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Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 in
Boarnsterhim. De gemeente heeft het zwaar te verduren gehad de afgelopen tijd. Zo zwaar zelfs dat de
huidige gemeenteraad het besluit heeft genomen toe te werken naar opheffing van Boarnsterhim.
Nu de beslissing tot herindelen genomen is, is het volgens D66 van belang dat we met een positieve
instelling, opbouwend en realistisch de toekomst tegemoet treden. Dat betekent dat we gaan staan voor
de belangen van Boarnsterhim: een prachtige plattelandsgemeente in het hart van Fryslân. Watersport,
natuurwaarden en schitterende dorpen met zeer actieve inwoners vormen de werkelijke kracht van onze
gemeente.
We gaan daarbij uit van vijf richtingwijzers:
1.
2.
3.
4.
5.

We gaan uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen en organisaties.
Boarnsterhim is geen eiland; samenwerking over de grenzen heen is noodzaak.
We zullen de goede dingen prijzen; over de pijnpunten willen we helder zijn.
Leefbaarheid en kwaliteit van de ruimte vragen om duurzame oplossingen.
We hebben respect voor de grondrechten van burgers maar ook voor natuurlijke en
maatschappelijke waarden.

D66-stemmers voelen zich aangetrokken tot de positieve, kritische en realistische houding van D66. Zij
laten zich niet leiden door blinde ambitie. D66 heeft geen last van verstikkende dogma’s. Daarom is de
slogan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010:
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BESTUUR EN ORGANISATIE
D66-stemmers vinden dat de nieuwe raad wethouders moet benoemen en deze vooral moet selecteren
op kwaliteit en minder op partijkleur. De voorkeur gaat uit naar personen met voldoende afstand van het
recente politieke verleden, eventueel van buiten de gemeente.
D66 wil de begroting en de verantwoording daarvan effectiever en doelmatiger invullen. Wanneer de
financiële huishouding van de gemeente te allen tijde inzichtelijk is, kan de gemeenteraad haar rol als
toezichthouder goed uitvoeren. Dat maakt het mogelijk om ambities op verschillende beleidsterreinen
goed af te wegen.
De lasten voor de burgers mogen niet verhoogd worden zolang deze al hoger zijn dan de door de artikel
12 status gestelde normen.
D66 wil naar wegen zoeken om de grote expertise die bij de inwoners aanwezig is meer te benutten. De
kracht van Boarnsterhim ligt in betrokken burgers. Die kunnen betrokken worden bij het adviseren over
specifieke onderwerpen.
ONDERWIJS
Wie stemt op D66 vindt het belangrijk dat de gemeenteraad een actieve rol speelt bij de controle op de
kwaliteit van het (openbare) onderwijs in onze gemeente. Jaarrapportages van Stichting BoBoB moeten
worden aangegrepen om scherp toe te zien op die kwaliteit van het onderwijs en waar nodig bij te
sturen.
D66-stemmers vinden dat kinderen naar kwalitatief goede schoolgebouwen moeten kunnen gaan. Dat
komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarom moeten de nieuwe scholen in Akkrum en
Grou op een zo kort mogelijke termijn worden gebouwd. Ook de schoolgebouwen in andere dorpen
moeten van goede kwaliteit zijn / blijven.
VOORZIENINGEN
Wanneer je op D66 stemt, heb je oog voor de kwaliteit van onze gemeente op het gebied van sociale
voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning. Met die kwaliteit moet je zuinig omspringen.
D66-stemmers vinden dat dorpshuizen een heel belangrijke functie vervullen in de dorpen. Het is
belangrijk dat juist op deze voorzieningen voor cultuur en welzijn wordt ingezet. De invulling van de
functie moet worden overgelaten aan de dorpsgemeenschap zelf. Zij kunnen in samenwerking met de
betreffende organisaties het beste beoordelen welke invulling voor het dorp het beste is.
Een stem voor D66 maakt duidelijk dat je streeft naar bereikbare sportvoorzieningen voor iedereen.
Door samenwerking tussen verenigingen enerzijds en concentratie van meer kostbare voorzieningen
anderzijds, moet de bereikbaarheid van deze sportvoorzieningen zo veel mogelijk behouden blijven.
Verenigingen die meer kwaliteit verlangen dan de gemeentelijke middelen mogelijk maken zullen daarin
zelf moeten voorzien.
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BEHEER EN ONDERHOUD
Hoe het ook komt met onze gemeente: D66-stemmers vinden dat bij het ‘achterstalling onderhoud’
veiligheid en het behoud van kapitaalgoederen op één moeten staan.
Voor beheer op dorpsniveau (groenbeheer, herbestraten) heeft de D66-kiezer er vertrouwen in dat de
nodige keuzes in overleg, door bewoners van dorpen zelf gemaakt kunnen worden. Dat kan van dorp
tot dorp anders worden ingevuld.
Het succes van de meldingenlijn voor het ‘kleine onderhoud’ moet bewaard blijven. De doorkoppeling
naar beleidsafdelingen moet beter.
DORPENBELEID
Wie op D66 stemt, ziet dat de kracht van onze gemeente in de dorpen zelf zit. Die kracht moet op twee
manieren worden benut: 1. Door het expliciet vastleggen van het dorpenbeleid van de gemeente
Boarsterhim; 2. Door rechtstreekse communicatie tussen dorp en gemeente. Een ‘coördinator
dorpsbeheer’ met een behoorlijk ambtelijk mandaat en één specifieke portefeuillehouder moet dit
mogelijk maken.
D66-stemmers verwachten een meewerkende overheid. De gemeente moet zoveel mogelijk bijdragen
aan de realisering van projecten uit de dorpsvisies. Het gaat allereerst om de planvorming, maar ook
om procedures en om uitvoering in combinatie met de middelen voor regulier onderhoud.
OMGEVINGSBELEID
Wie D66 stemt, ziet kansen de kostenbeperking hand in hand te laten gaan met veiligheid.
Vrachtverkeer kan op diverse routes worden beperkt.
Het realiseren van een veilige fietsroute van Wergea en Warten naar Grou blijft hoogst noodzakelijk.
D66-kiezers zien kansen duurzaamheid te stimuleren. Binnen de gemeentelijke organisatie kan meer
gedaan worden aan duurzaam gebruik van energie en materialen.
Wie D66 stemt, gaat voor een goed bereikbare overheid, ook voor het bedrijfsleven. Een vast
aanspreekpunt / coördinator voor het bedrijfsleven is noodzakelijk.
De open ruimte tussen Heerenveen en Leeuwarden wordt door D66-kiezers als waardevol beschouwd.
Daarom moet die ruimte niet verder worden opgevuld. Er moet worden gestreefd naar een afronding
van de lopende projecten en goed beheer van de bestaande bedrijfsterreinen.
D66-stemmers zien toekomst in de recreatiesector. De ontwikkeling van de blauwgroene as tussen de
Alde Feanen en het Sneekermeergebied is vooral daarom van belang. De huidige structuurvisie (nu in
procedure) zal op dit punt verder uitgewerkt moeten worden in een structuurschets.
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Martin Frensel – Akkrum
Anne Nugteren–Schell – Grou
Henk Hijlkema – Akkrum
Pieter van der Mark – Nes
Babet Hendriks – Akkrum
Feike Jellema – Aldeboarn
Tom Kamsma – Wergea
Jan Smittenberg – Jirnsum
Tineke ten Zijthoff–Timmer – Wergea
Klaas van den Berg – Grou
Jantine Kuijpers – Nes
Leony Wuite–Geurtse – Grou
Tjalling Gerber – Jirnsum
Sietze Schukking – Jirnsum
Bert van den Ende – Grou
Frits Zegers – Grou
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Actiepunten

D66 wil:
• Effectieve en doelmatige invulling van de begroting en de
verantwoording daarvan.
• Geen verdere lastenverzwaring, zolang het niet persé
noodzakelijk is.
• De grote expertise die bij inwoners aanwezig is beter benutten.
• Goede schoolgebouwen in Akkrum en Grou, maar ook in de
andere dorpen.
• Door samenwerking tussen verenigingen, voorzieningen voor
iedereen bereikbaar houden.
• De kracht van de dorpen behouden door realiseren van
plannen uit de dorpsvisies.
• een veilige fietsroute van Wergea en Warten naar Grou.
• Duurzaamheid stimuleren
• Zuinig zijn op de prachtige open ruimte tussen Leeuwarden en
Heerenveen.
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