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De Partij van de Arbeid is een sociaal democratische partij. Wij geloven in een sterke samenleving 
waarbinnen  iedereen vrijheid, welvaart, zekerheid en veiligheid vindt. Maar wij weten ook dat dit niet 
vanzelf gaat en dat hiervoor verbinding, solidariteit en samenwerking noodzakelijk is, zeker op lokaal 
niveau. 

Samen vooruit 
Het opheffen van achterstanden is altijd één van de belangrijkste doelen van de PvdA. Ervoor zorgen 
dat iedereen mee kan doen is goed voor het individu en de samenleving als geheel. Anno 2017 is het 
bestrijden van armoede nog steeds actueel. Het is volgens ons een schande dat in De Fryske Marren 
voedselbanken nodig zijn, niemand zou voor een eerste levensbehoefte als voedsel afhankelijk moeten 
zijn van de vrijgevigheid van anderen.   

Maar als we naar achterstanden kijken, moeten we ook kijken naar onze plaats als gemeente in het 
grotere geheel.  Opleidingsniveau en onderwijskwaliteit liggen op het platteland structureel lager. 
Vergrijzing en krimp maken het onderwijs extra kwetsbaar. Ook in een plattelandsgemeente als De 
Fryske Marren moet het onderwijs van de allerhoogste kwaliteit zijn. Ieder kind verdient een goede 
start, ongeacht waar hij of zij is geboren, of onder welke omstandigheden hij of zij opgroeit. 

Eerlijk en Fatsoenlijk 
Iedereen heeft talenten waar de samenleving van kan profiteren. We verwachten dat iedereen zijn 
steentje bijdraagt en zijn best om zijn of haar talenten te benutten.  Op eigen benen staan en 
zelfstandig een inkomen verdienen zijn het ideaal. Maar voor wie dat door pech, tegenslag of andere 
omstandigheden even niet lukt is er solidariteit in de vorm van een uitkering, hulp en ondersteuning. Niet 
de regels en verplichtingen maar mensen volwaardig laten meedoen,  hun eigenwaarde teruggeven en 
ruimte bieden om weer hun eigen weg te vinden, horen daarin centraal te staan en het sociale gezicht 
van de gemeente te bepalen. Misbruik en fraude accepteren we niet en worden bestreden. 

Natuurlijk gaat bijdragen aan de samenleving verder dan werk alleen. Het is fantastisch om te zien 
hoeveel mensen er in De Fryske Marren actief zijn als vrijwilliger, mantelzorger of goede buur en dat als 
vanzelfsprekend vinden: een kwestie van fatsoen. Maar burenhulp en mantelzorg kennen wel grenzen 
en daar moet altijd professionele zorg klaar staan om het over te nemen. Dat geldt ook voor andere 
zaken zoals het verenigingsleven in dorpshuizen, bij sportclubs, dorps- en buurtfeesten en andere 
evenementen en vormen van cultuur. Het is indrukwekkend wat vrijwilligers, ondernemers en 
organisaties samen voor elkaar boksen. Dat moet je als gemeente koesteren en waar nodig faciliteren. 

Fatsoen betekent ook dat de overheid het goede voorbeeld geeft. Integer bestuur en een open 
houding door te luisteren, ruimte te bieden aan lokale initiatieven en eerlijk te zijn over wat kan en niet 
kan. Daarbij hoort ook maatwerk: rekening houden met de verscheidenheid binnen de gemeente en de 
plaatselijke of persoonlijke omstandigheden. 

Duurzaam 
Tot slot staat de PvdA voor duurzaamheid. Wij willen dat toekomstige generaties het minstens zo goed 
hebben als wij. Daarom onderschrijven we het klimaatakkoord van Parijs en vertalen we dit naar 
concreet beleid. Bijvoorbeeld door serieus werk te maken van het opwekken van duurzame energie en 
energie besparende maatregelen. Daarnaast streven we naar een circulaire economie. Innovatie is 
daarbij de grote uitdaging, maar het biedt ook kansen voor werkgelegenheid en bedrijven in de regio. 

Maar ook ons landschap en culturele identiteit moeten worden beschermd, als elementen ervan 
verdwijnen zijn deze bijna onmogelijk te herstellen.  We hebben een verantwoordelijkheid om ons open 
en groene landschap, van bossen meren en landerijen, en de eigenheid van onze dorpen en streken ook 
voor de toekomst te behouden.  Want dat maakt De Fryske Marren zo’n fijne plaats om te wonen, 
werken en recreëren. Duurzaamheid is niet alleen beschermen wat we hebben, maar juist ook ervoor 
zorgen dat we er nog heel erg lang de vruchten van kunnen plukken.

W I E  W I J  Z I J N  
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Hieronder staan de zeven speerpunten die de komende vier jaar het hoogst op de agenda van de PvdA zullen 
staan. Deze punten zijn op 7 oktober 2017 door de aanwezigen van de PvdA-burgertop gekozen uit de ruim 
100 aangedragen ideeën. 

Baas over eigen buurt. 
Het grootste kapitaal van De Fryske Marren is de ruimte. De omgevingsvisie vervangt de komende jaren het 
bestemmingsplan en andere regelgeving. Daarbij moeten duidelijke keuzes worden gemaakt om diversiteit 
van het landschap en eigenheid van dorpen en streken te behouden. Inwoners moeten een belangrijke stem 
hebben in dat proces en baas blijven over hun eigen buurt. 

Een woonwijk is geen vakantiepark. 
Elkaar kennen en voor elkaar klaar staan als dat nodig is, dat betekent het om buren te zijn in onze wijken en 
dorpen. Door fenomenen als Airbnb neemt de tijdelijke verhuur van woningen aan toeristen toe. Dat geeft 
overlast en ondermijnt de sociale veiligheid in onze woonwijken. Daarom moeten er regels en afspraken 
komen die tijdelijke verhuur beperken. 

Burgertop en meer zeggenschap. 
De gemeente is er in de eerste plaats voor haar inwoners, de noden en wensen van de inwoners moeten 
centraal staan. Daarom moeten burgers meer zeggenschap krijgen en beter worden geïnformeerd en 
betrokken bij het gemeentebestuur, te beginnen met een burgertop binnen een half jaar na de verkiezingen. 

Arbeidsverdringing aanpakken. 
Werkervaring en ritme opdoen kan helpen om vanuit een uitkering door te stromen naar een betaalde baan.
Maar het gevaar is dat werkervaringsplekken en vrijwilligerswerk betaalde banen vervangen. Daarom moet er 
in de gemeente onafhankelijk toezichthouder komen die kijkt of dit in de praktijk het geval is en in kan grijpen 
waar dat nodig is. 

De Fryske Marren is een woon- en verblijfsgemeente. 
Het landschap, de ruimte en vooral de mensen maken De Fryske Marren een fantastische plek om te wonen of 
een vakantie door te brengen. We moeten inzetten op deze kracht, en ervoor kiezen een woon- en 
verblijfsgemeente te zijn. We willen meer betaalbare woonruimte en vinden dat de gemeente de regie moet 
nemen bij het verduurzamen van bestaande huizen. Als het gaat om recreatie en toerisme moeten 
werkgevers die kansen zien de ruimte krijgen deze te pakken. Daarom schrappen we overbodige regels en 
verbeteren we de bereikbaarheid. Een aquaduct in de rondweg van Lemmer is noodzaak voor een goede 
ontsluiting van het gebied richting Balk en verder. We stoppen met het ontwikkelen van nieuwe 
bedrijventerreinen. De concurrentie met Sneek en Heerenveen aangaan om  grote bedrijven naar onze 
gemeente te trekken is zinloos; het levert de regio geen enkele baan op. 

Zoveel mogelijk scholen openhouden. 
De school is belangrijk voor een dorp, en goed onderwijs nog belangrijker voor ieder kind. Toch kijken we toe 
hoe scholen worden gesloten en het onderwijs in de gemeente onder druk staat. Daarom is het hoogtijd dat 
de gemeente de regie pakt en met scholen, leerkrachten en ouders om tafel gaat. Om samen afspraken te 
maken over goed en toegankelijk basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente. Budget voor het verbeteren 
van de onderwijskwaliteit en extra’s zoals de maatschappelijke stage hoort daarbij.

Investeren in sport en cultuur. 
Samen sporten, samen mooie dingen laten zien, of daar samen van genieten; sport en cultuur bevorderen de 
integratie en de sociale samenhang. Het verenigingsleven dat dit mogelijk maakt, van voetbalclub tot koor, 
moet de ondersteuning krijgen die nodig is om voor jong en oud toegankelijk te blijven.  Daarbij dient er oog 
te zijn voor een goede spreiding van culturele activiteiten over onze gemeente.

W A T  W I J  W I L L E N  
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Naast de 7 speerpunten die uit onze burgertop zijn gekomen zal de Partij van de Arbeid zich de komende
jaren hard maken voor de volgende punten: 

Werken en actief bijdragen in het belang van iedereen. 
Iedereen verdient een volwaardige plek in de samenleving en werk is daarbij enorm belangrijk. De PvdA
verwacht dat mensen actief mee doen, het liefst via een betaalde baan en als dat niet lukt via stages of
vrijwilligerswerk.Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen plek is, vragen we iets extra’s terug voor het geld
dat de gemeente uitgeeft. Social return betekend dat wanneer de gemeente geld uitgeeft, de
werkgelegenheid die dat oplevert deels terecht moet komen bij mensen die zelfstandig moeilijk werk kunnen
vinden.  Bij aanbestedingen en verstrekken van subsidies moet social return volgens de PvdA een vast
onderdeel zijn, uiteraard naar aard en schaal van de organisatie en werkzaamheden. 

Inzetten op innovatie vanuit de samenleving. 
Op het gebied van innovatie en ondernemerschap moet de gemeente innovatieve ideeën van bedrijven en
inwoners faciliteren. Daarom wil de PvdA een economisch innovatie platform instellen in De Fryske Marren. Zij
moet zich bezighouden met het samenbrengen van mens, milieu. werk en economische ontwikkeling,  Deze
speciale "tafel" gevuld met een brede vertegenwoordiging vanuit verschillende sectoren en  organisaties
zorgt ervoor dat beleid beter aansluit om de ontwikkelingen en belemmeringen kunnen worden weg
genomen. Bovendien draagt het bij aan een breed draagvlak voor innovaties en veranderingen. 

Cultuur terug op de agenda.  
De afgelopen jaren is er te weinig aandacht geweest voor cultuur. Nu de financiële ruimte toeneemt moet
cultuur terug op de agenda want cultuur inspireert, verbindt, zet aan tot nadenken en is van grote waarde
voor de samenleving. De PvdA vindt dat het een gemeentelijke taak is om cultuur in al haar vormen te
stimuleren. Daarbij gaat het niet alleen om subsidie maar ook om het bevorderen van samenwerking.
 Culturele activiteiten voor kinderen en jongeren krijgen de meeste prioriteit. Om te voorkomen dat kinderen
uit kansarmere gezinnen worden uitgesloten moet er meer bekendheid worden gegeven aan bestaande
landelijke en provinciale (jeugdcultuur- en jeugdsport-) fondsen, en deze waar nodig worden aangevuld. 

Grutsk op it Frysk. 
Het Fries is onze 2e rijkstaal en als Friese gemeente is er een bijzondere verantwoordelijkheid om het Fries te
blijven gebruiken en levend te houden. Bestuurlijke stukken en de communicatie tussen gemeente en de
inwoners zullen waar mogelijk tweetalig worden uitgevoerd.  

Fatsoenlijke opvang voor vluchteling en samenleving 
 Wij zijn voor een eerlijke spreiding van vluchtelingen waarbij ook wij als gemeente een verantwoordelijkheid
hebben. Deze verantwoordelijkheid  moet op een fatsoenlijke manier worden gedragen. In het verleden zijn
buurtbewoners in onze gemeente geconfronteerd met de komst van een asielzoekerscentrum. Wij vinden dat
de grootte van een asielzoekerscentrum beter moet passen bij de omvang van buurt of dorp. Geen
minimumaantal mensen per opvanglocatie, maar maatwerk is uitgangspunt van beleid. 

De zorg hoort dichtbij, is betaalbaar en adequaat. 
De PvdA wil de zorg dichtbij, het liefst in de eigen buurt. Wij willen dat ouderen en gehandicapten zo lang
mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. In de hechte gemeenschappen in onze gemeente
zijn familie, buren en vrienden vaak bereid ergens mee te helpen. Maar waar het nodig is moet er altijd
professionele hulp en ondersteuning klaarstaan.  Betrokken hulpverleners en wijkverpleegkundigen kunnen het
best beoordelen welke zorg er nodig is. Met inzet van de PvdA is bezuiniging op de wijkverpleging gelukkig
voorkomen. De PvdA wil dat de zorg weer over mensen gaat en niet over systemen, protocollen en
minutenverantwoording. Daadwerkelijke zorg gaat  altijd voor administratieve rompslomp. 

Vertrouwen op veiligheid. 
Je veilig voelen is een recht waar we ons hard voor maken. In een onveilige omgeving kunnen burgers niet
leven, kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. Bewoners voelen zelf het beste aan wat hen een
onveilig gevoel geeft, en welke overlast en criminaliteit het eerst zou moeten worden aangepakt. De
gemeente maakt daarom per dorp of streek een plan met de bewoners waarin de gezamenlijke
doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid worden geformuleerd.  
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Een fractie in beweging, open, transparant en toegankelijk  voor alle inwoners van de gemeente De 
Fryske Marren. Dat is wat wij willen. 

De volgende punten zullen daar een bijdrage aanleveren: 

H O E  W I J  H E T  D O E N  
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Wij beschouwen de gemeente De Fryske Marren als één geheel, vanuit die gedachte 

opereren de PvdA volksvertegenwoordigers in de Raad van onze gemeente.

We staan open voor samenwerking en verbinding.

De basis van goed besturen is luisteren naar wat in de samenleving van belang wordt 

gevonden.

Periodiek organiseren we een spreekuur (open huis). Op dat spreekuur kunt u alle mogelijke 

zaken inbrengen.

We maken gebruik van bestaande en nieuwe netwerken.

Kortom kort en krachtig; 

Samen maken we De Fryske Marren


