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Ooststellingwerf is een prachtige gemeent
 
Ooststellingwerf is een prachtige, groene ge‐
meente, waar je prima kunt leven, wonen en 
werken. In onze plattelandsgemeente hebben 

e! 

wij als burgers een grote betrokkenheid bij el‐
kaar en bij die gemeente. 
Het is de taak van de PvdA om samen met de in‐
woners deze kenmerken te behouden en verder 
te verbeteren. 
at alles maakt onze gemeente tot een sterke ge‐
eenschap. 
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In Friesland is de herindeling van gemeenten 
een hot item. Vooralsnog is een herschikking van 
onze regio niet aan de orde. Wij kiezen voor een 
intensieve samenwerking met onze buur‐
gemeenten Weststellingwerf en Opsterland. Wij 
profiteren zo van elkaars deskundigheid en kun‐
nen zorgen voor minder meerkosten. 
In de komende raadsperiode 2010‐ 2014 zullen 
de keuzes, gemaakt in de structuurvisie, nader 
uitgewerkt worden. 
De financiële crisis die op dit moment heerst, zal 
de komende jaren van invloed zijn op het bud‐
get, dat de gemeente te besteden heeft. Dit bete‐
kent, dat wij langer tijd nodig zullen hebben om 
de prachtige plannen, die opgenomen zijn in de 
structuurvisie, te realiseren. Dit dwingt ons prio‐
riteiten te stellen. 

Daarnaast is het waarschijnlijk dat de bevol‐
kingsgroei zeer gering zal zijn of zelfs afneemt. 
Voor de kleinere kernen in onze gemeente kan 
dat gevolgen hebben voor het in stand houden 
van de bestaande voorzieningen. We zullen dan 
ook alle zeilen moeten bijzetten om de nadelige 
gevolgen voor de kleinere kernen te voorkomen. 
e leefbaarheid is in het geding. Dit is terecht de 
ode draad in het verkiezingsprogramma van de 
vdA. 
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Wat heeft de PvdA de afgelopen periode bereik
Door de goede verkiezingsuitslagen van 2006 
heeft de PvdA met twee wethouders en acht  

t: 

raadsleden de afgelopen vier jaar veel invloed 
kunnen uitoefenen op het beleid. In een goed 
en rustig politiek klimaat heeft de PvdA er alles 
aan gedaan om haar idealen te verwezenlijken. 
Wij vinden dat wij daar goed in zijn geslaagd.  
Trots zijn we op de installatie van de jeugdraad, 
die een waarborg is voor een grotere betrok‐
kenheid van de jeugd bij de politieke besluit‐
vorming. Op initiatief van de PvdA is er een 
succesvol uitwisselingsprogramma tot stand 
ekomen met het VMBO van het Stellingwerf‐g
college. 
 
De verhoudingen met het bedrijfsleven zijn zeer 
sterk verbeterd en er is een economische visie 
ontwikkeld, die de komende jaren positieve 
vruchten moet gaan afwerpen. Mede door een 
succesvol reïntegratiebeleid lag het werkloos‐
heidspercentage tot voor kort ruim onder het 
Friese gemiddelde. De huidige economische 
crisis zet deze gunstige cijfers onder druk. 
Verder helpen wij startende ondernemers en 
ondersteunen wij de plannen voor het realiseren 
van het Ecolandstyle park. Grote betrokkenheid 
hebben onze inwoners getoond bij de, onder 
leiding van onze wethouder, tot stand gekomen 
structuurvisie. Deze visie is de basis voor het 
toekomstige beleid van de komende tientallen 
jaren. Een dynamisch document vol met enthou‐
siastmakende plannen, zoals de omvorming tot 
woongebied van het industrieterrein Venekoten 
Noord en het verfraaien van het centrum van 
Oosterwolde. De hinderpalen voor de verdere 
uitvoering van de plannen voor Appelscha zijn 
weggenomen. De mogelijkheden om daar te in‐
vesteren in een dynamisch centrum zijn aan‐
wezig. De plannen voor de herinrichting van de 
Boerestreek zijn klaar. Nu de ondernemers nog! 
De PvdA heeft ervoor gezorgd dat er 50.000 euro 
extra per jaar beschikbaar is voor cultuur. De 
stichting Kunstwerf doet daar haar voordeel 
mee. Ook hebben wij het voortouw genomen 
voor het tot stand komen van het gemeentelijk 
monumentenbeleid.  
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Het meldpunt de paarse krokodil heeft de PvdA 
veel publiciteit opgeleverd. Hopelijk gaan meer 
burgers gebruik maken van deze mogelijkheid 
om overbodige regelgeving aan de kaak te stel‐
len. 
Ook heeft de PvdA de aanzet gegeven tot de mo‐
dernisering van het vergadersysteem, waardoor 
burgers beter en eenvoudiger hun mening over 
actuele zaken aan de politici kunnen over‐
brengen. 
De onderwijshuisvesting is op orde. Nieuwe 
fietspaden zijn aangelegd en inbreidingslocaties 
voor de woningbouw zijn gerealiseerd. Binnen 
het WMO beleid zijn grote stappen gezet om er 
voor te zorgen dat iedere burger binnen zijn of 
haar mogelijkheden kan deelnemen aan de 
maatschappij. 
Wij hebben als PvdA veel positieve ontwikke‐
lingen in gang gezet, en willen hier graag een 
vervolg aan geven. 

Burger en bestuur 
De PvdA wil dat de gemeente dicht bij de burger 
staat. In de afgelopen periode zijn er veel stap‐
pen gezet om dat te bereiken. Er is door de PvdA 
een proces gestart om veel onnodige regels op 

 korte termijn te schrappen. Deze ontwikkeling
zullen wij van harte blijven stimuleren. 
Ook kent de gemeente een aantal overlegorga‐
nen waarin burgers een belangrijke rol spelen, 
zoals het Burgerpanel, de Jeugdraad en de WMO‐
raad. De PvdA heeft zich er hard voor gemaakt 

 dat deze overlegorganen tot stand kwamen en
goed ondersteund worden. 
De afgelopen periode heeft de PvdA zeer veel 
contacten gehad met burgers, verenigingen en 
instellingen. Wij vinden dit erg belangrijk en 
zullen ook de komende vier jaar de burger 
centraal stellen bij de beslissingen die genomen 
moeten worden. De gemeente moet zich naar de 
bevolking dienstbaar opstellen, zowel aan de 
balie, als bij telefonische vragen, via brieven en 
bij digitale communicatie. Steeds meer zaken 
kunnen digitaal worden afgehandeld, zoals een 
vergunning of een uitkering aanvragen en een 
uittreksel uit het bevolkingsregister. Wij willen 
chter wel dat de gemeente klaar blijft staan e
voor mensen zonder computer.  
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode: 
• De PvdA wil de service aan burgers 

verbeteren. Burgers dienen altijd binnen 
een redelijke periode in begrijpelijke taal 
antwoord te krijgen op vragen en klachten. 

• Meer ruimte laten voor burgers betekent 
ook dat zij meer dan één keer in de vier jaar 
hun stem kunnen laten horen. Daarom be‐
trekt de gemeente de inwoners al in een 
vroeg stadium bij plannen. Wij gaan dus 

door met beginspraak en zijn ook voorstan‐
der van het houden van  referenda. De 

 
voorwaarden voor het houden van refe‐
renda dienen nader te worden uitgewerkt.

• Door ICT is het mogelijk vanuit de huiska‐
mer informatie te zoeken en van diensten 
gebruik te maken. De PvdA is van mening 

n dat de overheid zoveel mogelijk dienste
online moet aanbieden. 

• De activiteiten van radio Odrie moeten 
worden gecontinueerd. 

• De huidige projecten waarbij de burger een 
kijkje in de keuken kan nemen van de poli‐
tiek, zoals Gast van de Raad, de cursus poli‐
tiek en burger en de projecten met het 

 voortgezet onderwijs, dienen te worden
voortgezet. 

• Het dereguleringsproject moet goed ge‐
borgd worden in de ambtelijke organisatie. 

• De gemeente moet bij het toepassen van de 
regels de menselijke maat niet te vergeten. 
De gemeente dient een warm hart te heb‐
ben voor haar inwoners. 

 

Jongeren 
Onze kinderen zijn het kapitaal van de toekomst. 
Zolang kinderen naar school gaan moeten ze 
verzekerd zijn van een beschermde, liefdevolle 
omgeving die ze een stevige basis biedt voor een 
goede toekomst. Als jongeren van school komen 
moet alles op alles worden gezet om ze aan het 
werk te krijgen. Gelijke kansen zijn voor de PvdA 
de basis voor een waardig bestaan. Juist in tijden 

 van economische crisis is bestrijding van de
jeugdwerkloosheid een topprioriteit. 
Jeugdhulpverlening; scholen en gemeenten 
moeten problemen signaleren en voorkomen. 
Jongeren die ‐ soms al op erg jonge leeftijd ‐  in 
de knel komen, worden geholpen om hun leven 
op de rails te krijgen. In het geval van echte pro‐
bleemgezinnen kan geen sprake zijn van vrijblij‐
endheid. Jongeren met problemen worden zo 
oed mogelijk en niet vrijblijvend ondersteund. 
v
g
 

 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• Elke basisschool en school voor voortgezet 

onderwijs heeft een breed samengesteld 
zorg‐ en advies team waar problemen 
vroegtijdig worden besproken. Hierdoor 
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wordt een kind geholpen en kan een leraar 
zich richten op zijn kerntaak: lesgeven. 

• In 2011 heeft onze gemeente een Centrum 
voor Jeugd en Gezin dat voorziet in laag‐
drempelige hulp en ondersteuning op maat 
voor ouders, kinderen, maar ook hulpverle‐
ners en onderwijzers. Zo’n centrum ver‐
sterkt de centrale regie in de jeugdhulpver‐

. 
lening. We zien een centrum voor jeugd en 
gezin als een functie en niet als een gebouw

• Jonge kinderen (tot vier jaar) die dat nodig 
hebben, kunnen gebruik maken van voor‐
schoolse activiteiten met aandacht voor 
taalontwikkeling en sociale vaardigheden. 
Om dit te bereiken, wordt de samenwerking 

 tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en
het basisonderwijs verder gestimuleerd. 

• Het jeugdbeleid verzinnen we niet op het 
gemeentehuis. Dat geven we vorm met 
jongeren zelf. De mede op initiatief van de 
PvdA opgerichte Jeugdraad krijgt dan ook 
een prominente plaats in de besluitvorming 
over onderwerpen die met jongeren te ma‐
ken hebben. 

• De gemeente stimuleert het aanbod van op‐
‐voedcursussen. Ouders worden snel en des

kundig geholpen. 
• Bestrijding van jeugdwerkloosheid begint 

rs zon‐
gen. 

op school. Het aantal schoolverlate
der diploma moet worden teruggedron

• Door samenwerking tussen lokale 
ondernemers en onderwijsinstellingen 
worden zoveel mogelijk stagemogelijk‐
heden voor jongeren gerealiseerd, ook bij 
de gemeente.  

• De gemeente helpt werkloze jongeren die 
bij het CWI komen werk te vinden. 

• Voor jongeren en hun ouders die niet mee 
willen werken om gedragsproblemen op te 
lossen worden onorthodoxe oplossingen 
niet geschuwd. Dat kan in de vorm van op‐

‐vang, disciplinering en verplichtende bege
leidingstrajecten gericht op scholing. 

• De PvdA is er voorstander van om alle be‐
leidsonderwerpen, die betrekking hebben 
op jeugdzaken, samen met de onderwijs‐

et‐portefeuille onder te brengen bij één w
houder. 

• De aanzet tot het aanleren van sociale 
vaardigheden dient al in de laatste jaren 
van de basisschool te worden gegeven, met 
een vervolg in de brugklas. Om dit proces 
goed te laten verlopen, dient overleg plaats 
te vinden tussen de besturen van de basis‐
scholen en het vervolgonderwijs. 

• De in onze gemeente aanwezige jeugdhon‐
ken dienen optimaal te functioneren. 
Jongeren moeten er met plezier naar toe 
gaan. Om hierin verbetering aan te brengen 

pleit de PvdA voor nader overleg tussen de 
gemeente, de welzijnsorganisatie Scala en 
de Jeugdraad. 

 
nderwijs, cultuur en sport O

 
Onderwijs 
De PvdA staat voor goed, toegankelijk en betaal‐
baar onderwijs voor iedereen. De overheid blijft 
eindverantwoordelijk en garandeert de kwaliteit 
en toegankelijkheid van het openbaar onderwijs. 

a In onze gemeente zijn veel kleine scholen. Bijn
elk dorp heeft nu nog een basisschool. 
De kwaliteit van het onderwijs, van deze vaak 
kleine scholen, moet het uitgangspunt zijn voor 
de organisatie van het basisonderwijs. Niet iede‐
reen begint zijn of haar schoolcarrière vanuit 
eenzelfde startpositie. Sommige leerlingen kun‐
nen minder goed meekomen op school. De PvdA 

 vindt dat de postcode waar je geboren bent niet
de voorspeller mag zijn voor je toekomst. 
De PvdA zet alles op alles om er voor te zorgen 
dat jongeren hun opleiding afsluiten met een 
diploma dat hun goede perspectieven geeft op 
de arbeidsmarkt. Schooluitval moet worden 
voorkomen. Nog steeds verlaten teveel jongeren 
hun school zonder diploma. Scholen kunnen ook 
een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrek‐
kelijkheid van onze mooie gemeente. De PvdA is 
voorstander van brede scholen waarin verschil‐
ende wijkvoorzieningen onder één dak zijn ge‐
uisvest. 
l
h
 

 
MFA OosterwoldeZuid 

 
Cultuur 
Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie, 
maar deze onderwerpen spelen ook een be‐
langrijke rol bij participatie en emancipatie van 
burgers. Cultuur draagt ook bij aan het imago 
van een gemeente en aan de lokale identiteit. Het 
is bij uitstek een terrein waarin de ene gemeente 
zich kan onderscheiden van een andere gemeen‐
te. Daarom is een gevarieerd cultureel aanbod 
van belang. Bewoners moeten de mogelijkheid 
krijgen om mee te doen en eigen initiatieven 
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moeten gestimuleerd worden. In onze gemeente 
wordt het kunst‐ en cultuurbeleid vorm gegeven 
door de stichting Kunstwerf. Het ruime budget 
dat deze stichting ter beschikking heeft om de 
doelstellingen van de gemeente op dit terrein te 
erwezenlijken is tot stand gekomen op initiatief v
van de PvdA. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• Culturele initiatieven voor jongeren en het 

bevorderen van cultuurtoerisme verdienen 
in onze ogen speciale aandacht. 

• Als gemeenschap moeten wij zuinig zijn op 
de aanwezige muziek‐, toneel‐ en zangver‐

t enigingen. Zij vormen een bindend elemen
in onze samenleving. 

• Vernieuwende cultuuractiviteiten dienen 
via de stichting Kunstwerf financieel on‐
dersteund te worden. 

• De gemeente dient haar beleid te richten op 
de kennismaking van de schoolgaande 
jeugd met diverse vormen van cultuur. 

• De Stellingwerfse taal verdient blijvend 
steun van de gemeente. 

• Gemeentelijke voorlichting via de lokale 
omroep Odrie dient gestimuleerd te wor‐
den. 
 

Sport 
Sport verbroedert, het schept een gevoel van 
saamhorigheid en zorgt voor teamspirit en on‐
derling respect. Door te investeren in sport en 
beweging investeren we niet alleen in de ge‐
zondheid van mensen, maar ook in het bevor‐
deren van participatie en sociale samenhang.  
Het is van groot belang dat sport voor iedereen 
toegankelijk is. Het inkomen mag daarbij geen 
drempel vormen. Naast breedtesport voor 
iedereen, heeft ook topsport een groot maat‐
schappelijk belang. Door de vele topsporters, die 
onze gemeente rijk is, draagt topsport in Oost‐
stellingwerf bij aan profilering van de gemeente, 
ook inspireren deze sporters onze jeugd. 
Daarnaast vervullen sportverenigingen een 
belangrijke maatschappelijke functie in onze 
gemeente. De deelname aan sportactiviteiten is 
een bewezen methode om overlast van pro‐
bleemjongeren te verminderen. Voor veel sport‐
verenigingen is het steeds moeilijker om vol‐
doende vrijwilligers te vinden. Het is in het be‐

.  
lang van de lokale gemeenschap dat een vol‐
doende breed aanbod van sport blijft bestaan
De gemeente moet de helpende hand bieden 
door overleg op te starten tussen scholen, 
uitenschoolse opvang en jeugdzorg en het b
vrijwilligerswerk te promoten. 
 
Dit betekent volgens de PvdA voor de volgende 
raadsperiode: 

• Ook buiten schooltijd moeten alle kinderen 
kennis kunnen maken met het plezier van 
sporten. Het inkomen van ouders mag 
daarbij geen drempel vormen. 

• We blijven investeren in voor alle groepen 
toegankelijke sportvoorzieningen. 

• e sportaccommodaties moeten 
waliteit zijn. 

Goed benutt
van goede k

 
Veiligheid 
Iedereen heeft recht op een veilige buurt, zodat 
kinderen veilig buiten kunnen spelen en nie‐
mand ’s avonds binnen hoeft te blijven uit angst 
voor overlast of criminaliteit. Je veilig voelen is 
een basisbehoefte. En hoewel een risicovrije 
samenleving niet bestaat, kan de gemeente wel 
veel doen om te zorgen voor veiligheid en een 
veilig gevoel. Veiligheid begint bij de aanpak van 
criminaliteit en asociaal gedrag. Veiligheid wordt 
vergroot door preventie en bestrijding van mis‐
aad en overlast. De PvdA neemt het op voor het d
slachtoffer.  
 
Dit b e 
raads

etekent volgens de PvdA voor de komend
periode: 

•  Veiligheid moet hoger op de bestuurlijke
agenda. 

•  Er dient sprake te zijn van een integrale
aanpak. 

• Regels zijn regels. Overtreders moeten 
worden aangepakt. 

• Geweld en intimidatie mogen nooit worden 
beloond, daarom kiest de PvdA altijd voor 
het slachtoffer. 

• Wangedrag en criminaliteit onder jongeren 
worden bestreden en voorkomen. Dat doen 
we door een intensieve, niet vrijblijvende 
samenwerking tussen scholen, bureaus 
jeugdzorg, reclassering, politie en justitie. 
Jongeren die voor de eerste keer worden 
veroordeeld, krijgen een persoonlijke coach 
om herhaling te voorkomen. Ouders wor‐
den financieel verantwoordelijk gesteld 

‐voor (materiële) schade die hun minderja
rige kinderen hebben veroorzaakt.  

• Te vaak is er bij overlast sprake van alco‐
holmisbruik, vooral bij jongeren. Het ver‐

 de strekken van alcohol aan jongeren onder
zestien jaar wordt aangepakt. 

• Aanpak drugsoverlast en verslaving. De 
PvdA vindt dat drugsoverlast en crimina‐
liteit hard bestreden moet worden. Niet 

 door extra regels in te stellen, maar door te
handhaven als regels worden overtreden. 

De gevaren van overmatig alcoholgebruik wor‐
den sterk onderschat. De strijd hiertegen en ook 
tegen andere vormen van verslaving gaat onver‐
minderd door. Of het nu gaat om alcohol‐, drugs‐ 
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of gokverslaving. Wat ons betreft is voorkomen 
altijd beter dan genezen. Voorlichting over de 
gevaren van verslaving is het beginpunt van een 
effectief lokaal verslavingsbeleid. Kinderen wor‐
den beschermd door het vestigen van een coffee‐
shop in de buurt van scholen te verbieden. De 
gemeente speelt hierin een sturende rol. De 
PvdA is voorstander van het gedoogbeleid voor 
softdrugs. Het verbieden van softdrugs helpt 
niet, omdat dan de verkoop de illegaliteit wordt 
ingedreven, waardoor het zicht erop wordt ver‐
loren. Nederland heeft relatief weinig problemen 
met drugs en dat is iets waar we trots op kunnen 
ijn. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om z
de problemen die er zijn hard aan te pakken. 
 
Dit b  
raads

etekent volgens de PvdA voor de volgende
periode: 

• Een in de gemeente te openen coffeeshop 
mag niet in de buurt van een school staan. 
Hierbij wordt uiteraard niet alleen gekeken 
naar de afstand, maar ook naar de loop‐ of 
wandelroute van leerlingen en de openings‐
tijden van de coffeeshop. Daar waar sprake 

 is van overlast kan de gemeente overgaan
tot sluiting. 

• Overlast in de buurt van een eventueel te 
 openen coffeeshop wordt aangepakt door

meer controle door de politie. 
• Verslaving voorkomen is beter dan gene‐

zen. Daarom is de PvdA voorstander van 
alcohol‐ en drugspreventieprogramma’s, 

 zoals het geven van voorlichting op scholen
door de GGD.  

 Bij verslavingsbeleid en maatschappelijke 
 hebben jongeren absolute voorrang. 

•
opvang

 
Wonen 
Zuidoost Friesland is een prachtig woongebied. 
Dit is een ijzersterk argument voor onze ge‐
meente om instroom van buiten de provincie te 
bevorderen. Niettemin zal er ook in onze ge‐
meente minder gebouwd kunnen worden dan 
voorheen, door de bevolkingsdaling die de ko‐
mende jaren verwacht wordt. Het maken van 
lastige keuzes is dan onvermijdelijk: 
“Voor welke bevolkingsgroepen gaan we bou‐
wen?” en “Waar gaan we bouwen?”. De door de 
gemeenteraad vastgestelde structuurvisie geeft 
de hoofdlijnen aan, maar de gemeenteraad 
maakt de uiteindelijke keuzes. Bij het benutten 
van het toegekende woningbouwcontingent 
moet één van de uitgangspunten zijn dat er meer 
woningen beschikbaar komen voor de starters 
op de woningmarkt. 
Verder speelt de beschikbaarheid van voorzie‐
ningen voor de kleine kernen een belangrijke 
rol. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• Bij het realiseren van woonmogelijkheden 

voor starters kan niet alleen gedacht wor‐
den aan nieuwbouw maar ook aan verbouw 
van het beschikbare woningaanbod. 
Langdurige leegstand moet voorkomen 
worden! 

• Afgaande op de huidige woonwensen en de 
uitgangspunten van de structuurvisie for‐
muleren we de nieuwe woonopgave en 
kunnen we de toegewezen capaciteit inzet‐
ten. 

• Al heel lang is de energiezuinigheid van wo‐
ningen een belangrijk onderwerp. Nieuwe 
mogelijkheden zullen een aanzet geven tot 
verdere besparingen. De woningcorporaties 
nemen hun verantwoordelijkheid al. De 
PvdA wil ook de huizenbezitters stimuleren 
investeringen te doen om de energiezuinig‐
heid van hun bezit te verhogen. Die investe‐
ring leidt tot waardestijging en verdient 
zichzelf ook nog terug door een verlaging 
van de totale woonlasten. 

 
Wonen in een prettige omgeving, waar geen 
gedoe is en waar rommel wordt opgeruimd. Dat 
is wat mensen willen. Voor veel bewoners komt 
de gemeente ook pas in beeld wanneer er iets 
aan de hand is in de straat, bijvoorbeeld wan‐
neer er iets misgaat met het ophalen van het 
huisvuil, een straatlantaarn kapot is, het trottoir 
is verzakt, of er overlast is van hangjongeren. De 

n PvdA wil er samen met de bewoners voor zorge
dat de leefomgeving er goed uitziet en veilig is. 
Een prettige leefomgeving is ook een omgeving 
waarbij de lucht schoon is, goed openbaar 

 en vervoer bestaat, goede fietsvoorzieningen zijn
auto’s niet voor onnodige overlast zorgen. 
Daar waar mensen in de verdrukking komen, 
neemt de PvdA het voor hen op en steunt hen 
waar mogelijk. Nederlanders zijn veel onderweg 
voor hun werk, om naar school te gaan of in hun 
vrije tijd. Het aantal verkeersslachtoffers is ge‐
daald. Maar nog altijd te hoog. Onze kinderen 

r moeten veilig in de buurt kunnen spelen en naa
school kunnen lopen. 
De gemeente stimuleert overleg tussen school‐
esturen, ouders en de gemeente om de ver‐
eersveiligheid rond scholen te verbeteren. 
b
k
 
Vitaliteit 
De leefbaarheid binnen onze fraaie plattelands‐
gemeente loopt gevaar. Er komt een bevolkings‐
daling en er is sprake van vergrijzing door het 
wegtrekken van veel jongeren. Hier ligt voor de 
gemeente Ooststellingwerf een uitdaging. Onze 
dorpen zijn onze kracht en we mogen het niet 
laten gebeuren dat zij hun vitaliteit zullen ver‐
liezen. Samen met onze inwoners zullen we op 
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deze ontwikkeling moeten inspelen en maat‐
regelen moeten nemen. 
 
Dit betekent voor de volgende raadsperiode; 
• De gemeente zal met goed promotiemate‐

riaal moeten uitdragen dat Ooststellingwerf 
een prachtige gemeente is waar het goed 
wonen is. 

• Goed overleg met de omringende gemeen‐
ten is noodzakelijk om tot een goede af‐
stemming te komen over de maatregelen 
die we nodig vinden. 

• In overleg met de dorpsgemeenschappen 
moet gekeken worden welke voorzieningen 
beschikbaar kunnen blijven. 

Milieu 
De verkeersmobiliteit blijft groeien en heeft ook 
op lokaal niveau effecten zoals vervuiling en on‐
veiligheid. Gemeenten kunnen nu al zelf bijdra‐
gen aan een beter milieu door het eigen wagen‐
park te laten bestaan uit auto’s rijdend op alter‐
natieve brandstoffen.  
Vanzelfsprekend is de PvdA voorstander van een 

‐goed en betaalbaar openbaar vervoer dat aan
sluit bij de vraag en behoefte. 
De PvdA staat voor een groene en duurzame 
gemeente. Groen maakt een buurt veiliger om in 
te wonen, geeft kinderen de gelegenheid om te 
spelen en is noodzakelijk voor het voortbestaan 
van vogels en dieren. Hiervoor zijn ook groen‐
stroken (ecologische verbindingszones) van 
groot belang. 
Bij de inrichting en het onderhoud van het groen 
kunnen bewoners prima betrokken worden. 
De PvdA staat voor het behoud van onze huidige 
landschappelijke waarden, onze hoogwaardige 
natuur en voor biodiversiteit. Ook zijn we voor‐
stander van verduurzaming van de agrarische 
ector en een verdere ontwikkeling van de bio‐
ogische landbouw. 
s
l
 

 
 
Dit b
raads

etekent volgens de PvdA voor de komende 
periode: 

• De PvdA wil in samenwerking met de direct 
betrokkenen het mogelijk maken dat de ge‐
meente alleen nog maar (deels) elektrisch 

 op aangedreven auto’s aanschaft, of auto’s
(aard)gas of waterstof. 

• Aandringen op toepassing van energie‐
besparende maatregelen in de woning‐

bouw, waarbij gedacht kan worden aan 
verbeteringen van isolatie, hoogrendement 
ketels, warmtekoppeling, zonenergie en 
grijs waterinstallaties (ondermeer regen‐
waterspoeling in de toiletten). 

• Goed beheer van het coulissen landschap 
met zijn kenmerkende boomwallen. 

• Het zoeken van een verantwoord evenwicht 
tussen toerisme en natuurbeheer rond de 
Natura 2000 gebieden, het Drents Friese 
Wold en het Fochtelooërveen. Het daar 
vestigen van biologische 
landbouwbedrijven willen we stimuleren. 

• Het groen in onze gemeente blijft behouden 
en waar mogelijk wordt het verdwenen 
groen weer teruggebracht. 

•  Onze gemeente koopt haar producten en
diensten duurzaam in. 

• Zodra de daartoe benodigde investering 
economisch verantwoord is, gaat onze 
gemeente actief energiebesparende ver‐
lichting toepassen en stimuleren. 

• Onze gemeente stimuleert de duurzame 
opwekking, opslag en besparing van 
energie. 

• Lopen en fietsen is niet alleen gezond, het is 
ook de minst belastende manier van ver‐
plaatsen voor het milieu. Daarom stimule‐

e wandelen en fietsen. Voet‐ en fiets‐
 moeten ruim en veilig zijn. 

ren w
paden

 

Werk  
Algemeen 
De PvdA zet zich al sinds haar oprichting in voor 
het scheppen en in stand houden van werkgele‐
genheid. In deze economisch donkere tijden is 
dat bepaald geen makkelijke opgave. 
De gemeente ondervindt op allerlei manieren de 
nare economische en sociale gevolgen van de 
crisis. Er is sprake van toenemende 
werkloosheid met als resultaat extra uitgaven 
voor schuldhulpverlening, maatschappelijke 
opvang en bijstandsuitkeringen. 
De PvdA wil juist nu zoveel mogelijk mensen aan 
het werk houden. En wanneer mensen toch hun 
baan kwijtraken, vindt de PvdA het van groot 
belang dat de mensen zo snel mogelijk aan ander 
werk geholpen worden of dat ze via een oplei‐

an ding de kans krijgen om in de toekomst weer a
het 
werk te gaan. In de tussentijd moeten tijdelijk 
werklozen kunnen rekenen op een fatsoenlijke 
itkering. Extra aandacht moet er zijn voor jon‐u
geren en kwetsbare groepen. 
 
Dit betekent volgens de PvdA voor de volgende 
raadsperiode:  

 6



www.ooststellingwerf.pvda.nl 

• Voortzetting van het succesvolle reïnte‐
gratiebeleid, zodat werklozen direct 
geholpen worden bij het vinden van een 
baan en niet pas na afloop van de werk‐
loosheidsuitkering. 

• Het percentage jongeren dat een opleiding 
verlaat zonder diploma of andere start‐
kwalificatie moet worden verlaagd door het 
nemen van maatregelen zoals een goede 
handhaving van de leerplichtwet. Het uit‐

 gangspunt blijft dat geen enkele leerling de
school verlaat zonder diploma. 

• We maken ons sterk om in overleg met on‐
dernemers en onderwijsinstellingen zoveel 
mogelijk stageplaatsen voor jongeren te 
realiseren, ook binnen het gemeentelijk 
apparaat. 

• Jongeren zijn aan het werk, volgen onder‐
wijs of combineren beide. Indien jongeren 
bijstand aanvragen worden ze direct in een 
leer‐werk project geplaatst. 

• De realiseerbare strategische projecten die 
werkgelegenheid opleveren prioriteit geven 

e en de hobbels die verwezenlijking nog in d
weg staan slechten. 

• De bedrijventerreinen in Oosterwolde en 
Haulerwijk dienen een visitekaartje te zijn, 
zodat bedrijven gestimuleerd worden om 
zich in onze gemeente te vestigen. 

• Het verder verbeteren van de communica‐
tiestructuur tussen de gemeente en haar 
ondernemers. 

 
Sectorgericht 
De werkgelegenheid voor de toekomst zal in 
Ooststellingwerf vooral te vinden zijn in de sec‐

 toren dienstverlening, recreatie, zorg, landbouw
en onderwijs. Onze gemeente heeft de landelijke 
uitstraling, de gemoedelijke sfeer en de prachti‐
ge natuurgebieden die noodzakelijk zijn om juist 
in deze sectoren bedrijven aan te trekken. Maar 
dat alleen is niet voldoende. We zullen onderne‐
mers moeten faciliteren en enthousiasmeren en 
de hier en daar nu nog aanwezige hinderpalen 
uit de weg moeten ruimen. 
Dit b  
raads

etekent volgens de PvdA voor de volgende
periode: 

• Het opzetten van een goede reclamecam‐
pagne in samenwerking met onze onder‐
nemers, TIP en Recreatieschap Drenthe. 

• Het nemen van initiatieven (regiefunctie) 
om te komen tot een optimale uitwerking 
van de Marketingvisie Appelscha en een 

n goede invulling van de Boerestreek. Durf e
daadkracht zijn daarbij vereist.  

• Het stimuleren van overleg tussen recrea‐
tieondernemers en de werkgevers in de 
zorgsector over gezamenlijke projecten om 
de werkgelegenheid te bevorderen. 

• Het stimuleren van de samenwerking 
tussen natuurorganisaties en agrarische 
bedrijven. 

• atie Het faciliteren van kleinschalige recre
op de boerenbedrijven. 

• Het stimuleren van zorgboerderijen. 
 

Sociaal vangnet 
Een sociaal vangnet voor wie dat nodig heeft. 
Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, dat is dé 
opdracht van de Partij van de Arbeid. De PvdA 
staat voor eerlijk delen en werkt aan het ver‐
kleinen van de verschillen tussen arm en rijk. 
Wie (even) niet kan moet kunnen rekenen op 
een fatsoenlijk vangnet. Het gaat daarbij niet 

m alleen om een behoorlijk inkomen, maar ook o
zaken als goede zorg en huisvesting. 
Door de economische crisis is armoedebestrij‐
ding nog urgenter geworden. De eerste tekenen 
van de verwachting dat vooral jongeren, laagop‐
geleiden, eenoudergezinnen en allochtonen de 
eerste slachtoffers zullen worden van de crisis, 
zijn al zichtbaar. De beste vorm van armoede‐
bestrijding is werk. Alle Nederlanders moeten de 
kans krijgen om mee te doen. Wie toch zijn baan 
verliest of niet kan werken, laten we niet in de 
steek. De PvdA zorgt voor een solide vangnet. 
Echt urgent is hulp voor burgers die ernstige 
schulden hebben. Schuldenproblematiek werkt 
vaak verlammend op het vermogen van mensen 
om hun leven weer op orde te krijgen. Sociaal 
isolement, problemen in de gezinssituatie en 
dreigende dakloosheid gaan vaak samen met 
chulden. Daarom wil de PvdA inzetten op s
schuldhulpverlening. 
 
Dit b
raads

etekent volgens de PvdA voor de volgende 
periode: 

• De PvdA wil dat mensen die in de schulden 
raken, voortvarend worden geholpen, 
waarbij niet alleen naar financiële maar ook 
naar sociale en psychosociale problemen 

d‐wordt gekeken. Wachtlijsten bij de schul
hulpverlening zijn zeer ongewenst. 

• Kwijtschelding van gemeentelijke belas‐
tingen en heffingen voor bijstands‐
gerechtigden en inkomensafhankelijke 
tarieven voor gemeentelijke dienstver‐
lening. 

• Duidelijke voorlichting over wettelijke 
rechten, zoals huursubsidie en bijstand.  
De PvdA ondersteunt de voedselbank en 
vergelijkbare initiatieven. 

• Actieve voorlichting over inkomensonder‐
steuning door de gemeente moet er toe 
leiden dat inwoners optimaal gebruik 
maken van de regelingen die voor hen 
bedoeld zijn. 
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• De raadsleden en wethouders van de PvdA 
breken door de bureaucratische barrières 
heen als het gaat om schrijnende gevallen. 
Niemand mag de dupe worden van het 
systeem. 

• Financiële ondersteuning van kinderen uit 
arme gezinnen om ook voor hen deelname 
aan sport‐ en culturele activiteiten mogelijk 
te maken. 

 

 
 
W(et) M(aatschappelijke) 
O(ndersteuning) 
Met de invoering van de WMO zijn de gemeenten 
mede verantwoordelijk geworden voor de inte‐
gratie van zorg en welzijn. Een erg belangrijk 
onderwerp. Steeds meer ouderen leven immers 
langer in goede gezondheid. De PvdA staat voor 
een toegankelijke, doelmatige en betaalbare 
zorg. Van groot belang vindt de PvdA het instel‐
len van woonservice‐ zones waarbinnen een 
duurzaam beleid kan worden ontwikkeld in sa‐
menspraak met zorgaanbieders en woning‐
bouwcorporaties. De uitvoeringskosten van de 
WMO dienen zo laag mogelijk gehouden worden, 
zodat de beschikbare gelden ook daadwerkelijk 
terecht komen bij de mensen die deze nodig heb‐
ben. De indicatietermijn moet worden verkort 
tot maximaal vier weken en daar waar het echt 
nodig is, dient direct hulp beschikbaar te worden 
gesteld. Vervoer is in een plattelandsgemeente 
moeilijker te organiseren dan in stedelijke gebie‐
den. Daarom zal een totaal pakket aan voorzie‐
ningen moeten worden samengesteld, met als 
mogelijkheden ondermeer een scootmobiel, 
collectief vervoer (taxikaart) en een tegemoet‐
koming in de vervoerskosten (voor diegenen die 
het vervoer zelf willen organiseren). Omdat onze 
gemeente uitgestrekt is en goede vervoersvoor‐
zieningen dus lastig te organiseren zijn, is het 
noodzakelijk dat er in de gemeente zoveel moge‐
lijk WMO loketten beschikbaar zijn. Regels moe‐
ten er zijn, maar de menselijke maat dient de 
leidraad te zijn. Het verstrekkingenbeleid zal 
moeten bijdragen aan de zelfredzaamheid van 
onze inwoners en moet de leefbaarheid in de 
gemeente bevorderen. Mensen die echt hulp 
nodig hebben mogen niet vast komen te zitten in 
onnodige procedures. Naast professionele zorg‐
instanties zullen hulpbehoevende mensen vaak 

terug moeten vallen op hulp van familieleden, 
vrienden en buren. Een persoonsgebonden 
budget kan een steun in de rug betekenen om 
zelf aan de hulpvraag invulling te geven en het 
aanwezige sociale netwerk aan te spreken. De 
PvdA vindt dat de gemeente de mantelzorgers 
moet laten weten dat er veel waardering bestaat 
voor hun inspanningen door hen in de gelegen‐
heid te stellen deel te nemen aan cursussen en 
ontmoetingsdagen. Daarnaast is het van belang 
dat mantelzorgers gebruik kunnen maken van 
vervangende zorg op het moment dat zij niet 
aanwezig kunnen zijn. 
Door veranderingen in de WMO wetgeving (weg‐
vallen Psychosociale grondslag, Alfa‐ hulp/zorg 
in natura en dergelijke) zullen we moeten blij‐
ven zoeken naar een verbreding van de WMO 
taakvelden met als doel: leefbaarheid voor iede‐
re burger in Ooststellingwerf. Participatie is een 
ociaal streven, maar niet vanzelfsprekend voor s
een ieder en verdient daarom onze steun. 
 
Dit b  
raads

etekent volgens de PvdA voor de volgende
periode: 

• Een beroep op de WMO moet op een een‐
voudige wijze gedaan kunnen worden. 

• De gemeente kiest voor zorgaanbieders, die 
ervoor zorgen dat er een vertrouwde rela‐
tie met de cliënt kan ontstaan en die voor‐
komen dat er sprake is van een voortdu‐
rende wisseling van hulp. 

• De gemeente houdt toezicht op de zorg en 
ig‐bewaakt de klantgerichtheid en doelmat

heid. 
• De gemeente voert zo spoedig mogelijk 

woonservice zones in. 
• ‐De gemeente zorgt voor een goede onder

steuning van de mantelzorg. 
• Eenzaamheid is voor ouderen een groot 

probleem. Gemeentelijk welzijnsbeleid 
moet gericht zijn op contactbevordering 
tussen mensen uit de buurt. 
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