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1 Woongelegenheid 

V.P.O zet zich in voor meer levensloopbestendige huizen, zodat men hier kan blijven wonen ondanks 

de leeftijd. Meer huizen gaan bouwen binnen de  dorpen op bv locaties waar nu lege panden staan 

en tevens grond die al in bezit is van de gemeente beschikbaar stellen voor huizenbouw. Tiny houses 

of segmenten bouwen in de kleinere dorpen, zodat de jeugd in hun eigen dorp kan blijven wonen. 

Ooststellingwerf moet kunnen groeien i.p.v. krimpen. Het woongenot vergroten door rekening te 

houden met ruimte en natuur in nieuwbouwprojecten. Ook zal de gemeente in ogenschouw moeten 

nemen dat welgestelde westerlingen hier willen komen wonen, waarvoor hogere segmentbouw 

moet worden geïntensiveerd. Een deel van de nieuwbouwwoningen moet eerst worden aangeboden 

aan de lokale inwoners. 

 

2 Zorgzame gemeente en gemeente intern 

V.P.O vindt dat er een ommekeer naar een grotere betrokkenheid van de gemeente richting de 

inwoners moet komen. Deze betrokkenheid kan worden bewerkstelligd door invoering dan wel 

uitvoering van interne regelgeving, een aantal aandachtspunten daarin zijn; zoveel mogelijk mensen 

uit de gemeente zelf werkzaam bij de gemeente zowel binnen- als buitendienst. Het invoeren van 

een gemeentelijk referendum, waarbij inwoners inspraak krijgen bij belangrijke besluitvorming. 

Minder bureaucratie; het verlenen van ontheffingen en vergunningen moet makkelijker en sneller 

worden. Meer controle uitvoeren op de gemeente en haar ambtenaren. 

 

3 Meer transparantie richting de inwoners. 

De gemeente moet volledige openheid kunnen geven met openbaarheid van bestuur. Grotere 

plannen moeten vooraf goed gecommuniceerd worden en beter worden getoetst, waarbij 

uitkomsten van deze toetsing en beweegreden tot besluit met de inwoners wordt gedeeld. 

 

4 Verbetering toerisme en recreatie 

Aan de ene kant willen we de mogelijkheden binnen de gemeente en het aantrekkelijker maken voor 

toeristen om hier te verblijven meer promoten. Aan de andere kant willen we de belastingen en 

leges verlagen, om het ook aantrekkelijk te maken voor ondernemers.  Horeca en recreatiebedrijven 

tegemoet te komen waardoor toerisme kan worden geïntensiveerd. Verder minder regellast en een 

evenemententerrein introduceren. 
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5 Verstandig investeringsbeleid 

Wij zijn voor verantwoorde investeringen die uiteindelijk ten goede komen aan de inwoners. Wij 

verkiezen het duurzaam investeren in onze bewoners boven prestigeobjecten. Normaal investeren 

en vooraf een haalbaarheidstoetsingen. Investeringen vinden plaats door het uitgeven van 

belastinggelden van onze inwoners, dat betekent investeren in normale mate met een hoge 

transparantiefactor. Geen prestigeprojecten voor de groene(witte) voetjes en het tegengaan van het 

verkwisten van gelden. We kiezen voor dynamische budgetten, zodat bepaalde potjes niet per se 

opgemaakt dienen te worden. 

 

6 Grote verbetering zorg 

V.P.O wil de zorg duurzaam maken, waarbij de inwoner centraal staat. Hierbij willen we een breed 

deskundig loket creëren waarbij een ieder professioneel geholpen wordt en waarbij gekeken wordt 

wat de beste hulpverlening moet zijn en hoe dat te bewerkstelligen is. Verder willen we het voor 

mensen aantrekkelijker maken om hier in het gebiedsteam te gaan werken, om zo deze zorg uit te 

kunnen breiden. Voor uitbreiding van gebiedsteams kun je denken aan diverse scholingstrajecten 

voor werkzoekenden om daarmee personeelsuitbreiding gebiedsteams te vergemakkelijken. Voor de 

bestaande medewerkers de mogelijkheid bieden om ook opleidingen te volgen, beide bijvoorbeeld  

d.m.v. subsidies. Het doel hiervan is om een betere zorg te bewerkstelligen in de gemeente. 

 

7 Energietransitie 

Verduurzamen loopt volgens landelijke agenda 2050, daarbij willen wij niet voorop lopen met 

onnodige kosten die dat met zich mee brengt. Het gebruik van gas in huishoudens behouden tot er 

goede en duurzame alternatieven beschikbaar zijn. Geen uitbreiding met nieuwe of van bestaande 

zonnevelden, geen ontsiering door windmolens. De transitie mag niet ten koste gaan van natuur en 

gebieden waar prima huizenbouw etc. kan komen.  Huidige zonnevelden en windmolens zijn 

absoluut niet duurzaam en kunnen niet aangesloten worden op het stroomnet. Geen investeringen 

in energie transitie als resultaat nihil is. Subsidies voor zonnevelden en windmolenparken 

terugdringen en hiermee zoveel mogelijk het platteland in stand houden. 

 

8 Ouderzorg 

Hierbij kiest de VPO voor meer aandacht aan de ouderen, waarbij de focus ligt op het regie van eigen 

leven i.p.v. bepalingen van instanties. Het tegengaan van vereenzaming.  Zorgwoningen in de 

recreatiegebieden en mobiliteit verbeteren door het veiliger maken van verkeerssituaties, zoals 

bijvoorbeeld het creëren van meer  oversteekplaatsen bij drukke kruispunten c.q. pleinen.  
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9 Jeugd 

Voor deze generatie wil de VPO betere omstandigheden scheppen en hulp uitbreiden. Denk hierbij 

aan activiteiten voor de jeugd, zoals sporten en uitgaansgelegenheden.  Maar ook aan het uitbreiden 

van het gebiedsteam wanneer iemand hulp nodig heeft. Terugdringen van criminaliteit en 

ongeregeldheden onder de jeugd door begeleiding en toezicht. Onderwijsmogelijkheden uitbreiden 

door lokale dependances van hogere scholen in te stellen, bijvoorbeeld Agri/Terra-college etc. 

 

10 Boeren 

Ooststellingwerf is een prachtige plattelandsgemeente, waar boeren, hun land en hun dieren een 
belangrijke rol in spelen. Als rentmeesters van hun gronden hebben zij net als alle inwoners van 
Ooststellingwerf belang bij een gezonde bodem, een rijk bodemleven en een goed milieu. 

Vrije Partij Ooststellingwerf is blij met onze boeren en dankzij hun is het landschap ook zo gevarieerd 
als het we het graag zien. 

Daarmee nemen we de volgende standpunten in: 

Vruchtbare gronden blijven landbouwgebieden waar onze boeren gezond op kunnen produceren en 
een eerlijke boterham kunnen verdienen. Niet nog meer landbouwgronden opofferen aan 
natuurgebieden, waar vervolgens alleen de natuurwaarde door daalt 

Geen extra landbouwgronden verliezen voor zonnepanelen, maar stimuleren dat juist de daken van 
de stallen en loodsen van boerenbedrijven benut worden als geschikte plaatsen voor zonnepanelen, 
mits het stroomnet daarvoor geschikt is in dat gebied. 

Minder regels (te beginnen bij het schrappen van het oerwoud aan bureaucratische regelgeving), 
door lokaal beleid te bepalen. 

Promotie van kopen van lokale producten in onze gemeente. 

Gezond waterbeheer in onze omgeving: nat waar het kan, droog waar het moet 

Promotie van agrarisch natuurbeheer, samenwerken met ELAN 
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11 Armoede 

V.P.O wil er zijn voor hun inwoners met een kleiner budget, hierbij willen we eerder toegankelijk zijn 

als mensen in de problemen dreigen te raken, zodat een neerwaartse spiraal voorkomen kan 

worden, dit d.m.v. verbetering sociale cohesie. Actieve opstelling gemeente in armoedebestrijding, 

een voedselbank moet niet nodig zijn in onze gemeente, daarin betere begeleiding organiseren. 

Regels participatiewet versoepelen, het schoolzwemmen weer gratis maken. Inwoners moeten beter 

door de gemeente geholpen worden door het beter verstrekken van informatie en rechten. 

 

12 Commercialisatie 

V.P.O wil meer bedrijven aantrekken met als doel meer werkgelegenheid in de gemeente, daarbij 

moet de gemeente zich commerciëler opstellen om bedrijven aan te trekken. Dit om meer 

bedrijvigheid in de gemeente te realiseren, waardoor investering door deze bedrijven gaan groeien. 

Nieuwe ondernemers faciliteren bij het opstarten van hun bedrijf, d.m.v. niet halsstarrig vasthouden 

aan grondprijzen en wellicht bedrijfsbouw intensiveren door subsidies, advies en cofinanciering. 

Meer bedrijven zorgen voor meer werkgelegenheid, meer inwoners en hiermee voor meer 

belastinggelden. Meer vrijheid in bouw, makkelijkere vergunningsverleningen. Leegstand station 

straat tegen gaan door lagere huur prijzen.  

 

13 Cultuurbehoud 

Cultuurbehoud is  het borgen en bewaren van culturele geschiedenis en van hedendaagse 

cultuuruitingen in tastbare en zichtbare vorm, waarbij deze vormen voor iedere belangstellende 

voortdurend toegankelijk moeten zijn. Tevens zijn normen en waarden hierop van enorme invloed en 

dienen dus behouden te worden.  Het voortzetten van deze normen en waarden zijn daarmee 

onmisbaar voor ons cultuurbehoud. 

Onze gemeente heeft een mooie, rijke en historische cultuur welke de VPO wil behouden. Dit kan 

gedaan worden door nieuwe en bestaande inwoners hierover te informeren. Om het breder te delen 

kunnen activiteiten georganiseerd worden. De bureaucratie om iets te organiseren moet hiervoor 

ook sterk verminderd worden. 

Het creëren van een beter verbinding tussen de gemeente, horeca, cultuurstichtingen en lokale 

ondernemers, op die manier willen we kortere lijnen mogelijk maken om zodoende eenvoudiger en 

met meer samenwerking evenementen te organiseren.  
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14 Veiligheid 

V.P.O wil de veiligheid van de inwoners vergroten door meer buurtcoaches in te zetten. Een voordeel 

hiervan is dat men hier een meer laagdrempelige toegang mee creëert, zodat knelpunten eerder 

bekend zijn en dit werkt de-escalerend. Een ander voordeel is meer veiligheid in en buiten de 

dorpen. Ook kun je denken aan het inzetten van boa’s op punten waar verkeersveiligheid in het 

gedrang komt door toeristische of recreatieve activiteiten. 

 

15 Asielbeleid 

Geen actieve rol van de gemeente, aanvraag van COA per keer bekijken. Bij eventuele plaatsing van 
vluchtelingen als gemeente voor goede inburgering zorgen,  tijdens inburgering kijken waar de 
kansen per persoon liggen voor het arbeidsproces. Om zodoende een waardevolle situatie te 
creëren, voor zowel de nieuwe bewoner als voor de inwoners en gemeente. Bij inburgering aandacht 
voor de rol van de landbouw, zorg  en cultuur in onze gemeente 

 

 

 

 

 

 


