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Met ingang van 1 januari 2018 is de gemeente Waadhoeke een feit. Ontstaan uit de ge-
meenten Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt en een stukje Littenseradiel. Naast 
de stad Franeker, bestaat de nieuwe gemeente nu uit een 40 kernen, de buurtschap-
pen niet meegerekend. Dat deze schaalvergroting zijn invloed zal hebben op de nieu-
we bestuursvorm is een logisch gevolg. Dit zal dan ook de nodige aandacht moeten 
krijgen en zal deze ook eisen. Wat voor de FNP niet veranderd is, zijn de belangen van 
de inwoners. De FNP zal deze met dezelfde passie en daadkracht vertegenwoordigen 
en uitdragen zoals men dit van ons gewend is. Dat de Frije Bilkers zich kunnen vinden 
in de 7 kernwaarden van de FNP, is iets waar wij erg blij mee zijn. ‘It Bildts aigene’ is 
dan ook bij de FNP in vertrouwde handen.
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De 7 kernwaarden van de FNP

In het voorjaar van 2006 zijn met raadplegen van de afdelingsbesturen de volgende 
kernwaarden van de FNP vastgesteld:

Democratie
De FNP vindt dat de macht over de overheid aan het volk toebehoort. Mensen 
moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het openbaar bestuur. 

Federalisme
De FNP staat voor een staatsinrichting die mensen en lokale gemeenschappen de 
bevoegdheden en de middelen geeft om de eigen omgeving zoveel mogelijk zelf 
gestalte te geven. De FNP wil meer bevoegdheid voor de provincie, een sterker 
provinciaal bestuur en daarmee een sterker Fryslân. 

Internationalisme
De FNP zoekt naar wat mensen bindt en beschouwt de wereld als een federatie 
van gemeenschappen. Mensenrechten en respect voor andere culturen en lev-
ensovertuigingen staan daarbij centraal. 

Taal en cultuur
Taal en cultuur dragen sterk bij aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van 
mensen. De FNP wil de Friese identiteit versterken en zet zich daarom in voor de 
Friese taal en cultuur. De FNP maakt zich sterk voor een Fryslân, waar ook andere 
talen en culturen gerespecteerd, gepraktiseerd en gewaardeerd worden, zoals het 
Bildts en het Stellingwerfs. 

Ondernemingszin
De FNP wil eigen initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid en ondernemingszin 
de ruimte geven, zodat mensen en gemeenschappen in staat zijn zich optimaal te 
ontwikkelen. 
  
Solidariteit
De FNP is een gemeenschapspartij. Voor het behoud van de solidariteit moet be-
grip en respect van beide kanten tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek 
worden behouden en versterkt, zodat niemand aan de kant komt te staan. 

Duurzaamheid
De FNP wil een duurzame wereld nalaten aan de komende generaties. In plaats 
van potverteren zoekt de FNP naar economische vormen van bestaan die een 
beter evenwicht garanderen tussen consumeren en behouden. 
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De FNP verbindt

Openbaar bestuur
Voor het gemeentebestuur zijn de dorpsbelangen en wijkbesturen het eerste aanspreek-
punt. Zij hebben een coördinerende rol in haar buurt. Dorps/wijk- coördinatoren (amb-
tenaren) zorgen voor korte lijnen tussen dorp (stad) en gemeente. Wethouders en 
ambtenaren hebben kennis van lokale zaken en maken bij het ontwikkelen van beleid 
gebruik van kennis en kunde uit de gemeenschap.  Wij dagen inwoners uit en geven 
ruimte om met nieuwe initiatieven aan de slag te gaan. Het dorps- en wijkfonds is daar-
bij onmisbaar voor het realiseren van projecten. Elk dorp of stadswijk krijgt jaarlijks een 
bedrag per inwoner voor de kleine wensen. Het gemeentebestuur is daarnaast in staat 
zich te verplaatsen in de leefwereld van jongeren. Om de jongeren bij de politiek en de 
gemeenschap te betrekken krijgt Waadhoeke een jongerenparlement.

De FNP verbindt de inwoners met het gemeentebestuur en de ambtenaren.

1. De gemeente gebruikt kennis en kunde van de inwoners
2. Elk dorp/wijk heeft een eigen ontmoetingsruimte
3. Er is een onderhoudsbudget voor dorpshuizen/wijkcentra 
4. Elk(e) dorp/wijk krijgt een budget voor kleine wensen
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De veilige en gezonde leefomgeving

De dienstverlening doormiddel van het dorps en wijk volgsysteem en het klachten-
loket liggen op een hoog niveau. Wij laten de zaken niet op hun beloop. De (wijk)
politie is zichtbaar in de stad en dorpen en bepaalt met de gemeenteraad de speer-
punten voor het te volgen beleid. 

BOA’S (bijzondere opsporing ambtenaar) kunnen proces verbaal opmaken bij mi-
lieuovertredingen (niet opruimen hondenpoep, het dumpen van afval, enz.). Inwon-
ers zijn zelf verantwoordelijk voor hun leefomgeving. De FNP wil geen gas- en 
zoutwinning op het vaste land. De bestaande winning moet zo snel als mogelijk 
stopgezet worden. Het gebiedsproces moet volledig uitgevoerd worden. 

De FNP verbindt politie, BOA’S en inwoners aan goede leefomgeving.

1. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor onze leefomgeving
2. Geen gas- en zoutwinning op het vaste land. 

De FNP verbindt! Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 5



Verkeer, vervoer en beheer openbaar groen

Onze wegen, fietspaden en waterwegen moeten van goede kwaliteit zijn. Veilige fiets-
routes hebben prioriteit. Er komt een educatieprogramma over hoe om te gaan met het 
grotere landbouwverkeer. Scholen en het ambtelijk- centrum Franeker, moeten goed 
bereikbaar zijn met het openbaarvervoer. De treinverbinding Leeuwarden – Harlingen 
heeft een ‘twee keer in het uur verbinding’ en doet alle bestaande stations aan. Kleine 
vaarwegen moeten goed bevaarbaar en goed bewegwijzerd zijn. 

De FNP wil een duurzaam beleidsplan openbaar groen. Het bermbeheer wordt voor-
taan op een ecologische wijze uitgevoerd. Bloemen, bijen en vlinders komen zo terug 
in onze leefomgeving. De gemeente doet mee aan de jaarlijkse ‘Boomfeestdag’ en 
zorgt samen met de natuurorganisaties en scholen voor natuur en milieueducatie in 
Waadhoeke.

De FNP verbindt het onderwijs met goed openbaar vervoer en staat voor een 
groene omgeving.

1. Een toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen
2. Natuur en milieueducatie met natuurorganisaties
3. Een jaarlijkse boomfeestdag met schoolkinderen
4. Bloemrijke bermen
5. In standhouden van Boerepaden
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Gemeente, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen verbinden zich om werkgelegen-
heid te bevorderen. De bedrijfscontactambtenaar heeft een grote kennis van de 
wensen en uitdagingen van het bedrijfsleven. Waadhoeke wordt de MKB vriendeli-
jkste gemeente van Friesland. In het aanbestedingsbeleid wordt te allen tijde eerst 
gekeken naar bedrijven binnen onze eigen gemeente of regio. De bedrijfsterreinen 
worden goed onderhouden en bestaande bedrijven krijgen de kans om door te 
groeien. Het buitengebied kan dienen als broedplaats voor nieuwe bedrijvigheid. 
Hier kunnen ook vormen van zorgtoerisme ontwikkeld worden. Glasvezel (internet) 
in het buitengebied is hiervoor een vereiste.    

De FNP wil nieuwe initiatieven in de landbouw graag steunen (natuur inclusieve 
landbouw en zilte teelt). De nieuwe omgevingsvisie voor Waadhoeke moet voor 
evenwicht zorgen tussen landschap en landbouw. Met de nieuwste uitbreiding-
splannen voor de glastuinbouw bij Sexbierum (50 hectare) kan een punt gezet 
worden. De FNP is tegenstander van verdere uitbreiding. De recreatiebedrijven zijn 
verantwoordelijk voor het toeristisch product. De FNP staat open voor verbreding 
van dit product, bijvoorbeeld ‘beleving van het duister’. De gemeente zorgt voor 
(financiële) steun aan de marketing van ‘’Bestemming Noordwest’.

De FNP verbindt bedrijven, onderwijs, inwoners en bezoekers aan Waad-
hoeke.

1. ‘Bestemming Noordwest’ wordt topprioriteit
2. Waadhoeke wordt de MKB vriendelijkste gemeente van Friesland
3. De Elfstedenroute wordt verder ontwikkeld
4. Dorpen worden aangesloten op de Elfstedenroute

Economische zaken en toerisme
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Het basis- en middelbaar onderwijs geeft alle kinderen volop de mogelijkheid om hun 
talenten te ontwikkelen. Voor onze kinderen zijn brede samenwerkingsscholen van 
belang voor het geven van goed onderwijs. Meertaligheid (Nederlands, Fries, Bildts en 
Engels) maken daar onderdeel van uit. Duurzame huisvesting is daarbij een basiseis. 
Voor een goede bereikbaarheid van de scholen zijn veilige fietsroutes van groot be-
lang. Mochten er dorpsscholen moeten sluiten komt er een toegankelijk vervoerssys-
teem. De kosten voor het leerlingenvervoer worden beperkt tot het speciaal onderwijs. 
De gemeente zorgt voor goede accommodaties voor het bewegingsonderwijs. Bedri-
jfsleven, middelbaaronderwijs en gemeente werken samen om de jongeren een goede 
en passende opleiding te geven en voor een baan in de regio te zorgen.

De FNP verbindt goed onderwijs aan brede en bereikbare samenwerkingsscho-
len.

1. Jongeren moeten hun plek kunnen vinden in de regio
2. Het bedrijfsleven en onderwijs werken samen voor een gelijkwaardige arbeidsmarkt 
3. Het schoolzwemmen krijgt een plek in het bewegingsonderwijs

Onderwijs
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Taal, cultuur en sport

Waadhoeke is rijk aan taal, cultuur en sport. Het Fries en het Bildts zijn levende talen. 
De gemeente beoordeeld het gebruik hiervan, ook in het onderwijs. Met de kennis en 
inbreng van het verenigingsleven stellen wij een cultuurnota vast, waar ook het ‘Bildts 
Eigene’ een plek krijgt. 
Theater de Koornbeurs heeft een bovenregionale functie en zet zich voor de cultuur 
gemeente breed in. De cultuurhistorie uit zich in Waadhoeke in tal van gebouwen en 
waardevolle (landschaps) objecten. Wij willen dit behouden door een gemeentelijk 
monumentenbeleid. Waadhoeke is het centrum van de Friese sporten. Sport is belan-
grijk voor jong en oud, deze moet voor iedereen toegankelijk zijn. Polsstokspringen, 
kaatsen, Fries dammen en het koaitsjetipelen verdienen bijzonder gemeentelijke aan-
dacht. De verkiezingen van sportman, sportvrouw, sportploeg en talent van het jaar 
worden ook in Waadhoeke jaarlijks gehouden. Korpsen, toneel, openluchtspellen en 
tentvoorstellingen zijn rijk vertegenwoordigd in Waadhoeke. De FNP wil deze zaken 
vasthouden voor de toekomst. Hier past een professionele aanpak bij en dit vraagt 
om een cultuur en sportnota waar in vastgelegd wordt wat wij de komende jaren op dit 
gebied  willen bereiken.

De FNP steunt taal, cultuur en sport op de verbindende functie in Waadhoeke 

1. Er komt een sport- en cultuurweek in Waadhoeke
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Boven alles streven wij naar een gemeenschap waar de mensen zorg voor elkaar dra-
gen. Daarnaast krijgt de gemeente haar eigen sociale dienst terug. Er zal een ruimhar-
tig sociaal beleid worden gevoerd. De regelgeving wordt op dit gebied kritisch bekeken. 
De medewerkers spreken de taal van de inwoners en bekijken met de mensen thuis 
wat zij nodig hebben. De FNP wil voldoen aan de wettelijke taakstelling als het gaat 
om het beschikbaar stellen van huizen voor statushouders (asielzoekers met een ver-
blijfsstatus).  Daarnaast kunnen particuliere initiatieven aangemoedigd worden. Wel is 
de FNP van mening dat de begeleiding en integratie van deze nieuwe inwoners veel 
beter gestuurd kan worden. Streekcentrum De Skûle ontwikkeld in samenwerking met 
de lokale organisaties voor de hele gemeente het jeugd-, jongeren-, vrijwilligers- en 
ouderenwerk. De centrale bibliotheek heeft zowel een sociale als educatieve functie 
en zorgt voor leesbeverodering in het onderwijs. Een eigen ontmoetingsplek voor de 
jeugd (keet) is onder strikte regelgeving toegestaan. Doormiddel van een jongeren-
parlement kan de jeugd haar inbreng geven binnen de gemeentepolitiek. In de laatste 
jaren van de werkzame carrière van ouderen moeten zij meer mogelijkheden krijgen 
om een positie als coach in te nemen. Ook willen wij ouderen stimuleren om een ac-
tieve rol binnen de maatschappij te vervullen (als vrijwilliger maar ook als betaalde 
kracht). Ouderen met een zorgvraag krijgen vooral aandacht als het gaat om vermaak, 
dagbesteding en (zelfstandig) wonen.  De zorg moet zo veel mogelijk decentraal geor-
ganiseerd worden, met zo weinig mogelijk ‘apparaatskosten’.

De FNP verbindt haar sociaal beleid met de inwoners die aandacht nodig heb-
ben.

1. Ontmoetingsplekken voor de jongeren
2. Een jongerenparlement
3. Zorg dicht bij de mensen

Sociaal beleid en volksgezondheid
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De gemeente Waadhoeke moet ambitie tonen voor een gezond en schoon milieu. Wij 
willen in 2040 dan ook energieneutraal zijn. Om dat te bereiken stellen wij een ener-
gie- coördinator aan die inwoners, energiecoöperaties en ondernemers voorlicht en 
stimuleert om ons doel te bereiken. Zonnepanelen moeten vooral een plek krijgen op 
bedrijfspanden en ligboxstallen. Voor het gehele buitengebied van de gemeente wordt 
een verlichtingsplan opgesteld. Daarin past een energiezuinige en openbare verlicht-
ing welke goed is voor mens en dier. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met 
verkeer- en sociale veiligheid. Waadhoeke moet een gemeente met zo weinig mogelijk 
lichtvervuiling zijn en de meest ‘donkere’ gemeente van Friesland. Gedumpt afval is 
een grote ergernis en enorm slecht voor het milieu. De ‘Himmeldagen’ worden samen 
met de scholen en dorps-/wijk belangen opgepakt. De gemeente beloont dorpen en 
wijken waar de inwoners de leefomgeving schoon houden.

De FNP verbindt energie aan een gezond en schoon milieu.

1. Energie neutrale gemeente in 2040
2. Lichtvervuiling moet aangepakt worden

Milieu
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De openbare ruimte is één van de kenmerken van Waadhoeke. De FNP volgt het 
provinciale windmolenbeleid, geen nieuwe molens op het vaste land. Ondernemers 
krijgen de ruimte zich te ontwikkelen, maar landschappelijke inpassing is een vereiste. 
Verwaarloosde gebouwen moeten opgeknapt of afgebroken worden. Bedrijfsterrein-
en moeten in overleg met de ondernemers proper worden gehouden, waarbij aan-
dacht is voor een groene aankleding. Vooral voor jongeren en mensen met lagere 
inkomens en statushouders moeten er genoeg sociale huurwoningen zijn. Wij bieden 
ruimte aan bijzondere bouwvormen, zoals bijvoorbeeld de ‘Tiny Houses’. Voor nieu-
wbouw wordt eerst gekeken naar inbreidingslocaties. Voor de stad en de dorpen met 
een verzorgingsgebied komt er een bouwprogramma voor ouderenhuisvesting met 
mogelijkheden voor zorg. De regelgeving wordt kritisch tegen het licht gehouden, wij 
leggen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de woonomgeving voor een groot 
gedeelte in handen van de inwoners. De FNP wil meer aandacht geven aan de toe-
gankelijkheid van het openbaar gebied en gebouwen voor mensen met een beperking 
(scootmobiel-vriendelijk). 

De FNP verbindt doelgroepen met een woningbouwprogramma op maat.

1. Betaalbare woningen voor starters
2. Verwaarloosde gebouwen worden aangepakt
3. Ouderenhuisvesting met zorg op maat
4. Vernieuwende bouwvormen zijn mogelijk

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
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Financieel trekken wij het zeil niet hoger dan de mast. Aan een sluitende meerjaren-
begroting worden geen concessies gedaan, maar er moet wel de financiële ruimte 
zijn voor nieuw beleid. De inwoner moet op termijn voordeel (lagere belastingtarieven) 
hebben van de schaalvergroting door de nieuwe gemeente. De gemeente Waadhoeke 
heeft een reële reserve om risico’s mee af te dekken. Er wordt in Waadhoeke geen 
toeristenbelasting ingevoerd. 

Het ambtelijk apparaat is voorbereid op haar taken, maar niet groter dan noodzakelijk. 
Een flexibele schil van tien procent is hierbij wenselijk. Een goed opleidingsbudget is 
nodig om zoveel mogelijk kennis en kunde in huis te hebben. De eerste jaren moet er 
geïnvesteerd worden om de culturen van de organisaties bij elkaar te brengen. Van 
ambtenaren wordt verwacht dat zij nieuwsgierig zijn naar ons gebied, talen en gebruik-
en. De contactambtenaars gebruiken (praten en schrijven) het Fries en Bildts.

De FNP verbindt zich aan een solide financieel beleid.

1. Financiële ruimte voor nieuw beleid
2. Meerdere culturen naar één organisatie
3. Schaalvoordelen leiden tot lagere tarieven 
 

Financiën en bedrijfsvoering
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Kandidaatlijst

Naam    Voorletters    Woonplaats 
1 Dijkstra     J. (Jan) (m)    Hitsum 
2 Ferwerda    L. (Leendert) (m)  St.-Annaparochie 
3 Hoekstra     H. (Haaije) (m)  Berltsum 
4 Iedema-Zondervan   G.J. (Gea) (v)   Frjentsjer 
5 Knol     S. (Sybe) (m)  Berltsum

6 Nauta    R. (Roel) (m)   Minnertsgea 
7 Nauta     H.J. (Hans) (m)  Hitsum 
8 Vollema    L.J. (Bert) (m)   Tsjom 
9 Bruinsma     B.P. (Ben) (m)   St.-Annaparochie 
10 van der Mei    G.H. (Gerben) (m)  Tsjummearum 

11 van der Meulen    T.M. (Tjeerd) (m)  Frjentsjer 
12 Rozenga    J. (Johannes) (m)   Westhoek 
13 van Groning    J.E. (Japke) (v)   Frjentsjer 
14 Yntema     H (Hessel) (m)   Dronryp 
15 Lautenbag   M. (Marjolein) (v)  St.-Annaparochie

16 Politiek     D.J. (Jurjen) (m)   Frjentsjer
17 Wassenaar    A.P. (Auke) (m)   Bitgummole 
18 Greidanus-Anema  R.G. (Roelie) (v)  Achlum 
19 de Haan     S.L. (Sietze) (m)   Frjentsjer 
20 Sytema – Spoelstra   S. (Sytske) (v)  Deinum 

21 van Stralen    H. (Hotze) (m)   Minnertsgea
22 Pasma    J. (Jan) (m)    Boksum 
23 Jansma     T.J. (Talea) (v)   St.-Jacobiparochie 
24 Willemsma   A. (Adalgard) (m)   Bitgum 
25 van der Schaar    J. (Jan) (m)    Tsjummearum 
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Naam    Voorletters   Woonplaats
26 van der Mei    A.M. (Anna Martha) (v)  Tsjom 
27 Vogel    J. (Jehannes) (m)  Menaam 
28 Kuipers    F. (Folkert) (m)   Deinum 
29 van der Zwaag   S. (Siebren) (m)   Tsjummearum 
30 Dijkstra     H.B. (Hylke) (m)  Menaam 

31 van der Schaaf    T. (Thijs) (m)   Bitgum 
32 Langhout    S. (Sipke) (m)   Skalsum 
33 Terpstra    W.J. (Wim) (m)  Tsjom 
34 Huizinga    J. (Jan) (m)    Ingelum 

35 Nijdam     L.L. (Luitzen) (m)  Boer 
36 Wiersma     R. (Rutger) (m)   Tsjummearum 
37 Roorda     J.H. (Jaap) (m)   Frjentsjer 
38 Elzinga     J. (Johannes) (m)  Frjentsjer 
39 Kamstra     K.A. (Klaas-Abe) (m)  Bitgum 

40 Scheffer     J.S. (Jaap) (m)  Winsum 
41 Miedema    D. (Durk) (m)  Berltsum 
42 van der Mei-Akkerman   J. (Jeltsje) (v)   Menaam
43 Castelein-Henstra  A.R. (Ali) (v)    Marsum 
44 Regts    K.H.G. (Klaas) (m)  Frjentsjer 
45 de Boer    T. (Tseard) (m)   Deinum 

46 Straatsma    C. (Catrinus) (m)   Skalsum 
47 Idsinga-Baarda   A. (Annegy) (v)   Menaam
48 Tilma     S.K.(Siep) (m)  Boksum 
49 Bonnema    A. (Bram) (m)   Frjentsjer 
50 Keizer    S. (Sytse) (m)   Oudebildtzijl

Kandidaatlijst
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