Samen verder
verkiezingsprogramma 2019-2022
CDA Noardeast-Fryslân

Wat je kiest doet ertoe

In dit verkiezingsprogramma gaan we op reis naar de toekomst
van Noardeast-Fryslân, de nieuwe gemeente die 1 januari 2019
ontstaat door het samengaan van Dongeradeel, Ferwerderadiel
en Kollumerland c.a.
Ook in de nieuwe gemeente wil het CDA die herkenbare Christendemocratische partij zijn die midden in de samenleving staat. Bij
de leraar die onze kinderen les geeft. Bij de boeren die ons eten
verbouwen. De verpleegkundige die onze ouderen verzorgt. De
mantelzorger die omziet naar haar eenzame buurvrouw. Bij die
talloze verenigingen die overal actief zijn. Bij al die ondernemers
die werkgelegenheid geven. Bij gezinnen en bij hen die kwetsbaar
zijn en zorg behoeven.
Omdat het CDA tichtby minsken staat, is dit verkiezingsprogramma niet geschreven vóór de inwoners maar mét onze inwoners.
We zijn in gesprek gegaan en hebben gevraagd ‘wat vindt ú belangrijk?’ In de dorpen, in de stad, bij ondernemers, op scholen,
bij deskundigen, bij verengingen en bij onze leden.
Kortom: de inwoners van onze nieuwe gemeente NoardeastFryslân hebben in dit programma hun stem laten horen. En zo
gaan we de komende jaren verder. Sámen met onze inwoners.

Met elkaar bouwen we immers elke dag aan een sterke en
leefbare gemeenschap. Elk op zijn eigen plek en op zijn eigen
unieke en onmisbare manier.
De overheid ondersteunt, stimuleert en schept ruimte voor de
samenleving waarin mensen op elkaar betrokken zijn en met
elkaar initiatieven nemen om de mienskip te versterken. Dat
noemen we gespreide verantwoordelijkheid, het eerste
uitgangspunt van het CDA.
Natuurlijk trekt de overheid haar handen niet af van de
samenleving. Integendeel. Ze trekt óp met mensen en neemt hun
oplossingen als uitgangspunt voor wat ze doet. Ze helpt lokale
initiatieven op weg of neemt de regie. Niet met blauwdrukken
maar met maatwerk. Behoeften van mensen in wijken en dorpen
verschillen immers. De inwoners worden daarom actief betrokken
bij het gemeentelijk beleid en bij het nemen van beslissingen.
Waar nodig stelt de overheid grenzen en regels. Niet als doel op
zich, maar juist om het samenleven mogelijk te maken en
zekerheid te bieden. Dit noemen we publieke gerechtigheid. Het
tweede uitgangspunt van het CDA.

Iedereen in Noardeast-Fryslân is uniek. We verschillen van elkaar
in leeftijd, werk, geloof, inkomen, interesses, politieke voorkeur,
etc. Die verschillen zijn inspirerend, maar kunnen er ook toe leiden
dat er wij/zij-denken ontstaat en dat mensen buiten de boot
vallen. Het CDA vindt het belangrijk dat we verbonden zijn met
onze medemens. In Fryslân noemen we dat ‘omtinken’ of
solidariteit, het derde uitgangspunt van het CDA.
Noardeast-Fryslân is dat ‘stikje Fryslân dêr't wy grutsk op binne’ en
dat we door willen geven aan onze kinderen. Dat vraagt dat we
verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Er zal balans
moeten zijn tussen mens, milieu en een gezonde economie. Dat is
rentmeesterschap, het vierde CDA-uitgangspunt.
Zó gaan we, vol vertrouwen, de toekomst van Noardeast-Fryslân
tegemoet. Een nieuwe gemeente, maar met de herkenbare CDAuitgangspunten als vaste waarden. En met de Bijbelse boodschap
als grondslag en inspiratiebron voor ons handelen.
Met gepaste trots onderschrijf ik dit verkiezingsprogramma
“Samen Verder” van de gemeente Noardeast-Fryslân.
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1. Samen verder

1.1. Van samenwerken naar samen verder
Samenwerken in Noardeast-Fryslân. Het is eigenlijk al gewoon.
Want Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. doen dat
al een tijdje op een aantal terreinen. En veel gaat goed. Er is
banengroei, we timmeren aan de weg om de regio mooier en de
economie sterker te maken, de woonlasten zitten onder het
landelijk gemiddelde en de financiën zijn op orde. Toch gaat er
iets veranderen binnenkort. Want de drie genoemde gemeenten
slaan de handen ineen. Ze gaan sámen verder in die ene nieuwe
gemeente Noardeast-Fryslân.
Het is misschien even wennen als de oude gemeenten straks niet
meer bestaan. En er zijn wellicht vragen. Blijft de basisschool in
mijn dorp bestaan? Krijg ik nog wel de zorg die ik tot nu toe
kreeg? Blijven de voorzieningen overeind ? Zijn onze bestuurders
straks nog wel bereikbaar? Dáár een antwoord op geven, dát is
wat het CDA wil met dit verkiezingsprogramma.
Samen verder doen we overigens niet alleen als gemeenten. Want
niet de overheid, maar mensen zelf maken hun leefomgeving. Het
vertrouwen in mensen die niet op zichzelf of voor zichzelf leven,
wortelt diep in de politieke overtuiging van het CDA. Samen
verder doen we daarom mét onze inwoners. Samen maken we
Noardeast-Fryslân.

1.2. Dêr’t de dyk it lân omklammet
Grenzend aan 32 km Werelderfgoed Waddenzee en 16 km
Nationaal Park Lauwersmeer, hebben we goud in handen.
Noardeast-Fryslân, een gemeente met ruim 45.000 inwoners, 52
dorpen, 64 buurtschappen en één stad. Lieflijke waddendorpjes
zoals Wierum en Paesens-Moddergat. Fiskershúskes en Wâldhúskes. Staten en Stinsen. Historische terpdorpen zoals Hallum en
Hegebeintum. Het eeuwenoude cultuur- en coulisselandschap,
romaanse oude kerkjes zoals in Westergeest en Hantumhuizen,
het pittoreske brinkdorp Veenklooster, het kleinstedelijke
karakter van Kollum. En natuurlijk Dokkum met haar historische
binnenstad, vestingwallen, grachten en gezellige winkelstraatjes.
In Noardeast-Fryslân koesteren we ons landschap, de rust en
ruimte, de vele mogelijkheden voor recreatie, watersport en
natuur- en cultuurbeleving. We zijn trots op onze taal en onze
tradities. We wonen en werken hier graag. We zijn betrokken op
onze mienskip. Hier kijken we nog naar elkaar om. Hier voelen we
ons veilig. Hier kunnen we de zon zien ondergaan, kunnen
kinderen buiten spelen en naar school gaan. Dát is NoardeastFryslân.
1.3. Kansen en uitdagingen
Noardeast-Fryslân is strategisch gelegen in de stedelijke driehoek
Groningen, Leeuwarden en Drachten. Dat geeft kansen. Net zoals
de landelijke en internationaal erkende natuurwaarden kansen
bieden voor recreatie en toerisme. Die kansen grijpen we.

Maar het CDA wil ook antwoord geven op de uitdagingen van
morgen: voldoende werk, krimp en gezond ouder worden, goed
onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt, innovatief ondernemerschap, milieu en klimaatverandering, vitale winkelgebieden,
prettige woon- en werkmilieus, leefbare wijken en dorpen met
een goed voorzieningenniveau. En een eigentijds gemeentebestuur dat is toegerust op al deze uitdagingen.
In dit verkiezingsprogramma tillen we 5 lokale thema’s boven het
maaiveld uit: waarden en traditie, een sterke samenleving, familie
en gezin, zorg voor elkaar en een sterke economie.
Onze belangrijkste speerpunten:
1. Een duurzame samenleving. Omdat klimaatverandering en
energietransitie, dé uitdagingen zijn voor de komende jaren.
2. Een sterke stad en vitale dorpen. Omdat leefbaarheid niet in
het gemeentehuis wordt gemaakt maar in de mienskip.
3. Toekomst voor onze jongeren. Omdat hun toekomst hier
vraagt om een veilig thuis, goed onderwijs en werk dichtbij.
4. Een economie in versnelling. Omdat onze bedrijven de
ruggengraat zijn van de samenleving. De focus op innovatie,
vestigingsklimaat en recreatie en toerisme.
5. Oog voor onze kwetsbare inwoners. Omdat zij moeten
kunnen vertrouwen op een overheid die het schild van de
zwakken is en blijft.
6. Een samenlevingsgericht bestuur. Omdat we ruimte willen
geven aan onze inwoners en bedrijven.

2. Waarden en traditie

Waarden en traditie zijn belangrijk in een veranderende samenleving.
Ze geven houvast. Veel mensen ervaren hun eigen leven als goed, maar
maken zich zorgen over hoe we met elkaar omgaan, dat mensen zich
steeds meer terugtrekken op zichzelf. Over afnemend respect voor elkaar.
Waarden en tradities worden hier al generaties lang doorgegeven. Saamhorigheid, respect, gemeenschapszin, rentmeesterschap. Het CDA wil dit
behouden en versterken Omdat ze het fundament zijn onder de toekomst
van Noardeast-Fryslân.

2.1. Kunst en Cultuur
We zijn trots op de rijke cultuur in onze gemeente. Of het nu gaat om
onze 526 rijksmonumenten of om het gevarieerde cultureel leven in
muziek, taal, toneel en kunst. De vele dorpshuizen, het Spectrum in
Burdaard, De Colle in Kollum en Sense in Dokkum zijn onze culturele
ontmoetingsplekken. Het CDA ziet cultuur als vergrootglas voor identiteit. Het is ons heden en verleden. Het draagt bij aan persoonlijke
ontplooiing en geeft een gevoel van verbondenheid. Daarom bewaren
we met elkaar wat voor onze cultuur van waarde is.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Het financieel ondersteunen van initiatieven die tradities en
de lokale eigenheid van stad en dorp versterken en bijdragen
aan beleving en saamhorigheid (zoals de Bartlehiem Skeelertocht, de drakenbootrace Kollum en de Admiraliteitsdagen in
Dokkum).
2. Een langetermijnvisie op cultuur in onze nieuwe gemeente.
Dat geeft continuïteit en samenhang en biedt een heldere
leidraad voor het toekennen van (stimulerings)subsidies.
3. Het ondersteunen van activiteiten in het overdragen van
muziek, kunst en cultuur. Op school, in de bibliotheek, op de
muziekschool, bij verenigingen en bij culturele instellingen.
4. Het bevorderen van cultuurtoerisme door in te zetten op
kunst- en cultuurroutes (zoals een Romaanse kerkenroute en
vaarroutes langs waterbouwkundige werken).
5. Het ter beschikking stellen van expositieruimte in het gemeentehuis voor kunstenaars uit onze gemeente.
6. Het stimuleren dat alle basisscholen in Noardeast-Fryslân
gebruik maken van de landelijke Impulsregeling Muziekonderwijs in samenwerking met Opus 3 en de Wâldsang.
7. Het investeren in het behoud van kerkelijk, agrarisch en
cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente bevordert de samenwerking tussen de diverse Stichtingen voor Cultureel Erfgoed.
Dat geeft meer kans op landelijke steun en erkenning bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
8. Blijvende aandacht voor ús Fryske taal.
9. Het plaatsen van de Nederlandse én Fryske vlag in de
vergaderzaal van de gemeenteraad. Zoals de Nederlandse vlag
is geplaatst in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

2.2. Veiligheid

Veiligheid is van waarde in Noardeast-Fryslân. Ook al wonen we in
een veilige gemeente, toch krijgt de politie jaarlijks zo’n 2.000
meldingen binnen van bijvoorbeeld overlast, drugshandel, diefstal en
inbraken. Het CDA verzet zich tegen zaken die de samenleving
aantasten. Maar veiligheid komt niet vanzelf. Veiligheid thuis en op
straat, ontstaat alleen als we er samen aan werken. Niet alleen de
politie, maar ook ouders, buren, ondernemers, docenten, sportverenigingen, dorpsbelangen en wijkraden.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Het betrekken van dorpen en wijken, ondernemers, scholen,
gebiedsteams, woningcorporaties en sportverenigingen bij het
veiligheidsbeleid. Zij weten als geen ander wat er speelt.
2. Het ondersteunen van initiatieven in wijken en dorpen als
inwoners zelf willen bijdragen aan de veiligheid in hun buurt
(bijvoorbeeld met buurt-whatsapp-groepen).
3. Politie die niet slechts op afstand aanwezig is. Wijkagenten zijn
er voor de buurt en zijn daar zichtbaar en aanspreekbaar. Het
aantal wijkagenten in de nieuwe gemeente moet omhoog.
4. Uitvoering van de nieuwe Wet Aanpak Woonoverlast (Asowet) waarmee de burgemeester gericht kan ingrijpen tegen
ernstige overlast en asociaal gedrag in een buurt.
5. Een gerichte aanpak van vandalisme en overlast door
rondhangende jongeren.
6. Een steviger aanpak van georganiseerde criminaliteit en
cybercrime (online-criminaliteit) in samenwerking met politie
en justitie.
7. Een effectievere aanpak van alcoholmisbruik en drugsoverlast.
Dat bestrijden we niet alleen. Ook het voorkomen (preventie)
en de nazorg aan ouders en kinderen is van belang.
8. Geen enkele coffeeshop in de gemeente Noardeast-Fryslân.

2.3. Milieu
CDA’ers zijn rentmeesters van wat van waarde is. Maar niet alles
wat van waarde is, is in geld uit te drukken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de natuur en ons landschap. Wij hebben te zorgen
voor wat de Schepper ons heeft toevertrouwd en dat vraagt dat
we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We
beschermen wat van waarde is. En dat begint al bij onze
kinderen. Bij een gezond en milieubewust gedrag. Dat leren ze
niet alleen in de klas, maar ook thuis en buiten in de natuur.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Meer financiële steun voor natuur- en milieueducatiecentrum
de Klyster zodat educatie, excursies en projecten ook beschikbaar komen voor het Voortgezet onderwijs en buitenschoolse
opvang.
2. Het in overleg met de agrarische sector actiever betrekken van
scholen bij het boerenleven en de waarde die het heeft in
onze samenleving.
3. Concrete maatregelen gericht op het versterken van natuurkwaliteit en biodiversiteit in Noardeast-Fryslân zoals
weidevogelbeheer, Fryslân zoemt en Shared Grien Space.
4. Het stimuleren van ‘gjin stien mar grien’: klimaatbestendige en
natuurinclusieve bouw in woonwijken én bedrijventerreinen
met ruimte voor groen en water- en warmteopvang.
5. Een duidelijk stappenplan om te komen tot een circulaire
economie: het hergebruiken van materialen en grondstoffen .
6. Het invoeren van een stimuleringsprijs voor het inzamelen van
oud papier en karton.
7. Het terugdringen van zwerfafval. De gemeente sluit zich
daarom aan bij de Statiegeldalliantie (alliantie van 200 gemeenten en natuurorganisaties) die de regering oproept het
statiegeld uit te breiden naar blikjes en kleine plastic flesjes.
8. Het stoppen van gaswinning. Omdat niet wij maar het Rijk
beslist over gasboringen, wil het CDA de hand aan de kraan en
veiligheid voorop stellen. Dat betekent: optimale betrokkenheid van inwoners, investeringen in de leefbaarheid en de
economische vitaliteit van het gebied, goede schaderegelingen, bouwkundige nul- en herhalingsmetingen en een directe
stop bij bevingen, bodemdaling en natuurschade.

2.4. Duurzaamheid

Het CDA is tegen het doorschuiven van de rekening naar toekomstige
generaties. Onze aarde hebben we immers in bruikleen. We mogen
haar doorgeven aan onze kinderen. Dat vraagt om een duurzame
samenleving. Sterker nog: het CDA wil dat onze gemeente de rest van
Nederland te groen af is. Op het gemeentehuis geven we het goede
voorbeeld: bij bouwplannen, bij openbare werken en in aanbestedingen. In de samenleving zoeken we draagvlak. Want de energietransitie lukt niet als we de mienksip er niet in betrekken.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Een 100% energieneutrale provincie in 2050 (de Fryske
ambitie) en 40% duurzame opwekking van ons energieverbruik
in 2025 (de Noordoost Friese ambitie).
2. Het helpen van dorpen, scholen, bedrijven en verenigingen die
een duurzaamheidsambitie hebben in de besparing en
opwekking van energie (lokale energiecoöperaties).
3. Duidelijke prestatieafspraken met woningbouwcorporaties
over verduurzaming van de woningvoorraad. Gasloze
woningen nemen we op in ons nieuwe Omgevingsplan.
4. Een concreet plan om de particuliere woningvoorraad
energiezuiniger of nog liever energieneutraal te krijgen.
5. Het stimuleren van ‘goed bezig’: een samenwerking van lokale
bedrijven die gespecialiseerd zijn in advisering, subsidiëring en
uitvoering van energiebesparende maatregelen.
6. Het geven van het goede voorbeeld: de gemeente
verduurzaamt het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed
zoals kantoren, sporthallen, dorpshuizen en scholen.
7. Het zwaar laten meewegen van duurzaamheid in aanbestedingstrajecten zoals in grond-, weg- en waterbouwprojecten.
8. Energie uit zon, water en wind. Dat betekent het mogelijk
maken van sinnegreiden, landschappelijk inpasbare dorpsmolens en windmolens bij boerderijen, aardwarmteprojecten
en het duurzaam inzetten van snoeihout uit dykswâllen en
houtsingels (warmte uit biomassa).

3. Sterke Samenleving

Een samenleving van ieder voor zich valt uit elkaar. Een sterke samenleving wordt echter niet vanuit het gemeentehuis opgebouwd, maar in
de wijken en dorpen. In de eigen buurt waar mensen samenleven, naar
elkaar omzien en verantwoordelijkheid nemen mét en vóór elkaar. Waar
onze inwoners meer zeggenschap willen over hun eigen leefomgeving,
staat de overheid niet in de weg, maar helpt hen op weg. In de wijk, in
het dorp, op school en bij verenigingen. Noardeast-Fryslân maken we met
elkaar.

3.1. Kracht van de dorpen
Het CDA gelooft in een samenleving waarin mensen met elkaar
initiatieven nemen om de mienskip te versterken. De gemeente is
daarom betrokken bij zaken die de dorpen en wijken willen oppakken.
En daarvoor wil het CDA Noardeast-Fryslân geld beschikbaar stellen.
Het overeind houden van voorzieningen is in de dorpen soms een uitdaging. Als niet elk dorp kan beschikken over alle voorzieningen, is het
belangrijk ze slim te clusteren tussen de dorpen waardoor ze wel
bereikbaar blijven.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Het erkennen en versterken van de eigen identiteit van onze
dorpen. De gemeente telt straks 52 dorpen en die mogen niet
ondersneeuwen. Elk dorp is uniek en dat koesteren we.
2. Ieder dorp een dorpencontactwethouder als vast
aanspreekpunt: de dorpenwethouder.
3. Een wijken- en dorpencoördinator die de wijken en dorpen
ondersteunt en aanspreekpunt is op het gemeentehuis.
4. Dorpsvisies die de (samenwerkende) dorpen en wijken
opstellen. Daarin geven ze aan wat er leeft, wat er goed gaat
en waar ze de komende jaren aan willen werken.
5. Eigen dorpsbudgetten voor (samenwerkende) dorpen en
wijken om initiatieven op het gebied van leefbaarheid, levendigheid en ontwikkeling van het dorp van de grond te krijgen.
6. Een goed onderhoud van de openbare ruimte. Onze gemeente
is schoon, heel en veilig.
7. Het ondersteunen van voorstellen als dorpen gemeentelijke
taken willen overnemen zoals groenonderhoud, inrichting en
beheer. De gemeente hevelt budgetten daarvoor over.
8. Het belonen van dorpshuizen want zij zijn belangrijk voor het
dorp. Dorpshuizen worden daarom vrijgesteld van OZB.
9. Het ondersteunen van dorpsbelangen en wijkraden in deskundigheidsbevordering nu we zien dat ze steeds meer bestuurstaken en verantwoordelijkheden op zich nemen.

3.2. Ruimte voor verenigingen
Onze gemeente heeft een rijk verenigingsleven. En overal zijn er
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor anderen en hun
vereniging. Onmisbaar voor de leefbaarheid van onze dorpen, wijken
en buurten. Zonder hun inzet kunnen wij niet sporten, is er geen
muziek en cultuur, blijven kerken dicht en kunnen scholen niks extra’s
organiseren. Het CDA wil onze verenigingen daarom ondersteunen.
Omdat de betrokkenheid van jongeren niet altijd meer vanzelfsprekend is, wil het CDA hen graag aansporen.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Het ondersteunen van bewoners- en verenigingsactiviteiten:
de gemeente werkt met zo weinig mogelijk regels en lage
kosten zodat vrijwilligers voortvarend aan de slag kunnen en
zich gesteund voelen door de gemeente.
2. Het waarderen van vrijwilligers. Daarom behouden we in
Noardeast-Fryslân het CDA-initiatief ‘vrijwilliger van het jaar’.
3. Het versoepelen van regels voor de vergoeding voor
vrijwilligerswerk.
4. Het gratis maken van de verklaring omtrent gedrag (VOG) voor
álle vrijwilligers.
5. Het stimuleren van samenwerking tussen verenigingen en
dorpen onderling om voorzieningen te behouden, zaken voor
elkaar te krijgen en elkaar te helpen en te inspireren.
6. Het helpen van verenigingen bij deskundigheidsbevordering
en vrijwilligerswerving.
7. Het versterken van de betrokkenheid van jongeren op de
mienskip. We gaan in gesprek met scholen om maatschappelijke vorming en vrijwillige inzet voor de samenleving te
versterken, bijvoorbeeld met maatschappelijke stages bij
verenigingen.

3.3. In beweging

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor

In onze gemeente zijn 13.000 mensen lid van een sportvereniging. Dat is niet vreemd. Onze groene gemeente leent zich bij
uitstek voor sport en beweging. Sport is gezond, het brengt
mensen bij elkaar, versterkt de mienskipszin en het draagt bij aan
de leefbaarheid in de buurt en het welzijn van mensen. En vooral,
sport geeft wille. In sport leren we vaardigheden die in het
gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor
de ander.

1. Voldoende en moderne sportvoorzieningen in NoardeastFryslan. Betaalbaar en bereikbaar voor iedereen die mee en wil
kan doen en toegankelijk voor mensen met een beperking.
2. Het stimuleren van multifunctioneel gebruik van accommodaties, samenwerking tussen sportclubs en het zoeken naar
combinatie tussen sport, cultuur en onderwijs.
3. Optimale samenwerking tussen gemeente, Stichting Sport
Fryslân, sportverenigingen, huisartsen, scholen en
zorgverzekeraars om beweging en een gezonde levensstijl te
stimuleren.
4. Deelname van de gemeente aan het JOGG (Jongeren Op Gezond
Gewicht). Veel jongeren hebben overgewicht en dat is niet goed
voor de lichamelijke en sociale ontwikkeling. De JOGG-aanpak
is al in 130 gemeenten succesvol.
5. Het stimuleren van georganiseerde sportdeelname van
senioren. Vereniging moeten daartoe toegerust zijn.
6. Het promoten van gezonde sportkantines, inclusief het nietroken rond de sportvelden.
7. Behoud van de zwembaden in Dokkum, Hallum en Kollum.
8. Het onderzoeken van de haalbaarheid van een kunstgrasveld bij
VV Kollum. Dit in het licht van een goede spreiding van sportvoorzieningen in de nieuwe gemeente.

3.4. Goed wonen
Noardeast-Fryslân is een prachtige gemeente om in te wonen. Omdat
er de tendens is dat werk steeds meer het wonen volgt, krijgt de
woonfunctie een grotere economische betekenis. Door krimp en
vergrijzing moeten we echter goed in beeld houden waar en welke
woonwensen er zijn en welke woningbouw in onze gemeente daarbij
past. Dat geldt voor koop- én huurwoningen. Het CDA wil dat de
woningmarkt gericht is op kwaliteit, duurzaamheid, levensbestendigheid, bereikbaarheid en bovenal maatwerk.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Een eerlijke en toekomstgerichte woningmarkt. Dus betaalbare en geschikte woningen voor starters, gezinnen, één- en
twee-persoons huishoudens en senioren.
2. Op maat gesneden woningbouwafspraken met de provincie en
andere partners waardoor we goed en snel kunnen inspelen
op (veranderende) woningbehoeften in stad en dorp.
3. Het makkelijker maken van specifieke woonbehoeften zoals
tiny-houses, flexibele mantelzorgwoningen, finch buildings of
andere particuliere initiatieven.
4. Maatwerk in welstand: durven loslaten van strakke welstandseisen in wijken maar een hoge beeldkwaliteit in de historische
binnenstad van Dokkum en beschermde dorpsgezichten.
5. Handhavend optreden tegen eigenaren die hun panden laten
verpauperen.
6. Het uitrollen van de succesvolle DOM’s (dorpsontwikkelingsmaatschappij) naar de beschermde dorpsgezichten van
Burdaard, Ferwert, Jannum, Hallum, Hegebeintum, Kollum en
Veenklooster.

3.5. Bereikbaarheid
Onze gemeente moet goed bereikbaar zijn voor inwoners, bedrijven
en bezoekers. Over de weg en digitaal. Dat is belangrijk voor economische ontwikkeling en de leefbaarheid. De nieuwe Centrale As heeft
dat wel bewezen. Een goed bereikbare gemeente kan mensen die
buiten de regio werken doen besluiten in de regio te blijven of te
komen wonen. Bereikbaarheid vraagt om goed openbaar vervoer,
goed onderhouden wegen, goede fiets- en wandelpaden. En om
verkeersveiligheid.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Het samen met de provincie borgen dat het landelijk gebied
voor onze inwoners goed bereikbaar blijft met het openbaar
vervoer.
2. Het ondersteunen van burgerinitiatieven die vraagafhankelijk
vervoer in de dorpen organiseren als het reguliere streekvervoer niet meer rendabel is, zoals de Plusbus in Kollum.
3. Een optimaal vervoer via ‘jobinder’ dat zorgt voor het
leerlingenvervoer, het Wmo-vervoer en de Opstapper.
4. Snelle realisatie van een nieuwe rondweg om Wânswert om
het vrachtverkeer uit het dorp te weren.
5. Het beter ontsluiten van Kollum. De Oostelijke rondweg krijgt
aansluiting op de N-355 en de N-358 (Skieding).
6. Het in overleg met agrariërs veiliger maken van wegen met
veel landbouwverkeer en de aanpak van onveilige knelpunten
(bijv. langs de trekweg en bij de school op de Hantumerhoek).
7. Het bevorderen van het groene rijden: voldoende elektrische
oplaadpalen in de gemeente en tankmogelijkheden voor
groengas en waterstof.
8. Een goed en veilig netwerk van fietspaden met voldoende
fietskluizen. Dit stimuleert het fietsgebruik. Met de komst van
e-bike kan de fiets daarmee nog beter met de auto
concurreren.
9. Het realiseren van een optimale digitale bereikbaarheid.
Inwoners, ondernemers, scholen en instellingen moeten met
snel internet optimaal gefaciliteerd worden.

4. Familie en gezin

In een sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Dat
geldt als eerste voor ons eigen thuis. In de familie en het
gezin waar we als het goed is, in geborgenheid mogen
opgroeien. De plek waarop je terug kunt vallen, waar we
elkaar helpen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. De
omgeving ook waar normen en waarden worden
overgedragen en waar solidariteit is tussen generaties.

4.1. Het gezin
In onze gemeente zijn 7.000 gezinnen waar ruim 13.000 kinderen
opgroeien. In het gezin leren we samenleven. In tijden van tegenslag
is het de plek waar we bescherming vinden. We vieren er de mooiste
momenten en delen er ons leed. Met de meeste kinderen gaat het
goed. Ze zijn gezond, gaan naar school, kunnen buiten spelen en
opgroeien in een veilige buurt. Maar er zijn ook gezinnen waarmee
het niet goed gaat. Het CDA wil hen een helpende hand bieden. Met
opvoedingsondersteuning en één gezinsbudget.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Veiligheid in de buurt. Dat betekent veilige schoolroutes en
oversteekplaatsen en goede en veilige speelplaatsen.
2. Medewerking van de gemeente bij inwonersinitiatieven
gericht op sport en spel (zoals speel-o-theken, speeltuinen,
scouting, schoolsportdagen, kindervakantiewerk en spijkerdorpen).
3. Vroegtijdige signalering van problemen in het opvoeden en
opgroeien. Dit vraagt om een optimale samenwerking tussen
verschillende instanties en de mogelijkheid voor scholen
gebruik te maken van de verwijsindex.
4. Scholing van leraren, hulpverleners en gebiedsteams gericht
op het zo vroegtijdig mogelijk signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit vraagt om goede samenwerking.
5. Waardering voor pleeggezinnen waarin kwetsbare kinderen de
kans krijgen even op adem te komen of zelfs een nieuw ‘thuis’
vinden.
6. Verlenging van de financiele vergoeding aan pleegouders met
3 jaren. Nu nog geldt dat opvang en financiele ondersteuning
stopt bij 18 jaar. Dat moet 21 jaar worden.
7. Voortzetting van het ambt van Kinderburgemeester in de
nieuwe gemeente. Dit is tot nu toe erg succesvol gebleken en
dat houden we zo.

4.2. Op school

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Behoud van basisscholen in de dorpen. Als een school niet
zelfstandig verder kan, kiest het CDA voor een samenlevingsschool zodat de identiteit van de school behouden kan blijven.
2. Een heldere onderwijsvisie samen met scholen gericht op:
kwaliteit van onderwijs, huisvesting die past bij de onderwijsvernieuwing, zorg voor de leerling, betrokkenheid van ouders,
een duidelijke identiteit van de school en het belang van de
school voor (voorzieningen in) de dorpen.
3. Gepersonaliseerd onderwijs waarbij de leerdoelen van het
individuele kind centraal staan en niet de leermiddelen. Dat is
pas passend onderwijs.
4. De ontwikkeling van kindcentra met het kind op één plek en
verschillende organisaties onder één dak. Die organisaties
hebben dan wel een gedeelde visie en identiteit in onderwijs
en dag- en buitenschoolse opvang (doorgaande leerlijn).
5. Een stevige aanpak en begeleiding bij schoolverzuim en
vroegtijdige schoolverlating.

Elke ochtend gaan onze kinderen naar één van de 42 basisscholen, 6
scholen voor voortgezet onderwijs of het MBO in Noardeast-Fryslân.
Ze bereiden zich voor op hun plek in de samenleving en mogen hun
talenten ontwikkelen. Het CDA is blij dat het Kabinet € 20 miljoen per
jaar extra uittrekt voor het behoud van kleine scholen. Want een
school zorgt voor leefbaarheid, behoud van voorzieningen en dat
kinderen vlakbij huis naar school kunnen gaan. Aandacht voor goed
onderwijs in Noardeast-Fryslân is dus belangrijk.

4.3. Jongeren
Met de meeste van de 5.000 jongeren in Noardeast-Fryslân tussen de
15 en 24 jaar gaat het goed. Ze gaan naar school, hebben een bijbaantje of misschien al hun eerste echte baan. Ze ontwikkelen zich en
zoeken hun plekje in de maatschappij. Het CDA ziet graag dat onze
jongeren hier niet alleen opgroeien, maar hier ook werk vinden en er
blijven wonen. Daarom zetten we in op een excellente samenwerking
tussen onderwijs, bedrijven en overheid. Daarnaast wil het CDA er zijn
voor jongeren die tussen wal en schip raken en hulp nodig hebben.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Een Leerwerkplein waar leerlingen, docenten en bedrijven
intensief samenwerken. Doel is dat leerlingen na hun studie
hier aan het werk kunnen komen en dat onze bedrijven direct
goed opgeleide werknemers kunnen inzetten.
2. Vakgericht onderwijs dat inspeelt op nieuwe innovatieve ontwikkelingen in de beroepspraktijk zoals kunstmatige intelligentie, robotisering en 3D-printtechnologie.
3. Volop stageplekken in onze bedrijven voor onze leerlingen die
in Leeuwarden, Drachten en Groningen naar het MBO, HBO en
WO gaan.
4. Uitvoering van het convenant ‘mei fêste hân’: organisaties en
scholen die zich inzetten op het voorkomen van risicogedrag
zoals alcohol, drugs, pesten, verslaving en geweld.
5. Het samenwerken met zorgverzekeraars en andere instanties
gericht op een gezonde leefstijl van kinderen, gezonde schoolkantines en rookvrije schoolpleinen.
6. Voldoende ontmoetingsplekken voor jongeren. In dorpshuizen
of MFC’s moeten ook voor jongeren activiteiten zijn, gericht op
ontmoeting en ontspanning.
7. Een stevige aanpak van jeugdwerkwerkloosheid in NoardeastFryslân met scholing, training en werkervaringsplaatsen.
8. Betaalbare en geschikte huurwoningen voor jongeren om ze
de gelegenheid te geven in onze gemeente te blijven wonen
als ze van school komen en hun eerste baan zoeken.
9. Goede jeugdzorg en schoolmaatschappelijk werk met 6
speerpunten: meer preventie, juiste hulp, geen wachtlijsten,
minder bureaucratie, goede samenwerking tussen
gebiedsteam en zorgprofessionals en ruimte voor innovatie.

5. Zorg voor elkaar

Niet alleen in familie en gezin zorgen we voor elkaar. Dat doen
we ook als samenleving. Als iedereen verantwoordelijkheid
neemt voor zijn eigen leven en dat van anderen, vormen we
met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt
overgelaten. Met elkaar zorgen we voor onze kwetsbare
inwoners. Zij krijgen de zorg die ze nodig hebben. Het liefst
dichtbij in de eigen vertrouwde omgeving. Professionele zorg
en mantelzorg. Dat is solidariteit tussen generaties.

5.1. Ouderen
In Noardeast-Fryslân dragen 9.000 ouderen hun steentje bij aan de
samenleving. We kunnen niet zonder hen. Ze zetten zich in voor
verenigingen, in dorpshuizen of ze zijn oppas voor de kleinkinderen.
Daarom verdienen ouderen onze waardering, respect en solidariteit.
Als ouderen minder vitaal worden, moeten zij kunnen vertrouwen op
goede zorg. Waar het kan, sluiten we aan op de eigen kracht van
mensen. Maar dat moet wél waardig en veilig zijn. Zelfredzaamheid
moet niet een doorgeschoten ideaal worden.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Voldoende levensloop- en zorgbestendige woningen.
2. Een uitstekende zorgstructuur in onze gemeente, gericht op
zorg, wonen en welzijn.
3. Rijksgeld voor zorg gaat naar de zorg. Eventuele overschotten
worden deels ingezet voor vernieuwing en innovatie.
4. Goede samenwerking met ouderenbonden en welzijnsinstellingen in de aanpak van problemen bij het langer thuiswonen
zoals eenzaamheid, inactiviteit, dementie, depressie, branden valincidenten.
5. Het ondersteunen van voorstellen van wijken en dorpen om
zelf zorg in de buurt te organiseren als alternatief voor Wmozorg. De gemeente hevelt budgetten daarvoor over.
6. Goede zorg dichtbij. Dat vraagt om een actief gebiedsteam dat
klaar is voor de nieuwe gemeente, weet wat er speelt en goed
contact heeft met verpleegkundigen en huisartsen.
7. Het vergemakkelijken van Wmo-aanvragen. Onze ouderen
staan centraal en niet de wirwar aan regels.
8. Een geheel onafhankelijke cliëntondersteuner die naast de
mensen staat als deze Wmo-zorg nodig hebben.
9. Meer inspraak voor inwoners in de participatieraad. En dat
betekent vervolgens ook dat de adviesraad goed betrokken is
bij het gemeentelijk zorgbeleid.
10. Een zorgdereguleringsprijs: een prijs voor het beste idee om te
komen tot vermindering van lokale regels, administratieve
lasten en verantwoordingsdocumenten.
11. Kleinschalige zorghuizen waarbij wonen, ontmoeting en zorg
gecombineerd worden. Voor hen die nog vitaal zijn en voor
mensen die zorg behoeven. Dit versterkt het mienskipsgevoel.

5.2. Mantelzorgers

Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je meestal. Iemand van
wie je houdt, wordt ziek en daar zorg je voor. Dat doen maar
liefst 4.500 mensen in onze gemeente. Veelal dagelijks, intensief
en langdurig. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en dat
verdient respect, bewondering en ondersteuning. De gemeente
moet hen faciliteren zodat ze hun belangrijke taken kunnen
blijven doen. Ervoor zorgen bijvoorbeeld dat ze van tijd tot tijd
even op adem kunnen komen.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor

1. Meer aandacht voor de behoeften en wensen van mantelzorgers. Zij spelen een zeer belangrijke rol bij het langer
zelfstandig wonen van ouderen.
2. Een jaarlijkse mantelzorgdag waarbij de gemeente haar
waardering laat blijken voor de zorg en het werk dat al onze
mantelzorgers doen.
3. Mantelzorgers worden betrokken bij het opstellen en
evalueren van mantelzorgwaardering. Dat geeft een grotere
kans op een passende waardering.
4. Meer aandacht voor jonge mantelzorgers. We steunen de
Stichting Fawaka., het steunpunt voor jonge mantelzorgers.
5. Goede dagopvang en respijtzorg waardoor mantelzorgers de
mogelijkheid hebben hun zorgtaken voor even aan een ander
over te dragen.
6. Het organiseren van ontmoeting gericht op voorlichting,
emotionele en praktische hulp en coaching van mantelzorgers
zodat zij hun zorgtaken goed kunnen blijven doen.
7. Goed samenspel tussen formele en informele zorg: tussen
mantelzorgers, zorgorganisaties en gebiedsteam.
8. Het aanbieden van een informatiepakket aan AOW-ers waarin
ze worden opgeroepen hun talenten en kennis in te zetten
voor de mienskip. Bij een vereniging of in een verzorgingshuis.

5.3. Iedereen doet mee
Ieder mens heeft talenten gekregen. Ook in onze gemeente. Toch lukt
het sommige inwoners niet om op eigen kracht aan de slag te gaan.
Omdat ze niet tussen wal en schip mogen komen, bieden we hen
werk in een beschutte omgeving. Want activering betekent persoonlijke ontplooiing en sociaal contact. Het CDA is trots op ons werk- en
leerbedrijf NEF dat tot de top van Nederland behoort. NEF helpt 800
mensen aan werk. Of in sociale werkvoorziening of door re-integratie
op de arbeidsmarkt.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Oog voor ieders talent, ook als er geen betaald werk is. Daarbij
past wederkerigheid: solidariteit van de overheid én inzet voor
de samenleving van hen die geen werk hebben.
2. Toekomstbestendige nieuwbouw van NEF inclusief het in
Dokkum te vestigen test- en trainingscentrum van NEF. Een
locatie voor industriële activiteiten blijft in Kollum.
3. Optimale samenwerking tussen gemeente, NEF, UVW en
ondernemers uit de eigen gemeente om mensen met een
beperking toe te leiden tot de reguliere arbeidsmarkt.
4. Werk hierheen te halen voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt door NEF te laten investeren in sociale allianties
(ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan).
5. Extra aandacht binnen het arbeidsmarktbeleid voor 50+’ers en
laagopgeleiden zonder startkwalificatie. Zij profiteren nog onvoldoende van de oplevende economie.
6. Het zelf geven van het goede voorbeeld: de gemeente biedt
werkervaringsplekken voor leerlingen van de Boumanschool te
Dokkum (praktijkonderwijs).

5.4. Armoede
Het CDA vindt betaald werk de beste manier om mee te doen in de
samenleving. Maar niet iedereen is in staat een basisinkomen te
verdienen. Ruim 1.500 huishoudens in onze gemeente leven op het
armoedeniveau en kunnen maatschappelijk moeilijk meekomen. Trots
en schaamte zorgen er soms voor dat ze niet aankloppen bij de
gemeente. Voor deze gezinnen moet de gemeente klaar staan. Omdat
iedereen de kans moet hebben om mee te doen.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Een aanpak die zich richt op armoedebestrijding in plaats van
armoedeverlichting.
2. Verbeteren van het armoedebeleid dat samen met maatschappelijke organisaties, kerken, scholen, deskundigen en inwoners
wordt gemaakt, gericht op vroegtijdige signalering,
voorkoming en tegengaan van armoede.
3. Een proactieve schuldenaanpak en schuldhulp in de nieuwe
gemeente. Omdat schulden vaak gepaard gaan met andere
problemen is samenwerking tussen instanties erg belangrijk.
Eén gezin, één plan.
4. Het voortzetten van het Kindpakket. Als er thuis financiële
problemen zijn, voelen kinderen uitsluiting en schaamte. Met
het Kindpakket doen álle kinderen mee: aan sport, muziekles
en het schoolreisje.
5. Het steunen van maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding bijvoorbeeld van kerken, scholen en hulpinstanties.
Dat kan financieel maar ook met praktische hulp.
6. Het laten zien hoe we armoede helpen bestrijden. We geven
aan hoe het geld wordt besteed en wat de effecten zijn. Iedere
inwoner moet bovendien weten welke hulp en ondersteuning
er is en hoe er gebruik van kan worden gemaakt.
7. Ondersteuning aan de voedselbanken in Dokkum en Kollum en
het uitgiftepunt in Ferwert, ook al blijft het uitgangspunt dat
voedselhulp tijdelijk moet zijn.

6. Sterke economie

Het hart van de lokale economie in Noardeast-Fryslân zijn onze
familiebedrijven, het MKB, onze landbouwers, de startende
ondernemers en de grote (inter)nationaal opererende
bedrijven. Het CDA wil investeren in de economie van morgen.
In kennis, innovatie, in banen en in duurzame groei. Niet dat de
gemeente dit allemaal van bovenaf kan regelen, maar we
kunnen het wel stimuleren en het ondernemen makkelijker en
aantrekkelijker maken.

6.1. De handen uit de mouwen
Onze gemeente heeft prachtige bedrijven. Grote bedrijven maar ook
kleine die zich richten op de lokale markt. Bedrijven, ondernemers en
middenstanders zorgen voor banen, vitaliteit en leefbaarheid. Het
CDA wil de economische positie van Noardeast-Fryslan versterken en
nieuwe bedrijven aantrekken om werkgelegenheid dicht bij huis te
creëren. Want de lokale economie is de ruggengraat van onze
samenleving.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Groei van de economie in de regio met € 400 miljoen Bruto
Regionaal Product (Regiodeal).
2. Een top-3 notering van onze gemeente als MKB-vriendelijkste
gemeente van Fryslân. Het CDA wil een MKB-toets waarbij
nieuwe gemeentelijke regels altijd eerst worden getoetst of ze
wel MKB-vriendelijk zijn. Zo voorkomen we administratieve
rompslomp en onnodige regeldruk voor het MKB.
3. Een bedrijvenambassadeur die actief nieuwe bedrijven naar
onze gemeente trekt. Dit vraagt om een krachtig strategisch
grondbeleid voor de nieuwe gemeente.
4. Uitbreiding van bedrijventerreinen voor met name lokale
bedrijven zoals in Kollumerzwaag.
5. Een betere ontsluiting van de bedrijventerreinen Jumaheerd
en Dwarsried in Kollum en ontsluiting van bedrijventerrein
Betterwird in Dokkum via een westelijke rondweg.
6. Een ondernemersbeleid dat waar mogelijk voorrang geeft aan
plaatselijke ondernemers in aanbestedingen en goed is voor
starters.
7. Een excellente afstemming van het onderwijs op het regionale
bedrijfsleven, zodat jongeren hier kans op werk hebben.
8. Een ondernemersprijs voor sociale ondernemingen: ondernemers die zich maatschappelijk inzetten (bijv. op het gebied
van werkloosheid, klimaatverandering, eenzaamheid).
9. Het stimuleren van de entrepreneurial economy: nieuwe
startende bedrijven die zich richten op innovatieve producten
en diensten.
10. Samenwerking met de ANNO-gemeenten om een krachtige
positie in te nemen in het provinciaal economisch beleid.

6.2. Werk in de winkel
De ruim 500 winkels in de detailhandel in Noardeast-Fryslân zijn belangrijk voor onze gemeente. Ze zijn bepalend voor het woon- en leefklimaat, het vestigingsmilieu voor andere bedrijven en het behoud
van voorzieningen. Daarnaast zorgt de detailhandel voor banen. De
belangrijkste winkelcentra zijn in Dokkum en Kollum. Waar kwetsbaarheid of leegstand dreigt, moeten overheid en middenstand de
handen ineen slaan.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. De Binnenstadsvisie Dokkum als kompas voor het versterken
en promoten van de historische binnenstad van Dokkum.
2. Het in Kollum verbeteren van de verbinding tussen de Voorstraat als sfeervol winkelgebied en de Mr. Andreaestraat voor
de grootschaliger winkelformules.
3. Het stimuleren van samenwerking tussen de ondernemersverenigingen OvD, OvK, Klub72, OSK en HIM.
4. Het oprichten van een Stadsontwikkelingsmaatschappij. Met
steun van de gemeente, herstellen inwoners historische
panden in het kernwinkelgebied van Dokkum in oude staat.
5. Het terugdringen van onnodige regelgeving die onze
detailhandel in de weg staat.
6. Het ondersteunen van initiatieven om leegstand tegen te gaan
zoals’ spare space’ waarbij starters tegen een gereduceerd
tarief en voor bepaalde tijd een leegstaand pand huren.
7. Het ruimte bieden aan duurzame initiatieven zoals het
stimuleren van ambulante handel en nieuwe segmenten zoals
de verkoop van streekproducten.
8. Detailhandel in de kleinere dorpen als ondersteunend en
aanvullend op het bestaande voorzieningenniveau en de
leefbaarheid.
9. Uitnodigend parkeerbeleid. Het gratis parkeren in de
binnenstad van Dokkum tot 11.00 uur blijft daarom
gehandhaafd en het parkeer- en verkeersbeleid in Kollum
wordt verbeterd.
10. Het zich niet verzetten tegen voortzetting van de huidige
openstelling van winkels op zondag. We proberen in de hele
gemeente met de ondernemers op één lijn te komen.

6.3. Recreatie en toerisme
Met jaarlijks ruim 400.000 toeristische overnachtingen is NoardeastFryslân een aantrekkelijke gemeente voor bezoekers. Dat komt door
de prachtige ligging aan één van de rijkste natuurgebieden ter wereld,
het Waddengebied, maar ook door het gevarieerde terpen- en
wierdengebied, het Lauwersmeer, de unieke dorpen, elfstedenstad
Dokkum, cultuurhistorie, de rust, de ruimte en de fraaie vergezichten.
Het CDA wil de recreatie en het (cultuur)toerisme als belangrijke pijler
voor sociaal-economische ontwikkeling versterken. Het gebied en de
ligging bieden uitzonderlijke mogelijkheden.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Het krachtig stimuleren van de toeristische sector als dé
banenmotor van Noardeast-Fryslân.
2. Een samenhangende visie en investeringsagenda en maximale
acquisitie, positionering en promotie van de gemeente
Noardeast Fryslân als toeristisch-recreatief gebied.
3. Volop ruimte aan projecten en initiatieven zoals Holwerd aan
Zee, Sense of Place, Noordoost aan het Wad, Kollumeroord en
het toeristisch programma Friese Wadden.
4. Het realiseren van Wetterfront Dokkum (zoals herinrichting
van de Gemeentewerf) en de volledige realisering van de Súd
Ie als unieke vaarroute tussen Dokkum en het Lauwersmeer.
5. Het verder realiseren van Kollum Watersportdorp (herinrichting van de Diepswallen, de vaarbereikbaarheid van het
centrum van Kollum en het stimuleren van watersportgerelateerde branches.
6. Het herontwikkelen van het Harddraverspark in Dokkum tot
een locatie van ontmoeting en beweging waarbij recreatieve
ontspanning, sport en gezondheid centraal staan.

6.4. Gezonde agrarische sector

Zonder boeren zag onze gemeente er heel anders uit. Zo’n 600
land- en tuinbouwers proberen een levensvatbaar bedrijf te
runnen dat kan overgaan naar de kinderen. Ze onderhouden het
landschap en houden de regio mooi. Het CDA koestert dat. De
leefbaarheid in het bûtengebiet hangt sterk samen met een gezonde agrarische sector. Dus ruimte voor onze boeren, ook als ze
andere activiteiten in bijvoorbeeld het toerisme willen oppakken.
Met een goede balans natuurlijk tussen bedrijfsvoering, natuur,
landschap en toerisme.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor

1. Een natuurinclusieve agrarische sector waarbij balans is met
natuur, milieu en leefomgeving, zodanig dat landbouw en
landschap toekomstbestendig én financieel gedragen is.
2. Het ondersteunen van initiatieven van agrariërs en natuurverenigingen op het gebied van agrarisch natuurbeheer.
3. Aanpassing van het openbaar gebied door de gemeente zodat
natuurinclusieve landbouw er voordeel van heeft en gebruik
van kan maken.
4. Het nemen van maatregelen om verzilting van landbouwgronden te remmen.
5. Het tegengaan van waterpeilverhoging van het Lauwersmeer.
De voordelen van peilverhoging wegen niet op tegen de
schade door vernatting aan landbouwgebied.
6. Ruimte voor groei en nevenactiviteiten voor boeren. Met
bijvoorbeeld boerenwinkels en streekmarkten voor streek- en
fairtrade producten verbinden we agrariërs, inwoners en
toeristen.
7. Het zorgvuldig afwegen van onomkeerbaar ingrijpen in het
landschap. Met name geldt dit de teruggave van landbouwgrond aan de natuur.
8. Nieuwe vormen van plattelandseconomie door kleine
bedrijven te vestigen in leegkomende boerderijen (cottage
industrie) zodat het platteland leefbaar blijft.
9. Het stimuleren van het gebruik van duurzame energie door
agrarische bedrijven en het beschikbaar laten stellen van
boerderijdaken voor zonnepanelen.

6.5. Samenlevingsgericht gemeentehuis
Het CDA wil geen gemeentehuis van anonieme grootschaligheid waar
de logica van juridische procedures, efficiëntie, rechtmatigheid en
financiële plaatjes de boventoon voert. De gemeente moet tichtby de
minsken staan. Bij het dorp dat een initiatief wil nemen. Bij de sportclub met een vernieuwend idee of het bedrijf dat uitbreiden wil. Het
CDA wil dat onze bestuurders en ambtenaren bij zulke initiatieven
zichtbaar, hoorbaar en voelbaar betrokken zijn. De gemeente is er
voor de inwoners en niet andersom.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor
1. Het meest samenlevingsgerichte gemeentehuis van Fryslân.
Vooruitgeschoven posten zoals een dorpencoördinator of
bedrijvenambassadeur hebben weinig betekenis als de
organisatie zélf niet samenlevingsgericht is.
2. Meer mienskip en minder overheid. De gemeente stimuleert
en helpt initiatieven uit de lokale mienskip op weg. Daartegenover staan minder regels, minder beleid en minder controle.
3. Een bereikbare gemeente. Niet alleen op het gemeentehuis,
maar ook op locatie, buiten kantooruren en met een
uitstekende en toegankelijke digitale dienstverlening.
4. Het huisvesten van de ambtelijke organisatie en het college
van b&w in de eigen gemeente.
5. Een slanke, moderne organisatie met vakbekwame ambtenaren die begrijpelijk en vlot communiceren met inwoners en
bedrijven.
6. Optimaal samenwerkende afdelingen op het gemeentehuis.
Cruciale afdelingen moeten worden versterkt.
7. Benaderbare CDA-raadsleden. De CDA-fractie vergadert niet
alleen op het gemeentehuis, maar ook in de dorpen als daar
vragen of wensen leven of initiatieven van de grond komen.

6.6. Gezonde gemeentefinanciën

Veel plannen uit ons verkiezingsprogramma worden betaald met
belastinggeld dat we van de inwoners en ondernemers ontvangen. Onze gemeentebegroting beslaat ruim € 130 miljoen en 75%
van dat geld ontvangen we uit Den Haag. Maar ook dat is natuurlijk belastinggeld van burgers. Het CDA wil daarom dat het
financieel beleid van de gemeente Noardeast-Fryslân zorgvuldig,
spaarzaam en transparant is.

Het CDA Noardeast-Fryslân staat voor

1. Versterking van de koopkracht van onze inwoners: de
gemeentelijke heffingen en leges zijn kostendekkend en de
OZB is niet hoger dan het Fries gemiddelde.
2. Het altijd nagaan of bij investeringen in dienstbare zaken voor
onze inwoners of lange termijn plannen financiële steun te
krijgen is van de provincie, het Waddenfonds, Den Haag en
Europa.
3. Een strategische investeringsagenda voor grote investeringen.
Zo houden we zicht op wat we uitgeven en waarvoor we
moeten sparen.
4. Duidelijkheid over de gemeentelijke portemonnee: één keer
per jaar geeft de gemeente haar inwoners een helder
overzicht van de inkomsten en uitgaven.
5. Een huishoudboekje dat op orde is. Er is begrotingsevenwicht
in de meerjarenbegroting.

CDA Noardeast-Fryslân

www.cda.nl/fryslan/noardeast-fryslan
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