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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 Noardeast-Fryslân
it om ús prachtige gemeente ‘thús’ neame te kinnen. Fan de griene greiden en it
terpelân dêr’t de wyn altyd wekker is oant de smoute bosk, de elzesingels, dêr wêr’t de
wâldman wjirmet. Yn kroech en keet, op ‘e trekker en op ‘e fyts. Alles feilich yn de
stiennen earms fan de dyk. En soms, hiel soms weagje wy ús dêrbûten, foar in
sneinskuier oer de kwelders mei it eachweid oer it Waad. Wy wenje yn de wiken fan
Dokkum, bûten of binnen de bolwurken. Wy wenje yn Kollum, yn Hallum, yn Holwert,
yn Easternijtsjerk, yn Westergeast of yn ien fan al dy oare prachtige doarpen. Wy binne
Noardeast-Fryslân en hjir binne wy thús.
Mar dat ‘thús wêzen’ stiet troch allerhanne saken ûnder druk.
As Noardeast-Fryslân ús thús is, dan wol de FNP ús gemeente sa ynrjochtsje dat
elkenien him thús fiele kin. Wat dat konkreet betsjutte kin wurkje wy puntsgewiis foar
jimme út yn ús fjouwer haadtema’s:
- Wenje
- Us wize fan libjen
- Us lânskip
- Us taal en kultuer
Fansels fine wy ekonomy ek tige wichtich want in moai Thús moat betelber wêze foar
elkenien! Ek sjogge wy dat de kommunikaasje tusken boarger en gemeente noch net
altyd giet sa as it moatte soe. Wy wolle gemeente en boarger tichterby inoar bringe.
Dêrom slute wy ôf mei in paragraaf oer ekonomy en tsjinstferliening.
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Yn ús prachtige stêd en doarpen wennet it noflik, dat fine net allinnich de minsken dy’t dêr no al wenje,
mar dat fine ek kloften minsken dy’t hjir graach nei ta wolle. Dat betsjut dat wy foar in grutte
wenteopjefte stean. Kinne ús bern hjir aanst ek noch wenje? Is der noch wol romte foar harren en kinne
hja it wol betelje? Hoe soargje wy foar ús âlderein en wat biede wy ús jongerein? Der moat boud wurde,
dat is dúdlik, mar folbouwe wolle wy it hjir ek net en wy hoege alhielendal gjin Deltaplan voor het
Noorden, it is hjir gjin oerstoartputsje fan de Rânestêd. Dêrom seit de FNP: Bouwe nei aard, skaal en
karakter yn alle doarpen en yn Dokkum!

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De gemeente pakt syn rol as húsfêster wer werom en soarget dat minsken mei sosjaal-ekonomyske
bining foarrang krije by it finen fan in wente.
De gemeente hat in aktyf en ambisjeus wenteboubelied en bout nei aard, skaal en karakter hûzen yn
alle doarpen en yn Dokkum.
De gemeente hat in húsfêstingsferoardening en bout foar alle doelgroepen mei de klam op
betelberens!
Der moatte yn alle gefallen 750 nije wenningen komme om de wenningmerk fan it slot te heljen sûnder
te massaal te wurden
It persintaazje sosjale hierwenten mei perfoarst net ôfnimme!
Hûzen yn Noardeast-Fryslân binne om yn te wenjen, net om te ferhieren as fakânsjehûske of hotel

Breed lytsskalich ynsette om toeristen op te fangen. Gjin nije grutte parken mar B&B’s en oare lokale
inisjativen.
Rjochtsje op duorsum en ekologysk ferantwurde toerisme. De romte, rêst, mar ek de tsjustere nacht
binne kearnwearden yn it profilearjen fan ús gemeente.
Ynvestearje yn ferkearsfeiligens, bygelyks de sitewaasje yn Burdaard fuortendaliks oanpakke!
Gjin snelheidsôfname op provinsjale en gemeentlike diken, 100 bliuwt 100, 80 bliuwt 80!
Feilige fytspaden los fan de dyk, mooglik mei rappe baan foar E-bikes op guon trajekten
De rûnwei Wanswert rap bouwe sa’t it eartiids
ôfsprutsen is
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En dan ús wize fan libjen, dy is op himsels unyk. Minsken út de grutte stêd sille it faaks net begripe mar
wy ha hjir ús eigen wize fan dwaan. Gjin frjemdichheden en kâlde drokte mar in swart bakje by de
buorlju. Mei de doarpsfeesten ride wy mei fersierde weinen, mei âld en nij sjitte wy mei karbyd en ha
wy fjoerbulten. Jong en âld moetsje inoar yn de keet, it doarpshûs en by de sportferiening en mei inoar
sette wy de skouders ûnder de mienskip, in wurd dat hjir noch betsjutting hat. Wy helje it âld papier op
mei inoar, helpe yn de doarpstún mei inoar, organisearje allerhanne eveneminten mei inoar en dogge
noch folle mear mei inoar. Mar hoe lang noch foardat trochsleine regeljouwing en hieltyd fierdergeande
yndividualisearring dit de nekke omdraait? En ús ûndernimmers, it Fryske MKB, ús Horeka, hoe kinne
wy harren yn de mjitte komme nei de drege tiid dy’t hja efter de rêch ha?
De FNP sjocht dat der ek yn ús gemeente problemen binne. Tink dêrby oan problemen op it mêd fan
sûnens, mar ek op it mêd fan feiligens lykas drugsgebrûk en kriminaliteit. Der moat neffens de FNP ynset
wurde op in romhertich sosjaal belied wêryn't elkenien meidwaan kin en de feiligens waarboarge wurdt,
wêr mooglik troch previntyf yn te gripen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Klups en ferieningen hâlde har âld papier ynkomsten
Behâld en mooglike útwreiding fan de spoedsoarch yn de Sionsberch, alle dagen fan 08:00 oant 23:00
In ûnôfhinklike soarchkonsulint yn doarpen en wiken foar adekwate help oan hûs en dúdlike
trochferwizing nei spesjalistysker soarch.
Tradysjes lykas fersierde weinen, fjoerbulten en it karbydsjitten heare by ús gemeente en bliuwe
tradysje dêr’t dat altyd sa west hat.
De gemeente stimulearret de leefberens yn doarp en stêd en stipet in gaadlik plak dêr’t jongerein, mar
ek âlderein, by inoar komme kin, bygelyks buertkeamers, (jeugd)honken en keten.
Romte en stipe foar eveneminten lykas Dokk’em Open Air, de Admiraliteitsdagen, doarps- en
tentfeesten, iepenloftspullen en oar teater
In fêst eveneminteterrein (no eindelik!)
Sa folle as mooglik leefberensprojekten fan ûnder op stypje en slagje litte, it trochûntwikkeljen fan
doarp- of stêdûntwikkelmaatskippijen (DOM en SOM) en ynsetten fan IMF jilden.

4

Ho ris! Stean ris in tel stil en sjoch om dy hinne. Sjochsto ús prachtich lânskip wol? De grutste skat dy´t
wy besitte! Hoe boargje wy dat? Hoe soargje wy dat it hjir net in enerzjyfabryk wurdt wêryn’t wynmûnen
en sinneparken de kime fersmoargje? Hoe soargje wy dat boer en natoer de kânsen krije dy’t se fertsjinje
om inoar te fersterkjen? Hoe soargje wy derfoar dat de kening fan de greide ek oer de hollen fan ús
bernsbern saaie sil en dat der ek oer fyftich, en oer hûndert jier noch altyd ‘it earste’ en noch lang net
it lêste ljipaai fûn wurde kin?

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Wy stean foar de enerzjy- en waarmteopjefte dy’t rûchwei oerienkomt mei ús ferbrûk en wolle sa folle
as mooglik skjinne enerzjy opwekke.
De FNP is tsjin it winnen fan gas yn it Waadgebiet!
Sinne enerzjy moat op dakken, net op kostbere (lânbou)grûn, gjin nije grutte sinneparken!
Gjin nije grutte wynmûnen op lân, as it net oars kin mûnen konsintrearje op see mei mooglikheden om
dêr as koöperaasje yn te ynvestearjen. Wol is der romte foar de lytse Grinzer wynmûne (EAZ) by
agraryske bedriuwen
Gjin nije fergunningen foar dongfergisters, besteande dongfergisters wêr mooglik fuorthelje.
Kearnenerzjy en -ôffal yn ús gemeente binne gjin opsjes, lykas it opslaan fan CO2 yn de grûn.
Opwekte enerzjy komt de mienskip te goede en is net ornearre foar grutte datasinters, dy wolle wy hjir
net ha.
De gemeente moat ynvestearje yn en ûndersyk dwaan nei nije mooglikheden lykas akwatermy en
wetterstof.
Mar wy begjinne by it begjin: de gemeente stipet minsken dy’t harren hûzen better isolearje wolle mei
duorsumensfûnsen.
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De boer is de ambassadeur fan ús lânskip. Bioferskaat is gjin klucht mar in fanselssprekkendheid. Jou
agrariërs en natuerorganisaasje in fêst poadium yn in wurkgroep lânbou-natuer Noardeast-Fryslân
Sâlt wetter heart bûten de dyk! Beskermje ús boeren tsjin fersilting en oare degradaasje, binnen- en
bûtendyks. Holwert oan See is dêr de ienige útsûndering op dêr’t wy it wol wichtich fine dat der goed
ûndersyk plakfine kin.
Gemeentebreed belied foar ekologysk bermbehear, net meane foar +/- 15 juni útsein plakken dêr’t dat
om de feilichheid needsaaklik is.
Gjin nije bio-yndustryen yn de gemeente
Stimulearringsfûns foar mear grien yn doarp en stêd. Bestrating der út, grienguod der yn.
Foar elke boarger stiet der in beam yn ús gemeente, de gemeente en Staatbosbeheer meitsje dúdlike
ôfspraken oer ûnderhâld en foarkomme sa ûnfrede by doarpen.
Gjin ljochtfersmoarging, de nacht is hjir in belibbenis!

•
•

Behâld fan it histoaryske karakter fan de stêd Dokkum, perfoarst gjin nije brêgen nei de bolwurken ta!
Alde en besteande paden en fearten moatte opknapt wurde om toerist en bewenner optimaal genietsje
te litten fan ús lânskip

•

It ferturtearzjen fan histoarkyske weingatten en slieperdiken moat tsjingean wurde.

•

Der moat in solide en strukturele basis komme foar it behâld en behear fan erfgoed yn ús gemeente
lykas karakteristike pleatsen, tsjerken mar ek kultuer-histoarysk lânskip.
Dykferswierring fynt sa folle as mooglik bûtendyks plak en lit it oansjen en de sitewaasje yn de doarpen
sa’t it no is.

•
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Altyd tige wichtich foar de FNP is ús taal en ús kultuer. Hoe jouwe wy de Fryske taal in sintraal plak yn
ús gemeente sadat it nea ferlern gean sil? Hoe soargje wy derfoar dat it Dokkumers net mei de Granaet
yn it ‘Djip’ weisinkt en dat ek oare streektalen harren gerak krije? Kinne ús muzykskoallen en
muzyferienings de kop boppe wetter hâlde? En ús swimbaden? Sportferienings? Bibleteken? Musea?
Wat skoalling oangiet hat de gemeente in wichtige rol yn it húsfêsten fan goed ûnderwiis, dêrneist wol
de FNP dat de gemeente him ek oars ynset wêr’t dat mooglik is om goeie skoalling yn ús gebiet te hâlden.
Basisskoallen mei in sterke sosjale funksje en robuuste VMBO’s mei woartels yn de mienskip en de
wurkpraktyk. Mooglikheden ûndersykje om yntern op te lieden yn stee fan goeie minsken fuort te
stjoeren nei de grutte stêden. De jongerein hat de takomst.

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

De Fryske taal nimt in lykweardich plak yn binnen ús meartalige gemeente, dy draacht dit aktyf út!
De gemeente jout it goeie foarbyld troch kommunikaasje altyd yn it Frysk te begjinnen. Ek foar alle
skriftlike kommunikaasje fan de gemeente jildt: Frysk foarop!
Foar kampanjes, en oare skriftlike uteringen fan ynstânsjes, dêr’t gemeentlik jild yn sit jildt ek: Frysk
foarop!
It Dokkumers sichtberder yn de stêd Dokkum (bygelyks: stegenammen, gedichten en teksten op
muorren ensfh.). Datselde jildt foar oare streektalen, as it Kollumersk en Pompsters yn it easten fan de
gemeente.
Finansjele stipe by it skriftlik en digitaal fêstlizzen fan it Dokkumers en oare streektalen no’t dy der noch
binne.
Mear omtinken foar en help by leechbelêzenens yn de beide rykstalen

It muzykûnderwiis op de muzykskoalle en op
skoallen is wichtich en moat bestean bliuwe
Sport is tige wichtich foar de folkssûnens
dêrom de foarsjennings op peil hâlde neffens
ATLAS Noardeast-Fryslân
Bibleteken en musea moatte mear ynstekke
op it Fryske en moatte romhertige stipe ha.

‘Robuuste’ skoallen tichtby soargje foar kwalitatyf goed ûnderwiis en koheezje tusken doarpen
De gemeente soarget der mei foar dat yn alle plakken dêr’t in skoalle is ek gaadlike bûtenskoalske
opfang is.
It skoalgebou nimt in wichtich sosjaal plak yn wyk en doarp yn en kombinearret meardere maatskiplike
funksjes
Yn Dokkum ynsette op klustering fan skoallen wêr mooglik en winsklik, sûnder de skoallen út de wiken
te heljen. Skoallen as bygelyks de Pionier ha in wichtige funksje yn in nije brûzjende wyk.
De gemeente spilet in aktive en finansjele rol by it opsetten en fasilitearjen fan netwurken tusken
(fak)skoallen en bedriuwen. It is wichtich om goeie (fak)minsken foar de takomst yn de regio te hâlden
en op te lieden!
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It binne bysûndere tiden. In wrâldwide pandemy hat grut effekt hân op ús hiele libben en hiele
maatskippij, ek yn Noardeast-Fryslân. Dêrnjonken binne der tal fan ûntwikkelingen dy’t ek effekt ha op
ús as gemeente, en net altyd posityf. Tink oan grutte opjeften op it mêd fan it sosjaal domein dy’t De
Haach sa by de gemeenten oer it sket smyt sûnder earlike kompensaasje, tink oan de ûnearlike
werferdielings fan it gemeentefûns, tink oan it wichtige wentefraachstik dat wy al earder oanhellen, de
list is lang.
Bysûndere tiden freegje om bysûnder belied, belied dat ynspringt op wat der geande is en net efter de
sprekwurdlike muzyk oanhobbelet. Bysûndere tiden freegje ek om adekwate tsjinstferliening, in
gemeente dy’t har boargers en ûndernimmers foarút helpe wol en dêr pro-aktyf yn is en meitinkt.
Bysûndere tiden freegje ek om goeie kommunikaasje, it earlike ferhaal bringe nei de boarger en goed
harkje nei de minsken. Wy heare dat der in soad ûnfrede is oer de wize wêrop’t de gemeente wurket,
bygelyks op it mêd fan fergunnings en romtlike oardering. Dat moat oars en dat kin oars.

-

•
•
•

Kommunikaasje tusken de gemeente en de boarger moat better! Oanfragen by de gemeente krije in
track en trace nûmer wêrtroch’t de boarger altyd wit wat de status fan syn oanfraach is.
Fergunningoanfragen binne binnen 6 wetlike wiken behannele, dêrnei wurdt de oanfraach automatysk
fergund.
Inisjele reaksje fan in amntner op in fraach fan in boarger wurdt binnen 48 oeren fersoarge (op
wurkdagen)
It advys fan de welstânskommisje (Hûs en Hiem) moat mear op haadlinen en foarôf kenber makke
wurde (yn it ramt fan de nije omjouwingswet)

Romte foar ús ûndernimmers, de gemeente is in betroubere partner dy’t meitinkt yn kânsen en ek
ferantwurdlikheid doart te dielen.
Net mear taken oernimme fan it sintrale regear as der gjin passende finansjele kompinsaasje foar is
Totaal fan gemeentlike belestingen meie net boppe it Frysk gemiddelde komme, oars moat der
besunige wurde op projekten om de OZB te ferleegjen.
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•
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•

Grutte nije projekten dy’t gjin direkt rendemint opsmite en net needsaaklik binne earst sawisa mar yn
de iiskast oant de finansjele posysje fan de gemeente ferbettere is. Tink hjirby oan de Noardlike
stêdsyntree en it keunstpark yn de hurddraver.
De binnenstêd fan Dokkum wurdt permanint autolij en biedt grutte mooglikheden foar ús (horeka)
ûndernimmers! Tink dêrby oan permanint fergunde terrassen op it wetter, útwreiding fan
terrasmooglikheden en soepele iepeningstiden.
Trochûntwikkelje fan bedriuweterreinen passend by ferlet fan stêd en doarp yn de hiele gemeente mar
yn it bysûnder bygelyks yn Kollumersweach, Hallum, Kollum en Dokkum.
Oantrune op in folslein digitale ûntslúting fan ús bûtengebiet, yn dizze tiid mei glêstriid nearne mear
ûntbrekke! As grutoandielhâlder moat de gemeente folle mear mei de fûst op tafel slaan by Kabel
Noord.
De gemeente jout it goeie foarbyld yn it stribjen nei in sirkulêre ekonomy troch in heldere fyzje op te
stellen en it ynkeapbelied hjirop ôf te stellen mei doelen lykas: “Yn 2025 is 50% fan wat de gemeente
ynkeapet sirkulêr” en “yn 2030 wurdt by troch de gemeente oanbestege bouopdrachten gebrûk makke
fan boumaterialen dy’t foar 50% sekundêr en foar 10% biobased binne.”

Yn de ôfrûne riedsperioade siet de FNP yn de koälysje fan de gemeente Noardeast-Fryslân en hiene wy
in wethâlder yn it kolleezje. Dat betsjut dat jo net allinnich roppe en raze kinne, mar ek
ferantwurdlikheden drage moat. Mei dêrtroch ha wy lykwols guon saken bûten it koälysjeakkoard foar
inoar krigen dy’t wy hjir koart foar jimme op in rychje sette sille:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fersierde wein optochten it libben redden
Spoedsoarch yn de Sionsberch mooglik makke
Noed stien foar it Frysk, bygelyks troch Fryske plaknammen en oar Frysk taalbelied
Doarpshuzen frijsteld fan OZB
Swimdiploma A foar elkenien ûnderbrocht by it sosjaal domein (is noch geande)
Us hurd makke foar ús fiskers op de Waadsee, dat bliuwe wy ek dwaan!
De toeristebelesting geunstiger makke foar besikers oan ús moaie gemeente
Grutte wynmûnen opkeart en aktyf tsjinstân bean oan nije útstellen
Undersyk en pilot rjochting akwatermy
Undersyk nei romte fan mienskipinisjativen op it elektrisiteitsnetwurk
Tidlike PFAS en PFOA regeling om boeren en bouwers de romte te jaan
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Jo binne no oan de ein kaam fan it ferkiezingsprogramma fan de FNP NoardeastFryslân foar de gemeenteriedsferkiezings fan Maart 2022. Ik hear jo tinken “dat
wie net lang.” En dat kloppet. Wy ha besocht it programma sa koart as mooglik
en punt foar punt op te skriuwen foar jo. Fansels ha wy oer folle mear saken in
miening en fine wy oeral wat fan, dat heart no ien kear sa as politike partij. As
der punten binne dy’t jo tige wichtich fine mar dy’t jo net werom fine kin yn ús
programma twivelje dat net en nim kontakt mei ús op, wy stean jo graach te
wurd en nimme jo ynput graach mei.
Fansels binne jo ek wolkom by de ferkiezingsdebatten dy’t de FNP rûnom yn de
gemeente fiere sil oer in grut ferskaat fan ûnderwerpen. Mear ynformaasje kinne
jo ek lêze op ús hiemside en op ús sosjale kanalen. Dus folgje jo ús noch net?
Doch dat dan en mis neat!
De frisse jonge ploech fan de FNP Noardeast-Fryslân tankt jo foar jo oandacht en
hopet jo gauris te sprekken! As it op jo THÚS oankomt kinne jo op ús rekkenje!
En wy rekkenje yn Maart op jo!

Freonlik groetsjend,
Aant Jelle Soepboer,
Listlûker FNP Noardeast-Fryslân

https://noardeast-fryslan.fnp.frl/
https://www.facebook.com/FNPNoardeast/
https://www.instagram.com/fnpnoardeast/
https://twitter.com/fnp_noardeast
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Aant Jelle Soepboer
NIJEWIER
Bert Koonstra
SWEAGERBOSK
Hanneke Jouta
FERWERT
Anton Buwalda
DOKKUM
Femke Meindertsma
HOLWERT
Johan Dirk v.d. Schaaf
KOLLUM
Jaap Postema
DOKKUM
Bouwina van Dellen
EANJUM
Jitze Andringa
DOKKUM
Fedde Breeuwsma
DOKKUM
Pieter van der Bij
HANTUM
Jan Roelof Buruma
KOLLUM
Frâns Boersma
ALDWALD
Jaap Hijma
MARRUM
Lolke Folkertsma
DOKKUM
Tineke Bosgraaf-de Jong KOLLUM
Jeltsje de Vries
HIAURE
Welmoed v.d. Werf-Tals. DOKKUM
Aly de Haan
KOLLUMERSWEACH
Eelke Idsardi
EE
Gerda Vanger-Bosch
MODDERGAT
Ykje van der Wal-de Vries HOLWERT
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Wieger Rekker
KOLLUM
Anne Geart de Beer
RAARD
Marco Kramer
HALLUM
Minne van Wieren
KOLLUMERSWEACH
Swannette Cuperus EASTERNIJTSJERK
Anna Kromkamp
KOLLUM
Harm Kamstra
HOLWERT
Ine Meindertsma
SWEAGERBOSK
Steven Braaksma
EANJUM
Thom Feddema
RAARD
Ernst Meinsma
NES
R. de Jong-Woudwijk
HANTUMHUIZEN
Willem de Boer
KOLLUM
Oebele Vries
WESTERGEAST
Aafke Dykstra-de Vries DE TRIEME
Jabik Banga
KOLLUMERSWEACH
Binne Reitsma
BLIJE
Anneke Verbeek
MITSELWIER
Jelle de Vries
ALDWALD
Klaas Fokkinga
NES
Pytsje de GraafTERNAARD
van der Meer
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