
Verkiezingsprogramma Kleurrijk Fryske Marren

Samen geven we kleur aan de gemeente,
Mei elkoar jouwe wy kleur oan ‘e gemeente,
Samen vormen wij de gemeente,
Mei elkoar foarmje wy de gemeente,
Samen geven we de maatschappij vorm,
Mei elkoar jouwe wy de mienskip foarm,
Wij zijn de maatschappij.
Wy binne de mienskip.

Vertrouwen in mogelijkheden
● Een fijne gemeente om in te wonen, werken en recreëren;
● Oplossingsgericht denken en meedenken in mogelijkheden;
● Bewonersinitiatieven ondersteunen met raad en daad;
● Geef ruimte aan mensen die initiatieven ontplooien;
● Uitgangspunt is vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid bij organiseren (Minder regeldruk);
● Bij nieuwe projecten of initiatieven is het JA, tenzij;
● Handhaven vanuit vertrouwen: luisteren, praten en oplossingen zoeken;
● Bij conflictsituaties eerst gesprekken, elke situatie is uniek en verdient oprechte aandacht;
● Oplossingsgericht handelen staat centraal;
● Geen tweedeling in de maatschappij, Iedereen hoort erbij;
● Geen discriminatie - respect voor andere culturen.

Jongeren
● Jongeren helpen bij het vinden van hun plek in de maatschappij;
● (werk, vrije tijd, sociale activiteiten) Een brug slaan tussen verenigingen en jongeren;
● Mogelijkheden voor jeugdketen;
● Wonen voor de jeugd in eigen dorp = verjonging in het dorp: Mienskip;
● Extra aandacht voor stageplaatsen binnen de gemeente;



Leefbaarheid kleine kernen

● Huisvesting voor dorpsbewoners starterswoningen, ouderenwoningen zoals begijnhofjes;
● Herontwikkeling van leegstaande gebouwen;
● Woningbouw stimuleren buiten de kernen, rekening houdend met landschapsinrichting;
● Voorzieningenniveau in de dorpen overal op peil houden;
● Plaatselijke belangen en dorpshuizen bijstaan met raad en daad;
● Goede bereikbaarheid scholen + openbaar vervoer;
● Genoeg groen, natuur,maar ook parken in woonwijken;
● Groenvoorziening goed onderhouden;
● Uitbreiding van fietspaden areaal zoals:Tramdijk Lemmer, Sint Nicolaasga, op zeedijken enz.;
● Aantrekkelijk recreatief klimaat voor inwoner en gast;
● Toegang voor mensen met beperking faciliteren + uitdragen online en offline;
● Rolstoelvriendelijk, visuele ondersteuning, iedereen moet zelfstandig kunnen functioneren;
● Goede sociale voorzieningen;
● Sociaal café / (WMO).

Financieel
● Gemeentelijke belastingen zo min mogelijk verhogen evt naar rato van inflatiepercentage;
● Als gemeente moeten we creatieve oplossingen bedenken om financieel gezond te blijven;
● Bouwprojecten waar eigen inwoners/jeugd eerste keuze hebben;
● Betaalbare huisvesting  | Versterken  Woningbouw (koop en huur);

Sport en Cultuur
● Verenigingen in de sport, muziek, kunst en cultuur ondersteunen met raad en daad;
● Oplossingsgericht meedenken;
● Vereenvoudigen van regels voor evenementen, vooral vertrouwen in de organisatoren;
● We hechten veel waarde aan de Friese taal;
● Tradities zoals Carbid schieten en Paasvuren behouden.

Duurzaamheid
● Zonnepanelen bij voorkeur op daken dus niet op landbouwgrond of natuurgebieden;
● Landbouw duurzaam de ruimte geven;
● Creatieve denktank op het gebied van duurzaamheid: de juiste vakkennis aanhaken;
● Identiteit van het cultuurhistorisch landschap behouden;
● Laadpalen voor elektrische auto’s faciliteren.

Ontwikkelingsruimte voor ondernemers
● Meedenkend, ondersteunend en vereenvoudigd vergunningenbeleid;
● Gemeente als aanspreekpunt en wegwijs hulp;
● Sterke landbouw, overleg met de desbetreffende deskundigen in deze sector;
● Goede verhouding tussen land- en watertoerisme;
● Sterk midden-en kleinbedrijf dus stimuleren in plaats van beperken;
● Bescherming midden-en kleinbedrijf & ambachten, bv bakkers & slagers etc.;
● Ondernemer-vriendelijkste gemeente zijn van Nederland;
● Instandhouding, door ontwikkelen van agrarische, recreatieve, land- en watersport gemeente;
● Initiatieven van groepen uit het gebied ondersteunen. Bijvoorbeeld: Tjeukemeer Plannen.


