  

Binnengebied:  

 

• Meer ruimte te bieden voor het bouwen van woningen naar eigen 

inzicht door zowel particuliere bouwers als projectontwikkelaars. 

Hierdoor ontstaat een levendig straatbeeld;  

• Uitbreiding in het binnen gebied mag niet ten koste gaan van de      
groenvoorzieningen  
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• Bouwen op inbreidingslocaties (bouwen tussen bestaande bebouwing) 

dient zorgvuldig ingepast te worden, rekening houdend met de 
aanwezige architectuur. 

• Er kan niet genoeg gebouwd worden. Uitbreiding van woningen is 
belangrijk en daarom wil Ooststellingsbelang inzetten op nieuw 
woonwijken in Oosterwolde , Appelscha en Haulerwijk. De kleinere 

kernen bouwen we op maat dus kleinschaliger. 
 

 Woningbouw:  

 

Vergrijzing van de bevolking, starters op zoek naar voordelige woningen en 

daling van het aantal bewoners per woning, zorgt voor een andere vraag 

naar woningen.  

OoststellingwerfsBelang vindt dat:  

• Er, naar behoefte, in alle dorpen mogelijkheden moeten zijn om 

woningen te kopen, te huren en te bouwen;  

• De starterslening in stand moet worden gehouden;  

• De blijvers lening als middel moet worden ingezet om inwoners die 

vanwege ouderdom of lichamelijke beperkingen aanpassingen aan hun 

woning moeten doen, te steunen in de realisatie hier van;  

• De gemeente zich actief moet inzetten om het aanbod van woningen zo 

vorm te geven dat de leefbaarheid in de kernen, maar ook in de 

dorpen,  op peil blijft; 

• Het willen wonen in het buitengebied op luxe en grote kavels 

ondersteunen / faciliteren; 

• Bouwen aan de randen van de kernen van het binnengebied mogelijk 

moet zijn; 

• Voor starters met een smalle beurs goedkope mogelijkheden moeten 

zijn om in hun woonruimte te voorzien. Te denken valt aan: 

grondgebonden eengezinswoningen waarbij verschillende vormen van 

bouwen en beheer mogelijk zijn. Zoals casco bouwen, vormen van 

huurkoop of erfpacht, “Tiny houses” en dergelijke;  

• Realisatie van de doelstellingen van de gemeente mogelijk ook kunnen 

worden bereikt door b.v. ook andere wooncorporaties dan de nu in onze 

gemeente actieve corporaties te stimuleren om actief te worden in 

Ooststellingwerf;  

• Er voor jongeren voldoende kleine studio’s of appartementen 

beschikbaar zijn. Woningen tot 40m2 worden beschouwd als 

onzelfstandige woonruimte . Dit maakt het mogelijk dat jongeren bij 

het aanvaarden van een dergelijke woning geen huurpunten verliezen. 

Hierdoor is het betrekken van deze vaak wat oudere woningen, 

aantrekkelijk voor jongeren. Ze houden voldoende huurpunten over om 

na verloop van tijd door te stromen naar een grotere woning; 

• Het zgn. generatie wonen mogelijk te maken, of ruimte te geven, in het 

buitengebied om meerdere generaties op kavels te laten wonen. Niet in 
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1 woning maar meerdere woningen. Ook te realiseren in b.v. grootte 

boerderijen welke de agrarische bestemming hebben verloren  

• De bouw en verbouw van bijzondere woonvormen gestimuleerd moet 

worden. Te denken valt aan groepswonen voor ouderen en vormen van 

begeleid wonen. Recreatieparken die hun recreatieve functie willen 

beëindigen kunnen onder voorwaarden een woningaanbod worden voor  

• Het plaatsen van mantelzorgunits/ mantelzorgwoningen mogelijk moet 

zijn, regelgeving moet hier op worden aangepast;   

• De particuliere huursector moet worden uitgedaagd om in onze 

gemeente voldoende aanbod te hebben in de categorie woningen die 

boven de sociale huurgrens vallen.  

• Verpaupering van wijken en bedrijven actief moet worden aangepakt 

door tijdige herstructurering of afbraak. Het middels bestuurlijke dwang 

moet hier voor kunnen worden ingezet.  

Passend: 

 

• Woningen voor ouderen dienen bij voorkeur op loopafstand (voor 

ouderen) van voorzieningen gelegen te zijn;  

• Woningen dienen levensloopbestendig te zijn en op eenvoudige wijze 

aan te passen aan veranderende behoeften van de bewoners naarmate 

zij beperkingen ondervinden;  

• Nieuw te bouwen woningen hebben een hoog duurzaamheidslabel en 

bieden de mogelijkheid om eenvoudig maatregelen te treffen voor 

bewoning door mensen met een beperking;   

Meer: 

 

• Stimuleren dat zowel jong als oud in de kernen kunnen blijven wonen, 

zijn de voorwaarden voor een voldoende voorzieningenniveau en 

bloeiend verenigingsleven in onze dorpen en wijken;  

• Per dorp/wijk wordt bepaald hoeveel sociale woningbouw wenselijk is. 

Hierbij dient extra aandacht te zijn voor woningbouw voor mensen met 

een beperking en ouderen;  

• We zetten in op het behoud van de huidige aantallen sociale 

huurwoningen en verwachten deze houding ook van onze 

woningcorporaties; 

Woonomgeving: 

• Wijken bieden voldoende groenvoorziening en speelgelegenheid, er kan 

worden geparkeerd op  passende plekken. Veranderende de 

leeftijdsopbouw van de jeugd in de wijk leidt tot aanpassing van de 

speelterreinen bijvoorbeeld door het plaatsen van 

vandalismebestendige fitnesstoestellen voor jong en oud;  

• Wijken worden (verkeers)veilig ontworpen of zo nodig veilig gemaakt.  
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OoststellingwerfsBelang zet in op goede leefbaarheid in de dorpen en 

wijken. We willen:  

• Een schone omgeving, waar de aanwezigheid van zwerfvuil en 
hondenpoep wordt aangepakt; 

• Deugdelijk onderhoud van het groen en de aanwezige straatverlichting, 
bankjes, speeltuintjes en dergelijke. Defecten kunnen eenvoudig worden 

gemeld ter reparatie, zowel telefonisch als digitaal, middels website en 
app;  

• Een veilige woonomgeving, goed toegankelijk voor mensen met een 

beperking! 
 

Zorg, ondersteuning en gezondheid 

De beschikbare budgetten worden steeds schaarser en dat vereist een 

zorgvuldige verdeling van de subsidiegelden die niet verloren mogen gaan aan 

bureaucratie. Iedere betrokkene bij- en in de zorg moet bereid zijn met elkaar 

samen te werken. De wijzigingen in de zorg maken dat er goede zorg op maat 

moet worden verleend binnen redelijke afstanden.  

Vervoer moet goed worden geregeld. OoststellingwerfsBelang vind dat het 

vervoer voor ouderen (dreigende eenzaamheid) en gehandicapten een mede 

verantwoordelijkheid is van de gemeente, de gemeente dient zich in te zetten 

voor het behoud van passend vervoer. Vervoer mag geen belemmering zijn 

voor een passende dagbesteding. Maatwerk is daarbij een voorwaarde. Dat is 

belangrijk om zorg- en welzijnsvoorzieningen bereikbaar te houden voor 

iedereen.  

OoststellingwerfsBelang vindt dat alle voorzieningen (cultuur, educatie, sport, 

zorg, etc.) laagdrempelig en toegankelijk moeten zijn voor alle inwoners. 

Maar in het bijzonder voor diegenen die extra steun nodig hebben. 

Mantelzorgers mogen niet te zwaar worden belast. Mantelzorgers mogen niet 

verstrikt raken in wet- en regelgeving. Waar nodig moeten zij bij de 

gemeente kunnen aankloppen met hulpvragen. 

 

Ooststellingwerf heeft aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de 

samenleving en zal hen zo veel mogelijk ontzien en waar mogelijk steunen. 

Inwoners die te weinig geld hebben voor de basisbehoeften als het betalen van 

de huur, gas, licht en water maar ook voeding, kleding , gezondheidszorg, 

onderwijs en sport, ontvangen steun om te kunnen meedoen. Voor aanspraken 

op de bijstandswet zoeken we de maximale mogelijke grenzen. 

Het toeslagenbeleid mag niet ten koste gaan van de middeninkomens, dit is een 

groep die fors bijdraagt aan ons huidige welzijn. Deze groep is de laatste jaren 

financieel onder druk komen te staan. De uitdaging voor het vinden van een 

baan moet dus aanwezig zijn.  
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Inzetten op goede preventie kan veel ongemak voorkomen. Vroegtijdig 

signaleren en hulpverlenen door bijvoorbeeld schuldpreventie medewerkers, 

Humanitas of de opbouwwerker zorgt voor tijdige aanpak en voorkomt het 

verder ontsporen van inwoners . Waar mogelijk zorgen we voor 

kwijtscheldingen,  

en steun bij verkrijgen van bijvoorbeeld Identiteitsbewijs, collectieve 

zorgverzekering, bijdrage kinderopvang, of bijzondere bijstand.  

Gemeentelijke ondersteuning- en adviesorganisaties zoals De Adviesraad sociaal 

domein, OSO (Onafhankelijke seniorenvereniging Ooststellingwerf), WTO  

(Werkgroep toegankelijkheid Ooststellingwerf) en de Gebiedsteams zijn niet 

alleen onmisbare schakels in onze welzijn keten maar leveren ons ook veel 

inzicht in de wensen en noden van onze bevolking. We vinden overleg met- en 

steun aan deze organisaties belangrijk.  

Opbouwwerk vervult een belangrijke rol in de wijk en b,v, de dagopvang. 

OoststellingwerfsBelang wil dat continueren. 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) draagt zorg voor het mee 

kunnen doen in de samenleving en het zo lang mogelijk zelfstandig en veilig 

kunnen blijven wonen in je eigen leefomgeving. Voor OoststellingwerfsBelang 

betekent dit dat wij ons zullen inzetten voor:  

 

• Handhaving en waar mogelijk verbetering van het huidige 

minimabeleid;  

• Ondersteuning van vrijwilligers- en mantelzorgactiviteiten;   

• Individueel maatwerk bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning;  

• een communicatie medewerker die zich speciaal richt op de 

communicatie met de jeugd en de verschillende vormen van 

communicatie die de jeugd gebruikt beheerst. Hiermee willen we de 

jeugd zo vroeg mogelijk te betrekken bij het gemeentelijk beleid. 

•  Een jeugd en jongeren beleid gericht op de doelgroep, maar ook op de 

ouders voor wat betreft preventie bij het gebruik van alcohol en drugs, 

maar ook in het actief handelen in drugs;    

• Begeleiding en zo nodig ondersteuning van kinderen in het primair en 

voortgezet onderwijs bij problemen zoals dyslexie, dyscalculie, autisme, 

concentratieproblemen, depressie en pestgedrag;  

• We zetten in op generatie woningen waardoor meerderde generaties in 

1 woning of met meerdere woningen op 1 kavel kunnen wonen. Dit zijn 

dan verschillende wooneenheden op 1 kavel. 

• Mogelijkheden voor inwoners ( ouderen) om te kunnen blijven wonen in 

hun eigen woning, we zetten hier onder andere de blijverslening voor in 

en het aanbieden van levensloop bestendige woningen met bijv. een 

slaapkamer op de begane grond;  

Mantelzorgwoningen : het plaatsen van een  tijdelijke mantelzorgunit 

bij een woning moet mogelijk zijn. 

• Een actief ouderenbeleid waarbij de behoeften van ouderen door de 

gemeente onderkend en zo veel als mogelijk gehonoreerd worden. In 
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de kleine  kernen krijgt deze groep vanwege het ontbreken van 

voorzieningen extra aandacht.   

• Naast ouderen met een zorgvraag zijn er ook veel vitale ouderen in 

onze samenleving die vrijwilligers werk doen.  

• Wonen, welzijn en zorg worden zo veel mogelijk met elkaar 

gecombineerd, het omvormen van dorps-en buurthuizen naar  

multifunctionele (zorg) centra heeft onze steun; 

 

OoststellingwerfsBelang bevordert een optimaal leef- en werkklimaat in de 

Gemeente Ooststellingwerf met bijzondere aandacht voor goede bereikbare 

voorzieningen in alle kernen. Naast gezondheid en veiligheid moet er aandacht 

zijn voor:  

• Verder professionaliseren en uitbouwen van de Gebiedsteams; we 

vinden het belangrijk dat de zorgverleners( gebiedsteammedewerkers)  

op de scholen aanwezig zijn, bij de huisartsen en op de 

kinderdagverblijven zodat laagdrempelig zorg en ondersteuning 

geboden kan worden.  

• Het gebiedsteam moet ook zichtbaar zijn binnen de scholen; 

• Een toegankelijk zorgsysteem, waarbij hulp aan de klant primair 

uitgangspunt is;  

• Politie, ambulance- en brandweervoorzieningen die op zijn minst aan de 

thans geldende normen voldoen op het gebied van aanrijd tijden na 

melding;  

 

ECONOMISCHE ZAKEN 

OoststellingwerfsBelang streeft naar een goede economische ontwikkeling, 

hiermee kan de verwachte bevolkingsafname voor onze regio een halt worden 

toegeroepen en worden omgebogen naar stabilisering en wellicht zelfs groei van 

ons inwonertal.  

Behoud en aantrekken van vitale, innovatieve bedrijven is hierbij een must. De 

gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte 

te geven en zijn faciliteerde rol als overheid krachtig in te zetten. 

OoststellingwerfsBelang wil dit bereiken door:  

   

• het vereenvoudigen van vergunningprocedures, het schrappen van 

onnodige vergunningen, het verminderen van de regels. Ooststellingwerf 

Belang wil waar mogelijk vergunningen vervangen door een 

meldingsplicht of algemene regels;  

• Een inkoop en aanbestedingsbeleid waar de focus ligt op het gunnen van 

werk en afnemen van diensten bij de lokale ondernemer. Dit geldt ook 

voor de (kleine) ondernemer in de zorg;  

• ZZP-ers zijn een belangrijke ondernemersgroep in onze gemeente. Het is 

van belang dat de gemeente zijn rol als informatieverstrekker, 

dienstverlener  en opdrachtgever goed op pakt. We willen dat de 

gemeente de ZZP-er ook faciliteert door b.v. de rekeningen sneller te 

betalen van of voor de geleverde diensten; 
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• Snelle digitale ontsluiting niet alleen in de kernen, maar gemeente breed.  

Ook het buitengebied wordt voorzien van glasvezelverbinding;  

• De gemeentelijke lasten voor bedrijven worden alleen aantoonbaar 

noodzakelijk verhoogd, maximaal wordt inflatiecorrectie toegepast. 

Gemeentelijke belastingen, als de OZB en WOZ, dienen ook door 

bedrijven, net als particulieren, in termijnen betaald te kunnen worden;  

• Bij te dragen aan een aantrekkelijk winkelcentrum in de vier kerndorpen. 

Dit is niet alleen belangrijk voor onze inwoners maar trekt ook publiek 

van buiten onze gemeente en toeristen aan. OoststellingwerfsBelang wil 

dat de gemeente actief leegstand en verpaupering tegengaat door 

bijvoorbeeld aanvragen voor herbestemming te faciliteren;   

• Een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren voor ondernemingen.  

OoststellingwerfsBelang zet zich actief in om de infrastructuur en 

daarmee een goede bereikbaarheid van de onderneming in combinatie 

met een schone en representatieve openbare ruimte te realiseren. Het 

faciliteren van uitbreidingsmogelijkheden zorgt voor het behouden van de 

bedrijven;  

• Centrumontwikkeling: Naast de nieuwbouw en/ of herstructurering van 

winkellocaties vind OoststellingwerfsBelang het belangrijk dat er ook 

investeringen worden gedaan die de sfeer en  ‘beleving’ van de 

winkelcentra bevorderen, samen met de ondernemers; 

• Bomen en diverse beplanting in het winkelgebied, sfeervolle bestrating 

en sfeerverlichting, plekken om te zitten en bijvoorbeeld waterpartijen 

maakt een centrum interessant en heeft een aanzuigende werking op 

toeristen en inwoners van omliggende gemeenten; 

• Winkelgebieden moeten goed toegankelijk zijn voor fietsers, voetgangers 

en mensen met een beperking;  

• Gratis parkeren in Ooststellingwerf. Zodra er voldoende parkeerplaatsen 

zijn vervalt het blauwe zone gebied waardoor er langer geparkeerd kan 

worden in het winkelgebied;  

• Het voldoende voorhanden hebben van gronden om uitbreiding van de 

industrieterreinen in Appelscha, Haulerwijk en Oosterwolde als daar 

behoefte voor is;  

• Agrariërs toestaan om aanvaardbare nevenactiviteiten te ontplooien 

waarmee voldoende economisch rendement wordt verkregen voor het 

voortbestaan van het bedrijf. Grazende koeien horen bij het 

buitengebied;  

• Het actief steunen van agrarische activiteiten, agribusiness, kleinschalige 

handel en industrie, toerisme en de recreatie;  

• Innovatie in bedrijven steunen en actief promoten. Zo mogelijk passen 

we klemmende regelgeving aan;  

• Verder uitbouwen van initiatieven op het gebied van Biobased Economy;  

• Aantrekken van hoogwaardige bedrijven waarmee we ook de hoger 

opgeleide inwoner aan onze gemeente kunnen binden. Een onderzoeks- 

en ontwikkelingscentrum zoals het Biosintrum draagt hier aan bij; 

• Aan-huis-gebonden beroepen, mits niet overlast gevend, toestaan in 

woonwijken; 

• Een actief verplaatsingsbeleid voor bedrijven die niet in woonwijken 

thuishoren en/of leiden tot overlast;   
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• Door ontwikkelen van de kernen aan de hand van visies en plannen 

waarin historie, wonen, economie, verkeer en bouwkundige inpassing 

zorgvuldig op elkaar afgestemd zijn  

 

VERKEER EN VERVOER  
   
Voor Ooststellingwerf als plattelandsgemeente zijn goede en veilige openbare 

verbindingen onontbeerlijk, het bewaken daarvan is een van de kerntaken van 

de gemeente en van levensbelang voor de economie van onze gemeente.   

OoststellingwerfsBelang zet zich in voor:  

  

• Daar waar het de veiligheid en het veiligheidsgevoel ten goede komt, is 

OoststellingwerfsBelang een voorstander van handhaving beleid op het 

gebied van te hard rijden; 

• Goed begaanbare- en goed onderhouden veilige wegen;   

• Woongebieden die dusdanig zijn ingericht dat veiligheid voor alle mensen, 

ook spelende kinderen wordt nagestreefd, zonder de  

toegankelijkheid fors te beperken;   

• Veilige- en goed onderhouden fiets- en wandelpaden, met extra aandacht 

voor de schoolroutes;  

• goede ontsluiting van (nog aan te leggen) woonwijken en 

bedrijventerreinen;   

• het zo veilig mogelijk laten verlopen van het verkeer, waarbij  

Shared Space als doel en niet als middel wordt ingezet;  

• minimaal in stand houden en kwalitatief verbeteren van het openbaar 

vervoer;  

• inspelen op veranderingen in de maatschappij met innovatieve 

oplossingen en slimme combinaties, bijvoorbeeld door gebruik te maken 

van de buurtbusorganisatie bij het schoolvervoer, vervoer voor 

dagbesteding en het vervoeren van ouderen ter voorkoming van 

eenzaamheid;  

• het realiseren van Wandel-, ATB- fietspaden en deze net als onze 

vaarroutes (kano-route Ravenswoud) te onderhouden en daarmee de 

recreatieve mogelijkheden te vergroten; 

• verder uitbreiden/verbeteren van meldmogelijkheden zoals whats app;  

• het aanpakken van onveilige verkeerssituaties met inachtneming van de 

economische belangen en mogelijke gevolgen voor reactietijden van onze 

hulpdiensten.  

 

Openbare Orde en Veiligheid  

OoststellingwerfsBelang maakt werk van de veiligheid in al zijn facetten voor 

onze inwoners en hun omgeving. Dit doen we door actief te signaleren, het 

melden van misstanden en zo mogelijk lokaal beleid er op aan te passen. De 

overheid is samen met onze inwoners verantwoordelijk voor een veilige en 

geordende gemeente, OoststellingwerfsBelang maakt hier actief deel van uit!  
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We zijn tegen het vestigen van een coffeeshop in de gemeente Ooststellingwerf, 

het lost het drugsprobleem namelijk niet op en kan niet op een legale wijze in 

bevoorrading voorzien.  

Er zijn actuele rampenplannen en een goed geoefende rampenstaf om 

eventuele calamiteiten op te kunnen vangen. Hierbij denken we vooral aan 

calamiteiten die plaats kunnen vinden in gemeenschappelijke voorzieningen 

zoals bv. Zorgaccommodaties.  

Onze gemeente is onderdeel van de Veiligheidsregio Friesland. Er is slechts 

beperkt invloed mogelijk op deze organisatie. De tijd dat de burgemeester 

hoofd van politie was en zodoende direct invloed kon uitoefenen op bijvoorbeeld 

de inzet van politie is helaas voorbij.  

Er zijn echter nog volop zaken waar we als gemeente zeggenschap over 

hebben. We zetten in op: 

• een goede inrichting van de publieke ruimten in wijken op het gebied van  

o.a. openbare verlichting en openbaar groen, dit  in samenwerking met de  

Plaatselijke Belangen en/of  Bewonerscommissies;  

• een wijkgerichte bestrijding van vandalisme en zorg voor de 

verkeersveiligheid in samenwerking met de Plaatselijke Belangen en/of 

Bewonerscommissies;   

• volop aandacht voor zaken die de veiligheid van mens, dier en milieu in 

gevaar brengen, zo nodig maken we gebruik van onze Buitengewoon 

Opsporing Ambtenaren  (BOA’s) ;   

• Een goed opgeleide en gefaciliteerde vrijwillige brandweer, gericht op de 

uitvoering van hun taken en met beperking van administratieve 

rompslomp;  

• Steun aan Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld door de gemeente;  

• Acceptabele aanrijdtijden van de diverse hulpdiensten, het platteland 

dreigt in deze op achterstand te raken;  

• Het gevoel bij alle inwoners van onze gemeente dat ze in een veilige 

omgeving wonen, hierin gesterkt door een efficiënte veiligheidsketen van 

gemeente, politie, openbaar ministerie en brandweer;  

• Preventielessen alcohol en drugs op school niet alleen voor kinderen, 

maar ook voor ouders en andere volwassenen;  

• Inzet van een preventie- of buurtsportcoach, zichtbaar op straat en 

tussen de diverse doelgroepen onder andere ter bevordering van de 

sociale cohesie;  

• Weerbaar worden van de inwoners van onze gemeente en het zich 

bewust zijn van de risico’s die crimineel gedrag met zich mee brengt;  

• Een koppeling tussen onderwijs, welzijn en sport om probleem gedrag 

van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren.  
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SPORT, RECREATIE EN CULTUUR 

OoststellingwerfsBelang ziet het verenigingsleven als een belangrijke motor van 

de samenleving. Het vrijwilligerswerk is hierbij onontbeerlijk. Behoud van 

huidige steun aan de verenigingen en  vrijwilligersorganisaties is onze inzet.   

De gemeente Ooststellingwerf heeft op het gebied van cultuur en recreatie heel 

veel te bieden, we kunnen ons hiermee onderscheiden ten opzichte van onze 

buurgemeenten.  

Sport  

OoststellingwerfsBelang vindt dat sport voor iedereen  toegankelijk moet zijn. 

Sport bevordert de geestelijke-gezondheid en zorgt voor sociale samenhang. 
We zetten in op extra aandacht voor gehandicaptensport, waarbij 

samenwerking met ‘valide’ sporters zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. 

 

De buurtsportcoaches hebben hun waarde meer dan bewezen, we willen deze 

dan ook een structureel kunnen blijven inzetten.  

 

OoststellingwerfsBelang vindt dat beheer en exploitatie van de gemeentelijke 

sporthallen en zwembaden door private organisaties moet worden uitgevoerd 

alsook door b.v. door een stichting met vrijwilligers kan worden uitgevoerd. In 

de sport zullen naast jongeren, de oudere leeftijdsgroepen meer aandacht 

vragen. Dit vraagt extra aandacht voor subsidiëring en legt druk op de 

bestaande accommodaties. De breedtesport, gericht op een verbetering van de 

kwaliteit van het sport- en bewegingsklimaat in onze gemeente, verdient onze 

steun. Het stimuleren van sportactiviteiten in verenigingsverband, waarbinnen 

het vrijwilligerswerk een grote rol speelt, bevordert de gemeenschapszin en 

verhoogt de kwaliteit van de samenleving.  

OoststellingwerfsBelang wil:  

• Passende faciliteiten voor het kunnen bedrijven van de diverse sporten;  

• Behoud en up to date houden van multifunctionele sport-(en welzijns-) 

accommodaties;   

• De 1/ 3 regeling ( gebaseerd op een gift van de gemeente van 1/3 van 

de prijs, een lening van 1/3 van de prijs en 1/3 inkomsten generen als 

aanvrager) wil OoststellingwerfsBelang uitbreiden. Niet alleen voor de 

voetbalclubs maar ook andere sportverenigingen moeten daarvoor in 

aanmerking komen zodat zij bij vernieuwbouw, nieuwbouw of 

uitbreiding financiële middelen kunnen verwerven als dat nodig is.  

• Speelveldjes in de wijken naar behoefte aanpassen of omvormen met 

speel/fitness apparaten voor ouderen en voor de jeugd met b.v. een 

Pannakooi en of een disc golf; 

• Behoud van de zwembaden in onze gemeente;  

• Dat kinderen die de basis school verlaten een zwemdiploma hebben, zo 

nodig draagt de gemeente  financieel bij, waarbij uitsluiting door 

beoefenen andere sport niet mag. 
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Recreatie / Toerisme 

• Meer bekendheid geven aan de grote diversiteit aan natuurgebieden, 

ambachten en kunst in onze gemeente binnen Nederland, Duitsland en 

België. We doen dit door structureel een PR budget beschikbaar te 

stellen voor creatieve promotie, zo mogelijk in samenwerking met het 

Recreatieschap Drenthe, met onze buurgemeenten en de inzet van 

Appelscha regio 3.0;   

• Appelscha regio 3.0 een volwaardige rol toekennen bij het in stand 

houden en verder ontwikkelen van de recreatieve voorzieningen in onze 

gemeente;  

• Wandelroutes, ATB- en fietspaden maar ook voor de paardensport 

ruiterpaden en routes realiseren en deze evenals onze vaarroutes zoals 

b.v. de Turfroute, onderhouden en daarmee de recreatieve 

mogelijkheden vergroten. Hiermee wordt ook de (verkeer) veiligheid in 

algemene zin bevordert;  

• Sfeerbeleving in de kernen realiseren en verbeteren door herinrichting 

van de openbare ruimte met gebruik van groen, bloembakken, kunst, 

sjieke lantaarns en objecten zoals bijvoorbeeld een verlichte fontein of 

kunstuitingen. Eventueel aanpassen van wegen  met sierbestrating; 

Goed onderhoud van vorenstaande sfeermaatregelen maakt hier deel 

van uit;  

 

Cultuur  

 

Wij zijn trots op onze gemeente. De Paasvuren, Sinterklaas en Carbid schieten 

maken onderdeel uit van onze cultuur, tradities en identiteit. Hier zijn we trots 

op en willen dat beschermen / behouden. 

Verder wil OoststellingwerfsBelang:  

• Stimulering cultuureducatie voor de leeftijdsgroepen 4 t/m 23; hierbij 

kan onder andere Kunstwerf een belangrijke rol vervullen, een passend 

budget is hierbij onontbeerlijk.  

• Muziekverenigingen, toneelgezelschappen etc. zodanig ondersteunen 

dat zij volop kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de kernen;   

• Behoud lokale omroep Odrie. Het is een belangrijke schakel in de 

verbinding tussen de diverse verenigingen, instellingen, de gemeente en 

onze inwoners;   

• Behoud van het culturele erfgoed en volkscultuur van onze gemeente, 

dit doen we bijvoorbeeld door het stimuleren van musea, historische 

verenigingen en projecten van de bijvoorbeeld de Stichting 

Stellingwarver Schrieversronte en Open Stal.  

• De mogelijkheden onderzoeken om het budget voor “Cultuur” te 

verhogen 

• Gemeentelijke monumenten en kunstwerken kunnen bij onderhoud 

blijvend op onze steun rekenen; 

• Realiseren van meer (grote )kunstwerken in de openbare ruimte zoals in 
winkelgebieden en op rotondes. De gemeente brede expositie van 
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beelden van Mader en bijbehorende route zien we als grote verrijking 

voor onze gemeente. We willen ruimte bieden aan lokale kunstenaars om 
hun werk in de openbare ruimtes te exposeren zoals b.v. in het 

gemeentehuis; 

• OoststellingwerfsBelang wil een specifieke plek in de gemeente creëren 

waar tal van werkgroepen en activiteiten samen kunnen komen. Een 

zgn. Bruisplek. 

 

ONDERWIJS  

Met behoud van kwaliteit wordt zoveel als mogelijk vastgehouden aan het 

aanwezige scholen bestand. De aanwezigheid van een school in onze dorpen / 

kernen bevordert een stabiele woonomgeving. OoststellingwerfsBelang wil dat 

bereiken door:  

• Maatregelen ter voorkoming van ontwikkeling- en leerachterstanden bij 

kinderen, met extra aandacht voor de voorschoolse periode (2-4jaar);  

• Voldoende goede kinderopvang, zowel vóór- als tussen- en na 

schooltijden;  

• Goede onderwijshuisvesting, voor scholen een noodzakelijke 

voorwaarde om hun taak goed uit te kunnen voeren;  

• Behoud van basisonderwijs in de dorpen door vorming van zogenaamde 

brede scholen waar openbaar en bijzonder onderwijs samen gaan is 

onze inzet. De gemeente dient dit proces te ondersteunen…  

• Effectief en multifunctioneel gebruik maken van de schoolgebouwen, zo 
mogelijk realiseren in combinatie met multifunctionele (zorg)centra;  

• Stimulering van de inzet van vakdocenten bij het bewegingsonderwijs;  

• Openbare bibliotheken in stand houden. Ze hebben een belangrijke rol 

in de begeleiding van  de groep laaggeletterden en de nieuwe 

Nederlanders;  

• We willen volop steun voor het Digitaalhuis. Steeds meer informatie 

komt digitaal en daarom is het van groot belang dat alle inwoners van 

onze gemeente de kans krijgen zich de digitale wereld eigen te maken. 

Voor de kinderen kan dat regulier in het onderwijs programma worden 

opgenomen. 

• OoststellingwerfsBelang vindt het belangrijk dat de gemeente actief zijn 

taak van ‘het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten’ invult. Jonge 

mensen dienen minstens met voldoende kwalificatie ( de zgn.  

startkwalificatie) de school te verlaten. Dit draagt bij aan een goede 

startpositie en voorkomt werkeloosheid.  

• De Bibliotheek, cultuur- milieu- en muziekeducatie zijn een waardevolle 

aanvulling op het basis- en voortgezet onderwijs. De samenwerking 

tussen scholen en verenigingen is belangrijk. Hierbij moet ruimte zijn 

voor particuliere initiatieven. 

• Als een kind speciaal onderwijs volgt en er geen geschikt aanbod in de 

buurt is, waardoor het ver moet reizen, is het rechtvaardig dat de 

gemeente bijdraagt in de vervoerskosten. 
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• OoststellingwerfsBelang wil het mogelijk maken om voor de kinderen 

die speciaal onderwijs buiten onze gemeente volgen, daar een plek 

voor te creëren binnen de eigen gemeente.  

• OoststellingwerfsBelang is van mening dat indien zorg wordt verleend 

in de scholen daar structureel geld voor is. 

 

MILIEUBELEID  

Ooststellingwerf is zich bewust van de noodzaak om duurzaamheid een 

prominente rol te geven in ons beleid. Dit niet alleen vanwege het mogelijk 

uitputten van de fossiele brandstoffen, maar voornamelijk voor het behoud van 

onze mooie landschappelijke leefomgeving. We stellen heldere doelen om in 

2030 een CO2 neutrale gemeente te zijn. We doen dit onder andere door actief 

in te  zetten op innovatie in de energie- en productieketen en gebruiken een 

jaarlijks te evalueren kalender richting 2030. 

 We betrekken maatschappelijke organisaties zoals energie coöperatie “De 

Eendracht”, en het bedrijfsleven bij het opstellen van onze 

duurzaamheidsdoelstellingen en geven hen een participerende rol.  

Bestaande bedrijven willen we behouden, ze kunnen zo nodig uitbreiden en zich 

verder ontwikkelen, passend op de juiste locaties en met respect voor onze 

leefomgeving.   

In de bermen langs de gemeentelijke wegen uitbreiding van de Biodiversiteit 

ten goede van de bijen en vlinders 

Afval kennen we in vele vormen, een juiste aanpak bij het verzamelen, 

scheiden  en verwerken zorgt voor minder onnodige verspilling en belasting van 

ons milieu. Het product afval is niet per definitie een bedreiging, maar juist ook 

een grote kans op behoud en verbetering van ons leefmilieu, denk hierbij 

bijvoorbeeld aan maximaal hergebruik van restmaterialen.   

We stellen daarbij de volgende doelen:  

• Hergebruik van restmaterialen als primair uitgangspunt;  

• Een goede scheiding van afvalstromen;  

• Voorkomen van verspilling;  

• Actief beleid op afvaldumping in onze leefomgeving;  

• Bewustwordingscampagnes die heldere doelen stellen, laagdrempelig zijn 

en motiverend werken;  

• Beperking regels aanleveren asbesthoudend materiaal dit voorkomt 

illegale dumping en bevordert de inleverbereidheid; 

• Energiewinning uit afvalstromen stimuleren.  

 
We zetten in op het toewerken naar een zogenaamde “circulaire economie” 

waarbij te gebruiken materialen een minimale belasting voor het milieu 
veroorzaken en voor hergebruik geschikt zijn.  
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Ambities van OoststellingwerfsBelang in deze zijn:  

 

• Stimuleren van milieubewust gedrag, inzet is belonen in plaats van 

belasten;  

• Stimuleren door informeren en dereguleren;  

• Stimuleren van energiebesparende maatregelen en toepassing van 

duurzame energie;  

• Stimuleren van innovatieve vormen van energieopwekking;  

• Stimuleren van het plaatsen van elektrische laadpalen en laad 

lantaarnpalen op openbare parkeerplaatsen, maar ook bij het 

gemeentehuis worden een aantal laadpalen gerealiseerd;  

• Verder uitwerken van het proces Biobased Economy;  

• Geluidsruimte op maat;  

• Veilige bedrijvigheid met steun aan te nemen duurzaamheid- 

maatregelen;  

• Gemeente Ooststellingwerf geeft het goede voorbeeld: gemeentelijke 

gebouwen worden verder voorzien van zonnepanelen en waar mogelijk 

worden energiebesparende maatregelen genomen;   

• Gemeentelijke voertuigen en werktuigen voldoen aan hoge milieu 

eisen;   

• Een energie neutrale gemeentelijke organisatie;  

• Knellende regelgeving op het gebied van duurzaamheid oplossen;  

• Asbest uit ons gemeentelijk leef milieu;  

•  Zo nodig handhaving van de milieuregels die aan burgers en het    

bedrijfsleven gesteld zijn; 

 

FINANCIËN  

De financiële bijdragen vanuit Den Haag naar de gemeenten zal ook in de 

komende jaren onder druk komen te staan. Daarnaast worden er meer taken 

van de rijksoverheid naar de gemeenten overgeheveld. Dit betekent dat de 

gemeente minder geld heeft om te besteden, maar er wel meer taken en 

verantwoordelijkheden bij krijgt.  

OoststellingwerfsBelang is voor een nuchter, doordacht en solide financieel 

beleid. De inwoners van de gemeente Ooststellingwerf mogen er op vertrouwen 

dat er een betrouwbare gemeente is die zich profileert als een gedegen 

kasbeheerder met een deugdelijke financiële huishouding. Met beheersing van 

de gemeentelijke schulden, maar waar ook ruimte is voor investeringen.  

  

Goed financieel beleid houdt ook in dat het alert is op de ontwikkelingen binnen 

het rijksbeleid en economische ontwikkelingen waar de gemeente mee is of kan 

worden geconfronteerd.  

Er moet een evenwicht zijn tussen de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. 

Structurele uitgaven moeten in verhouding staan met structurele middelen. 

Eenmalige financiële meevallers mogen niet worden ingezet voor structurele 

uitgaven.   
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OoststellingwerfsBelang zet in op het niet verhogen van de gemeentelijke 

belastingen. OoststellingwerfsBelang wil voorkomen dat gemeentelijke 

belastingen onnodig stijgen. De leges en heffingen zijn kostendekkend gemaakt 

en deze moeten worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld. 

OoststellingwerfsBelang wil in de komende periode onderzoek doen naar de 

kostenkant van de leges en heffingen. Kan het anders of goedkoper, waardoor 

leges en heffingen naar beneden kunnen worden bijgesteld;   

  

Subsidies worden veelal verstrekt op basis van een inspanningsverplichting. Met 

name de grotere subsidiestromen wil OoststellingwerfsBelang koppelen aan het 

behaalde resultaat.   

Op deze manier kan de gemeenteraad, als controlerend orgaan, beter haar taak 

uitvoeren. Het heeft onze voorkeur de gelden en subsidiestromen laag in de  

maatschappij neer te leggen, met een heldere prestatieverplichting. Daarmee 

wordt voorkomen dat er veel geld in de overhead wordt gestoken.   

Samengevat staat OoststellingwerfsBelang voor:  

• Een deugdelijke financiële huishouding;  

• Beheersing c.q. afbouw van de gemeentelijke schulden;  

• Ruimte voor investeringen;   

• Alertheid op (financiële) ontwikkelingen in het Rijksbeleid en 

economische ontwikkelingen;  

• Structurele uitgaven dekken uit de structurele middelen;  

  

 Ons financieel beleid is gericht op:  

• Geen onnodige verhoging van gemeentelijke belastingen;  

• een deugdelijke financiële huishouding;   

• Beheersing van de gemeentelijke schulden;  

• Ruimte voor investeringen;  

• Alert op ontwikkelingen zoals rijksbeleid en economie; 

• Scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Structurele 

uitgaven dekken met structurele middelen. Inkomsten uit 

meevallers niet gebruiken voor structurele extra uitgaven. 

• Het aanhouden van een acceptabele reserve 

 

Algemeen Bestuur.  

OoststellingwerfsBelang wil een dienstbare en krachtige gemeentelijke 

organisatie. Een organisatie die goed toegerust is voor de opgedragen taken.  

OoststellingwerfsBelang wil een overheid die “naast” in plaats van tegenover 

haar inwoners en ondernemers staat. Er zijn in het verleden veel taken van de 

landelijke overheid aan de gemeente overgedragen. OoststellingwerfsBelang vind 

dit een goede ontwikkeling. De gemeente staat immers dicht bij zijn mensen en 

kent de lokale behoefte, we zijn het eerste overheidsloket voor onze inwoners. 

Dat betekent ook dat het klantencontact niet alleen op afspraak mogelijk is, 
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maar ook moet iemand spontaan een vraag kunnen stellen. M.a.w. het contact 

moet laagdrempelig zijn. 

We bundelen onze krachten als plattelandsgemeenten in de landelijke P10 

organisatie en hebben ook daarmee een landelijke stem in “het  Haagse”.   

  

OoststellingwerfsBelang gelooft in een dienstbare en op de burger gerichte 

overheid die inzet op vermindering en vereenvoudiging van de regelgeving. 

Regelgeving moet het algemeen belang dienen en aansluiten op de initiatieven 

vanuit de samenleving. Een overheid die vertrouwen uitstraalt naar de 

samenleving ! Regels om controle te hebben worden tot een minimum beperkt.  

We willen beperking van regels omdat:  

• Regels, voorschriften en controles beperken het eigen initiatief van 

mensen;  

• Regels frustreren de creativiteit en beperken de zorg voor elkaar;  

• Regels kunnen belemmerend zijn en de eigen kracht en 

medeverantwoordelijkheid van onze inwoners beperken;  

• Beperking van regels zal vertrouwen richting samenleving 

uitstralen.  

  

OoststellingwerfsBelang wil :  

  

• een klantgerichte faciliterende gemeentelijke organisatie, waarin 

voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden en oplossingen. Niet  

“Nee, tenzij”, maar “Ja, mits” is het uitgangspunt voor de 

dienstverlening.  De houding: “Waarmee kan ik U van dienst zijn?” is 

de standaard;  

• Een goede bereikbaarheid van de gemeente met een correcte en 

snelle doorverwijzing naar de juiste medewerkers binnen de 

gemeentelijke organisatie waarbij naast digitale dienstverlening, 

persoonlijk contact ten allen tijde mogelijk moet blijven;  

• een efficiënte gemeentelijke organisatie, het verkorten van de 

doorlooptijden van aanvragen, bijvoorbeeld door 

standaard/eenvoudige vergunningen te verlenen binnen een termijn 

b.v. 2 weken;  

• binnen de wettelijke termijnen melden van beslissingen op aanvragen 

aan de indiener;  

• Een effectieve, persoonlijke terugkoppeling van de gemeente na 

vragen, reacties of klachten van burgers. Dit leidt tot oplossingen, 

werkt verhelderend en voorkomt onduidelijkheden en het gevoel dat 

mensen zich niet gehoord voelen;   

• de Adviesraad Sociaal Domein, Plaatselijke Belangen, 

bewonerscommissies en belangenorganisaties zoals de OSO  

(Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf) actief betrekken 

bij het ontwerpen en uitvoeren van beleid, ontwikkelingen in dorpen, 

wijken en regio, ieder voor wat betreft de voor zijn of haar van belang 

zijnde onderwerpen;  
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• Ambtelijk samenwerken met de buurgemeenten gericht op 

kwaliteitsverbetering, vergroten efficiency en het beter borgen van de 

opgedragen taken;  

• Een Raad en College dat in een vroeg stadium de inwoners en 

organisaties betrekt bij ontwikkelen en besluitvorming rond projecten 

en uitvoeringsplannen. 

 


