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Aanbiedingsbrief 

De PvdA Achtkarspelen heeft de afgelopen periode niet meegedaan in de coalitie. 
Dit was merkbaar in de beleidskeuzes die zijn gemaakt. De mens, de inwoner 
van Achtkarspelen moet weer centraal komen te staan en de gemeente moet 

meer ambitie tonen. Terug van beheersen naar ontwikkelen. 

In dit verkiezingsprogramma hebben wij onze ambitie vastgelegd. In het eerste 
hoofdstuk kunt u lezen wat die ambitie is en wat onze drijfveren zijn. De drie 

thema’s waar wij ons de komende vier jaar sterk voor gaan maken. 

In de volgende hoofdstukken concretiseren we onze plannen. Ieder hoofdstuk 
sluit met een opsomming van wat we over vier jaar bereikt willen hebben. Dit is 
het contract wat wij met u als kiezer sluiten. Over vier jaar leggen we graag 

verantwoording aan u af. 

Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door inbreng van veel inwoners 
uit de gemeente, leden en niet-leden. Hiervoor onze hartelijke dank! 

Het verkiezingsprogramma is, conform onze richtlijnen, vastgesteld door de 

leden in de ledenvergadering van 25 november 2013. 

We wensen u veel leesplezier. We hopen dat onze visie ook uw visie is en dat we 
kunnen rekenen op uw stem in maart 2014! Want hoe meer stemmen, hoe 

dichterbij onze idealen! 

 

De verkiezingsprogrammacommissie 

Achtkarspelen, november 2013 
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Linksom! 

De PvdA Achtkarspelen wil linksom! We willen toe naar een gemeente die zorg 
heeft voor haar inwoners. Een gemeente die armoede bestrijdt en al haar 
inwoners de mogelijkheid biedt om mee te kunnen doen. Een gemeente die zich 

verantwoordelijk voelt voor het welzijn van haar inwoners. Een gemeente bij wie 
de verantwoordelijkheid verder gaat dan gebouwen- en wegenbeheer, maar die 

gaat over mensen. Over het bieden van kansen. Over het oplossen van 
problemen, over het overbruggen van afstanden. Over maatwerk. Over 
waardering. Over respect. Over prettig wonen. Over zorg voor elkaar en voor 

onze omgeving. Kortom over leefbaarheid. We willen dat doen door in te zetten 
op drie speerpunten, die we hebben uitgewerkt in programma’s:  

 Wurkjen en meidwaan 

 Soarch foar wa’t it nedich hat 

 Noflik wenjen yn de Wâlden 

De drie thema’s vormen de ruggengraat van onze visie. Ze vormen de 

toetssteen waaraan we ons handelen voortdurend zullen meten. 
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Wurkjen en meidwaan 

Wij willen het grote belang van werk 

inhoud geven. Het beleid, ook landelijk, 
lijkt toegespitst op het moeten 
stimuleren en motiveren, het moeten 

bestraffen en het negatief prikkelen van 
werklozen.  

Natuurlijk zijn er altijd mensen die niet 

willen. Maar wij zijn van mening dat het 
grootste gedeelte van de werklozen wel 
graag wil werken maar veelal niet een 

passende werkplek kan vinden. Dit kan 
zijn omdat de vaardigheden en/of 

kennis niet aansluiten bij wat de arbeidsmarkt nodig heeft, omdat er niet 
voldoende werk is of omdat iemand een arbeidsbeperking heeft. We moeten 
accepteren dat mensen en dus ook werkzoekenden niet allemaal gelijk zijn. Wat 

een geschikte werkomgeving is voor de één is die niet voor de ander. Iedereen 
heeft toegevoegde waarde mits men op de goede plaats wordt ingezet. Wij willen 

die waarde tot zijn recht laten komen! Omdat zinvol bezig zijn de basis is voor 
ons welzijn. 

Teveel mensen staan noodgedwongen aan de kant. Ze willen wel werken maar 

kunnen geen passend werk vinden. Dit kan leiden tot armoede en uitsluiting. 
Maar ook tot geestelijke en lichamelijke gezondheidsklachten, tot 
verslavingsproblematiek, schuldenproblematiek, overlast, etc.  

 
In Achtkarspelen ontvangen inmiddels ruim 700 mensen een bijstandsuitkering. 

Mensen die op dit moment niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
237 huishoudens in Achtkarspelen zitten in de schulddienstverlening. Ruim 550 
kinderen in Achtkarspelen groeien op in “armoede”. Ongeveer 90 huishoudens in 

Achtkarspelen krijgen ondersteuning van de voedselbank. De werkloosheid 
bedraagt 9,5% (landelijk 8,7%, september 2013) en de jeugdwerkloosheid is 

landelijk 17% (september 2013). Recente jeugdwerkloosheidscijfers van 
Achtkarspelen ontbreken, maar die zullen ook 17% zijn of mogelijk zelfs hoger. 
 

In de afgelopen jaren zijn al deze cijfers explosief gestegen. We zien dat daar, 
waar we het een aantal jaren beter hebben gedaan dan het landelijk gemiddelde, 

we de laatste vier jaar achterblijven en inmiddels één van de gemeenten in 
Fryslân zijn met de hoogste werkloosheid. Onacceptabel! 
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1 Werk en inkomen (sociale zaken) 

1.1 (Arbeids-)participatie/werkloosheid 

Iedereen die wil/kan werken moet kunnen werken. Werk betekent 
meedoen, voorzien in een eigen inkomen en daarmee voldoening creëren. 
Werk leidt tot ontwikkeling en biedt een sociaal netwerk. Werk is 
belangrijk. Helaas is niet iedereen in staat om zelfstandig (passend) werk 

te vinden. De PvdA wil mensen helpen om aansluiting te vinden bij de 
arbeidsmarkt. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 De werkloosheid terug brengen tot onder het landelijk gemiddelde 

Hoe willen we dat doen: 

 Gerichte werk/leertrajecten bij ondernemers uit de gemeente, beginnend 
bij de gemeente zelf 

 Stimuleren en borgen ondernemerschap door aanbieden van tweejarige 

trajecten met intensieve scholing en begeleiding 
 Het bieden van faciliteiten om zelfstandig ondernemerschap mogelijk te 

maken. Schijnzelfstandigheid wordt niet toegestaan en waar nodig 
bestreden 

 Stimuleren tot omscholing en bijscholing om aansluiting te krijgen/te 

houden met de toekomstige arbeidsmarkt 
 

1.2 Jeugdwerkloosheid 

De jeugdwerkloosheid in Achtkarspelen is hoog. Hoe langer jongeren aan 
de kant staan, hoe verder de afstand tot de arbeidsmarkt wordt. De 
opleiding van jongeren sluit niet altijd aan bij de vraag van de markt. Dit 

kan zijn omdat de startkwalificatie ontbreekt of omdat in de gevolgde 
opleidingsrichting niet voldoende werk is. Bovendien ontbreekt veelal de 
noodzakelijke werkervaring. De PvdA wil jongeren helpen om een goede 

start te maken op de arbeidsmarkt. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 De jeugdwerkloosheid terug brengen tot onder het Friese gemiddelde 
 Het aantal jongeren zonder startkwalificatie terugbrengen 
 Alle jongeren tot 27 jaar werken of volgen een opleiding.  
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Hoe willen we dat doen: 

 Jongeren zonder startkwalificatie worden gestimuleerd om de 

startkwalificatie alsnog te behalen  
 Jongeren met een opleiding in een vakgebied met weinig of geen 

toekomstperspectief worden gestimuleerd tot omscholing 

 Jongeren kunnen deelnemen aan stage-, werk- en leertrajecten bij 
ondernemers uit de gemeente 

 De gemeente neemt in haar opdrachtvertrekking voor werken als 
voorwaarde op dat op een project leer/werkplaatsen worden gerealiseerd 
voor jongeren 

 Deze plaatsen mogen ook worden ingevuld door ouderen die een 
omscholingstraject volgen 

 

1.3 Bijstand 

De bijstand is een vangnet. Mensen met geen of een te gering inkomen 
ontvangen een uitkering op bijstandsniveau. Helaas is het aantal 

bijstandsgerechtigden de laatste jaren enorm toegenomen. Bovendien is er 
een grote groep mensen die al (te) lang in de bijstand zitten. De PvdA wil 
bijstandsgerechtigden helpen om te participeren. Het uiteindelijke doel is 

betaald werk. Als iemand (nog) niet in aanmerking komt voor betaald 
werk willen we deze mensen toch laten participeren. Dit kan bijvoorbeeld 

door het verrichten van vrijwilligerswerk. De PvdA vindt dat 
vrijwilligerswerk van waarde is. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Het aantal bijstandsgerechtigden (ruim 700 in 2013) terugbrengen tot 

onder de 500 
 Het percentage bijstandsgerechtigden dat vrijwilligerswerk verricht en/of 

een opleiding volgt, is groter dan 25% 

Hoe willen we dat doen: 

 Het oprichten van een Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen 
(MOA). Deze MOA gaat actief aan de slag met WWB’ers en WSW’ers en 
biedt hen maatschappelijk betamelijk werk. Dit kan zowel betaald als 

onbetaald werk zijn. De MOA vervangt de (vele) huidige hulpverlenende 
organisaties. De kern van de MOA zal bestaan uit de huidige groenwerkers 

van Caparis die in Achtkarspelen wonen en werken, uit medewerkers van 
Raderwerk en personen die vrijwilligerswerk verrichten via de 
vrijwilligerscentrale. De kosten van de MOA worden gedekt uit omzet van  

 gemeentelijke aanbestedingen, uit werk voor bedrijven en particulieren, 
uit werk voor sport- en welzijnorganisaties en uit het participatiebudget. 
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 Vrijwilligersvergoeding voor bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk 

doen. 
 (Om-)scholingstrajecten aanbieden 
 Werken met behoud van uitkering voor maximaal 1 jaar mogelijk maken 

mits er sprake is van uitzicht op een betaalde baan en er geen verdringing 
plaats vindt 

 Aanbieden van een werk/leertraject voor potentiële ondernemers  
 Eigen ondernemerschap bevorderen. 
 Een broedplaats voor creatief ondernemerschap opzetten (vb. 

Blokhuispoort te Leeuwarden of Bonte Markt te Beverwijk ) 

1.4 Minimabeleid 

De beste manier om armoede tegen te gaan is betaald werk en daarmee 
het zelf voorzien in het levensonderhoud. Helaas is werk (nog) niet voor 

iedereen bereikbaar. Er zijn in onze gemeente te veel mensen die in 
armoede leven, ook kinderen. Het aantal mensen wat een beroep doet op 

de voedselbank neemt toe. Armoede leidt tot uitsluiting. De PvdA vindt dat 
er niemand in armoede mag leven. De PvdA vindt dat er geen enkel kind 
in armoede mag opgroeien. De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op een 

menswaardig bestaan. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Het aantal huishoudens in armoede verlagen tot onder de 150 (in 2013 ca. 
300) 

 Het aantal gebruikers van de voedselbank verlagen tot onder de 50 
 De armoede onder kinderen verlagen tot onder de 300 

 Uitkeringsgerechtigden krijgen steun bij hun vragen over werken inkomen 

Hoe willen we dat doen: 

 Forse verruiming van het minimabeleid waardoor dit beter en voor meer 
mensen toegankelijk is 

 Subsidiëren van de voedselbank op basis van het aantal gebruikers  
 Beperken van de administratieve “rompslomp” 
 Maatwerk bij dreigende armoede 

 Organisatie die uitkeringsgerechtigden helpen krijgen financiële steun 
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1.5 Schulddienstverlening 

In Achtkarspelen hebben relatief veel mensen schulden. Dit aantal is de 
laatste jaren behoorlijk gestegen. Het hebben van schulden legt een grote 
druk op betrokkene(n). De PvdA wil mensen met schulden helpen en de 
instroom van nieuwe gevallen beperken. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Het aantal mensen in schulddienstverlening terugbrengen tot onder de 
150 

Hoe willen we dat doen: 

 Actieve individuele ondersteuning door middel van budgetcoaches bij 

veranderende inkomsten of uitgaven. 
 Voorlichting en training budgetbeheer jongeren 
 Intensieve samenwerking met instanties die op dit gebied werkzaam zijn 

 

1.6 Sociale Werkvoorziening 

In Achtkarspelen zijn circa 230 mensen via Caparis werkzaam binnen de 
WSW. Caparis geeft uitvoering aan het werkgeverschap voor deze 

mensen. De PvdA wil het contract met Caparis op termijn beëindigen om 
vanuit een directere betrokkenheid en middels maatwerk, deze mensen 

passend werk te bieden. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Minstens 25% van de WSW-ers is werkzaam in een regulier bedrijf of 
organisatie 

 Achtkarspelen draagt niet langer bij in de tekorten van Caparis 

 Mensen die niet in een regulier bedrijf kunnen werken, krijgen een 
werkplek bij de MOA of bij Caparis in beschut werken 

 Mensen die geen arbeidshandicap hebben werken niet bij Caparis 

Hoe willen we dat doen: 

 Het economisch onrendabele werk via de MOA (Maatschappelijke 
Onderneming Achtkarspelen) uit laten voeren door mensen met een 

arbeidsbeperking/ WSW-indicatie 
 Actieve benadering van bedrijfsleven in Achtkarspelen om de waarde van 

WSW-ers te benadrukken 

 Caparis afbouwen en af van het “wurgcontract” 
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2 Economische zaken 

2.1 Werkgelegenheid 

Dit programma gaat over werkgelegenheid. Over enerzijds voldoende 
werkgelegenheid en anderzijds passende werkgelegenheid. Hoe kunnen we 
bedrijven naar onze regio halen of ze voor onze regio behouden. Hoe 
kunnen we zorgen dat onze werklozen daar ook een baan vinden. En hoe 

zorgen we dat er voldoende variatie in werkgelegenheid is, naar soort en 
opleidingsniveau. Achtkarspelen is een gemeente waar te weinig 

werkgelegenheid is en voornamelijk laag geschoold en laag betaald werk. 
Het gevolg hiervan is een hoge werkloosheid. Daarnaast heeft dit tot 
gevolg dat hoger opgeleiden vertrekken uit onze gemeente. 

 

 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 De werkgelegenheid in Achtkarspelen met 100 banen vergroten 

 Vergroten van hoogwaardige en creatieve werkgelegenheid in de regio 
 Bestaande werkgelegenheid behouden en indien mogelijk versterken 

 Het bieden van een goed vestigingsklimaat voor ondernemers 
 Aantal zelfstandige ondernemers vergroten  
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Hoe willen we dat doen: 

 
 Vergroten van de werkgelegenheid door investeren in Het Nieuwe Werken, 

duurzaamheid, infrastructuur en recreatie 

 Vergroten van de werkgelegenheid door aanpak verpaupering en 
herbestemming leegstaande panden 

 Vergroting van de werkgelegenheid door investering in innovatieve digitale 
werkgelegenheid en creatieve ondernemersbroedplaatsen. 

 Wegnemen onnodige belemmerende regelgeving 

 Stimuleringsmaatregelen voor startende ondernemers w.o. 
startersleningen, trainingen, bedrijfsverzamelgebouwen, etc. 

 

2.2 Infrastructuur 

Voor economische bedrijvigheid is het hebben van goede ontsluitingen van 
groot belang. In de basis is Achtkarspelen goed bereikbaar middels het 
spoor Leeuwarden – Groningen en het PM kanaal. De bereikbaarheid per 

as behoeft verbetering waarbij aansluiting op de A7 prioriteit geniet. 
Uitbreiding van industrieterreinen wordt vooral gerealiseerd door het 
herontwikkelen van bestaande (en soms verpauperde) terreinen. 

Projectontwikkelaars zijn alleen welkom als zij voldoen aan verlangens van 
het algemeen maatschappelijk belang en nut. T.b.v. Het Nieuwe Werken 

dient het glasvezelnetwerk fors te worden verbeterd . 
 
Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 
 Betere ontsluiting over de weg op de A7 middels opwaardering van De 

Skieding 
 Aanleg van een basisstructuur supersnel netwerk 

 Ontwikkelen bedrijventerrein Lauwerskwartier te Surhuisterveen 
 Gebiedsontwikkeling Skûlenboarch-Westkern middels een ontsluitingsweg 

Drogeham-Skûlenboarch 

 Versneld uitvoeren van de gehele verdubbeling van het spoor Leeuwarden 
Groningen stimuleren 

 Buitenpost als stopplaats voor alle sneltreinen 
 
Hoe willen we dat doen: 

 
 Projecten ontwikkelen in het kader van Wurkje foar Fryslân en financiering 

uit provinciale NUON gelden 
 Pro-actieve opstelling inzake projecten uit de fondsen van ANNO 
 Aanbesteden van een supersnel netwerk samen met het OFA- fonds, 

ANNO en het Innovatiehuis Lauwersdelta te Buitenpost 
 De commerciële zones beperken tot Twijzel en Kootstermolen 
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2.3 Landbouw 

Het agrarische bedrijfsleven is nog steeds van groot belang voor de 
economie van onze gemeente. De boerenbedrijven zijn producent van 
melk en vlees en afnemers van veevoer, landbouwmechanisatie en 

loonbedrijven. Bijzonder is hun grote bijdrage aan het behoud van het 
landschap door agrarisch natuurbeheer. Tevens weten bouwbedrijven zich 

gesteund door de investeringsdrang van agrariërs en transport, melk- en 
vleesverwerking brengt werkgelegenheid met zich mee. Aan boeren 
verwante economische activiteiten als boerencamping, detailhandel van 

eigen geproduceerde producten en zorg worden gestimuleerd.  
Naast de traditionele agrarische activiteiten van veeteelt en akkerbouw 

ontwikkelt de intensieve veehouderij zich stormachtig en kennelijk zonder 
beperkingen. De druk en hinder die de intensieve veehouderij met zich 
meebrengt t.a.v. volksgezondheid, leefbaarheid, natuur en milieu, geur en 

landschappelijke inpassing brengt met zich mee dat de intensieve 
veehouderij in onze gemeente “op slot “ komt. We zijn ter zake compleet 

doorgeschoten met name in het gebied rond de dorpen Drogeham en 
Harkema. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 
 

 Vernieuwing en verbetering van het agrarisch bedrijfsleven faciliteren 
 Uitbreiding van de intensieve veehouderij voorkomen 

 
  



Achtkarspelen 
 

 

13 

 

Hoe willen we dat doen : 

 
 Soepeler regelgeving en antibureaucratisch handelen 
 Een tweede tak breed toestaan 

 Organisaties als Vanla, Noordelijke Friese Wouden en Nije Pleats een 
prominente rol toebedelen 

 Landbouw en landschap subsidies lostrekken 
 Middels strenge regelgeving de intensieve veehouderij “op slot “ zette 

 

2.4 Recreatie en toerisme 

Wie natuur zegt, zegt recreatie en toerisme. En natuur en daarmee 
toerisme te Achtkarspelen lijkt wel het best bewaarde geheim van 
Nederland. Het geheim mag, nee moet onthuld worden en veranderen in 
een welkom. En dat welkom moeten we faciliteren. Met mogelijkheden tot 

verblijfsrecreatie en sightseeing. 
 

 

 
 

Een hotel, campings, chalets, musea, varen, fietsen en wandelen. 

Aanwezige zaken gaan we versterken en kansen die komen gaan we 
benutten. We hebben al onder meer de Kruidhof/IJstijdenmuseum, de 

Spitkeet, wandel- en ruiterpaden en fietsroutes. Uitbreiding kan en is 
nodig. Te ontwikkelen zijn nog vaar- en kanoroutes, recreatiestrand en 
een camping met een stevige omvang. Dit alles gesteund door een 

efficiënte en creatieve regiomarketingcampagne.  
Naast gemakstoerisme en sportief toerisme biedt ook cultuurtoerisme 

mogelijkheden. 
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Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 
 

 Plan Doorvaart Achtkarspelen stimuleren 

 Verblijfsrecreatie bevorderen 
 Cultuur toerisme stimuleren 

 Een regionaal informatiecentrum in combinatie met informatiecentrum 
Noordelijke Fryske Wâlden oprichten bij de Kruidhof/IJstijdenmuseum te 
Buitenpost 

 Het bezoekersaantal van de Kruidhof/IJstijdenmuseum verhogen 
 Bekendheid en klantgerichtheid van het toerisme verbeteren 

 
Hoe willen we dat doen: 
 

 Vaar- en kanoroutes realiseren 
 Aanleg van voorzieningen voor dagrecreatie bij Skûlenboarch 

 Hotelbouw en campingbouw stimuleren 
 De landelijke bekendheid van de Kruidhof/IJstijdenmuseum vergroten 
 Samenwerking tussen cultuurtoeristische instellingen verbeteren waarbij 

programma’s op elkaar worden afgestemd 
 Wandel-, fiets- en ruiterspaden uitbreiden, waaronder een Streekpad door 

de Noardlike Fryske Wâlden 
 Geen toeristenbelasting gaan heffen 
 Bij Piet Paulusma droog en zonnig weer bestellen 
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2.5 Het Nieuwe Werken 

Het Nieuwe Werken is niet een eenduidige begrip. Vele interpretaties zijn 
in zwang. Met het Nieuwe Werken bedoelen wij: medewerkers werken tijd- 
en plaatsonafhankelijk. Dit werken vergt een bepaalde cultuur, 
arbeidsethos en organisatiemodel. Het Nieuwe Werken is veelal 

tegengesteld aan het traditionele werken voor een baas op een vaste plek 
met vaste werktijden. Het Nieuwe Werken speelt zich vaak af in een 

inspirerende werkomgeving met ambitieuze en veranderende 
ondernemingen. Het betreft vaak start-ups, geschikt voor investeerders 
met durfkapitaal of ambitieuze MKB bedrijven. Kennis, ambitie, creativiteit 

en ondernemerschap zijn veelal leidend voor de deelnemers waarbij 
medewerkers, studenten en stagiaires kunnen renderen. 

Het Nieuwe Werken wordt steeds belangrijker voor de huidige jonge 
generatie. De politiek moet daar op inspelen door “de nieuwe werkers “ te 

faciliteren. Toekomstgericht denken en doen is onze voortdurende 
uitdaging.  

 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken : 
 

 Achtkarspelen gaat een innovatief broedplaatsengebouw inrichten waar 
een uitdagend werkklimaat heerst 

 Aanleg van een supersnel netwerk  

 
Hoe willen we dat doen : 

 
 Starten van een campagne die bekendheid geeft aan Het Nieuwe Werken 

in Achtkarspelen 

 In samenwerking met Innovatiehuis Lauwersdelta Het Nieuwe Werken 
stimuleren en versterken 

 Financieel faciliteren ervan door subsidies, sponsoring en opdrachten 
verstrekken 
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Soarch foar wa’t it nedich hat 

De zorgkosten zijn de laatste jaren enorm gestegen. Hierdoor dreigt er 

onbetaalbaarheid van zorg te ontstaan. Door gemeenten verantwoordelijk 
te maken voor een deel van de zorg kan er meer maatwerk worden 
geboden. De PvdA vindt dat iedereen die zorg nodig heeft, zorg moet 

krijgen. Dit kan door de bureaucratie uit de zorg te halen, door de zorg 
dichter bij de mensen te organiseren en kleinschaligheid te stimuleren. 

Hierdoor kunnen we betere en goedkopere zorg bieden.  

Maar we ontkomen er ook niet aan om een beroep te (blijven) doen op de 
directe omgeving van een zorgvrager. Mantelzorgers leveren een grote 
bijdrage aan het betaalbaar houden van de zorg. De PvdA wil dat deze 

zorg zichtbaar gemaakt en gewaardeerd wordt.  
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3 Zorg en Gezondheid 

3.1 Ouderenzorg 

Ouderen kunnen vaak wel wat hulp gebruiken. Soms gaat het om 
huishoudelijke hulp, hulp bij de verzorging of medische hulp. Met een 
beetje (of wat meer) hulp kunnen ouderen vaak prima zelfstandig blijven 
wonen en nog volop participeren.  

 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Ouderen kunnen in hun eigen dorp blijven wonen 
 Ouderen doen actief mee in de samenleving 

 Ouderen krijgen de zorg die ze nodig hebben 
 Eenzaamheid onder ouderen is lager dan het Friese gemiddelde 

 
Hoe willen we dat doen: 
 

 Realiseren van voldoende levensloopbestendige woningen en 
zorgwoningen in ieder dorp 

 Een steunpunt zorg in ieder dorp van waaruit het zorgteam opereert 
 Een sluitend netwerk rondom de oudere waarbij de verpleegkundige de 

regie heeft 

3.2 Jeugdzorg 

Vanaf 2015 is de jeugdzorg de verantwoordelijkheid van de gemeente. De 
PvdA wil dat de jeugdzorg op een goede en verantwoorde wijze inhoud 
krijgt. Daarbij zien we het als noodzakelijk dat hierin de samenwerking 
met andere gemeenten wordt gezocht. Het welzijn van het kind staat ten 

alle tijde centraal. We willen stevig inzetten op preventie en afstemming, 
omdat we denken dat daar veel te winnen is. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 In Achtkarspelen wordt op een adequate wijze invulling gegeven aan de 

zorgplicht 
 Er is sprake van één gezin, één plan, één hulpverlener 

 Jeugdzorg in Achtkarspelen is laagdrempelig 
 Minder kinderen komen terecht in de “zware” jeugdzorg 
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Hoe willen we dat doen: 

 
 De snelheid, de juistheid en de kwaliteit van hulpverlening wordt 

zorgvuldig gemonitord 

 Tussen de verschillende hulpverlenende instanties dient er sprake te zijn 
van een goede samenwerking 

 Zowel via consultatiebureaus als via onderwijs en huisarts wordt ingezet 
op vroegtijdige signalering en doorverwijzing 

 Er wordt een permanente voorlichtingscampagne opgezet waardoor 

kinderen, jongeren en ouders weten welke hulp voorhanden is en hoe ze 
deze hulp kunnen vragen  

 

3.3 Mantelzorg 

Een groot deel van de zorg wordt uitgevoerd door mensen die daarvoor 
niet betaald worden. Deze mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om 
voor hun gehandicapte kinderen, voor hun zieke partner, voor hun ouders 

of voor andere familie, vrienden of buren te zorgen. Dat dit vaak zwaar is, 
soms te zwaar, moet, vindt de PvdA, erkend en ondersteund worden. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Mantelzorgers voelen zich beter ondersteund bij de uitvoering van hun 

werkzaamheden 
 Mantelzorgers kunnen zonder problemen een beroep doen op vervanging 
 Mantelzorgers beschikken over voldoende deskundigheid 

 Mantelzorgers kunnen zich altijd beroepen op een deskundige 
 

Hoe willen we dat doen: 
 

 Er is een mantelzorgregister waarin mantelzorgers zich kunnen registreren 

 Geregistreerde mantelzorgers kunnen gebruik maken van 
scholingsfaciliteiten 

 Geregistreerde mantelzorgers die veel tijd besteden aan mantelzorg 
krijgen een vrijwilligersvergoeding 

 Mantelzorgers participeren in het zorgnetwerk door periodieke uitwisseling 
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3.4 Gezondheidszorg 

Gezondheid is een groot goed. Gezondheid bepaalt mede het welzijn van 
mensen. Nog steeds is er sprake van een grote groep mensen die niet 
voldoen aan de beweegnorm, wordt er te veel gerookt, is er sprake van 

overgewicht en wordt er te veel alcohol gebruikt.  

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Alle kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar voldoen aan de beweegnorm 
 Het percentage overgewicht onder kinderen en jongeren is met 20% 

gedaald 
 Het aantal volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm is met 20% 

toegenomen  
 Het aantal jongeren dat rookt is met 20% afgenomen 

 

Hoe willen we dat doen: 
 

 Intensieve voorlichtingscampagne op het gebied van bewegen, voeding en 
roken 

 Stimuleringsactiviteiten via school  

 Naschoolse sportactiviteiten in samenwerking met scholen en 
kinderopvang organiseren 

 Belemmeringen om te sporten wegnemen 
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4 Onderwijs en jeugd 

 

 
 

 

4.1 Onderwijs, voorschoolse educatie en opvang 

Kinderen hebben de toekomst. We moeten kinderen optimaal de kans 
bieden zich te ontwikkelen en voor te bereiden op de maatschappij. 
Kinderen en hun ouders mogen hierin ambitieus zijn. Ieder kind heeft 
recht op passend onderwijs.  

In onze gemeente wordt het basisonderwijs verzorgd door drie besturen 
(openbaar onderwijs, protestants christelijk onderwijs en vrijgemaakt 

gereformeerd onderwijs).  
Op de scholen komen diverse ontwikkelingen af: de vergrijzing van de 

bevolking, passend onderwijs, mogelijke opheffing toeslag voor kleine 
scholen, overhevelen verantwoordelijkheid buitenonderhoud 
schoolgebouwen.  

Om goed onderwijs te kunnen blijven bieden, is samenwerking nodig. 
Kansen liggen in de doorgaande leerlijn (van 0 tot 16 jaar), in 

samenwerken door scholen van verschillende denominaties en in de 
gezamenlijke huisvesting van onder andere onderwijs, voorschoolse 
educatie (peuterspeelzalen), opvang (voorschoolse en buitenschoolse) en 

sport, spel, cultuur en welzijn.  
Op een groeiend aantal scholen in onze gemeente wordt 3-talig onderwijs 

gegeven. De peuterspeelzalen zijn of worden gecertificeerd 2-talig. De 
PvdA ondersteunt dit. 
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Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Kinderen van 0-12 jaar kunnen naschools allerlei activiteiten volgen op het 

gebied van sport, cultuur en welzijn 
 De onderwijsachterstanden zijn met 20% afgenomen 
 Voor- en vroegschoolse educatie wordt uitgevoerd door gecertificeerde 

medewerkers 
 Ieder dorp heeft minimaal een algemeen toegankelijke school voor 

basisonderwijs 
 Waar sprake is van een samenwerkingsschool, nieuwbouw of renovatie, 

wordt de traditionele school vervangen door een Kindcentrum 

 Alle schoolgebouwen zijn goed onderhouden 
 Alle peuterspeelzalen of peuteropvang zijn of worden gecertificeerd 2-talig 

 Ouders met opvoedingsvragen kunnen terecht bij het CJG. 
 

Hoe willen we dat doen: 
 

 Bij dalende leerlingenaantallen in de kleinere dorpen stimuleren we de 

realisatie van een samenwerkingsschool 
 Zolang peuteropvang nog niet is gerealiseerd, handhaven van 

peuterspeelzalen in ieder dorp 
 Binnen de peuteropvang moet de gemeente regie houden op 

achterstandsbeleid en voor- en vroegschoolse educatie blijvend 

subsidiëren 
 Het realiseren van Kindcentra in overleg met betrokken partijen faciliteren 
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4.2 Alcohol en drugs  

Alcohol- en drugsgebruik is een groot probleem in onze gemeente. Met 
name de jonge leeftijd waarop kinderen/ jongeren gebruiken is 
zorgwekkend. Het vroegtijdig en overmatig gebruik wil de PvdA 
tegengaan. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren is met 25% gedaald 
 De gemiddelde leeftijd waarop jongeren gebruiken is gestegen  

 

Hoe willen we dat doen: 
 

 Goede voorlichting 
 Versterking van toezicht en handhaving 
 Scholen faciliteren in het signaleren en bieden van een veilige omgeving 

voor jongeren om hierover in gesprek te gaan 
 De jongerenwerker en het sociaal cultureel werk krijgen een belangrijke 

rol bij preventie en signalering 
 Laagdrempelig maken van de hulpverlening 
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Noflik wenjen yn de Wâlden 

Achtkarspelen is een prachtige woonomgeving. Door de ligging in de 

Noordelijke Fryske Wâlden kunnen we genieten van een eeuwenoud 
cultuurlandschap. De elzensingels, de houtwallen en de pingo’s zijn 
kenmerkend. Dit buitengewoon mooie coulisselandschap is een paradijs 

voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is belangrijk om een balans te vinden tussen wonen en werken. Er 
moet ruimte geboden worden aan bedrijvigheid zonder dat dit het 

landschap of het woongenot teveel aantast.  

De dorpen hebben, evenals de gemeente, een rijke historie. De eigen 
identiteit en cultuur is sterk.  

Hoe we met elkaar leven in de dorpen en welke voorzieningen er zijn geeft 
de leefbaarheid weer. Door vergrijzing en ontgroening kan de leefbaarheid 

in de kleinere dorpen onder druk komen te staan. Maar ook bezuinigingen 
leggen een druk op omvang en aantal van voorzieningen.  

In Achtkarspelen kun je “noflik wenje” en dat moeten we voor de toekomst 

borgen. 
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5 Wonen en dorpen 

5.1 Wonen 

In Achtkarspelen zijn, ondanks het lage gemiddelde inkomen, veel 
koopwoningen. Dit komt door de grote mate van zelfwerkzaamheid. Toch 
is er ook veel vraag naar huurwoningen. Het aantal beschikbare woningen 
is al jarenlang veel lager dan het benodigde aantal, gelet op de ruim 1.200 

ingeschreven woningzoekenden. Daardoor wijken startende 
woningzoekenden noodgedwongen uit naar omliggende gemeenten. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Halveren van de wachtlijst woningzoekenden 

 Voldoende aanbod starters- en seniorenwoningen in ieder dorp 
 

Hoe willen we dat doen: 
 

 Gebruik maken van de inbreidingsmogelijkheden in de dorpen 

 Ombouw van leegstaande (kantoor-)gebouwen tot woonruimte, mogelijk 
studentenhuisvesting 

 

5.2 Dorpen 

Achtkarspelen heeft elf prachtige dorpen die elk hun eigen kracht hebben. 
Deze dorpen moeten hun kracht behouden en/of versterken. Door een 
sterke Mienskip, die zelf (mede-) verantwoordelijkheid neemt voor de 

leefbaarheid, zijn ook kleine dorpen goed in staat om leefbare dorpen te 
blijven.  

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Aantrekkelijke leefbare dorpen 

 Betrokkenheid (en invloed) van de Mienskip bij hun eigen dorp 
 Passende voorzieningen en inrichting in ieder dorp 
 Verbeteren van bereikbaarheid van de dorpen door Openbaar Vervoer 

 
Hoe willen we dat doen: 

 
 Opstellen en uitvoering geven aan dorpsvisies 
 Dorpsvertegenwoordiging- en bevoegdheid versterken 

 Verpaupering en leegstaande gebouwen worden aangepakt en indien nodig 
herbestemd 

 Met provincie, andere gemeenten en vervoersbedrijven komen tot een 
innovatief plan voor openbaar en vraagafhankelijk vervoer 
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6 Veiligheid 

6.1 Veiligheid 

De meeste inwoners van Achtkarspelen voelen zich veilig. Om dit zo te 
houden moeten we blijven investeren op veiligheid. De bereikbaarheid en 
aanwezigheid van politie en brandweer wordt via de veiligheidsregio 
geregeld. Daarnaast is veiligheid ook de inrichting van de leefomgeving en 

de manier waarop mensen met elkaar omgaan. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken:  

 Burgers voelen zich veilig 
 Adequate hulpverlening 

 
Hoe willen we dat doen: 

 
 Meer aanwezigheid van wijkagent 
 Het dragen van Scherjontsjes wordt verboden in het uitgaansleven 

 Permanent politieloket Buitenpost 
 Aanrijtijden binnen de daarvoor gestelde normen 
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7 Sport en cultuur 

7.1 Sport 

Sport is niet alleen gezond maar sport is ook een sociaal gebeuren. Sport 
is ook talenten benutten. Sport is grenzen verleggen. En in sport is het 
toegestaan om te winnen en het hoogste na te streven. Uitmuntende 
sportieve prestaties die gelinkt worden aan Achtkarspelen zijn belangrijk 

voor onze naamsbekendheid en daarmee voor ons prestige . Pieter 
Weening heeft Achtkarspelen meer op de kaargezet dan welke PR 

campagne dan ook. Om al die redenen is het belangrijk sport te stimuleren 
en faciliteren. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 In ieder dorp kunnen kinderen tot en met 12 jaar een teamsport (blijven) 

beoefenen 
 Sport is toegankelijk voor iedereen 
 In de grotere dorpen is een zo breed mogelijk sportaanbod aanwezig met 

een goede voorziening 
 Alle kinderen beschikken over een zwemdiploma als ze van de basisschool 

komen 
 Alle basisschoolkinderen hebben kennisgemaakt met meerdere sporten 
 Passieve sportbeoefening van hoog niveau blijft toegankelijk  
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Hoe willen we dat doen: 

 
 De sportvereniging wordt actief betrokken bij de invulling van naschoolse 

opvang 

 In Buitenpost wordt een nieuwe gecombineerde duurzame 
zwem/sportvoorziening gerealiseerd 

 In alle dorpen zijn passende sportvoorzieningen  
 In Harkema wordt de sport geconcentreerd op De Bosk 
 De belangrijkste sportevenementen ( CH te Buitenpost en Drogeham en de 

profronde te Surhuisterveen ) worden ruimhartig gefaciliteerd 

 

7.2 Cultuur 

Cultuur is divers. Die diversiteit moet in volle breedte toegankelijk zijn 
voor alle inwoners om uit te oefenen en/of te beleven. Juist in onze 
omgeving is er veel cultureel-historisch erfgoed. Een groot deel van onze 

inwoners is zich hiervan niet bewust. Het bezoeken van een theater, een 
museum of een tentoonstelling is van grote waarde. We willen het Frysk 

een prominent rol in het culturele gebeuren geven. Immers, wij zijn het 
be-erf-skip van onze Fryske taal en cultuur. De Fryske taal als voertuig 
van onze ziel en ons hart. De Fryske taal als verbindend element van het 

Wâldfries- zijn. De ( Fryske) cultuur moet blijvend tot uiting komen 
middels een gemeentedichter, onze volksverhalen, het Iepenluftspul in 

Harkema enz. Taal en cultuur moeten niet te behoudend zijn. Het mag ook 
wervend en initiatiefrijk zijn. En een zekere mate van Fryske dwersens is 
gewenst omdat deze dwersens zo herkenbaar en kleurrijk is.  

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Monumentale panden voor de toekomst behouden 
 Basisschoolkinderen komen met een grote diversiteit aan cultuur in 

aanraking 

 Musea in eigen gemeente bekender maken bij leerlingen van basisschool 
en voortgezet onderwijs 

 In ieder dorp worden culturele evenementen en cursussen georganiseerd 
 In 2018 hebben we een eigen cultureel aanbod wat we laten aansluiten bij 

Kulturele Haadstêd 2018 

 
Hoe willen we dat doen: 

 
 Tijdelijke stimuleringsregeling cultuur voor vier jaar 
 Lesprogramma’s maken gericht op musea in de gemeente 

 Cultuuraanbod kinderen via naschoolse opvang 
 Werken aan Mienskipsin 

 De Hûnekop decoreren met een vet leren medaille  
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8 Natuur en landschap 

8.1 Noardlike Fryske Wâlden 

Achtkarspelen is gelegen in het de Noardelike Fryske Wâlden. Dit gebied is 
in het bezit van het predicaat Nationaal Landschap. Dit prachtige 
eeuwenoude cultuurlandschap met karakteristieke dykswâllen, 
elzensingels en pingoruïnes is nog goed intact. Het landschap wordt 

onderhouden door de boeren in het gebied. Een landschappelijke 
fijnmazige patroon met een besloten karakter moet beschermd worden. 

Tegelijkertijd vraagt dit landschap er ook om, om ontsloten te worden voor 
inwoners en bezoekers. 

 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Vergroten toegankelijkheid van het gebied 

 Beschermen cultuurlandschap en landschappelijke elementen 
 De Kruidhof/IJstijdenmuseum in Buitenpost krijgt het regionaal 

informatiepunt van de Noardlike Fryske Wâlden 
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Hoe willen we dat doen: 

 
 Meer wandel- en fietsroutes en ruiterpaden aanleggen dan wel verbinden 
 Optimale samenwerking met Stichting de NFW en Vanla. 

 Expositie over natuur en landschap realiseren in de Kruidhof en de 
Spitkeet. 

 Waardevolle landschapselementen (pingo’s, dykswallen) in hoge mate 
beschermen.  
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8.2 Ruimtelijke ordening 

De kwaliteit van wonen en de leefbaarheid wordt bepaald door een goede 
inrichting van de ruimte. Hierbij moet voortdurend gezocht worden naar de 
balans tussen werken en wonen, tussen infrastructuur en natuur. 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Vermindering van geur- en stankoverlast en van gezondheidsrisico’s als 

gevolg van bijvoorbeeld fijnstof 
 Groot woongenot voor de inwoners 
 Goede balans tussen werken en wonen 

 Inwoners en ondernemers kunnen hun plannen toetsen aan actuele 
gemeentelijke beleidsplannen t.a.v. ruimtelijke ordening 

 
Hoe willen we dat doen: 
 

 Verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij in de zone bij 
Drogeham-Harkema-Surhuisterveen wordt niet toegestaan 

 Bedrijvigheid vindt alleen plaats op industrieterreinen en aangewezen 
commerciële zones 

 Bestemmingsplannen worden sneller herzien en zijn dus actueel 
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9 Duurzaamheid 

9.1 Duurzaamheid 

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van 
het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun 
eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 
Uit deze officiële definitie blijkt wel dat duurzaamheid een breed en 

veelomvattend begrip is. In feite komt het er op neer dat we zorg hebben 
voor onze aarde en op een goede manier omgaan met de toekomstige 

schaarste.  

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Een toename van energieneutrale en -zuinige woningen met 10% 
 In de top 10 van meest duurzame gemeenten van Fryslân 

 Achtkarspelen is een fairtrade gemeente 
 
Hoe willen we dat doen: 

 
 Verduurzamingsregelingen voor bestaande woningen en bedrijven 

invoeren 
 Stimuleren van energiecollectieven op burgerinitiatief 
 Energie neutrale nieuwbouwprojecten stimuleren  

 Elektrisch rijden bevorderen door realisatie van meerdere oplaadpunten 
 Opzetten grootschalige projecten zonne-energie 

 Samen met burgers en bedrijven de afvalstroom beperken 
 Stimuleren gebruik van fairtrade en streekproducten 
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Overig:Bestuur en financiën 
 

 

10 Bestuurlijke inrichting en identiteit 

10.1 Bestuurlijke inrichting 

Achtkarspelen is met ruim 28 duizend inwoners een middelgrote 
gemeente. Door de intensieve samenwerking met Tytsjerksteradiel wordt 

nagestreefd dat beide gemeenten zelfstandig kunnen blijven. Of deze 
vorm van samenwerking toereikend zal blijken te zijn om ook de 
toekomstige taken goed te kunnen blijven uitoefenen, moet de tijd 

uitwijzen. De oplossing van allerlei gemeenschappelijke regelingen zien wij 
niet als de meest gewenste omdat dit de gemeente veelal haar 

zeggenschap ontneemt.  
 

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 
 Goede dienstverlening aan burgers door laagdrempelige toegang tot het 

klantcontactcentrum en het ambtelijk apparaat 
 Het gemeentekantoor is de hele dag bereikbaar  

 Goed functionerende gemeente met maximale zeggenschap voor burgers  
 

Hoe willen we dat doen: 

 
 Samenwerking met Tytsjerksteradiel en andere omliggende gemeenten 

versterken 
 Betrokkenheid burgers vergroten 
 Gemeenschappelijke regelingen beperken 
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11 Financiën 

11.1 Financiën 

De PvdA staat voor een gezonde bedrijfsvoering, waarbij structureel niet 
meer wordt uitgegeven dan we ontvangen. Waarbij reserves voldoende 
zijn om incidentele tegenslagen op te vangen.  

Wat willen we de komende vier jaar bereiken: 

 Transparantie en inzicht is aanzienlijk verbeterd 

 Financieel gezonde gemeente 
 

Hoe willen we dat doen: 

 
 Rapportages en presentaties toegankelijker maken 

 Een lean personeelsbeleid voeren. 


