
Programma SAM Waadhoeke 
 
 
Waarom SAM Waadhoeke?  
Het vertrouwen in de politiek bevindt zich op een dieptepunt. Ook in de gemeentepolitiek 
dreigt versnippering en vervreemding van de maatschappij. Veel mensen voelen zich 
buitengesloten. Dat willen we niet naast ons neerleggen. Wij maken ons zorgen. Vandaar de 
fundamentele stap richting SAM Waadhoeke.  
Tegen de trend van versnippering in gaan we samenwerken, de krachten bundelen. We 
stellen niet onszelf centraal, maar de inwoners en de leefomgeving die we met elkaar delen 
en vormen.  
Steeds meer taken komen bij de gemeenten te liggen en de vraagstukken die we de 
komende jaren op ons bordje krijgen – rond het sociale domein, leefbaarheid en 
duurzaamheid – liegen er niet om. Door op deze terreinen echte resultaten te boeken 
kunnen we het vertrouwen herstellen met de praktijk als vertrekpunt en niet het papieren 
beleid. Dit is een trendbreuk, een noodzakelijke trendbreuk. Als SAM Waadhoeke nemen we 
het initiatief.  
 
 

SAM staat voor saamhorigheid, voor progressieve gemeentepolitiek.  
SAM staat voor een leefbare samenleving  
SAM staat voor meedoen van iedereen: sterk en sociaal 
SAM staat voor betrokken inwoners  
SAM staat voor duurzame energie  
 

SAMen met u willen we werken aan: 
 
Een leefbare samenleving: 
*in een gemeente die samen met haar inwoners vorm geeft aan de gemeenschap 
*in een aantrekkelijke woon- en werkgemeente, waar recreatie en toerisme van toenemend 
belang is 
*die oog heeft voor de waardevolle elementen in landschap, dorpen en stad en deze wil 
behouden en versterken 
*die een actieve aanpak kent van leegstand, verkrotting en verrommeling van het landschap 
*die een lijst van karakteristieke panden opstelt en in het bestemmingsplan beschermende 
regels opneemt 
*waar een breed en goed verspreid aanbod van voorzieningen is, passend bij de behoefte 
van de gebruikers 
*die dorpen en wijken ondersteunt bij het uitvoeren van initiatieven, dorps- en wijkvisies 
*die het verenigingsleven erkent als belangrijke pijler van de gemeenschap  
*waar sport en bewegen (breedtesport)wordt bevorderd, voor gezondheid en participatie 
*die cultuur versterkt en de Koornbeurs inzet als een knooppunt voor amateur- en 
professionele cultuurbeoefening en lokale podia als bijvoorbeeld de “Groate Kerk” steunt 
*waar het gebruik van het Fries en het Bildts met het Bildts Aigene wordt bevorderd en 
ondersteund 
*waar ondernemers ruimte krijgen voor ideeën en innovatie 
*die de jeugd betrekt bij en ruimte geeft voor sport, ontspanning, goed onderwijs en uitzicht 
op werk 



*waar het leerwerkplein van de Campus op het Bildt wordt uitgebouwd; een nauwe band 
tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente 
*waar snel internet is 
 
 
Een sterke en sociale samenleving: 
*waar iedereen naar vermogen meedoet 
*die zich laat leiden door de mens en zijn of haar situatie; zorg op maat 
*die lef toont door ruimte in regelgeving te benutten 
*die de toegang tot ondersteuning en zorg eenvoudig houdt 
*waar beschikbare middelen en instrumenten om (weer) mee te kunnen doen breed worden 

ingezet; het liefst via werk 

*die signalen van armoede en sociale problematiek vroeg en snel oppakt, met name bij 

kinderen en gezinnen 

*waar ontmoetingsplekken zijn en dagbesteding is voor ouderen en kwetsbare groepen, zodat 

sociale integratie wordt bevorderd 

*waar mantelzorgers en vrijwilligers worden ondersteund, begeleid en ontlast 

 

 

Een duurzame samenleving: 
*die zich inzet voor het gebruik van niet fossiele energiebronnen 

*waar energiebesparende maatregelen en inzet van bijvoorbeeld zonne- energie voor iedereen 

haalbaar en mogelijk zijn 

*waar energiecoöperaties worden ondersteund 

*waar windmolens zo veel mogelijk in parken en clusters worden geplaatst 

*die lichtvervuiling tegengaat 

*die de biodiversiteit bevordert en de kansen die biologische landbouw biedt benut 

*waar waterbeheer serieus wordt opgepakt; aanleg van vijvers, groene daken en geen 

verstening van tuinen. 

*die als Fairtrade gemeente Waadhoeke inhoud geeft aan de wereldwijde 

verantwoordelijkheid voor armoede en milieu 

 

 


