DUIDELIJK DOEN, MET ELKAAR

Met elkaar werken aan het allerbeste Smallingerland voor iedereen 2018 / 2022

DUIDELIJK DOEN, MET ELKAAR
Aan deze vier woorden willen wij -samen met jou- de komende
jaren inhoud gaan geven. Dat doen we niet met een duimendik
verkiezingsprogramma, maar met vier speerpunten in de hand:
wonen, met elkaar, natuur & duurzaamheid en economie zijn
volgens ELP de sleutels naar het beste Smallingerland van en voor
ons allemaal...
Net als jij wonen en/of werken wij in deze gemeente. We kennen de dorpen, de buurten, de verenigingen, de winkels, de natuur en… de mensen. Met elkaar zijn wij Eérste Lokale Partij, kortweg
ELP. Dé partij in dienst van jou en van ons allemaal. Wij dromen van het allerbeste Smallingerland.
Een Smallingerland waarin iedereen zijn of haar talent kan en mag gebruiken om zo actief mee te
bouwen aan een veilige, warme, ondernemende, mooie en bereikbare gemeente waar we ons allemaal welkom, gewaardeerd en thuis voelen. Wij willen de partij worden die het meeste positieve
impact creëert voor de inwoners van Smallingerland.
Help jij onze droom voor Smallingerland waar te maken? Uiteindelijk kunnen we dat alleen met
elkaar doen!

OVER: WONEN
Leven begint onder het dak van je eigen huis. Je thuis in een fijne straat en buurt. Een
plek waar je je veilig en welkom voelt en waar je je buren kent. Waar je helpt en geholpen wordt wanneer dat even nodig is. Het beste Smallingerland van ons allemaal
begint voor iedereen bij goede huisvesting, maar gaat dus veel verder dan alleen dat
dak boven je eigen hoofd. Huisvesting, leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid
zijn voor ons belangrijke punten wanneer het om wonen in Smallingerland gaat. Punten waarvoor we keihard knokken.
Wonen? Zo kunnen wij daar met elkaar inhoud aan geven:
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Procedures voor huisvesting? Die kunnen korter, sneller én vanuit één loket geregeld worden!
Welstandscommissie? We geloven in een andere aanpak en in welstandsvrije zones. De Hûs en
Hiem aanpak is achterhaald.
Woningnood en wachttijd voor starters kunnen worden weggewerkt wanneer we flexibeler met
bestemmingsplanwijzigingen omgaan ten aanzien van leegstaande kantoren.
Initiatieven die het welzijn in de dorpen bevorderen verdienen actieve ondersteuning. Vooral
wanneer het gaat om samenwerking tussen bewoners en particuliere initiatieven en/of woningcorporaties in de sociale woningbouw.
Bij nieuwbouwprojecten in Smallingerland zou levensloopbestendigheid een standaard voorwaarde moeten zijn. Wij steunen de bouw van zogenaamde generatiewoningen: plekken waar
jong en oud met elkaar leven in een gezonde combinatie van werk en zorg.
De toegang tot internet is een primaire levensbehoefte geworden en beschouwen wij daarom
als een standaard nutsvoorziening.
Eenzaamheid is een steeds groter probleem. ELP wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
om een deeltaxi te laten rijden als stadsdienst. Hierdoor kunnen mensen uit hun isolement
komen en worden winkels, activiteitencentra en het verenigingsleven voor een grote groep
mensen beter bereikbaar.
Lokale initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid van Smallingerland verdienen actieve ondersteuning. Wij geloven in de kracht van onderaf!
Om te verbeteren zoeken we aansluiting bij wat er al is. Plaatselijk Belang en de dorpsraden
verdienen een actieve rol in het maken van keuzes en de uitvoering ervan.
Cameratoezicht in openbare ruimten en op bedrijventerreinen helpt incidenten te voorkomen
en draagt bij aan het gevoel van veiligheid voor ons allemaal.
Lokale uitdagingen vragen -vooral wanneer het om veiligheid gaat- om lokale oplossingen. Wij
zien het als de taak van de burgemeester om in overleg met inwoners en ondernemers de inzet
van politie lokaal te borgen.
De wijkagent is een belangrijk én vertrouwd gezicht in de wijk of in de buurt; dag- en nacht beschikbaar wanneer dat even nodig is.
Wellicht beetje afgezaagd maar: meer blauw op straat! Het is nodig dat de politie zich meer laat
zien en dat het politiebureau in Drachten altijd bemand is.
Onveilige verkeerssituaties rondom scholen zullen in samenspraak met ouders en omwonenden moeten worden opgelost.

OVER: WONEN
•

Zebrapaden op logischere plekken en herkenbaar vormgegeven. Hierin is nu teveel wildgroei.
Een nieuw zwembad? Natuurlijk! Op welke locatie? Als die maar goed bereikbaar is voor auto,
fiets en openbaar vervoer. Daarnaast zal er ruimte over moeten zijn met het oog op een zonneweide, genoeg parkeerruimte én toekomstige uitbreidingen. Wij denken dat deze voorwaarden
aan de Noorderhogeweg prima ingevuld kunnen worden.

Dit zijn een aantal voorbeelden van punten die volgens ELP bijdragen aan een beter Smallingerland
wanneer het over wonen gaat. Heeft u andere en/of betere ideeën die helpen onze droom van het beste Smallingerland voor ons allemaal waar te maken? Deel ze dan met ons, want alle hulp is welkom!

OVER: MET ELKAAR
Met elkaar onderweg zijn naar een gemeenschap waarin iedereen meetelt en meedoet? Dat is geen politieke uitdaging, maar een uitdaging voor ons allemaal. Met elkaar leven en werken kan alleen op basis van wederzijds vertrouwen, transparantie,
gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen alle betrokken partijen. De gemeente is
daarbij ondersteunend aan de gemeenschap. Zo zou het moeten zijn en wij willen dat
waarmaken. Met elkaar!

Met elkaar? Zo kunnen wij daar met elkaar inhoud aan geven:
•
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Een geschil? Wij zien een onafhankelijke klachtenbemiddelaar voor ons die, samen met betrokken inwoners, zoekt naar de mogelijkheden voor een passende oplossing van het probleem.
Iedereen die in onze gemeente woont en/of werkt, zou eenvoudig persoonlijk contact met een
wethouder moeten kunnen hebben. Een wethouder-spreekuur biedt hiervoor een oplossing.
Talent moet worden benut. In plaats van geld te besteden aan geldverslindende onderzoeken
door externen, zijn wij voor de inzet en ontwikkeling van het talent van onze eigen ambtenaren.
Wij vinden dat elke sportvereniging binnen onze gemeentegrenzen de mogelijkheid moet krijgen om de verantwoordelijkheid te nemen voor het onderhoud van het eigen complex. Om de
kwaliteit voor alle inwoners te borgen, moeten afspraken hierover helder en eenduidig worden
vastgelegd.
Sporten is belangrijk. Sporten verbindt mensen en het houdt je gezond. Het uitoefenen van een
sport zou moeten worden gestimuleerd, gefaciliteerd én mogelijk gemaakt voor élke inwoner
van Smallingerland. Het Sportbedrijf kan hierin een belangrijke rol vervullen door het faciliteren
van verbinding tussen scholen, verenigingen en het bedrijfsleven.
Cultuur kent vele verschijningsvormen. Maar, over welke vorm je het ook hebt, het wordt aangeboden in Smallingerland! Aansprekend, uitgebreid en gevarieerd, zodat iedereen daar op zijn of
haar manier van kan genieten.
Onze geschiedenis en cultuur vertellen het verhaal over waar we met elkaar vandaan komen. In
een snel veranderende wereld blijven we aan onze identiteit verbonden. Friese taal en kinderfeesten? Evenementen, waaraan ons erfgoed is verbonden, behouden een speciale plaats in
het cultureel gevarieerde Smallingerland van ons allemaal!
Ondernemingen en instellingen met overheidssubsidie? Ze kennen beide een belangrijke plek
binnen onze gemeente. Maar oneigenlijke concurrentie met overheidsgeld zou voorkomen
moeten worden.
Welzijn is in eerste instantie altijd de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Zelfredzaam is belangrijk, maar soms redden mensen het zelf even niet en is er hulp en/of ondersteuning nodig.
Deze hulp zou eenvoudig bereikbaar moeten zijn, wanneer men dat steuntje in de rug gewoon
even nodig heeft.
Een ambtelijk apparaat in dienst van inwoners die hulp nodig hebben? Eén aanspreekpunt, wat
duidelijk communiceert en mensen actief ondersteunt... Eén helpende hand, in plaats van het
kastje naar de muur!

OVER: MET ELKAAR
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Is betaald parkeren vanzelfsprekend? Wij vinden van niet. In samenspraak met ondernemers
en bezoekers kunnen we tot een vriendelijk parkeerbeleid komen waar iedereen wel bij vaart.
Voor jongeren onder 18 jaar -en die dus nog geen alcohol mogen drinken- is een fijne ontmoetingsplek lastig te vinden. Samen met hen willen wij ervoor zorgen dat deze plekken er wél
komen.
Hangplekken en vandalisme zijn bronnen van overlast en irritatie. Veel kan voorkomen worden
door cameratoezicht en goede verlichting.
Smallingerland heeft een gevarieerd onderwijsaanbod met prachtige huisvestigingen. Dat is
een kracht van onze gemeente die verdere ontwikkeling verdient.
Overheid, onderwijs en ondernemerschap liggen vaak in elkaars verlengde en kunnen veel van
elkaar leren. Maar de onderlinge samenwerking kan nog veel beter worden uitgediept. Denk
bijvoorbeeld eens aan een grote toename van het aantal stageplekken.
Schoolverzuim is vaak een voorbode van schooluitval en uitdagingen later in het leven. Dit kunnen we vaker voorkomen door een krachtiger en passender verzuimaanpak. Dat is een kleine
investering voor een mooiere toekomst voor veel jongeren.
Smallingerland kent 1600 gezinnen die onder de armoedegrens overleven. Wij vinden armoede
in geen enkel geval acceptabel en geloven daarom in een sterke inzet op preventie en schuldhulpverlening vanuit de gemeente zelf.
Sociale betrokkenheid en eigenwaarde zijn prachtige zaken die voor iedereen geborgd zouden
moeten zijn. Werkgelegenheid is volgens ons de sleutel naar een sociaal Smallingerland met
oog voor jezelf én elkaar. Wij zetten ons in voor een Smallingerland waar iedereen de schouders
eronder mag zetten. Een Smallingerland waar dus zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn.

Dit zijn een aantal voorbeelden van punten die volgens ELP bijdragen aan een beter Smallingerland
wanneer het over met elkaar leven gaat. Heeft u andere en/of betere ideeën die helpen onze droom
van het beste Smallingerland voor ons allemaal waar te maken? Deel ze dan met ons, want alle hulp
is welkom!

OVER: NATUUR EN DUURZAAMHEID
De zorg voor de wereld van morgen is een verantwoordelijkheid die we met elkaar
dragen. Naast het behoud van de natuur, waarmee smallingerland zo rijk bedeeld is,
bestaat deze zorg ook uit het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen
en daarmee een brede omarming van duurzame energiebronnen. Wij gaan -in dienst
van láter- voor een steeds groener wordend Smallingerland, waar we allemaal elke
dag van kunnen genieten.

Natuur en duurzaamheid? Zo kunnen wij daar met elkaar inhoud aan geven:
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Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom geloven wij in een grote gemeentelijke verduurzamingsslag op zowel eigen vervoer en gebouwen.
Duurzaamheid kan prima hand in hand gaan met een prettige leefomgeving. Het plaatsen van
lawaaimakende en horizonvervuilende windmolens zijn daarom voor ons geen optie. Er zijn
voldoende alternatieven die zonder deze nadelen (en subsidies) rendabel te maken zijn! Denk
bijvoorbeeld eens aan de inzet van aardwarmte en zonnepanelen...
Een mooie natuur is vooral een schóne natuur met ruimte voor ontspanning, rustplaatsen met
afvalbakken en fietsenrekken, welke te vinden zijn langs alle fietsroutes.
Deze openbare afvalbakken dienen geleegd te worden naar gelang de behoefte (ma t/m zo),
op mooie zomerse dagen wat vaker en in de winter juist eens overslaan, in plaats van een vast
schema te volgen.
Onbekend is vaak onbemind. Goede voorlichting én stimulerende maatregelen zijn de eerste
stap naar het toepassen van energieneutrale maatregelen binnen eigen huis, bedrijf of vereniging. Hier is een belangrijke rol voor de gemeente weggelegd.
Vernieuwende, duurzame en innovatieve initiatieven van particulieren en bedrijven dienen ondersteund te worden door de gemeente: meedenkend en op zoek naar mogelijkheden.
Inwoners die voorop lopen in het bijdragen aan een duurzamere samenleving dienen een gezicht te krijgen en ondersteund te worden bij hun plannen. Een beter milieu begint immers bij
jezelf!
Goed openbaar vervoer is een belangrijke levensader voor Smallingerland. Ook -en vooralwanneer het gaat om de verbindingen tussen de verschillende kernen van onze gemeente. Versobering is daarom geen optie.
Geen woorden maar daden. Op korte termijn zien wij graag concrete duurzame actieplannen
uitgevoerd voor de realisatie van een grote haven (zo dicht mogelijk bij het centrum), een electrische pont-/fietsverbinding naar Oudega én -in samenwerking met de naastgelegen ondernemers aan de Tussendiepen- een upgrade van de Drachtstervaart (vanaf De Piip).

Dit zijn een aantal voorbeelden van punten die volgens ELP bijdragen aan een beter Smallingerland
wanneer het over natuur en duurzaamheid gaat. Heeft u andere en/of betere ideeën die helpen onze
droom van het beste Smallingerland voor ons allemaal waar te maken? Deel ze dan met ons, want alle
hulp is welkom!

OVER: ECONOMIE
Met elkaar hebben wij een grote invloed op onze lokale economie. Daarom geloven
we in een ondernemende gemeente die efficiënt werkt en een positief verschil maakt
voor en met ons allemaal. Een ondernemende gemeente in dienst van inwoners en
ondernemers. Klantvriendelijkheid, behulpzaamheid en snelheid van handelen zijn
daarbij een gegeven in plaats van een gunst. Gemeentelijk ondernemerschap? Daarvan profiteren we uiteindelijk allemaal!
Onze economie? Zo kunnen wij daar met elkaar inhoud aan geven:
•

•
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Een écht ondernemersloket, waarmee een ondernemer één aanspreekpunt heeft bij een functionaris. Die niet alleen de wegen binnen de gemeente, maar ook het lokale bedrijfsleven op
zijn/ haar duimpje kent en zorgt voor verbinding, efficiëntie en snelheid. Klantvriendelijkheid,
behulpzaamheid en snelheid van handelen zijn hierbij een vanzelfsprekend gegeven in plaats
van een gunst.
Een nieuw aanbestedingsbeleid zou toegesneden moeten zijn op de inzet van ondernemers uit
onze eigen gemeente. Een opdracht vanuit de gemeente? We kijken eerst of we deze bij lokale
ZZP-ers of ondernemers kunnen onderbrengen.
Wij staan voor het vrijgeven van de winkeltijden-sluitingswet. Op zondag open, of juist dicht?
Dat is wat ons betreft de keuzevrijheid van de ondernemers zelf.
Smallingerland kent een prachtig vestigingsklimaat voor ondernemers en dat mag actiever gepromoot worden, zodat ook nieuwe bedrijven en startups de weg naar onze gemeente weten
te vinden. Wanneer deze weg is gevonden is, is het aan de gemeente hen de ondersteuning te
bieden die garant staat voor een mooie start.
De centrumfunctie van Drachten kan wel wat meer kleur gebruiken. Innovatieve, kleinschalige
detailondernemingen kunnen ervoor zorgen dat het centrum weer gaat bruisen.
Nieuwe megastores zijn van toegevoegde waarde voor onze lokale economie. Maar ze kennen
een andere plek dan de kleine, vernieuwende winkels in het centrum: op één van onze bedrijventerreinen bijvoorbeeld.
Ruimte voor ondernemerschap? Dat is een ruim begrip. Maar wel een begrip wat de gemeente
-samen met haar ondernemers- in zou moeten vullen. Vrijheid en ontwikkeling zijn hierbij de
belangrijkste uitgangspunten.
Bestemmingsplannen? We kunnen natuurlijk niet zonder, maar tegelijkertijd staan ze ontwikkelingen in de weg. Wanneer het in dienst staat van een visie of ontwikkeling zouden we hier best
wel flexibeler mee om mogen gaan.
Het centrum van Drachten is inmiddels door de Vaart ontsloten. Nu de recreatievaart zal toenemen, ligt er een uitdaging voor de blijvende ontsluiting van Drachten voor de beroepsvaart. De
binnenhaven van Drachten zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Wij geloven in
het vrijmaken van middelen voor de aanleg van een gescheiden beroepsvaart, zodat recreatie
en beroepsvaart beide kunnen blijven floreren.
Wij zijn een voorstander van de ‘Waterfront’ visie en dus vóór uitbreiding van (water-)recreatiemogelijkheden en verdere ontwikkeling van de Drachtstervaart.

OVER: ECONOMIE
•

•

•

De positionering van Drachten als hét High Tech Innovatiecentrum van Noord Nederland is al
een tijdje geleden ingezet en kan verder worden doorontwikkeld, waarbij de aansluiting van
het onderwijs een must is. Zo investeren we in toekomstige werkgelegenheid van (ook) lager
opgeleid personeel.
Een goed begin is het halve werk. Dat gaat vooral op wanneer het gaat om de start van je werkzame leven. Omdat iedereen volgens ons zo’n goede start verdient, zetten we vol in op het terugdringen van jeugdwerkloosheid.
Een financiële tegenvaller voor Smallingerland? Dat kan een hard gelag zijn, maar wel een die
we niét compenseren door het verhogen van de gemeentelijke belastingen!

Dit zijn een aantal voorbeelden van punten die volgens ELP bijdragen aan een beter Smallingerland
wanneer het over onze lokale economie gaat. Heeft u andere en/of betere ideeën die helpen onze
droom van het beste Smallingerland voor ons allemaal waar te maken? Deel ze dan met ons, want
alle hulp is welkom!

