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projecten, zoals het isoleren van woningen, het terugdraaien van bezuinigingen
op infrastructuur of het saneren van industrieterreinen. We denken dan bijvoor-
beeld aan de oude melkfabriek in Elsoo waar nuttig werk ligt te wachten. 

Speerpunt 2. Zorg: bereikbaar voor zoveel mogelijk mensen.

Het moet afgelopen zijn met ongepaste bezuinigingen en het oppotten van geld
dat volgens ons besteed zou moeten worden aan mensen die niet zonder hulp-
middelen of ondersteuning kunnen. Wij willen de behoefte aan WMO
voorzieningen en hulpmiddelen actief gaan onderzoeken. Vervoer, begeleiding,
verzorging en dagbesteding moeten bereikbaar blijven voor zo veel mogelijk
mensen met een lichamelijke beperking, voor chronisch zieken en kwetsbare
ouderen. Verder zal de PvdA Ooststellingwerf er op toezien dat geld voor
wijkverpleging daadwerkelijk bij de wijkverpleegkundige taken terechtkomt.
Meer contact met de mensen en geen geld naar nog meer management!

Speerpunt 3.    Mantelzorg en vrijwilligerswerk: 
                       meer ondersteuning. 

Door de bezuinigingen in de zorg worden mensen die zorg en begeleiding
nodig hebben afhankelijker van hulp van familie of kennissen. Wij hebben diep
respect voor deze vrijwillige hulpverleners. Zij verdienen wat ons betreft onder-
steuning. Een weekje vrijaf bijvoorbeeld moet geregeld kunnen worden en ook
scholing om dit belangrijke werk nog beter te kunnen doen.  

Speerpunten van de PvdA Ooststellingwerf.
In de PvdA gaan solidariteit, gelijkwaardigheid, betrokkenheid, verantwo-
ordelijkheid en investeren in mensen hand in hand. Er is in het bijzonder aan-
dacht voor mensen die het financieel en sociaal minder getroffen hebben.
Hieronder kunt u lezen wat de PvdA Ooststellingwerf belangrijk vindt voor
onze mooie gemeente.

Niet alleen bezuinigen maar samen opbouwen. 

Een  gezonde financiële gemeentelijke huishouding is belangrijk. Geen geld
over de balk gooien dus, maar evenmin oppotten. Verstandig en slim investeren
kan. En moet. In mensen, in werkgelegenheid en in voorzieningen die belang-
rijk zijn voor de inwoners van Ooststellingwerf. De PvdA wil kansen creëren 
en benutten. Wij willen zaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is slag-
vaardig aanpakken. Zoals we hebben laten zien bij het Centrumplan. 

Verantwoording afleggen en samenwerken.
Gemeentelijk beleid moet helder moet zijn. Iedereen moet kunnen zien wat we
als gemeente willen en doen. Eerlijk zijn als doelen niet gehaald worden.
Besloten vergaderingen? Alleen als het echt niet anders kan, in verband met pri-
vacy bijvoorbeeld.  Inwoners, verenigingen, bedrijfsleven en andere be-
langhebbenden moeten  actief en in een vroeg stadium betrokken worden bij
beleid. Open staan voor initiatieven van inwoners. Participatie is het motto! 

De PvdA in Ooststellingwerf heeft het verkiezingsprogramma
samengevat in twaalf speerpunten:

Speerpunt 1. Werkgelegenheid: stimuleren waar het kan.

Bestrijding van de werkloosheid heeft de hoogste prioriteit. De gemeente kan
niet àlles, maar er zijn wel degelijk mogelijkheden. De jeugdwerkloosheid aan-
pakken bijvoorbeeld en beginnende ondernemers ondersteunen met een actief
startersbeleid. En investeren in werkgelegenheid door middel van lokale 
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Centrumplan.
Het rijk zegde vijf miljoen Euro toe voor het opknappen en renoveren van
het centrum/Venekoten-noord in Oosterwolde. Het college wilde hier geen
gebruik van maken, omdat het niet was gelukt ook de provincie bij te laten
dragen. Dankzij snel optreden van de PvdA Ooststellingwerf zegde de pro-
vincie alsnog een bedrag toe van ruim drie miljoen Euro. Vervolgens kon
de gemeente volstaan met een bedrag van 1,8 miljoen. Resultaat: het cen-
trum van Oosterwolde kan worden aangepakt!

Werk voor jongeren.
Geconfronteerd met de toenemende werkloosheid in de gemeente wilden
we vorig jaar dat de gemeente een startersbeurs zou opzetten. 
Doel: jongeren en schoolverlaters een leertraject aanbieden bij het lokale
bedrijfsleven. Op veel plekken in Nederland is dit succesvol, maar in de
gemeentelijke politiek konden we er geen meerderheid voor vinden. 
Wij laten het hier niet bij zitten. We gaan het gewoon opnieuw proberen.

Meer naar de mensen toe.
Als je wilt weten wie welke zorg nodig heeft moet je het de mensen vra-
gen. Dit gebeurt naar onze mening te weinig. En ook het geven van voor-
lichting over de grote veranderingen in de zorg is belangrijk. Wij vinden
dat zoveel mogelijk mensen die het betreft moeten weten welke mo-
gelijkheden er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en
mee te blijven doen in de samenleving. 



om mee te doen. Goede initiatieven van inwoners en bedrijven nemen we se-
rieus. 

Speerpunt 7.    Minima en armoedebeleid: 
                       iedereen doet mee.

Er ‘niet bij’ horen is afschuwelijk. En ook nog eens slecht voor de samenleving.
Iedereen moet de mogelijkheid hebben om mee te kunnen doen. Juist als
mensen het moeilijk hebben als gevolg van werkloosheid of ziekte. Het 
minimabeleid moet worden gehandhaafd en kinderen moeten kunnen sporten
en aan culturele activiteiten mee kunnen doen. Wij willen er op toezien dat de
Voedselbank goed kan blijven functioneren.

Speerpunt 8.    Regie op jeugdzorg en ontwikkeling 
                       kindcentra.

De jeugdzorg wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij willen dat
de gemeente de regie in handen neemt. Het vele werk van de verschillende
jeugdzorg aanbieders moet goed gecoördineerd en op elkaar afgestemd worden.
Overleg met ouders en jongeren en één gerichte aanpak per gezin vinden wij
erg belangrijk. Zodat verspilling wordt voorkomen en het geld op de juiste plek
terecht komt. Wij zijn voorstander van kindcentra en brede scholen. Samen met
schoolbesturen willen wij werken aan het realiseren van aansprekende school-
gebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd en waar onderwijs, kinderop-
vang en andere functies samengaan. Leerlingenvervoer is een belangrijk
aandachtspunt. 

Speerpunt 4.    Betaalbare, energiezuinige, 
                       levensloopbestendige woningen.

Je bent jong en je zoekt woonruimte, ga er in deze tijd maar aan staan. Veel
starters op de woningmarkt lopen vast. Wij willen afspraken maken met 
woningbouwcorporaties zodat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar
komen voor de lagere inkomens. Ook energiezuinigheid van huurwoningen 
en lage woonlasten zijn belangrijk. Huiseigenaren willen wij stimuleren zelf 
energiebesparende voorzieningen aan te brengen.

Speerpunt 5. Alcohol en drugspreventie: samenwerken.

Als het gaat om alcohol- en drugsmisbruik heeft de politiek wat ons betreft een
grote verantwoordelijkheid. In samenspraak met professionals op dit gebied en
met anderen willen we een plan van aanpak maken. Resultaat moet o.a. zijn dat
jongeren zich nog meer bewust zijn van de risico’s.

Speerpunt 6. Duurzaamheid: een beter milieu, ook hier.

Actief inzetten op duurzaamheid. Voor nu en voor generaties die na ons komen.
De gemeente moet het goede voorbeeld geven en de ambitie van tien procent
CO2-reductie in 2016 handhaven. Wij willen bedrijven en inwoners stimuleren
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Er zit muziek in leegstaande panden. 
Zijn er mogelijkheden om leegstaande panden aan te passen zodat er be-
taalbare woonruimte ontstaat? Wij stelden voor om dit te onderzoeken in
het geval van Sinnehiem in Haulerwijk, maar andere partijen wilden hier
niet aan. Jammer, maar wat niet is …

Voorlichting op scholen.
Mede dankzij de PvdA is er niet bezuinigd op het beschikbare geld voor
lessen op scholen over drugs- en alcoholpreventie. Het begint met preventie!

Zonnepanelen op het gemeentehuis.
Een mooie mijlpaal: zonnepanelen op het gemeentehuis. Onlangs is een
voorstel daartoe met steun van de PvdA aangenomen in de raad. Nog dit
jaar zullen de zonnepanelen worden geplaatst.

Particuliere initiatieven ondersteunen. 
Zonder vrijwilligers geen sportverenigingen! Sportaccommodaties, 
zoals het zwembad in Haulerwijk, drijven op vrijwilligers. Particuliere 
initiatieven, zoals het open houden van dit zwembad en ook het particuliere
initiatief voor de MFA in Oldeberkoop, willen we actief ondersteunen.

Kinderen voorop. 
De PvdA vindt dat het extra geld dat door het rijk beschikbaar is gesteld
voor de bestrijding van armoede bij voorrang gebruikt moeten worden voor
kinderen. Zodat zij volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.



Speerpunt 11.  Verkeersveiligheid: onveilige situaties 
                       nu aanpakken.

De PvdA wil de komende vier jaren in overleg met Plaatselijke Belangen on-
veilige situaties aanpakken. Het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan heeft
veel onveilige situaties aan het licht gebracht; nu is actie geboden. Ook zal
gekeken moeten worden naar de onderhoudstoestand van de wegen. Deze is er
als gevolg van bezuinigingen niet beter op geworden. Hier investeren is twee
vliegen in één klap slaan: we bevorderen dan de veiligheid en de werkgelegen-
heid. 

Speerpunt 12.  Snel internet noodzaak.

Snel internet is wat ons betreft een basisvoorziening voor bedrijfsleven, onder-
wijsinstellingen en particulieren. De PvdA in Ooststellingwerf en in de provin-
cie hebben hier de afgelopen jaren veel en vaak aandacht voor gevraagd.
Langedijke is een belangrijk aandachtspunt, maar ook andere ‘witte vlekken’
moeten worden aangepakt.

Speerpunt 9.    Kunst, taal en cultuur: belangrijk voor 
                       inwoners en toerisme.

Kunst, taal en cultuur dragen bij aan historisch besef, welbevinden van inwo-
ners en aan de lokale identiteit. Wij zijn van mening dat kunst- en cultuurorga-
nisaties een grotere rol kunnen spelen bij de bevordering van het toerisme. En
dus moet de gemeente de organisaties die zich hiermee bezighouden niet weg
bezuinigen maar actief stimuleren en faciliteren. 

Speerpunt 10. Sportaccommodaties: eindelijk actie!

Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke functie in onze
dorpen. In overleg met de verenigingen willen wij investeren in onderhouds-
arme sportvelden, zodat er langer doorgesport kan worden. De PvdA wil 
samen met inwoners en verenigingen snel en daadkrachtig doorpakken met 
het moderniseren dan wel vernieuwen van de sportaccommodaties.
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Liever één school dan geen school. 
Het is gezien de terugloop in leerlingenaantallen niet haalbaar om in alle
dorpen scholen open te houden. De PvdA is voorstander van samenwerking
of samengaan van scholen, ook bij verschillende identiteit. Wij staan van
harte achter de initiatieven in Waskemeer en Donkerbroek: liever één
school dan geen school!

Ook kunst en cultuur brengen werkgelegenheid.
De bezuinigingen op monumentenbeleid en cultuur moeten stoppen. Wij
willen het budget terugbrengen naar het oude niveau. De nullijn die nu al
vier jaar geldt voor gesubsidieerde instellingen in de gemeente moet wor-
den losgelaten. Kunst en cultuur bevorderen toerisme en daarmee
werkgelegenheid.

Samen met inwoners en verenigingen.
Het MFA in Oldeberkoop is een supermoderne multifunctionele accommo-
datie voor sport, kinderopvang, kleine commerciële bedrijvigheid et cetera.
Een inspirerend bewijs van succesvolle samenwerking tussen dorp en
gemeente. 

Shared space… shared wat? 
Het verkeersveiligheidsbeleid in Ooststellingwerf is gebaseerd op het zoge-
heten shared space model. Dit houdt in het kort in: weinig tot geen verkeers-
regels en verkeersdeelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een goede
doorstroming en veiligheid. De PvdA vindt dat dit model waar mogelijk
toegepast moet worden, want verkeersveiligheid en kostenbeheersing gaan
hier hand in hand. Wij willen dit model binnen de gemeente daarom meer
bekendheid geven. Wist u dat dit Ooststellingwerver verkeersmodel inmid-
dels in meerdere gemeenten in binnen- en buitenland wordt toegepast?

Snel internet opent de wereld.
Wij hebben met eigen ogen gezien dat het in Langedijke niet mogelijk is
om de kinderen op school digitale lesprogramma’s te laten volgen omdat
het internet te traag is. Veel ondernemers in het buitengebied kunnen hun
werk niet goed doen zonder snel internet. Dringend nodig dus! De PvdA
maakt zich hier hard voor, zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau.
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