Concept
Verkiezingsprogramma 2013 – 2017
Voor de inwoners van de nieuwe gemeente Leeuwarden.
Voor u ligt het programma van de Nieuwe Leeuwarder Partij (NLP). De NLP is een onafhankelijke lokale
partij. In de NLP werken mensen uit de gemeente Leeuwarden (NLP) en met ingang van 2014 ook uit
Boarnsterhim (Gemeentebelangen 2000 Boarnsterhim) vanuit diverse achtergronden en
levensovertuigingen samen. Met u als burger willen we op constructieve wijze keuzes maken welke in het
belang van de inwoners van heel de gemeente Leeuwarden (stad en dorpen) zijn. Het gaat immers om de
gemeente waarin we zelf ook wonen. We doen dat actief, kritisch en betrokken en los van ideologische
dogma’s. De NLP zit sinds 1994 in de gemeenteraad van Leeuwarden. GB 2000 sinds 1994 in de
gemeenteraad van Boarnsterhim.
De crisis en de bezuinigingen van de regering hebben grote gevolgen voor de financiën van de gemeente.
Voor de NLP staat vast dat de gemeente de tering naar de nering moet zetten. Lastenverzwaringen zijn
voor ons niet aan de orde. De burger heeft het immers zelf al zwaar genoeg!
De NLP zit op dit moment in de gemeenteraad in de oppositie. In de gemeenteraad en in het College van
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden domineert al sinds tientallen jaren de PvdA de politiek en
daarmee het gemeentelijk beleid. Het realiseren van grote projecten en het binnenhalen van subsidies lijkt
doel te zijn geworden in plaats van middel. Zonder te beweren dat alles wat de laatste jaren is gebeurd,
verkeerd is geweest, zijn we van mening dat het anders kan en anders moet. Een eerste vereiste daarvoor
is dat in de nieuwe gemeente Leeuwarden de macht evenwichtiger verdeeld wordt.
Of dat gebeurt, bepaalt u als kiezer.
Onze uitgangspunten zijn:
• Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, het mogen zijn wie je bent (homoseksueel of
heteroseksueel). Het recht om te geloven of uit een geloof te treden. Het recht om je mening te
uiten. Afzien van (oproepen tot) geweld tegen een ander. Het zijn zaken die niet ter discussie
staan. Organisaties die zich niet aan deze basisregels houden, worden ook niet gesubsidieerd.
• Iedereen moet zich vrij en veilig kunnen voelen, thuis en in openbaar gebied. Een belangrijke taak
van de gemeente is zorgen voor de veiligheid van haar inwoners.
• Iedereen moet met anderen kunnen communiceren. In het openbare domein zijn de Rijkstalen de
talen. De gemeente stimuleert dat iedereen het Nederlands in voldoende mate beheerst. De
gemeente communiceert naar haar burgers niet in andere talen dan de Rijkstalen.
• Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid en kan daarop aangesproken worden. Betutteling
moet worden voorkomen. Iedereen wordt door de gemeente serieus genomen. Iedereen heeft de
mogelijkheid mee te praten, mee te denken, voorstellen te doen, vragen te stellen en iedereen
heeft recht op een tijdige reactie van de gemeente. De gemeente geeft eerlijke, volledige en
feitelijke informatie.
• Iedere inwoner van de gemeente die hulp nodig heeft, moet dat kunnen krijgen. Deze hulp moet
goed georganiseerd zijn zodat het op tijd komt en past bij wat de persoon nodig heeft. Bij het geven
van hulp wordt de waardigheid van de hulpbehoevende zoveel mogelijk gewaarborgd. Bij hulp
hoort ook aandacht.
• Van iedereen die door werken zelf in zijn inkomen kan voorzien, wordt verwacht dat hij of zij werkt.
Wie door omstandigheden (al dan niet tijdelijk) geen werk heeft, kan rekenen op een gepast
basisinkomen.
• We houden de gemeente Leeuwarden schoon. In de grond, op de grond en in de lucht. We gaan
zuinig om met grondstoffen en energie. Vervuilers en vernielers worden aangepakt.
• Iedereen heeft recht op een passende woning. Iedereen heeft de plicht zich te gedragen als een
goede wijk-, dorp of buurtbewoner.
• Democratisch vastgesteld landelijk beleid moet worden uitgevoerd, ook als de meerderheid van de
gemeenteraad het daar niet mee eens is. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Iedereen moet
zich aan vastgestelde regels houden, dus ook de gemeente.
• Een burger mag verwachten dat de gemeente efficiënt werkt en de kosten en baten goed afweegt.
Gebruik van (subsidie)gelden wordt gecontroleerd. De gemeente gaat zorgvuldig om met het geld
van de burger en houdt de lasten laag.
De diverse onderwerpen kort nader belicht:
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1. Cultuur
In het cultuurbeleid komt tot uiting dat Leeuwarden hoofdstad is van Fryslân, met zijn eigen taal en cultuur.
De Harmonie en de centrale bibliotheek hebben een regionale functie en moeten die functie kunnen
vervullen. De festivals moeten blijven en zo mogelijk groeien in aantal en vorm. Van de rijke provincie
Fryslân mag verlangd worden dat ze financieel bijdraagt aan de provinciaal belangrijke voorzieningen en
evenementen. Zeker als het gaat om “us Haadstêd”.
It Nederlânsk wurdt yn de gemeente Ljouwert hieltiten mear de dominante taal. It Liwwadders en it Frysk
hawwe net allinnich in maatskiplike funksje, mar foarmje ek in wichtig kultuerbesit.
Utgangspunt is dat in Liwwadden, as hôftstad fan Friesland, méér as één taal bestaat en dat dit recht fan
bestaan het. In ut te foeren belied sal dit dudelijk weze mutte.
Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers kent de nieuwe gemeente Leeuwarden een divers
verenigingsleven. Dat moet gekoesterd worden. Amateur kunst- en sportbeoefening zijn belangrijk en
moeten (ook financieel) voor iedereen mogelijk zijn. Betaald voetbal is een belangrijke vorm van passieve
recreatie. Subsidies voor kunst moeten regelmatig opnieuw bekeken worden. Er moet minder geïnvesteerd
worden in stenen (gebouwen), en meer in activiteiten.
De Blokhuispoort en Zalen schaaf moeten, indien mogelijk en financieel exploitabel, behouden blijven.
2. Jeugd en onderwijs
Er wordt op wijk- en dorpsniveau gezorgd voor betaalbare, plezierige en zinvolle vormen van
vrijetijdsbesteding. Voor de allerkleinsten zijn dat speelvoorzieningen "op de hoek". Voor de oudere jeugd
zijn dat sportvoorzieningen en ontmoetingsplekken in wijk en dorp. De NLP stimuleert deelname aan
activiteiten in verenigingsverband.
Op school, maar ook buiten school, moeten jongeren begeleid worden bij het leren van het maken van
keuzes die goed zijn voor henzelf, maar ook voor de rest van de samenleving. Grensoverschrijdend gedrag
moet worden voorkomen. Door er snel bij te zijn en snel begeleiding te geven, kan voorkomen worden dat
problemen verergeren en er intensievere hulp nodig is. Jongerenwerk begint op school.
Overgewicht is een groeiend probleem. Een op de zeven kinderen heeft overgewicht. De gemeente
stimuleert samen met hun lokale partners dat kinderen gezonder eten en meer bewegen
De gemeente stimuleert alle scholen om zwem- en verkeersles te geven. Speciale aandacht is er voor
kinderen die van huis uit geen 'zwem- en fietscultuur' meekrijgen
Er is een grote diversiteit aan scholen in de gemeente. De NLP vindt dat ouders in beginsel de vrijheid
moeten hebben om zelf te kiezen naar welke school ze hun kinderen sturen. In de gemeente moeten
scholen goed gespreid worden zodat leerlingen de school binnen acceptabele reistijden kunnen bereiken.
De gemeente zorgt ervoor dat scholen voor basis- en voortgezet onderwijs veilig bereikbaar zijn per fiets en
te voet. De gemeente moedigt ouders aan hun kinderen lopend of op de fiets te brengen en te halen.
Leeuwarden huisvest vele studenten. Dat heeft veel positieve, en soms enkele negatieve gevolgen. We
willen een Leeuwarder Studentenoverleg waarin studenten en gemeente regelmatig overleg voeren over
zaken rond studentenvoorzieningen en huisvesting.
3. Economie en toerisme
Naast het verkrijgen van inkomen, is werk een belangrijk middel om je betrokken te voelen bij de
samenleving en daar een bijdrage aan te leveren. Nog teveel mensen zijn op zoek naar betaalde arbeid.
Stimulering van werkgelegenheid, het behouden van bedrijven en werven van nieuwe, is dus een
topprioriteit. Verbeteren van de bereikbaarheid, parkeermogelijkheid, concurrerende grondprijzen en
beperking van de lastendruk zijn de belangrijkste gemeentelijke instrumenten. Leeuwarden moet zijn
midden- en kleinbedrijf koesteren. Eén full-service, gastvrij ondernemersloket voor hulp en stroomlijning
van overheidsdiensten richting het bedrijfsleven is essentieel. De industrieterreinen moeten up to date
blijven.
De afgelopen jaren is de hoeveelheid winkeloppervlakte sterk gestegen ( bijv. Zaailand, Centrale) terwijl de
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koopkracht van de burgers is gedaald en ook steeds meer via internetbedrijven wordt gekocht. Gevolg is
ontsierende leegstand. Er is de komende jaren derhalve geen ruimte voor verdere uitbreiding van het
winkeloppervlakte. De historische binnenstad blijft speerpunt. Evenementen, festivals, thema's en een sterk
functionerend MKB zullen meer bezoekers naar de binnenstad moeten trekken. Aanlooproutes naar het
kernwinkelgebied moeten verbeterd worden. Dorpskernen en wijkwinkels moeten op goed niveau blijven.
Het project “Binnen Stad Boppe” verdient continuering in verbeterde vorm.
Leeuwarden, Grou en Warten hebben op het gebied van recreatie en toerisme al veel te bieden. Ook in
Wergea en Jirnsum kan dit aansluitend meer gaan betekenen. Een en ander kan en moet (nog) beter benut
worden. Grou moet, als zuidelijk kerndorp van onze nieuwe gemeente, een centrale rol krijgt als trekker in
het toeristisch watersportcentrum. Mooie en goede vaar- en fietsroutes helpen daarbij. In Eagum komt een
aanlegplaats voor recreatieboten en in Grou moet het succesvolle nieuwe pontje tussen de camping en het
centrum van het dorp een vaste waarde blijven. De wandelboulevard in Grou wordt afgemaakt. Een goede
fietsverbinding Leeuwarden - Grou via Warten en Wergea is niet alleen belangrijk voor de recreatie, maar
ook een noodzaak voor de fietsende schooljeugd.
De Liwwarderdag bij het skûtsjesilen moet nu op het Pikmar/Wijde-EE worden gevaren.
Nabij het Groene Ster gebied wordt planologisch ruimte gecreëerd voor initiatieven voor een attractie(park)
in aansluiting op Aqua Zoo.
Samenwerking op het gebied van toerisme moet nieuwe kansen creëren. Er moet een totaal product
ontstaan van goed- en slechtweer accommodaties.
4. Sociaal maatschappelijke ontwikkeling / Zorg
Iedereen die hulp nodig heeft en daarin niet zelf kan voorzien heeft recht op hulp van de samenleving. Snel
en op maat dicht bij de burgers in wijken en dorpen. Bureaucratie moet worden uitgebannen. Ook
persoonlijke aandacht is een zorgrecht. Met bureaus voor zorg worden contracten gesloten die goede zorg
en aandacht mogelijk maken. Bij selectie van aanbieders van zorg wordt niet uitsluitend gekeken naar de
prijs maar ook naar dienstverlening en arbeidsvoorwaarden.
Nog steeds zijn er te veel mensen die ongewild eenzaam zijn. De NLP vindt het belangrijk dat deze
mensen (weer) mee kunnen gaan doen aan het maatschappelijke leven. Wijk- en dorpscentra kunnen en
moeten een trefpunt worden waar mensen elkaar ontmoeten. De NLP stimuleert actieve en passieve
deelname van burgers aan wijk- en dorpsactiviteiten.
Van allochtonen mag worden verwacht dat ze deel willen gaan uitmaken van onze samenleving. Deelname
aan die samenleving en kennis/gebruik van het Nederlands wordt gestimuleerd. Het in eigen kring blijven
steken wordt niet langer gefaciliteerd. Vroegtijdig investeren in nieuwkomers voorkomt dat nieuwe
achterstandsgroepen ontstaan.
Mindervaliden krijgen tijdig passende hulpmiddelen die ze nodig hebben om hen in staat te stellen deel te
nemen aan de maatschappij. De NLP is van mening dat bij de zorg voor ernstig zieken en ouderen ook
rekening gehouden moet worden met de gezinssamenstelling. Het verlenen van mantelzorg moet blijvend
ondersteund worden.
De NLP vindt dat ouderen naar eigen inzicht en wensen hun leven zo lang mogelijk zelfstandig moeten
kunnen inrichten. Veiligheid, goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen, goed openbaar
vervoer en zorg op maat zijn hiertoe onontbeerlijk. De gemeente stimuleert de bouw van voldoende soorten
van ouderenhuisvesting. De gemeente stimuleert ook het zgn. levensbestendig bouwen. Ouderen die
zelfstandig willen blijven wonen, moeten dat blijven kunnen doen, ook in de dorpen. De NLP vindt dat
ouderen ook zelf vrijwillig moeten kunnen kiezen voor het wonen in een seniorencomplex (met of zonder
zorg) en niet alleen wanneer dat medisch noodzakelijk is.
Hoezeer het zelfstandig wonen van ouderen ook door iedereen gewenst is, het valt niet te ontkennen dat
door de 'het nieuwe wonen' de eenzaamheid onder ouderen is toegenomen. De ouderen moeten zelf naar
invulling van hun dag zoeken en zelf hun contacten leggen. Dat lukt niet iedereen. Er moeten voorzieningen
komen in de directe omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar contacten kunnen ontstaan.
Bij scheiding van wonen en zorg blijft de diversiteit en de betaalbaarheid van voorzieningen in verzorgingsen verpleegtehuizen gewaarborgd.
De NLP wil een gelijke behandeling voor iedereen in de WMO. Het eigen vermogen zou niet ingezet
hoeven te worden voor een bijdrage in de WMO voorziening. Waar steeds meer een beroep wordt gedaan
op de mantelzorg moeten er voorzieningen komen die dat ook mogelijk maken. Mantelzorgers moeten een
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beroep kunnen doen op ondersteuning en op tijdelijke vervanging.
Het zijn van dakloze, drugs- of drankverslaafde is niet iets wat zondermeer maar geaccepteerd en
gefaciliteerd moet worden. Deze groep moet teruggebracht worden in het normale maatschappelijke leven.
Zo nodig kan gedwongen behandeling noodzakelijk zijn
De gebruikersraden en belangenorganisaties worden actief betrokken bij het vormgeven van het beleid.
Indien hun advies niet wordt opgevolgd, wordt dit gemotiveerd.
Het vermoeden van misstanden in de zorg (mishandeling, fraude, diefstal, etc.) moet makkelijk en discreet
gemeld kunnen worden.
De NLP wil onnodige verspilling in de zorg tegengaan. Hulpmiddelen dienen effectiever voorgeschreven te
worden, De NLP wil, waar mogelijk, hergebruik van goederen.
5. Werk en inkomen
Veel mensen die willen werken, kunnen helaas niet altijd (betaald) werk vinden. Het creëren en in stand
houden van werkgelegenheid is en blijft topprioriteit.
Het aantal mensen zonder werk in de gemeente is door de economische crisis sterk gestegen. De NLP wil
in de komende periode maximaal inzetten op het zoveel mogelijk begeleiden van werkzoekenden naar
werk. Van werkzoekenden mag verwacht worden dat ze, indien ze dat kunnen, meewerken aan het vinden
van werk. De NLP is van mening dat werkzoekenden die zichzelf door gedrag, kleding of versiering
beperken in hun arbeidsmogelijkheden, kunnen worden gekort op de uitkering.
Voor hen die buiten hun schuld niet in staat zijn een afdoend inkomen te verwerven, zorgt de gemeente
voor een (aanvullend) inkomen. De NLP vindt dat het aan het werk gaan financieel lonend moet zijn en is
terughoudend met het verplichten van mensen die aangewezen zijn op de bijstand om onbetaalde arbeid te
verrichten.
Het armoedebeleid van de gemeente is er op gericht om mensen die in armoede leven deel te kunnen laten
nemen aan het maatschappelijke leven. Er is daarbij speciale aandacht voor de situatie van kinderen en
jongeren. Bij het minimabeleid wordt gewaakt voor de zgn. armoedeval.
6. Wonen
Door verschillende oorzaken zullen er minder kantoorpanden en winkelruimtes nodig zijn. Deze zullen
omgebouwd moeten worden tot woonruimtes. Door diverse oorzaken zullen steeds minder mensen in staat
zijn een woning te kopen, en er staat al veel te koop. We moeten dus terughoudend zijn met
nieuwbouwlocaties.
Tegelijkertijd zijn er kansen voor seniorenwoningen en (goedkope) huurwoningen. Waar de overheid
verlangd dat ouderen thuis blijven wonen en niet meer naar verzorgingshuizen gaan, betekent dit dat er
voldoende woningvoorraad voor deze doelgroep moet zijn. Er dient een gedifferentieerd woningaanbod te
zijn dat aansluit op de behoeften van de doelgroep (opgeplust, aangepast, levensloopbestendig,
kangoeroe-woningen, etc.). Ook hier is er vooral vraag in de goedkope sector. Naast een geschikte woning,
is de aanwezigheid van een aantal voorzieningen in de directe woonomgeving een voorwaarde om tot op
hoge leeftijd een goede kwaliteit van leven te hebben in de eigen woning. Dit geldt ook voor de dorpen.
Gestreefd moet worden naar de juiste balans in woningvoorraad, een evenwicht tussen sociaal, goedkoop,
midden en top segmenten.
Diverse woningbouwprojecten in Leeuwarden, zoals Zuiderburen en Blitsaerd , zijn met mooie plaatjes en
beloftes aan de man gebracht en zijn vervolgens versoberd. Ook de Zuidlanden staat dit, nu er moeilijke
tijden aanbreken, waarschijnlijk te wachten. Wij vinden dat de gemeente eerlijke informatie moet geven aan
kopers en dat gewekte verwachtingen moeten worden nagekomen.
Bij stedelijke vernieuwing spelen de voorkeur van de betrokken bewoners en de woonlasten na de ingreep
een belangrijke rol als het gaat om de keuze van vervangende nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud.
De gemeente stimuleert het energiezuiniger maken van woningen.
Bij nieuwbouwlocaties moet direct rekening gehouden worden met voldoende groen, met
speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren, en toegankelijkheid voor minder validen. Renovaties in de
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binnenstad moeten plaatsvinden met oog voor de historische context.
Woonschepen en woonwagens dienen te voldoen aan regels m.b.t. onderhoud en vormgeving. Er moeten
geen nieuwe plaatsen voor woonwagens bijkomen.
Studentenhuisvesting wordt waar mogelijk gecentraliseerd. Het beleid rond het beperken van de omzetting
van woningen tot panden die kamergewijs worden verhuurd, blijft gehandhaafd
In de dorpen wordt nieuwbouw gekoppeld aan de behoefte van de bewoners.
7. Infrastructuur en bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid is voor de economie, en dus werkgelegenheid, van groot belang. Er is echter ook
veel geld mee gemoeid. Steeds zal dus de vraag gesteld moeten worden is het echt nodig, ook op langere
termijn, en wat is de meest doeltreffende oplossing wanneer je kijkt naar kosten en opbrengsten. Het
uitvoeren van grote projecten is geen doel op zich!
Bij de planning (en uitvoering) worden de belanghebbenden (bewoners en bedrijven) tijdig betrokken. Het
Europaplein gaat als het aan ons ligt voorlopig niet op de schop omdat de noodzaak op de iets langere
termijn niet is aangetoond (besparing 5 mln, of jaarlijks €322.000).
Om bij de uitvoering van infrastructurele werken de overlast te beperken, moet de uitvoeringstermijn
worden verkort door ook in het weekend, ’s nachts en in vakanties door te werken. De afstemming tussen
de verschillende infrastructurele werken is een belangrijk punt van aandacht: niet alles tegelijkertijd op de
schop!
Overlast door het openen van bruggen voor de pleziervaart in de spitsuren moet tot een minimum beperkt
blijven. De bruggen die op dit moment bediend worden blijven dat de komende periode ook.
De NLP blijft voorstander van projecten ter stimulering van het openbaar vervoer en het (veilig) fietsgebruik.
De gemeente streeft er naar de verbindingen met het openbaar vervoer in stad en dorpen in stand te
houden. Bij het openbaar vervoer zijn de haltevoorzieningen goed ingericht en op hoogte voor een
probleemloze instap voor minder validen.
In de gemeente Leeuwarden moet iedereen gastvrij kunnen parkeren: de auto is geen melkkoe maar een
vervoermiddel. De tarieven moeten het parkeergedrag reguleren en het winkel- en uitgaansbezoek
faciliteren. Bij het parkeren moet op moderne wijze betaald kunnen worden.
Bij het parkeren in de wijken en dorpen moet het uitgangspunt zijn dat bewoners in de eigen wijk/dorp
gratis kunnen parkeren.
Naast goede wegverbindingen zijn goede en veilige fietsverbindingen van groot belang. Met name de
fietsverbindingen tussen Warten en Grou en de fietsverbinding Idaerd Eagum met Wergea en Grou
verdienen aandacht. De gemeente zorgt voor voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen.
Wegen moeten zo aangelegd worden dat de maximumsnelheid daar logisch bij past. De maximumsnelheid
kan ook afhankelijk gemaakt worden van (drukte op) bepaalde tijdstippen. Verkeerslichten moeten goed op
elkaar worden afgestemd (dit is ook beter voor de luchtkwaliteit).
Wegen moeten veilig zijn. Er wordt op korte termijn een plan van aanpak gemaakt om onveilige knelpunten,
ook in de dorpen, aan te pakken.
In Grou en de recreatiegebieden worden op korte termijn enige infrastructurele voorzieningen getroffen om
het toerisme te versterken.
8. Dienstverlening / Bedrijfsvoering
In Grou blijft een dependance van het gemeentekantoor voor de dagelijkse en meest voorkomende
activiteiten.
De gemeente werkt efficiënt, doelmatig en klantvriendelijk. De mogelijkheden om op bedrijfsvoering te
bezuinigen worden optimaal benut.
Juridische ondersteuning wordt tijdig ingezet om claims, en daarmee kosten, te voorkomen. De
Ondernemingsraad van de gemeente wordt bij de uitwerking van de bedrijfsvoering tijdig betrokken.
De kostentoerekening aan producten wordt transparant en vergelijkbaar met andere gemeenten gemaakt.
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Er worden egalisatiereserves ingesteld om schommelingen in hoogte van de leges en de opbrengsten te
temperen.
De leges voor de heffingen in de gemeente Leeuwarden bevinden zich niet boven het gemiddelde van de
grote gemeenten. Samenwerken met andere overheden op het gebied van bedrijfsvoering is mogelijk als
het tot een kostenvoordeel voor de gemeente Leeuwarden leidt.
Bij de vaststelling van de begraafrechten wordt rekening gehouden met de alternatieven. Iedere
begraafplaats dient te beschikken over een urnenvoorziening.
9. Politiek bestuur
Waar de burger zelf beslissen kan, is de gemeente terughoudend. We willen meer ruimte maken voor eigen
initiatieven van burgers, ondernemers en instellingen. Burgers worden tijdig bij de plan- en beleidsrealisatie
betrokken, zodat wanneer ze iets inbrengen dit nog van invloed kan zijn op de beslissing. Inspraak mag
geen formaliteit achteraf zijn, zoals bij het Europaplein.
De drempels voor een raadgevend referendum worden verminderd. De raad is geen plek voor
proefballonnetjes. Zowel het college als de raad werken sober en doelmatig.
De gemeente communiceert open en eerlijk. Soms gaat de stofkam door regels, maar vaak komen er
ondertussen weer veel regels bij. De gemeente moet niet het idee hebben dat ieder probleem met het
opleggen van een regel opgelost is.
De nadruk bij beleid moet verschuiven van het schrijven van nota’s naar uitvoering, op basis van heldere en
meetbare prestatieafspraken.
De raadsleden van de NLP in de gemeenteraad van Leeuwarden werken los van ideologische dogma’s op
constructief-kritische wijze aan wat goed is voor de inwoners van de gehele gemeente.
De gemeente voert op democratische wijze het vastgestelde beleid van Rijk en provincie loyaal uit. Voor
landspolitiek is de gemeenteraad niet het platform.
Herindeling is een middel, geen doel op zich.
10. Veiligheid, openbare orde en handhaving
De NLP wil dat iedereen zich overal in de gemeente veilig voelt. Dat betekent dus ook dat we van iedereen
verwachten dat hij zich als een goed burger gedraagt. Wie dat niet doet, wordt daarop aangesproken en zo
nodig bestraft. We willen een streng beleid tegen drugsdealers/gebruikers en al dan niet onder invloed van
alcohol of (soft)drugs verkerende overlastgevers.
Uit oogpunt van veiligheid maar ook uit oogpunt van gezondheidszorg en jeugdbeleid (het weggooien van
kansen op een goede toekomst) moet het gebruik van (soft)drugs en (overmatig) drankgebruik door
jongeren worden tegengegaan.
Het aantal coffeeshops en de openingstijden daarvan willen we inperken.
Met de omliggende gemeenten in Friesland moeten er afspraken gemaakt worden over toelatings- en
sluitingstijden voor de horeca.
Wie regels stelt, moet ook bereid zijn middelen vrij te maken om de naleving van die regels te controleren.
Het controleren moet echter altijd tot doel hebben het naleven van regels en niet het verkrijgen van
inkomen voor de gemeente.
De sexbranche blijft geconcentreerd bij de Weaze. De gemeente Leeuwarden tolereert geen uitbuiting en
mensenhandel. De gemeente stimuleert voorlichting over de gevaren van zgn. loverboys op scholen.
11. Sport
De NLP wil dat alle burgers van de gemeente de mogelijkheid moeten hebben om te kunnen sporten. Er
moeten voldoende gemeentelijke sportvoorzieningen van goede kwaliteit zijn. Sport zorgt voor
verbroedering, tolerantie en inspiratie. Sport maakt buurten veiliger, zorgt voor betere prestaties op school
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en helpt tegen overgewicht. Sport is dus belangrijk, en voor jongeren in het bijzonder. De NLP wil dat
sportverenigingen, scholen, en buitenschoolse opvang samenwerken om de jeugd zoveel mogelijk te laten
bewegen. Discriminatie in de sport wordt actief bestreden.
Ieder dorp moet kunnen beschikken over een sportveld van afdoende niveau. Bestaande
sportconcentratiegebieden moeten sterker worden gemaakt. Door slimme combinaties kan beter gebruik
worden gemaakt van sportgroen. De NLP stimuleert de samenwerking van de clubs met als doel
gezamenlijk en efficiënt gebruik van accommodaties, inclusief kantines en kleedruimtes. Het geld wat
daarop wordt bespaard, wil de NLP inzetten voor het opheffen van achterstallig onderhoud van
sportterreinen.
De NLP is van mening dat met de komst van het noordelijke deel van Boarnsterhim als belangrijk
watersportgebied van Fryslân de basissporten uitgebreid moeten worden met o.a. schaatsen en zeilen. De
ijswegen van Leeuwarden en het noorden van het huidige Boarnsterhim worden gekoppeld met behulp van
de IJswegencentrales.
Breedtesport legt de basis voor topsport. De gemeente faciliteert topsport en topsportevenementen. BVO
Cambuur is belangrijk voor de gemeente Leeuwarden zowel economisch als sportief en recreatief. De
gemeente subsidieert de BVO niet. De NLP is voorstander van verplaatsing van het stadion. De gemeente
verleend waar mogelijk planologisch medewerking.
12. Ruimtelijke ordening.
Met het ruimtelijk beleid moet de centrumpositie worden versterkt en het aangenaam werken, wonen en
verblijven worden gewaarborgd.
De bestaande woon- en industriegebieden moeten op peil worden gehouden en lege plekken moeten
worden ingevuld. We moeten zeer terughoudend zijn met nieuwe woon- en industrieterreinen. Ruimte is
een schaars goed.
We willen zuinig omgaan met de groengebieden in de bewoonde gebieden. Gevaarlijke bedrijvigheid wordt
zoveel mogelijk uit de woonomgeving geplaatst.
De NLP is tegenstander van plaatsing van windmolens waar ze het landschap ontsieren.
Bij de inrichting van openbare ruimten wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid voor minder
validen. Er wordt bij de planning van woningbouw direct rekening gehouden met voldoende speel- en
ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren. Bij veranderingen van bestemmingsplannen wordt rekening
gehouden met de schade die anderen bij die verandering oplopen.
Gronden in bezit van de gemeente die niet ontwikkelbaar zijn op korte termijn krijgen (tijdelijk) een
bestemming voor volkstuinen, bosbouw, energieopwekking etc.
Het Halbertsma-terrein in Grou verdient, gezien de bijzondere ligging, een bestemming, die past bij het
dorp.
13. Milieu, energie, water
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, maar het moet wel realistisch blijven. Investeringen en
opbrengsten moeten wel in evenwicht blijven. Structurele subsidies dienen afgebouwd te worden.
De NLP wil dat het afvalstoffenbeleid zich richt op vermindering van de hoeveelheid afval en op doelmatige
en doeltreffende verwijdering van de resterende afvalstroom tegen lage kosten.
Bij het deelnemen aan experimenten moet daarvoor voldoende draagvlak zijn bij de betreffende burgers.
Het aantal verschillende containers voor huishoudens willen we niet vergroten.
Verlaging van de kosten van afvalinzameling en verwerking worden doorgegeven aan de burgers in de
vorm van verlaging van de afvalstoffenheffing.
Het afvoeren van water, na gebruik of hemelwater, gebeurd op doelmatige wijze. Onderhoud en vervanging
van het riool wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden. Er vindt geen oneigenlijke
toerekening van kosten plaats in de rioolheffing.
14. Woon- en leefomgeving
De NLP hecht grote waarde aan veilige, aantrekkelijke en toegankelijke straten, paden en pleinen. De
verblijfswaarde staat daarbij voorop: de openbare ruimte behoort werkelijk openbaar te zijn en uit te
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nodigen tot wandelen, fietsen, spelen en elkaar ontmoeten.
Groenonderhoud is een basistaak van de gemeente en dient op orde te zijn. Bewoners kunnen hier een
grotere rol in spelen. Betrokken burgers worden ondersteund en waar mogelijk gefaciliteerd bij
zelfwerkzaamheid in de eigen woonomgeving.
De gemeente besteedt aandacht aan een aantrekkelijke inrichting van woonstraten, waarbij ze rekening
houdt met gebruikers van verschillende generaties. Groen, bankjes en speelaanleidingen zijn vaste
ingrediënten. Individuele initiatieven (zoals gevelgroen en een bankje) worden gestimuleerd. Binnen het
budget voor beheer en onderhoud is ruimte om kleine aanpassingen uit te voeren die de bruikbaarheid en
de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte vergroten, zoals trottoirbandverlaging, gevelgroen, een
bankje, of een fietsenrek.
Voor de jeugd en jongeren zijn er in de omgeving voldoende voorzieningen. Onveilige plekken worden
aangepakt.
De openbare verlichting kan, mits sociaal- en verkeersveilig, terug gebracht worden. Bij vervanging van
openbare verlichting wordt overgegaan op duurzame verlichtingsconcepten
Bewoners krijgen ruime medezeggenschap bij de (her)inrichting van woonstraten. Daarbij let de gemeente
er op dat ook jeugdige, oudere en minder assertieve bewoners hun mening kunnen laten horen en
betrokken zijn bij het maken van keuzes.
Het onderhoud van het groen en de bestrijding van onkruid hebben een hoge prioriteit. Vervuiling en
verslonzing werkt verloedering in de hand. De NLP wil daarom ook hondenpoep en zwerfvuil aanpakken en
vernielingen snel herstellen. In bepaalde wijken wordt te vaak en te veel afval gewoon op straat gezet. We
willen extra inzetten op de aanpak hiervan. De vervuiler/vernieler moet snel gepakt worden en de kosten
van het opruimen en herstellen betalen.
15. Financiën
De NLP wil dat de gemeente de teruglopende inkomsten als gevolg van de rijksbezuinigingen opvangt door
de uitgaven te verminderen. Daarbij moet niet méér bezuinigt worden dan noodzakelijk is.
Belastingverhogingen zijn voor ons niet aan de orde! De crisis treft de burger al hard genoeg in de
portemonnee. Ook winkels en bedrijven hebben het zwaar. Ook voor hen willen we geen
lastenverhogingen!
We kijken nog eens stevig naar het ambitieniveau op het gebied van afvalstoffeninzameling en riolering.
Ook hier gaat soberheid en doelmatigheid voorop staan om de kosten te drukken.
Bij het saneren van de financiën zal de NLP zich inspannen om de bestaande (basis)voorzieningen op peil
te houden. Kwetsbare groepen in onze gemeente moeten zoveel mogelijk worden ontzien.
De automobilist, onze gast voor onze (binnenstad)ondernemers, is geen melkkoe. Parkeertarieven zijn niet
bedoeld als inkomstenbron, maar om sturing te geven aan het parkeergedrag.
Uitgangspunt is dat diensten die burgers van de gemeente afnemen kostendekkend zijn. Ook hier kijken we
naar de meest doelmatige en goedkoopste manier.
Bij het kwijtscheldingsbeleid houdt de gemeente zich aan de wet. Bij kwijtschelding is het inkomen de
maatstaf. De procedure om kwijtschelding te vragen is nu veel te omslachtig. Dat kan anders.
Kwijtscheldingen worden betaald uit het minimabeleid (en dus binnen de begroting). De kwijtschelding van
de één leidt niet tot verhoging van de last voor de ander.
Mogen wij rekenen op uw stem?
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