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 INLEIDING 
Voor je ligt het verkiezingsprogramma van GroenLinks Ooststellingwerf voor de 

raadsperiode 2022 – 2026. In dit programma vind je:  

• een overzicht van onze idealen; 

• een overzicht van wat we hebben gerealiseerd de laatste vier jaar;    

• een toelichting op wat we willen bereiken.   

Wie zijn wij? 

GroenLinks Ooststellingwerf is de plaatselijke afdeling van GroenLinks. Wij zetten ons in 

voor een wereld die verduurzaamt, waarin er respect is voor flora en fauna en waarin 

alle mensen mee mogen doen, gelijkwaardig zijn en kansen hebben. Wij vinden dat 

iedereen zich moet kunnen ontwikkelen. Wij vinden dat de overheid dit moet oppakken 

en de inwoners daarin mee moet nemen. Het is de taak van de overheid om er voor te 

zorgen dat alle inwoners kansen hebben en kunnen voorzien in hun levensonderhoud 

en bijvoorbeeld ook toegang hebben tot natuur en cultuur. De sterkste schouders 

moeten daarbij de zwaarste lasten dragen.  

 

Wij wensen je veel succes bij het maken van jouw keuze! Het belangrijkste is dat je gaat 

stemmen, zodat jouw stem gehoord wordt.  

 

Samenvatting  

Wij willen in Ooststellingwerf:  

- jongeren een stem geven en er voor zorgen dat zij kansen krijgen en zichzelf 

kunnen zijn;  

- betaalbaar wonen en kansen voor huurders en starters;  

- geschikte woningen voor mensen met en zonder een indicatie, zodat ouderen 

een geschikte woning hebben; 

- het buitengebied open houden;  

- natuur in onze gemeente versterken en uitbreiden;  

- meer kleur in de gemeente, door bloemenrijke bermen en bloemrijke dorpen;  

- toerisme dat ondernemers en natuur verder helpt;  

- meer aandacht voor dierenwelzijn; 

- in 2030 CO2 -neutraal zijn;  

- inwoners helpen hun huis te isoleren en verduurzamen;  

- in alle dorpen activiteiten en dorpshuizen behouden;  

- zwerfafval aanpakken bij de bron;  

- alle inwoners mee laten tellen en ondersteunen bij problemen en voordat er 

problemen ontstaan door in te zetten op preventie;  

- experimenteren met regelarme bijstand; 

- alle inwoners in contact brengen met de geschiedenis en taal van onze streek en 

kennis laten maken met cultuuruitingen;   

- aantrekkelijke winkelcentra met kansen voor ondernemers. 

Foto’s zijn gemaakt door Rik Berends 

 



 

 

WAT HEBBEN WE AL BEREIKT? 
In dit overzicht staan zaken die deze periode (2018-2022) zijn bereikt na 

een amendement, motie of voorstel van GroenLinks. De lijst is uiteraard 
niet volledig. 

 

- we maakten voor het eerst in de geschiedenis van Ooststellingwerf 

deel uit van de coalitie;  

- we hebben meer aandacht gekregen voor jongeren, onder andere 

door de jeugdraad;   

- we hebben er voor gezorgd dat duurzaam bouwen meer prioriteit 

krijgt;   

- we hebben het Doarpssintrum in Donkerbroek op de agenda gezet 

en gesteund;  

- we hebben ervoor gezorgd dat er biologisch bestreden wordt bij de 

eikenprocessierups, door het ophangen van nestkastjes;  

- we hebben er voor gezorgd dat er aandacht kwam voor de weg door 

het Fochteloërveen en dat er oplossingen worden gezocht;  

- we hebben (samen met de VVD en D66) ervoor gezorgd dat er 

onder jongeren aandacht komt voor de gelijkheid van LHBTIQA+;  

- we hebben ervoor gezorgd dat er op Coming-Out Day een 

regenboogvlag hangt op het gemeentehuis;  

- we vroegen het college om een bonus aan Boa’s te geven, tijdens de 

coronacrisis; 

- we zorgden (met de PvdA) er voor dat er aandacht kwam voor de 

beschikbaarheid van wasbare mondkapjes en handgel voor lagere 

inkomens tijdens de coronacrisis;   

- we hebben aandacht gevraagd voor de communicatie richting 

jongeren in de coronacrisis; 

- we leverden de voorzitter van de commissie Samenleving; 

- we vroegen aandacht voor (het verleden van) de Molukse 

gemeenschap in Ooststellingwerf en zorgden er voor dat de 

gemeente meedeed aan een oproep om dit verleden serieus te 

nemen; 

- we hebben aandacht gevraagd voor de vluchtelingensituatie op 

Lesbos;  

- we voorkwamen een bezuiniging op de huishoudelijke hulp indicatie;  

- we zorgen er voor dat de gemeente ambitieuzer wordt op het gebied 

van alcoholpreventie;  

- we stelden geld beschikbaar voor een veilig fietspad op de Leidijk in 

Waskemeer;   

- we stelden geld beschikbaar voor het verstrekken van radiatorfolie; 

- we regelden een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen. 

 

  



 

 

 WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 
Hierna vind je onze uitgangspunten. We leggen uit wat je op een aantal belangrijke 

thema’s van ons kan verwachten in de volgende raadsperiode. Niet alle onderwerpen die 

de komende jaren aan de orde gaan komen kunnen hier benoemd worden. Als je over 

een specifiek onderwerp (extra) vragen hebt dan kunt je hier altijd de fractie voor 

benaderen.  

Jongeren 

Wij zijn een toekomstgerichte partij. We willen kansen bieden en de aarde beschermen, 

zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van het moois dat de aarde te bieden 

heeft. Veel partijen zeggen ‘de jeugd heeft de toekomst.’ GroenLinks wil ervoor zorgen dat 

die toekomst er ook nog is. Daarom willen wij serieus in gesprek met jongeren. Op ons 

initiatief is een jeugdraad tot stand gekomen, die wij jaarlijks tenminste 6x bij elkaar willen 

roepen, om zo (via hun vertegenwoordigers) met de jeugd in gesprek te kunnen en 

jongeren kennis te laten maken met democratie.  

Voor GroenLinks is het belangrijk dat alle jongeren een zwemdiploma kunnen halen, naar 

de bibliotheek kunnen, kunnen sporten en naar een goede (basis)school kunnen gaan. 

We willen daarom twee middelbare scholen in onze gemeente behouden. Op school 

moeten leerlingen op een goede manier voorlichting krijgen over alcohol en drugs en een 

gezonde leefstijl. We willen laaggeletterdheid voorkomen. We helpen bij het in 

standhouden van uitgaansgelegenheden van jongeren en proberen ervoor te zorgen dat 

in zoveel mogelijk kernen activiteiten worden georganiseerd. Wij willen voorkomen dat 

leerlingen in onveilige situaties gebruik 

maken van alcohol en drugs en daarom 

handhaven we hierop in sportkantines en 

uitgaansgelegenheden. Iedere jongere moet 

mee kunnen doen aan sport en als het nodig 

is, ondersteunt de gemeente hierbij.  

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat 

iedere jongere geaccepteerd wordt om wie 

hij of zij is. Daarom vinden wij voorlichting 

over seksualiteit en over de LHBTIQA+ 

gemeenschap heel belangrijk.  De gemeente 

moet hierin een actieve rol hebben en in 

uitingen inclusiviteit uitstralen: in 

Ooststellingwerf mag iedereen zichzelf zijn. 

Kinderen moeten thuis veilig zijn. We willen 

dat de gemeente investeert om te 

voorkomen dat er onveilige thuissituaties 

ontstaan.   

 



 

 

Wonen 

We willen onderzoeken of de starterslening meer mogelijkheden kan bieden, daarnaast 

willen we bij het bouwen van huizen ook betaalbare opties en dringen we erop aan dat 

woningstichtingen een goed doorstroombeleid hebben, zodat jongeren in hun gemeente 

kunnen blijven wonen. We onderzoeken een bewoonplicht van huizen, om opkopen 

tegen te gaan. Daarnaast bieden we ruimte voor Tiny Houses en andere (duurzame) 

concepten. We streven ernaar om in elke kern een blokje huizen te bouwen op bestaande 

(inbreidings)locaties. We vinden het belangrijk dat mensen kunnen wonen waar ze willen 

wonen. We doen dit wel hoofdzakelijk binnen de kernen, behalve waar rood voor rood 

toegepast kan worden. Het erf van een boerderij die stopt, mag van GroenLinks worden 

gebruikt voor woningbouw. We hoeven daarbij niet strikt vast te houden aan één woning, 

meerdere huizen mag ook, zolang we maar gebruik maken van de al bebouwde grond. 

We willen agrarisch land niet gebruiken voor woningbouw en geen natuurwaarden 

verliezen. 

 

We zetten erop in dat huizen geïsoleerd worden en we proberen het huizenbestand in 

Ooststellingwerf te moderniseren. Voor ouderen is passende woonruimte nodig. We 

willen dat er een goede stap is tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Voor bijvoorbeeld 

mensen met dementie is het belangrijk om woningen te hebben zonder WLZ-indicatie.    

 

Groen  

Onze gemeente heeft veel bossen en andere natuurgebieden. Daarnaast is veel grond in 

bezit van agrariërs. Langs wegen en in de dorpen staan veel bomen. GroenLinks wil deze 

natuur behouden en vergroten en verzet zich tegen het kappen van bomen zonder 

compensatie of het bouwen in natuur- en agrarische gebieden. We zetten ons ervoor in 

om in landbouwgebieden meer biodiversiteit te bewerkstelligen. We zetten ons ervoor in 

om de weg door het Fochteloërveen te sluiten voor doorgaand verkeer, zodat 

natuurwaarden daar voorop komen. 

 

We zetten ons in voor bloemrijke bermen, het 

planten van bloembollen en soortenrijkdom in 

perken. Dit ziet er mooi uit en is heel belangrijk 

voor insecten. We willen samenwerken met 

agrariërs, ondernemers en inwoners om 

biodiversiteit te bereiken, maar de gemeente 

neemt hierin wel een leidende rol. We 

onderzoeken bijvoorbeeld wat we kunnen 

doen tegen verstening van tuinen en straten.  

 

GroenLinks ziet graag de ontwikkeling van bijvoorbeeld Tiny Forests en bijvoorbeeld 

voedsel- en speelbossen. Hiermee willen we de natuur en de natuureducatie versterken.  

Toerisme mag nooit ten koste gaan van natuur. Als we toerisme toelaten in de natuur, 

dan doen we dat op een manier waarbij de natuur wordt versterkt. Bijvoorbeeld door de 

inkomsten hieruit te investeren in natuur of het verbeteren van fietspaden, om zo 

duurzaam vervoer te stimuleren. We vinden het belangrijk dat iedereen de natuur kan 

bezoeken. In samenwerking met belangenorganisaties onderzoeken we hoe we onze 

natuur toegankelijk kunnen maken voor alle doelgroepen, ook mensen die minder goed 

ter been zijn of rolstoelafhankelijk.  



 

 

Dieren 

Voor GroenLinks heeft dierenwelzijn een hoge prioriteit. We zijn daarom tegen uitbreiding 

van de gangbare landbouw en streven ernaar om dierenwelzijn te verbeteren, 

bijvoorbeeld in de landbouw. De gemeente kan dit bijvoorbeeld doen, door alleen 

biologische dierenproducten aan te schaffen. Door deze lokaal in te kopen, stimuleren we 

dit binnen onze gemeente. Wild is in onze gemeente welkom en wordt niet afgeschoten. 

Op ons initiatief hangen in de hele gemeente vogelhuisjes, die helpen om de 

eikenprocessierups te bestrijden. In natuurgebieden stimuleren we rustgebieden waar 

dieren zoveel mogelijk tot rust kunnen komen en flora onverstoord blijft. Ook hebben we 

bijzondere aandacht voor beschermde diersoorten. We onderzoeken of we een 

hondenspeeltuin in onze gemeente kunnen verwezenlijken. Daarmee zorgen we ervoor 

dat honden hun broodnodige lichaamsbeweging kunnen krijgen en interactie kunnen 

hebben, zonder dat dit de natuur te veel verstoort door loslopen in de bossen waar dat 

niet kan. 

 

Klimaat  

De klimaatdoelstellingen van de 

gemeente, om in 2030 klimaatneutraal te 

zijn, moeten worden gehaald en daar 

moeten we in investeren. De gemeente 

geeft het goede voorbeeld en streeft 

ernaar om voor de gemeentelijke 

organisatie al voor 2030 klimaatneutraal 

te zijn. Voor het klimaat is het één voor 

twaalf. Daar moeten we aan werken en 

onze inwoners in meenemen. We doen dit 

door kleine windmolens toe te staan, 

inwoners te helpen bij verduurzaming en 

door bouwregels op te stellen die 

duurzaamheid bevorderen. Bij het 

bouwen van zonneparken moeten we 

nauwkeurig kijken naar de inpassing en 

naar de locatie.  Daarnaast moeten we 

blijven kijken naar nieuwe ontwikkelingen. 

Investeren in de biobased-economy is 

daarom belangrijk, net als het behoud van 

het Biosintrum. De gemeente werkt samen met lokale partners, zoals de 

energiecoörporatie of lokale postcoderozen en andere initiatieven.   

 

Heel belangrijk is isolatie. De inspanningen van de gemeente zijn nog te veel gericht op 

huizenbezitters. Voor inwoners is verduurzaming (waaronder isolatie) een grote 

kostenpost, maar het kan wel geld besparen en veel CO2-winst opleveren. Als gemeente 

moeten we onderzoeken hoe we hieraan kunnen bijdragen, in samenwerking met onder 

andere WoonFriesland en Actium. De inwoners die in slecht geïsoleerde huizen wonen 

hebben vaak weinig financiële draagkracht. Door hen te helpen bij isolatie, neemt hun 

financiële armslag toe en neemt de CO2 uitstoot af.  

 



 

 

We willen ondernemers stimuleren om te verduurzamen. Dat doen we door ook 

duurzaamheidsleningen aan hen te verstrekken en te onderzoeken of we dit ook voor 

ondernemers toegankelijk kunnen maken. We stimuleren ook het plaatsen van 

fietsenstallingen en laadpalen, zowel bij bedrijven als in winkelstraten en bij 

gemeentegebouwen. Daarbij werken we samen met lokale partners, zoals de 

energiecoöperatie en lokale initiatieven.  

 

Het is bekend dat we door klimaatverandering steeds extremer weer krijgen. Hoewel we 

klimaatverandering willen voorkomen, moeten we ook anticiperen. Daarom wil 

GroenLinks investeren in klimaatbestendige woonwijken en rioleringen en wateropvang. 

Daarnaast willen we meer groen in de wijken, omdat daardoor water opgevangen kan 

worden en dit voor verkoeling zorgt bij hitte. Water kunnen we beter bergen dan 

afvoeren.  

 

Verkeer 

GroenLinks wil autoverkeer waar mogelijk ontmoedigen. Daarom zijn we voor het 

verlagen van maximumsnelheden naar 60 km/h in het buitengebied en 30 km/h binnen 

dorpen. Door het aanleggen en onderhouden van fietspaden stimuleren we dat inwoners 

met een gerust hart op de fiets kunnen stappen. Straatverlichting passen we alleen toe 

indien noodzakelijk. Op schoolroutes kan dit bijvoorbeeld door middel van 

bewegingssensoren, waarmee veel energie (en lichtvervuiling) bespaard kan worden en 

toch de veiligheid voor schoolgaande jongeren vergroot kan worden. 

 

De verbreding van de N381 kan economische kansen bieden voor de gemeente 

Ooststellingwerf, maar verdere verbreding van de N381 ziet GroenLinks niet zitten. Wij 

vinden wel, dat nu er verbreding is, het vrachtverkeer ook gebruik moet maken van deze 

weg. Wij willen in de dorpen het (vracht)verkeer zoveel mogelijk ontmoedigen. In veel 

dorpen wordt te hard gereden en GroenLinks vindt dat hierop moet worden 

gehandhaafd.  

 

GroenLinks vindt openbaar vervoer belangrijk. Daarom blijft Ooststellingwerf zich hard 

maken voor de Lelylijn en proberen we in alle dorpen openbaar vervoer te behouden. 

Waar dat niet lukt faciliteren we opstapbusjes of bieden we taxipassen aan, bijvoorbeeld 

ook voor dagactiviteiten. We willen een deeleconomie stimuleren, waarin mensen een 

auto met elkaar kunnen delen of een elektrische auto kunnen huren als zij een auto nodig 

hebben. Wij vinden het heel belangrijk om fietspaden goed te onderhouden en te kijken 

naar de ontwikkeling van fietssnelwegen. De fietsers moeten een centrale rol krijgen in 

het verkeer van onze gemeente.  

 

Dorpen  

GroenLinks ziet de plaatselijke belangen als belangrijke partners om contact mee te 

houden. De dorpsbudgetten zoals ze zijn blijven behouden en GroenLinks wil een 

‘duurzaam dorpsbudget’ beschikbaar stellen. Dit budget is bedoeld voor kleinschalige 

duurzame projecten, bijvoorbeeld voor extra inspanningen op het gebied van 

biodiversiteit of als bijdrage in de verduurzaming van dorpshuizen. Door dorpshuizen te 

verduurzamen kunnen veel kosten bespaard worden. GroenLinks ziet graag dat er een 

jaarlijkse ‘Bloemendorpen-wedstrijd’ komt, waarbij inwoners proberen hun dorp zo 

kleurrijk mogelijk te maken. Dit stimuleert biodiversiteit en maakt onze dorpen 



 

 

aantrekkelijker. Wij willen in alle dorpen een dorpshuis behouden als ontmoetingsplek en 

in Oosterwolde de wijkhuizen. Daarnaast zien we graag dat er om alle dorpen ‘rondjes’ 

ontstaan die goed toegankelijk zijn.  

 

Afval 

Bij afval staat voor ons voorop dat de vervuiler betaalt. We blijven het systeem Diftar+ 

hanteren, want dit is een groot succes geworden voor de afvalscheiding. We moeten 

voorkomen dat mensen in de problemen komen door de afvalstoffenheffing. Daarom 

moeten er duidelijke voorwaarden zijn voor de kwijtschelding van afvalkosten en hulp bij 

het krijgen van deze kwijtschelding moet proactief worden aangeboden. Het is belangrijk 

om initiatieven tegen zwerfvuil te blijven steunen, maar belangrijker nog is bij de bron 

voorkomen dat zwerfvuil ontstaat. Daarom werken we samen met scholen en 

ondernemers om zwerfafval aan te pakken en bijvoorbeeld het gebruik van zakjes zoveel 

mogelijk te ontmoedigen. Als gemeente geven we hierbij het goede voorbeeld in het 

gemeentehuis. 

 

Zorg en Sociaal Domein  

Ieder mens is waardevol. Dat geldt ook voor inwoners die het moeilijk vinden om mee te 

komen in de huidige maatschappij, of inwoners die afhankelijk zijn van mantelzorg of 

bijstand. Ook voor hen moet de gemeente zorgen dat zij hun leven kunnen invullen op 

een manier die voor henzelf waardevol is. GroenLinks vindt dat we vertrouwen moeten 

hebben in mensen die van hulp afhankelijk zijn: een regelarme bijstand, de mogelijkheid 

hebben om een gift te ontvangen in de bijstand en mensen de kans geven hun leven 

zinvol in te vullen. Als inwoners te maken krijgen met schulden, moet de gemeente hulp 

bieden, bijvoorbeeld door schulden over te nemen en een sociale regeling te treffen, 

waarbij het bestaansminimum gegarandeerd blijft en er ruimte is voor een extraatje. In 

Nederland leven veel kinderen in armoede en zeker voor hen moet er ruimte zijn om een 

cadeau te ontvangen en leuke dagen te hebben. De gemeente moet aandacht hebben 

voor verslavingszorg en schuldenproblematiek. Wij willen dat de gemeente hier het 

negatieve stigma probeert te doorbreken en hier een actieve rol in neemt. Respect is het 

sleutelwoord.  

 

Het Sociaal Domein gaat over de zorg voor onze inwoners. De gemeente heeft hier veel 

over te zeggen. Een aantal taken moet de gemeente uitvoeren, een aantal taken kan de 

gemeente uitvoeren. GroenLinks vindt dat de gemeente daarin veel initiatief kan nemen 

en kan coördineren. Het is bekend dat er te weinig budget is voor het Sociaal Domein. Dat 

vraagt om keuzes. Voor GroenLinks is het duidelijk dat er op het Sociaal Domein niet 

bezuinigd moet worden, omdat dit altijd mensen raakt. Investeren in efficiency is 

belangrijk en kan veel geld schelen. Dat geldt ook voor investeren in preventie.  

 

Dat betekent bijvoorbeeld ook dat iedereen mee moet kunnen doen aan sport, dat 

mensen aan een betaalbare woning moeten kunnen komen (zeker aan een sociale 

huurwoning) en dat we ervoor moeten zorgen dat jongeren goed in beeld zijn. We zorgen 

dat statushouders goede begeleiding krijgen, zodat ze snel mee kunnen draaien in de 

maatschappij. Daarvoor kunnen we investeren in Scala, buurtsportcoaches of de 

aanwezigheid van het gebiedsteam in scholen. Cruciaal is dat dit het onderwijs geen extra 

geld kost. Het gebiedsteam moet goed toegankelijk zijn, ook voor kleine vragen, zodat 

problemen opgelost kunnen worden. Dat vraagt om een open houding, zodat het 



 

 

gebiedsteam benaderbaar is. De gemeente moet proactief zijn in het aanreiken van 

oplossingen, bijvoorbeeld waar het gaat om vrijstelling van gemeentelijke lasten. We 

moeten zorgen dat jongeren naar de bibliotheek kunnen. Al dit soort investeringen 

hebben veel invloed op de mentale en fysieke gezondheid van mensen en zijn daardoor 

goed voor onze inwoners, maar op langere termijn bespaart het de gemeente ook geld.  

 

Ouderen  

Het is belangrijk om in de gemeente toegankelijk te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat 

mensen die minder goed ter been zijn overal naar binnen moeten kunnen, zeker op 

openbare plaatsen. Het betekent ook dat we de ingezette digitalisering niet moeten 

overdrijven: het moet mogelijk blijven om informatie telefonisch of op papier te krijgen 

en het moet mogelijk zijn om bij een bakje koffie informatie door te nemen of digitale 

formulieren in te vullen. Toegankelijkheid moet dus worden begrepen in de meest brede 

zin van het woord.  

 

Volgens een enquête van de OSO zijn de meeste ouderen tevreden over hun woonruimte, 

al is deze enquête wel gehouden onder voornamelijk vitale ouderen. Een belangrijke 

conclusie was, dat informatievoorziening vanuit de gemeente heel belangrijk is. 

Bijvoorbeeld over de verzilverlening, blijverslening of over andere mogelijkheden.  

In onze gemeente wonen veel mantelzorgers. Zij zorgen niet alleen voor ouderen, maar 

ook voor ouders, zieken of andere mensen die hulp nodig hebben. Als gemeente mogen 

we dit nooit verplichten: een mantelzorger verleent deze zorg vrijwillig. Als gemeente 

zorgen we ervoor dat mantelzorgers in beeld zijn en jaarlijks een bedankje krijgen. Als we 

zien dat jongeren te veel mantelzorg verlenen, dan zoekt de gemeente contact en 

onderzoekt hoe deze jonge mantelzorgers ontlast kunnen worden en hoe mantelzorgers 

ondersteund kunnen worden.  

 

Het is belangrijk dat leeftijdsgroepen met elkaar in contact blijven komen en het is 

belangrijk dat er ontmoetingsplekken zijn. In aantrekkelijk openbaar groen zorgen we 

voor ontmoetingsplekken zoals bankjes en prieeltjes met daaromheen groen en planten 

wat de inwoners naar eigen inzicht kunnen onderhouden en aanleggen. Hierbij kan de 

buitendienst advies geven en eventueel plantgoed leveren. Dit biedt een mooie plaats van 

de lente tot en met de herfst voor een ontmoeting en een gesprek.  

 

Ondernemers  

Ondernemen is aantrekkelijk in Ooststellingwerf. Als gemeente investeren we in de 

aantrekkelijkheid van winkelgebieden. Bijvoorbeeld door de aankleding, duurzame 

verlichting of door voetgangersgebieden te creëren. We steunen de lokale, kleine 

ondernemer en onderzoeken of het mogelijk is om de belastingen voor kleine 

ondernemers lager te houden dan voor grote ketens. In het winkelcentrum van 

Oosterwolde willen we graag variatie, zodat het dorp zijn centrumfunctie kan behouden. 

We proberen versnippering te voorkomen. We onderzoeken of duurzaam bouwen door 

ondernemers (en bewoners), kan leiden tot lagere leges en lagere belastingen. De 

gemeente houdt goed contact met ondernemers.   

De gemeente moet transparant zijn over wat er gebeurt met belasting die wordt 

opgebracht door ondernemers.  

 

 



 

 

Cultuur en historie  

Wij willen dat onze inwoners toegang 

hebben tot cultuur. Wandel- en fietsroutes 

die de lokale cultuur en geschiedenis laten 

zien die ondersteunen we, want dit is goed 

voor ondernemers aan deze route, voor 

de beweging en voor het in aanraking 

komen met de cultuur. Daaronder valt 

bijvoorbeeld ook de geschiedenis van de 

Molukse gemeenschap in Ooststellingwerf 

of de geschiedenis van de turfafgraving in 

onze gemeente.  

 

We willen monumenten, musea, muziekonderwijs en culturele activiteiten blijven 

ondersteunen. Historische gebouwen zoals kerken moeten we in stand houden. 

Historische plekken in het landschap willen we herkenbaar houden of weer maken. De 

budgetten hiervoor zijn niet heel ruim 

in onze gemeente en hier moet zeker 

niet op worden bezuinigd. Culturele 

initiatieven moeten we koesteren en 

ondersteunen!  

 

We willen dat alle kinderen in contact 

komen met kunst en cultuur. De lokale 

streektaal willen we bevorderen, 

bijvoorbeeld door als gemeente deze 

streektaal af en toe te gebruiken in 

uitingen en door dit met subsidie te 

ondersteunen. Alle instellingen die dit 

willen bevorderen, moeten hier kans 

op kunnen maken. 

 

Belastingen 

Belastingen zijn voor niemand leuk, maar wel noodzakelijk voor goed lokaal bestuur. 

GroenLinks wil hierover het eerlijke verhaal vertellen. Vanuit de landelijke overheid krijgen 

de gemeenten te weinig geld om hun taken uit te voeren. Recent is hier een verbetering 

ingekomen, maar de situatie blijft wel kritisch. Gemeenten staan daarom voor 

fundamentele keuzes.  

 

Als gemeente moeten we kritisch kijken naar onze uitgaven, maar daarin moeten we wel 

het belangrijkste doel van de gemeente in het oog houden: er zijn voor onze inwoners. In 

Ooststellingwerf wonen veel kwetsbare mensen. Bezuinigingen raken in het algemeen 

kwetsbare inwoners, omdat zij vaker afhankelijk zijn van de gemeente. Bezuinigingen 

mogen nooit ten koste van hen gaan. Bezuinigingen op bijvoorbeeld ambtenaren, zorgen 

voor minder banen in onze gemeente waardoor ook onze inwoners worden geraakt. Als 

we bijvoorbeeld minder uitgeven aan schuldhulpverlening, zullen meer inwoners in de 

schulden raken. Als we bezuinigen op bibliotheken, zullen meer mensen moeite hebben 

met lezen en daardoor meer problemen ondervinden in hun leven. Als we bezuinigen op 



 

 

preventief handelen in kwetsbare gezinnen, zullen jongeren vaker moeite hebben om zich 

te kunnen ontwikkelen. Daarom vindt GroenLinks dat het een belangrijke keuze is, om 

eerst te kijken welke winst we kunnen boeken in de belastingen. De belastingen in 

Ooststellingwerf zijn heel laag ten opzichte van andere gemeenten. Dat is fijn, maar niet 

als we daardoor onze kwetsbaarste inwoners niet kunnen geven wat zij nodig hebben. 

Daarom moeten heffingen kostendekkend zijn en moet het verhogen van de OZB een 

reële optie zijn, want zo kunnen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen om zo 

bezuinigingen op mensen te voorkomen. 

 


