De Fryske Marren

Der is in plak op de wrâld dêr’t elk graach wêze wol, dêr’t wy
nei ferlangje al binne wy hearlik op fakânsje. In plak dêr’t it
fertroud is en dêr’t de doar iepen stiet. In plak as gjin oar. Dat
plak is thús en neffens de FNP fertsjinnet elke ynwenner fan
De Fryske Marren it om ús prachtige gemeente ‘thús’ neame
te kinnen.
Oft it no de griene greiden binne, de marren dêr’t de wyn
altyd wekker is of de elzesingels, dit is thús en hjir wenje wy.
Wenje yn in wyk op ‘e Jouwer of krekt yn in âld hûs ticht by it
sintrum. Wy wenje op ‘e Lemmer, yn Sleat, yn Aldemardum,
yn Goaiïngaryp, yn Rottum of yn ien fan al dy oare prachtige
doarpen. Wy binne De Fryske Marren en hjir binne wy thús.

Dit gefoel fan thús wêze stiet lykwols troch tal fan
faktoaren ûnder druk. De FNP wol him der hurd foar
meitsje om ús moaie gemeente jo thús bliuwe te
litten. Dêrom ha wy foar de ferkiezings fan maart
2022 ûnder oare de folgjende spearpunten:
Bliuw fan ús Iselmar kust ôf!
Gjin sânwinning of oare fratsen yn it wetter!
Bou huzen nei aard, skaal en karakter!
Jou wenplakken dus echt sels de kâns om
passend by te bouwen!
Regels moatte nut ha, oars skrasse!
Jou minsken lucht om te libjen en te ûndernimmen.
Hâld ús ynfrastruktuer kwalitatyf goed!
Dus fytspaden sûnder kûlen én wetterplassen.
Ha each foar elkoar, we libje mei-elkoar!
De maatskippij is somtiden kompleks genôch,
dêrom sjogge we nei elkoar om.
Tink om ús lânskip, ús romte!
Dit is ús goud minsken.

En last but not least, jou it Frysk echt in
lykweardich plak njonken it Nederlânsk!
Ek dat is ynklusyf.

FNP stiet foar Fryske Nasjonale Partij. Frysk Nasjonaal betsjut
dat wy de belangen fan Fryslân en de Friezen behertigje. Elk
dy’t yn Fryslân wennet is yn ús eagen in Fries, makket net út
wêr’t je hikke of tein binne, wy binne der foar elkenien.

As Fryske Partij lústerje we gewoan nei de lokale belangen,
net mear net minder! En it hoecht hjir net perfekt, gewoan
meidwaan is ek prima.
Jo direkte wenomjouwing
De FNP fynt it belangryk dat jo feilich oer de dyk kinne. Dus de
ynfrastruktuer moat goed wêze en gefaarlike situaasjes
moatte we oanpakke.
Lûd- en/of ljochtoerlêst bestride. Gelokkich kinne we oeral
fergees parkearje yn ús gemeente en dat wolle we graach sa
hâlde. Winkels hearre yn it sintrum en ferienigingen moatte
romte krije om te bloeien!
Uw directe woonomgeving
De FNP vindt het belangrijk dat u veilig over straat kunt. Dus de
infrastructuur moet goed zijn en gevaarlijke situaties moeten we
aanpakken. Geluid- en/of lichthinder tegen gaan. Gelukkig kunnen
wij overal in de gemeente gratis parkeren en dat willen we graag
zo laten. De winkels horen in het centrum en verenigingen moeten
ruimte krijgen om te bloeien!

Fansels bliuwt de FNP foar in akwadukt yn de Skarsterrien.

We wolle minder regels foar eveneminten
en tagelyk moat in fergunningsoanfraach
makliker makke wurde.
Frijwilligers sitte no somtiden mei de hannen
yn it hier! Dat moat oars, makliker, minskliker!
Troch sterke lanlike ynflaasje: mear oandacht
foar minsken mei in lytse beurs!
Ynwenners moatte de mooglikheid krije, om
harren gemeentelike belêsting te beteljen
yn 8 of 12 terminen.

Dêr wêr’t de gemeente it ‘MKB’ helpe kin, aktyf meitinke.
Beslútfoarming graach sa ticht mooglik by de minsken!
It gemeentehûs op ‘e Jouwer is noch te faak te fier fuort.
It Frysk is yn ús gemeente in libbene taal, dat wolle wy
graach sa hâlde!
De FNP is foar promoasje fan it Frysk en har kultuer.
Nije ynwenners, wêr’t se ek wei komme, krije om ús in
Frysk wolkomspakket, mei in Fryske flagge én de
mooglikheid om fergees in kursus Frysk te folgjen.

Sport en beweging yn it algemien is
belangryk, benammen ek foar bern.
Dêrom pleitet de FNP der foar om sport
o/m 13 jier fergees te meitsjen.
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Kies foar de partij
dy’t thús is yn

De Fryske Marren

Wenningmerk
Woningmarkt
De FNP is dúdlik:
hjoed stride foar betelbere en kwalitatyf goeie wenningen!
Hoe? We passe it Frysk startersmodel ta.
- Foarrang foar ynwenners út eigen wenplak;
- Foarrang foar starters en trochstreamers út in hierwenning;
- De grûn bliuwt fan de gemeente;
- De gemeente finansiert 30% fan de wenning mei;
- By ferkeap bliuwt de wenning beskikber foar de doelgroep.
- Voorrang voor eigen inwoners uit de woonplaats;
- Voorrang voor starters en doorstromers uit een huurwoning;
- De grond blijft van de gemeente;
- De gemeente financiert 30% van de woning mee;
- Bij verkoop blijft de woning beschikbaar voor de doelgroep.

Mear witte? Scan de koade:

Natuer & Lânskip
Natuur & Landschap
De FNP komt altyd op foar ús lânskip én natuer. Wy sizze net foar
neat dat is ús goud!
Eardere hotelplannen of koarter lyn de sânwinning, ha wy kearre
kinnen. Sa ek grutte wynmûnen, dy bin der net kommen. Bepaalde
sichtlinen wolle wy hâlde yn it lânskip, mooglik fersterkje. Mar we
binne net in museum en
we libje mei-elkoar, dus
natuer en passende
rekreaasje moat kinne.

De FNP komt altijd op voor
het landschap en natuur. Wij zeggen niet voor niets, dit is ons goud!
Eerdere hotelplannen of recent nog de zandwinning, wij zeggen nee.
Zo ook grote windmolens, die zijn er niet gekomen. Bepaalde zichtlijnen
willen wij behouden in het landschap, mogelijk versterken. Maar wij zijn
geen museum, wij leven samen, dus natuur met passende recreatie moet
kunnen.

Gerda de Vries – Suierveld (De Jouwer)
1
Yn it deistich libben wurket hja by Dierenkliniek Joure.
Gerda is in belutsen Jouster en stiet mei beide fuotten yn de
mienskip. Mei romme politike ûnderfining op de wize fan:
“mei elkoar de skouders der ûnder” stiet se de kommende
fjouwer jier klear foar de ynwenners fan de Fryske Marren.
Jan Volbeda (Aldegea)
2
Tige romme ûnderfining as riedslid en earder ek fraksjefoarsitter. Hy is opgroeid op in agrarysk leanbedriuw en is
tige belutsen by dy sektor. Komt al jierren yn lytse doarpen,
set him der ek bot foar yn.

Jeltsje Piersma (Nijemardum
3
Al jierren riedslid. Krekt út it wurk. Mei leafde wurke foar it
spesjaal ûnderwiis, wer’t elk it eigen talint ûntwikkelt. It
sosjaal leerwurkbedriuw fynt se wichtich. Set har yn foar de
sûne leef-omjouwing boppe en ûnder de grûn. Mei each foar
karakteristyk kultuer lânskip. Leechdrompelich en sosjaal!
Jochum Meester (Sint Jut)
4
No 12 jier riedslid. Wurket as administratyf planner by in
boubedriuw en is dêrneist maatskiplik tige aktyf by ferskate
ferieningen yn Sint Jut e.o.

Remboud van Iddekinge (De Lemmer)
5
Manager yn de bousektor, heit en gedreven wettersporter.
Romme ûnderfining mei it riedswurk en finansjele
kommisjes, sadwaande hat hy bestjoer, finânsjes en
wenningbou stevich op it netflues. Neist in grut hert foar
natuer en wetter.

Wouter Wouda (De Jouwer)
6
Wouter hat in internasjonale baan as adviseur by de HEMA.
As foarsitter fan FNP Fryslân ek romme bestjoerlike ûnderfining.
Is skerp op finânsjes, lânskip en gearhing fan de gemeente.
Kânsen op de wenningmerk moat der wêze! Belangryk is ek in
goed oanbod fan winkels en fansels it Frysk yn de gemeente.
Wiebe Hoekstra (Sint Jut)
7
Wiebe is histoarikus en publisist mei in soad ûnderfining.
Benammen op it mêd fan polityk, finânsjes, romte en kultuur.
Skreau boeken oer de skiednis fan 2500 jier Fryske pleats en it
kulturiel erfguod op it boerehiem. Wol him foaral ynsette foar
in goed monumintenbelied, kultuurbelied en de iepen romte.
Sander Mollema (Nijemardum)
8
Hat in drokke baan as assistent-accountant. Maatskiplik ek
aktyf mei bestjoersfunksjes by it Modelspoarmuseum en de
stifting FarmFriends Nederland. Bestjoer en finânsjes binne
syn ûnderwerpen.
Janke de Vries (Dunegea)
Hat in soad ûnderfining op romtlike oardering.
Docht in stap tebek, mar wol noch wol ris meilêze.

9

Jelmer Quartel (De Jouwer)
10
Feilichheidskundige achtergrûn en takom simmer foar it earst
seizoen Havenmaster yn Terherne. Altyd iepensteand foar in
praatsje oer deistige dingen. Ynteresse foar de wenningmerk
en it opkommen foar belangen fan jongerein.

It FNP team (fan links nei rjochts):
Jochum Meester, Jeltsje Piersma, Remboud van Iddekinge, Janke de Vries, Jan Volbeda,
Gerda de Vries, Wiebe Hoekstra, Sander Mollema, Jelmer Quartel en Wouter Wouda.
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