PvdA Ooststellingwerf
Sociaal betrokken. Lokaal sterk.

Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022-2026

Dit zijn onze hoofdthema’s:
1. PASSENDE WOONRUIMTE VOOR IEDEREEN
Dus: méér SOCIALE HUURWONINGEN en BETAALBARE KOOP WONINGEN.
Ruimte voor nieuwe woonvormen. Vitale dorpen zijn onze toekomst!

2.

IEDEREEN MOET KUNNEN MEEDOEN IN DE SAMENLEVING
Ook de meest KWETSBARE MENSEN moeten kunnen MEEDOEN.
SPORT en CULTUUR moeten bereikbaar zijn voor iedereen. Mantelzorgers verdienen
actieve steun. Niet bezuinigen op SOCIALE VANGNETTEN!

3.

PASSEND WERK voor IEDEREEN
GROEI VAN WERKGELEGENHEID door een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Toegankelijke arbeidsmarkt door fors in te zetten op MAATWERK.
Ooststellingwerf groeit door als koploper in DUURZAME ECONOMIE.

4. KOESTEREN VAN NATUUR, BIODIVERSITEIT EN RUIMTELIJKE KWALITEIT
Ooststellingwerf is een AANTREKKELIJKE GEMEENTE om in te wonen, werken en recreëren
met veel natuurgebieden, een PRACHTIG LANDSCHAP en SCHONE LUCHT. Dat moet zo
blijven!

5. BURGERPARTICIPATIE IN DE POLITIEK: SAMEN ZIJN WE STERKER
Wij staan voor VERBINDING! We zijn SAMEN STERKER als alle inwoners mee kunnen
denken.
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Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022-2026
1. PASSENDE WOONRUIMTE VOOR IEDEREEN!
Dus: méér SOCIALE HUURWONINGEN en BETAALBARE KOOP WONINGEN.
Ruimte voor nieuwe woonvormen. Vitale dorpen zijn onze toekomst!
Er is de laatste jaren gebouwd in veel van onze dorpen, maar nog niet genoeg! Er zijn veel te weinig
woningen voor de groeiende groep 1- en 2-persoons huishoudens. Doorstroming stagneert. Wij
willen meer duurzame en vooral betaalbare woningbouw en meer levensloopbestendige woningen!
Oldehof Appelscha en Haerenkwartier Oosterwolde zijn prachtige voorbeelden.
Kleinschalige nieuwbouwprojecten op open plekken in de bebouwde kom en aan dorpsranden
moeten kunnen, mits ze goed passen in de omgeving! Ooststellingwerf staat bekend om zijn mooie
groene woonomgeving en woningbouw mag niet ten koste gaan van waardevol groen. Initiatieven
vanuit de dorpen willen wij omarmen en zoveel mogelijk steunen.
Marktwerking heeft niet gewerkt. Dus moet de gemeente meer invloed hebben op wat en waar
gebouwd wordt. Dus ook: nieuwe woonvormen stimuleren, zoals een knarrenhof of tiny houses. Wij
willen actief gaan werken aan een flexwonenproject voor verschillende doelgroepen (jongeren,
senioren, zorgbehoevenden, net gescheiden alleenstaande ouders, arbeidsmigranten). Dit in
samenwerking met werkgevers, woningcorporatie, zorginstellingen en welzijnswerk. Mooie
voorbeelden: www. flexwonen.nl; rapport Aan de slag met flexwonen;
www.knhm.nl/woonzorgcentrumvledder. Dat moet bij ons ook kunnen! Ook zijn wij groot
voorstander van herontwikkeling van leegstaande panden. Dat een gebouw zoals het oude
Rikkingahof al jaren leeg staat is ons een doorn in het oog!

2. IEDEREEN MOET KUNNEN MEEDOEN IN DE SAMENLEVING
Ook de meest KWETSBARE MENSEN moeten kunnen meedoen! SPORT en CULTUUR moeten
bereikbaar zijn voor iedereen. Mantelzorgers verdienen actieve steun. Niet bezuinigen op SOCIALE
VANGNETTEN!
Eenzaamheid, armoede, werkloosheid, verslaving, het zijn bekende problemen in Ooststellingwerf.
Vaak spelen meerdere problemen in één gezin. Het gebiedsteam en het welzijnswerk zijn dé sociale
vangnetten om (opeenstapeling van) problemen vroeg te signaleren en actief te begeleiden.
Preventiewerk is bewezen effectief. Niet bezuinigen op welzijnswerk dus!
De voedselbank is belangrijk voor de allerarmsten. Er is in coronatijd veel aandacht voor armoede- en
schuldenproblematiek. Dit moet met volle kracht worden voortgezet.
Mantelzorgers zijn belangrijke sociale vangnetten in onze samenleving. Zij verdienen volop goed
bereikbare steun. Ook de wijkzorg moet op orde zijn en blijven. Passende sociale ondersteuning
moet voor iedereen bereikbaar zijn en dat moet gebeuren in samenspraak, niet met maatregelen
bedacht achter bureaus. Wij willen meer mogelijkheden voor dagbesteding en sociale activiteiten
voor ouderen. Een goed voorbeeld vinden wij Welzijn op Dorpse Schaal in Oldeberkoop
(www.stichtingwelzijnopdorpseschaal.nl).
Sport en cultuur zijn verbindend en goed voor gezondheid en welbevinden. Wij vinden dat de
gemeente actief kan stimuleren dat sport en cultuur voor iedereen bereikbaar zijn. De
buurtsportcoaches zijn succesvol en moeten zeker blijven. Aandacht voor het kwaliteitsniveau van
sportaccommodaties is hard nodig! En nu de culturele sector zwaar lijdt onder corona, willen wij
met een tijdelijke subsidieregeling een impuls geven aan lokale initiatieven geschikt voor breed
publiek. Natuurlijk zetten wij ons in om de Stellingwerfse taal en cultuur te behouden!
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3. PASSEND WERK VOOR IEDEREEN!
GROEI VAN WERKGELEGENHEID door een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ooststellingwerf groeit
door als koploper in DUURZAME ECONOMIE.
Sociale werkgelegenheid kreeg de afgelopen jaren volop aandacht. Heel wat medewerkers van
Caparis zijn nu in dienst van de gemeente. Wij streven naar passend werk voor iedereen en
aanvullende coaching voor mensen met beperking. De Ooststellingwerfse arbeidsmarkt kan
toegankelijker worden door fors in te zetten op maatwerk. En: werk moet lonen en dus niet ten
koste gaan van een uitkering!
Bedrijvigheid is de motor voor werkgelegenheid en de lokale economie. Een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven is belangrijk. Wij willen dat de gemeente er alles aan doet om het
Centrumplan en industrieterreinen in Oosterwolde succesvol te ontwikkelen, te zorgen voor
voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor industrie in Haulerwijk en de doorontwikkeling van
Appelscha als toeristisch centrum.
Wij willen dat de hoge ambities op het gebied van duurzaamheid verder worden waargemaakt zoals
beschreven in het Programma Duurzaamheid (www.ooststellingwerf.nl/ duurzaamheid). Het
Biosintrum moet haar rol als broedplek van innovatie en kennisontwikkeling verder uitbouwen
richting een zelfstandige organisatie. Wij willen onderzoeken of het Biosintrum mede gebruikt kan
gaan worden voor tijdelijke huisvesting van startende bedrijfjes met duurzame thema’s.

4. NATUUR, BIODIVERSITEIT EN RUIMTELIJKE KWALITEIT MOETEN WE KOESTEREN!
Ooststellingwerf is een AANTREKKELIJKE GEMEENTE om in te wonen, te werken en te recreëren
met veel natuurgebieden, een PRACHTIG LANDSCHAP en SCHONE LUCHT. Dat moet zo blijven!
De nieuwe Omgevingsvisie is daarvoor een goede basis! Wij vinden dat agrarische belangen,
recreatieve belangen, gezondheidsaspecten en biodiversiteitsherstel beter met elkaar in evenwicht
moeten komen. Bij nieuw te vestigen bedrijven willen we geen grootschalige stallen meer toestaan.
Wat hier ook bij hoort is een optimaal fietspadennetwerk voor recreatie én woon-werk verkeer.
Wij willen mensen bewuster maken van het feit dat groene woonwijken beter bestand zijn tegen
klimaatverandering. Tuinen met veel beplanting zijn véél beter bestand tegen extreme hitte, droogte
en hoosbuien dan bestrating.
Wij zijn voorstander van het (mede) vanuit de gemeente stimuleren van lokale initiatieven voor:
→vergroenen (‘ontstenen’) van tuinen (www.steenbreek.nl) en uitbreiden openbaar groen
→initiatieven van boeren om biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit en bodemgezondheid te versterken
(bv aanleg of herstel van boomwallen, bloeiende akkerranden, andere gewaskeuze)
→aanbieden en consumeren van lokale producten.

5. BURGERPARTICIPATIE IN DE POLITIEK: SAMEN ZIJN WE STERKER
Wij staan voor VERBINDING! We zijn SAMEN STERKER als alle inwoners mee kunnen denken.
Vind je ook dat de politiek steeds minder sociaal wordt? Met te veel gedoe, wantrouwen en
negativiteit? En met te weinig aandacht voor dat wat wérkelijk belangrijk en waardevol is voor
Ooststellingwerf? Dan ben je bij ons aan het goede adres! Zoals wij ook de afgelopen 4 jaar hebben
laten zien kiezen wij voor samenwerking, respect en verbinding, in plaats van polarisatie en
negativiteit.
Onze inwoners moeten méér en beter gehoord worden. Wij willen initiatieven nemen om via
burgerparticipatie ‘gewone mensen’ een stevige stem te geven, door ze te vragen intensief mee te
denken over oplossingsrichtingen (www.pvdaooststellingwerf; burgerberaad PvdA YouTube). Niet de
schreeuwers, maar alle inwoners moeten actief betrokken worden.

Printversie verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Ooststellingwerf periode 2022-2026

PvdA Ooststellingwerf
Sociaal betrokken. Lokaal sterk.

Dit is waar de Partij van de Arbeid Ooststellingwerf voor staat:

SOCIAALDEMOCRATISCHE WAARDEN VOOR EEN RECHTVAARDIGE SAMENLEVING
De mensen van de PvdA Ooststellingwerf zetten zich met passie in voor alle Stellingwervers en
gebruiken daarbij de sociaaldemocratische waarden. Wij willen alles doen om de kloof tussen arm
een rijk verkleinen. Arme mensen leven gemiddeld jaren korter en hebben ook meer
gezondheidsklachten. Ook zijn er verschillen in opleidingskansen en toegang tot opleidingen,
inkomen, vermogen, arbeidsmarkt en toegang tot de woningmarkt. Veel kinderen worden beperkt in
hun kansen en mogelijkheden. En ook sport en cultuur zijn voor lang niet iedereen bereikbaar en
betaalbaar.
De kloof verkleinen betekent een rechtvaardige samenleving: eerlijk delen, vast werk, goed wonen,
gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een duurzame
samenleving betekent verantwoordelijkheid nemen voor de huidige én toekomstige generaties. Dit
zijn de uitgangspunten voor de landelijke PvdA en dus ook voor het verkiezingsprogramma van de
PvdA Ooststellingwerf.
Wij willen (kans)ongelijkheid bestrijden en investeren in wat ons bindt. Dit willen wij doen door
gebruik te maken van de kracht van mensen en met steun van een beschermende, verantwoordelijke
overheid. Dit kunnen wij alleen samen met u, bewoners van Ooststellingwerf!
Hartelijke groeten, de kandidaten van de PvdA Ooststellingwerf:
1. Jelke Nijboer
2. Bart Polpe
3. Jan Vledder
4. Sjonny de Jong
5. Mark Eijlander
6. Olphert Smit
7. Eva Vrolijk
8. Inti Meijerhof
9. Helmich Wiegersma
10. Lien Dankbaar
11. Pieter Jonker
12. Marian Jager
13. Fimke Hijlkema

(Oosterwolde)
(Oosterwolde)
(Oosterwolde)
(Oosterwolde)
(Oosterwolde)
(Appelscha)
(Haule)
(Oosterwolde)
(Oosterwolde)
(Oosterwolde)
(Oosterwolde)
(Oosterwolde)
(Haulerwijk)
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