Verkiezing Programma 2014-2018

“Voor mekaar”

INLEIDING
OoststellingwerfsBelang is een lokale, gemeentelijke groepering die zich, niet
afgeleid door ideologieën en richtlijnen van een landelijke partij, geheel kan
richten op de wensen, behoeften en noden van de Ooststellingwerfse bevolking
als geheel en kwetsbare groepen in het bijzonder.
OoststellingwerfsBelang heeft als doel de lokale samenleving op basis van
rechtvaardigheid en solidariteit in te richten. Daarbij dient de leefbaarheid en de
identiteit van de afzonderlijke kernen en dorpen waaruit Ooststellingwerf
bestaat, gewaarborgd en waar wenselijk, verbeterd te worden.

OoststellingwerfsBelang hanteert daarbij haar eigen ABC:
Actief, Betrokken en Communicatief.
Actief
Het signaleren van huidige en toekomstige knelpunten in onze samenleving.
De huidige knelpunten voortvarend oplossen, de toekomstige voorkomen.
Met daadkracht handelen bij onvoorziene gebeurtenissen en ontwikkelingen.
Betrokken
OoststellingwerfsBelang voelt zich mede verantwoordelijk voor de
Ooststellingwerfse samenleving. Oog voor de wensen, behoeften en noden. Het
verenigingsleven versterken en vrijwilligerswerk bevorderen. Zorg dragen voor
een goed ondernemersklimaat. Het eigene van de dorpskernen koesteren,
zonder gewenste ontwikkelingen te belemmeren.
Communicatief
Communiceren met de Ooststelingwerver, het Ooststellingwerfse
verenigingsleven en de Ooststellingwerfse ondernemers door middel van o.a.
bezoeken, het houden van spreekuren en tijdens fractievergaderingen. Via
www.ooststellingwerfsbelang.nu wordt de Ooststellingwerfse bevolking op de
hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen OoststellingwerfsBelang.

SPEERPUNTEN van OoststellingwerfsBelang:
Optimaal ondersteunen van het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk;
In stand houden goede sociale voorzieningen en ondersteuning van
mensen die daarvan afhankelijk zijn;
Woningbouw voor jong en oud;
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Gemeentelijke financiën op orde;
Streven naar behoud van het huidige belastingniveau;
Geen coffeeshops in de gemeente Ooststellingwerf;
Behouden en versterken van het prachtige natuurlandschap en het
veelzijdige cultuur historisch erfgoed;
Invullen van de vastgestelde structuurvisie;
Bevorderen dat inwoners zelfbewust en zich verantwoordelijk voor eigen
handelen voelen. Hierdoor worden de leefomgeving en overheid minder
belast;
Geen winning Schaliegas in Ooststellingwerf.

AANDACHTSPUNTEN 2014-2018.
1. Algemeen bestuur
OoststellingwerfsBelang maakt zich sterk voor:
Een bestuur dat een open oog en oor heeft voor de inwoners;
Samenwerken met de buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland;
Een Raad en College dat in een vroeg stadium de inwoners betrekt bij
ontwikkelen en besluitvorming rond projecten en uitvoeringsplannen;
Het actief betrekken van de Jeugdraad, de Cliëntenraad en de Wmo
Adviesraad bij het ontwerpen en uitvoeren van beleid;
Plaatselijke belangen / bewonerscommissies, betrekken bij ontwikkelingen
in de dorpen / wijken;
Een goede (telefonische) bereikbaarheid van de gemeente met een
correcte en snelle doorverwijzing naar de juiste medewerkers binnen de
gemeentelijke organisatie;
Het binnen de wettelijke termijnen meedelen van beslissingen op
aanvragen aan de indiener;
Vereenvoudiging van regelgeving: regelgeving mag onderling niet strijdig
zijn en dient op een voor ieder begrijpelijke wijze beschreven te zijn;
De digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening houdt rekening met
persoonlijk contact voor die mensen die geen gebruik van de ‘digitale
snelweg’ willen of kunnen maken;
Een efficiënt werkende ambtelijke organisatie, die zich o.a. kenmerkt door
een uitstekende onderlinge afstemming tussen de afdelingen, planmatig
werken en die streeft naar het leveren van kwaliteit binnen de daarvoor
gestelde termijnen.
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2. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Openbare orde en veiligheid zijn niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de
gemeente, maar ook van de inwoners van onze gemeente.
OoststellingwerfsBelang streeft er naar dat:
In samenwerking met de plaatselijke belangen / bewonerscommissie
gezorgd wordt voor een goede inrichting van de publieke ruimten in wijken
op het gebied van o.a. openbare verlichting en openbaar groen;
In samenwerking met de Plaatselijke Belangen / Bewonerscommissies zorg
gedragen wordt voor een wijkgerichte bestrijding van vandalisme en
verkeersveiligheid;
Handhaven in plaats komt van gedogen, waarbij er extra aandacht is voor
de overtredingen die de veiligheid van mens, dier en milieu in gevaar
brengen;
Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld volledige en langdurige
ondersteuning van de gemeente krijgt;
Alle inwoners onze gemeente als een veilige haven beschouwen en zich
hierin gesterkt voelen door een efficiënte veiligheidsketen, gemeente,
politie, openbaar ministerie en brandweer.
3. VERKEER EN VERVOER
OoststellingwerfsBelang stelt als doel dat iedereen veilig aan het verkeer kan
deelnemen. Daarbij streeft OoststellingwerfsBelang naar:
Goed begaanbare- en goed onderhouden wegen. Verkeersveilige
woongebieden;
Veilige- en goed verlichte fietsroutes en wandelpaden, met name veilige
schoolroutes;
Streven naar goede ontsluitingen van eventueel nieuw te bouwen
woonwijken en bedrijventerreinen;
Verkeer en vervoer zo veilig mogelijk laten verlopen. Shared Space als
doel en niet als middel inzetten;
Het in stand houden en bevorderen van de busverbindingen.
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4. ECONOMISCHE ZAKEN
OoststellingwerfsBelang vindt het bedrijfsleven een belangrijke motor van de
samenleving. Om een vitaal bedrijfsleven te behouden en te bevorderen staat
OoststellingwerfsBelang voor:
Een gemeentelijk beleid gericht op het stimuleren van de economische
bedrijvigheid;
Het actief steunen van agrarische activiteiten, agribusiness, kleinschalige
handel en industrie, toerisme en de recreatie;
Het scheppen van goede voorwaarden voor de vestiging van startende
ondernemers. Hen zo mogelijk begeleiden in de zoektocht naar
ondersteunende maatregelen zoals subsidies en dergelijke;
Opknappen en moderniseren van bestaande industrieterreinen;
Extra stimulans voor de werkgelegenheid in de toeristische sector en
aanverwante bedrijfsactiviteiten;
Aan-huis-gebonden beroepen, toestaan in woonwijken;
Een actief verplaatsingsbeleid voor bedrijven die niet in woonwijken
thuishoren en/of leiden tot overlast;
Snelle realisatie van de uitvoering van de plannen Appelscha Boerestreek
en Oosterwolde Centrum / Venekoten;
Doorgaan met de vernieuwing van de kernen aan de hand van visies en
plannen waarin historie, wonen, economie, verkeer en bouwkundige
inpassing zorgvuldig op elkaar afgestemd zijn.
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5. ONDERWIJS

Goed onderwijs is van essentieel belang. Niet alleen voor wat betreft de
carrièremogelijkheden van onze jeugd. Maar ook als bijdrage in het normen- en
waarden besef van de toekomstig volwassenen. Daarnaast ook als investering in
de toekomst van de huidige volwassenen. Het onderwijs en de onderwijs
faciliteiten in Ooststellingwerf dienen dan ook van dusdanig niveau te zijn, dat
alle kinderen zich optimaal kunnen vormen en ontwikkelen.
OoststellingwerfsBelang verzet zich tegen schaalvergroting in het basisonderwijs
tot minimaal 100 leerlingen per school als doel. Met behoud van kwaliteit wordt
zoveel als mogelijk vastgehouden aan het aanwezige scholen bestand. De
aanwezigheid van een school in onze dorpen / kernen bevordert een stabiele
woonomgeving. OoststellingwerfsBelang wil dat bereiken door:
Maatregelen ter voorkoming van ontwikkeling- en leerachterstanden bij
kinderen, met extra aandacht voor de voorschoolse periode (2-4jaar);
Voldoende goede kinderopvang, zowel vóór- als tussen- en na
schooltijden;
Goede onderwijshuisvesting, voor scholen een noodzakelijke voorwaarde
om hun taak goed uit te kunnen voeren;
Effectief en multifunctioneel gebruik maken van de schoolgebouwen;
Als de mogelijkheid zich voordoet doorgaan met de uitbreiding van de
Brede Scholen;
Stimulering van de inzet van vakdocenten bij het bewegingsonderwijs;
Openbare bibliotheken in stand houden, eventueel in samenwerking met
het onderwijs. Dit is vooral belangrijk omdat de groep laaggeletterden
groeit.
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6. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

OoststellingwerfsBelang ziet het verenigingsleven als een belangrijke motor van
de samenleving. Het vrijwilligerswerk vormt daarbij de onontbeerlijke
“smeerolie”. Daarom dienen de verenigingen op ten minste het huidige niveau
ondersteund te worden en kunnen vrijwilligersorganisaties op onze optimale
steun blijven rekenen. Lokale nieuwsmedia verdienen extra aandacht als
verbindingsmiddel om de bevolking onderling, met het verenigingsleven en de
gemeente in contact te brengen.
6.1

Sport

In de sport zullen naast jongeren, de oudere leeftijdsgroepen meer aandacht
vragen. De vraag naar competitiesporten, de recreatieve sport en de
individuele sportbeoefening stijgt. Dit vraagt extra aandacht voor subsidiëring
en legt druk op de bestaande accommodaties. De breedtesport, gericht op
een verbetering van de kwaliteit van het sport- en bewegingsklimaat in onze
gemeente, verdient onze steun. Het stimuleren van sportactiviteiten in
verenigingsverband, waarbinnen het vrijwilligerswerk een grote rol speelt,
bevordert de gemeenschapszin en verhoogt de kwaliteit van de samenleving.
Daarom is OoststellingwerfsBelang een voorstander van:
Een noodzakelijke heroverweging van de huidige sportaccommodaties
binnen de gemeente Ooststellingwerf. Dit mede gezien in het licht van de
wensen bij de verschillende doelgroepen en de staat van de huidige
sportaccommodaties c/q/ voorzieningen;
Het bijtijds naar behoefte uitbreiden van de multifunctionele sport-(en
welzijns) accommodaties;
OoststellingwerfsBelang is voorstander van behoud van het doelgroepen
zwembad in Oosterwolde en realisatie van een aantal kunstgrasvelden.
6.2

Cultuur en recreatie

De gemeente Ooststellingwerf heeft op het gebied van cultuur en recreatie
heel veel te bieden, we kunnen ons hiermee onderscheiden ten opzichte van
onze buurgemeenten. OoststellingwerfsBelang streeft ernaar:
Muziekverenigingen, toneelgezelschappen etc. zodanig te ondersteunen
dat zij een optimale bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de
kernen;
Het culturele erfgoed en volkscultuur van onze gemeente te behouden
onder andere door het stimuleren van musea, historische verenigingen en
organisaties zoals de Stichting Stellingwarver Schrieversronte;
Wandel-, ATB- en fietspaden realiseren, onderhouden en daarmee de
recreatieve mogelijkheden vergroten. Hiermee bovendien de
verkeersveiligheid in algemene zin te bevorderen;
In samenwerking met lokale vrijwilligers rondom kernen
kerkpaden/ommetjes realiseren;
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Voor de jeugd, in overleg met de jeugd en in samenwerking met een
ondernemer, een uitgaansgelegenheid voor de Ooststellingwerver
jongeren te creëren waar zij zich thuis voelen;
Stimulering cultuureducatie voor de leeftijdsgroepen 4 t/m 23; hierbij kan
onder andere de b.v Kunstwerf een belangrijke rol vervullen.

7. SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt zorg
gedragen voor het mee kunnen doen in de samenleving en het zo lang mogelijk
zelfstandig en veilig kunnen blijven wonen in je eigen leefomgeving. Voor
OoststellingwerfsBelang betekent dit dat wij ons zullen inzetten voor:
Handhaving en waar mogelijk verbetering van het huidige minimabeleid;
Ondersteuning van vrijwilligers- en mantelzorgactiviteiten;
Individueel maatwerk bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning;
De veranderende wet- en regelgeving tijdig signaleren om ook
daadwerkelijk een “plan de campagne” te hebben als de
verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg-, WMO- en de decentralisatie van de
AWBZ bij de gemeente komt te liggen.
Terwijl verder aandacht vereist is voor:
Een jeugd- en jongerenbeleid voor alle jongeren, in overleg met de
jongeren en Jeugdraad;
Een ouderenbeleid waarbij de behoeften van ouderen door de gemeente
onderkend en zo veel als mogelijk gehonoreerd worden;
Dat de terreinen wonen, welzijn en zorg met elkaar worden gecombineerd.
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8. VOLKSGEZONDHEID

OoststellingwerfsBelang bevordert een optimaal leef- en werkklimaat in de
Gemeente Ooststellingwerf met bijzondere aandacht voor goede bereikbare
voorzieningen in alle kernen. Naast aandacht voor veiligheid moet er aandacht
zijn voor:
Een politie, ambulance- en brandweervoorziening die op zijn minst aan de
thans geldende normen voldoet op het gebied van aanrijd tijden na
melding;
De handhaving van de milieuregels die aan burgers en het bedrijfsleven
gesteld zijn;
Actuele rampenplannen en een goed geoefende rampenstaf om eventuele
calamiteiten op te kunnen vangen. Hierbij denken we vooral aan
calamiteiten die plaats kunnen vinden in gemeenschappelijke
voorzieningen zoals bv. Zorgaccomodaties.
9. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN
Milieubeleid.
Ooststellingwerf is een plattelandsgemeente, erg bosrijk en met veel groen.
OoststellingwerfsBelang wil dat graag zo behouden, maar is ook van mening dat
dit groen niet de uitbreiding en ontwikkelingen van bedrijven mag beperken.
Uitgangspunt is: Het groene karakter is een van de eigenschappen van
Ooststellingwerf en draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en
omgevingskwaliteit van onze gemeente. Dit geldt voor zowel het buitengebied
als het bebouwde gebied.
Ambities van OoststellingwerfsBelang in deze zijn:
behoud van de kwaliteit groen;
stimuleren van milieubewust gedrag;
behoud van veilige bedrijvigheid;
stimuleren van energiebesparende maatregelen en toepassing van
duurzame energie;
geluidsruimte op maat;
optimaal blijven scheiden van afvalstromen;
de gemeente Ooststellingwerf geeft het goede voorbeeld.

Bestemmingsplannen
Het is van groot belang dat in de gemeente Ooststellingwerf het
plattelandskarakter van met name de kleinere kernen zo veel mogelijk behouden
blijft. OoststellingwerfsBelang zal er met name op letten dat waarden als
historie, woongenot, economie, verkeer en bouwkundige inpassing zorgvuldig op
elkaar afgestemd worden. Dat de Bestemmingsplannen actueel zijn. Voor
bestemmingsplannen gelden volgende voorwaarden en aandachtspunten:
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9.1

Buitengebied:

Het ontwikkelen van beleid waarbij het buitengebied zijn open karakter
behoudt en niet aangetast wordt;
Ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied dient
vastgesteld te worden welke bedrijfsactiviteiten wel- en niet toegestaan
zijn in voormalige agrarische opstallen;
Het onder voorwaarden mogelijk maken om agrarische bedrijfsgebouwen
te vervangen door woningen (functieverandering buitengebied);
De mogelijkheid scheppen om grote boerderijen te splitsen in meerdere
appartementen, mede om starterswoningen te creëren;
Plannen ontwikkelen om ongebruikte landbouwgronden via een goede
natuurlijke invulling door agrariërs te laten beheren en onderhouden.
Hiervoor kan subsidie aangevraagd worden bij de rijksoverheid;
Het aanleggen van wandel-, fiets- en ATB paden in het buitengebied, met
respect voor de natuurgebieden.
9.2

Binnengebied

Bestemmingsplannen met betrekking tot nieuw te bouwen woningen in
woonwijken dienen meer ruimte te bieden voor het bouwen van woningen
naar eigen inzicht door zowel particuliere bouwers als
projectontwikkelaars. Hierdoor ontstaat een levendig straatbeeld;
Bouwen op inbreidingslocaties (bouwen tussen bestaande bebouwing)
dient zorgvuldig ingepast te worden, rekening houdend met de aanwezige
architectuur.
9.3

Woningbouw

Door de vergrijzing van de bevolking, de roep van starters op de
woningmarkt naar voordelige woningen én het gegeven dat het aantal
bewoners per woning daalt, stijgt de vraag naar passende woningen.
9.4

Passend

Woningen voor ouderen dienen bij voorkeur op loopafstand (voor ouderen)
van voorzieningen gelegen te zijn;
Woningen dienen toekomst gericht te zijn en op eenvoudige wijze aan te
passen aan veranderende behoeften van de bewoners naarmate zij
beperkingen ondervinden of aan de eisen van nieuwe bewoners;
Woningen voor starters dienen betaalbaar te zijn voor starters, het
verlenen van een starterslening dient onderzocht te worden;
Stimuleren van particuliere woningbouw, ook om particulieren meerkeuze
vrijheid te bieden.
9.5

Meer

In stand houden van een stabiele woonomgeving door zo mogelijk per
dorp of kern de uitstroom van de lokale bevolking op te vangen. Doordat
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zowel jong als oud in de kern kan blijven wonen, blijven de voorwaarden
voor een voldoende voorzieningenniveau en bloeiend verenigingsleven in
die kern intact;
Regionale woningbouwtaakstelling zal in de kernen gerealiseerd kunnen
worden op goed ontsloten locaties;
Ter bescherming van het landelijk karakter in de kleine kernen zo veel als
mogelijk uitsluitend bouwen voor de eigen behoefte, voor zowel ouderen
als starters;
Per kern wordt bepaald hoeveel sociale woningbouw wenselijk is. Hierbij
dient extra aandacht te zijn voor woningbouw voor gehandicapten;
9.6

Woonomgeving

Het toegenomen autobezit dwingt tot een onderzoek naar de behoefte aan
meer parkeergelegenheid in woonwijken;
Wijken bieden voldoende groenvoorziening en speelgelegenheid. Met als
kanttekening dat de speelgelegenheid meegroeit met de leeftijdsopbouw
van de jeugd in de betreffende wijk;
Wijken worden verkeersveilig gemaakt / ontworpen;
Wijken worden gemaakt / ontworpen met oog voor openbare veiligheid.

10. FINANCIËN
Ook in de komende raadsperiode zal Ooststellingwerf te maken krijgen met de
gevolgen van de forse kortingen op het Gemeentefonds. Bij de keuzes voor
nieuwe plannen en investeringen zullen financiële afwegingen dan ook van groot
belang zijn. Dit vergt een zware inspanning van het gemeentebestuur om het
financiële beleid gezond en beheersbaar te houden.
Waar keuzes gemaakt moeten worden, geeft OoststellingwerfsBelang
prioriteit aan handhaving op minimaal het huidige niveau van de sociaalmaatschappelijke voorzieningen. We zijn bewust van het grote belang
dat het vereniging- en bedrijfsleven hebben voor alle inwoners van de
gemeente Ooststellingwerf. Naar onze overtuiging is het algemeen
belang van Ooststellingwerf: “Het samen leven in harmonie”, daarmee
het beste gediend.
OoststellingwerfsBelang:
Actief, Betrokken d(oor) Communicatie

10

