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DE FNP BRENGT DE GEMEENTE DICHTERBIJ 
DE MENSEN  

 
Door:  
 

 Een gemeente die meedenkt met de mensen.  
 

 Een gemeente die open en klantvriendelijk werkt, waar geen muren zijn 
tussen de burger en de gemeente  
 

 Een gemeente waar politici, bestuurders en ambtenaren zich bij de 
mensen thuis en op de werkvloer laten zien.  
 

 Een gemeente waar minder aan systeemdenken wordt gedaan, die 
‘organisatiekracht’ levert aan de samenleving.  
 

 Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, inclusief is, met grote 
verscheidenheid en een veilige omgeving waar ieder zijn/haar talenten 
volop inzet.  
 

 Een gemeente waarin de inwoners vertrouwen hebben.  
 

 Een gemeente waar geen armoede is. 
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1. WIJZE VAN LEVEN 

  

De menselijke maat vinden we belangrijk. Iedereen telt mee en wij als Friezen 
doen zaken op onze eigen manier. Vrijheid speelt daar ook een rol in. De aard van 
de mensen en de schaal van de gemeenschappen draagt een unieke kwaliteit met 
haar mee, daar moet gebruik van worden gemaakt. Wat op plaatselijk niveau 
speelt, moet daar op maat worden opgelost....  
 

Vluchtelingen en asielzoekers  
De FNP vindt dat Súdwest-Fryslân zich gastvrij moet opstellen voor mensen die op 
de vlucht zijn door oorlog en geweld. En werk moet maken van integratie in onze 
taal, gewoonten en cultuur.  

 
Gemeentelijke - inzet voor een zinvol leven van vluchtelingen. Niet alleen 
cursussen inburgering, maar ook begeleiding na zinvol werk of vrijwilligerswerk. 
Gaandeweg krijgen we schreeuwend behoefte aan vaklui. 

 

Zorg, gezondheid en welzijn  
De FNP vindt dat de zorg dichtbij de mensen moet worden georganiseerd. De 
zorgvraag is leidend, niet het beschikbare geld. We moeten kansen zoeken om 
voor onze inwoners de zorg op maat, betaalbaar en toegankelijk te houden.  
 
Geen nieuwe pilots meer in het sociaal domein, maar vertrouwen op de mensen 
die het werk in de zorg uitvoeren. De gebieds-teams moeten toegankelijk zijn door 
dichtbij de mensen te zijn en midden in de gemeenschap te staan. Bijvoorbeeld 
door te werken vanuit dorpshuizen.  
 
Voor de meest kwetsbare groepen, chronisch zieken en gehandicapten moet er 
altijd een vangnet zijn. Daarvoor zijn het WMO-platform, Cliënteraad WWB, 
Adviesraad Toegankelijkheid  SWF en de Ouderenbonden de ogen en oren van 
onze gemeenschap, zij geven advies aan de gemeente.  
Sporten en roken passen niet bij elkaar! Daarom vindt de FNP dat sportvelden en 
sportaccommodaties rookvrij moeten zijn. 
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De samenleving 
De gemeenschappelijke ruimten hebben een grote sociale rol in het leven van 
mensen in de kernen en in verzorgingshuizen. Het is belangrijk dat in een kern, 
wijk of zorginstelling een ruimte is waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Die 
ruimtes moeten breed worden ingezet. Denk aan: zorg, cultuur, ontmoetingen, 
opvang enz.  

 
De FNP vindt dat dorpshuizen, wijkcentra en sportvoorzieningen de plekken zijn 
waar nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Daarbij is een grote rol weggelegd 
voor de gemeente om midden in die gemeenschap mee te denken om de 
inwoners verder op weg te helpen. 

 

Vrije tijd en recreatie  
Bij het ontwikkelen van nieuwe recreatiemogelijkheden moet ook rekening 
worden gehouden met de behoefte van onze eigen inwoners. De FNP wil dat er 
vooral wordt ingezet op kleinschalige, milieuvriendelijke recreatie en watersport, 
waar niet alleen de toeristen, maar ook de eigen inwoners gebruik van kunnen 
maken. 

 

Onderwijs en kinderopvang  
Voor de FNP is het vanzelfsprekend dat kinderopvang dichtbij beschikbaar moet 
zijn voor alle kinderen, zowel in het dorp als in de stad. Alle kinderen moeten 
dezelfde kansen hebben. Niet alleen integraal onderwijs in de grote kernen, maar 
ook in de dorpen. 
  
Toekomstbestendige schoolgebouwen moeten wat de FNP betreft dan ook 
voldoen aan de integrale kinderaanpak, een goed en gezond binnenklimaat 
hebben en qua schaal passend bij de leeftijd en het denken van kinderen. 

 
 
De Bibliotheek is een belangrijke schakel bij de ontwikkelings-kansen van mensen. 
Voor de FNP is het niet alleen een plek waar boeken worden geleend, maar waar 
je hulp krijgt, mensen ontmoet en waar je kunt leren. Als voorziening verdient het 
een volwaardige plaats in het gemeentelijk beleid.  
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Speerpunten Wijze van Leven  
 

 Iedereen heeft recht op goede zorg. Zorgverleners zijn professioneel en 
werken dichtbij  

 De gemeente Súdwest-Fryslân is gastvrij voor vluchtelingen  

 De FNP is trots op alle actieve dorpshuizen, wijkgebouwen en 
sportvoorzieningen, ze hebben een grote sociale rol.  

 Voor inwoners en gasten van Súdwest-Fryslân is er een grote 
verscheidenheid aan kleinschalige recreatie  

 Het onderwijs is dichtbij en alle kinderen hebben dezelfde kansen  

 De bibliotheek heeft een breed aanbod van boeken en educatie voor jong 
en oud. 

 De FNP steunt het project Waterstad Sneek om de stadsgrachten meer 
bevaarbaar te maken, en het bespreekbaar maken van een autoluw 
centrum. Hiermee ontstaan nieuwe mogelijkheden voor bewoner, 
ondernemer en toerist.  
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2. TAAL EN CULTUUR  

 
Fries is onze ziel en maakt wie we zijn. Er is geen dag zonder Fries. 
 
Taal  
Met de wet ‘Gebruik Friese taal’ is de gelijkwaardigheid van de Friese en 
Nederlandse taal onvoldoende gewaarborgd. De FNP vindt dat nu alles moet 
worden gedaan om die gelijkwaardigheid in de praktijk te brengen. 
 
De gemeente heeft aangaande het Fries een voorbeeldfunctie. 
De gemeente moet dat laten zien in haar contacten met de burgers en bedrijven. 
De FNP is dan ook voorstander van een steunpunt voor het Fries. Vanuit zo’n 
steunpunt moeten bedrijven en culturele instellingen worden ondersteund om 
het Fries als uniek aspect een plaats te geven in hun marketing. 
 
De FNP ziet graag dat de gemeente, meer dan nu, het Fries gebruikt bij 
persberichten en andere uitingen. Zodat bijvoorbeeld de lokale media, zoals de 
lokale omroep, gestimuleerd worden en gefaciliteerd worden meer Fries te 
gebruiken. 
 

Cultuur 
Cultuur en cultureel erfgoed hebben een verbindende werking op de samenleving 
en grote aantrekkingskracht voor toerisme. 
Een breed aanbod en een goede bereikbaarheid van de culturele voorzieningen 
zijn belangrijke voorwaarden. Daarom, een bruisende en levende cultuur op 
fietsafstand. 
 
De FNP vindt dat we anders naar cultuur moeten kijken, cultuur is niet alleen maar 
hobby, cultuur is meer. Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid. Verenigingen, 
musea, bibliotheek en theater dragen daaraan bij. Cultuur kan worden ingezet als 
zorginterventie, cultuur heeft een preventieve werking. Geld dat we investeren in 
cultuur betaalt zich weer terug in de zorg en welzijn. 

 
De FNP wil zorgdragen voor het behoud van ons cultureel erfgoed en culturele 
festiviteiten stimuleren. Onze karakteristieke dorpen en steden en 
landschappelijke monumenten verdienen bescherming. In Súdwest-Fryslân is een 
grote verscheidenheid aan kleine culturele instellingen met koren, korpsen, pop-
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groepen, toneelverenigingen en beeldende kunstenaars. De FNP wil zich inzetten 
voor het behoud ervan. 

 

Speerpunten Taal en Cultuur 
 

 De gemeente Súdwest-Fryslân gaat het goede voorbeeld geven door het 
Fries veel meer te gebruiken, zowel extern als intern. 

 Ook het stadfries en de Hindelooper taal is puur cultuur.  

 In Súdwest-Fryslân wemelt hen van koren, korpsen, muziekgroepen, dans, 
toneel en festiviteiten. Die blijven we altijd in ondersteunen.  
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3. US LÂNSKIP  

 
Ons landschap hebben we lief en is zo herkenbaar voor ons als Friezen. Dus 
zeggen we: geen grootschalige projecten of verregaande urbanisatie. In ons 
landschap komen veel uitdagingen voor de toekomst samen op het gebied van 
landbouw, natuur, klimaatverandering en duurzaamheid. 
 
Tegelijkertijd is het het landschap dat onze gemeente zo aantrekkelijk maakt voor 
wonen, werken en recreëren. 
Geen grote ingrepen, maar er voorzichtig mee omgaan en met alle belangen 
rekening houden, zodat we ons landschap toekomstbestendig maken. En geen 
gaswinning meer in onze gemeente!  
 

Landbouw  
Ons landschap kan niet los worden gezien van de landbouw. 
Boeren moeten voldoende ruimte krijgen om toekomstbestendig te boeren. 
Grondgebonden landbouw en een natuurinclusieve wijze zijn daarbij onmisbaar. 
De FNP vindt het belangrijk dat er verantwoord wordt omgegaan met mens, dier 
en land. 
 
Zo moeten we oog houden voor natuurwaarden en biodiversiteit. 
Steeds meer is ook de boer zich ervan bewust. Maar hij/zij kan dat niet alleen. 
Onze gemeente moet boeren stimuleren om milieuvriendelijker te boeren en 
ruimte geven aan streekproducten. 
 

Natuur 
Een groene leefomgeving is belangrijk. Het draagt bij aan de welvaart in brede zin. 
De FNP wil dat wandel- en fietspaden goed worden onderhouden en dat er 
voldoende ruimte is op de paden, zodat er veilig gebruik van wordt gemaakt.  

 
De gemeente moet actief bijdragen aan het beter op elkaar laten aansluiten van 
natuurgebieden. En ook zeer voorzichtig zijn met het toestaan van (verdere) 
economische activiteiten dichtbij of in natuurgebieden. Geen drijvende 
zonnepanelen in meren of poelen. 
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Ons landschap moeten we niet verkwanselen door grootschalige recreatieparken 
toe te staan. Maar oog houden voor het kleinschalige en doorgaan met plek te 
bieden aan mensen met een kleinere beurs om te recreëren. 

 

Klimaatverandering  
Voor de FNP geldt dat de regenwater bak en regenton een zichtbaar en concreet 
middel is om de gevolgen van de klimaatverandering bij de inwoners onder de 
aandacht te brengen. Ook de hemelwaterafvoer afkoppelen van het riool en het 
inrichten van tijdelijke waterbergingen moet snel worden opgepakt. 

 
In samenwerking met inwoners moet de gemeente tot groenplannen komen, 
waarin waterberging in natte tijden en reductie van warmtestress in warme tijden 
wordt meegenomen. 
 

Duurzaamheid  
Dorpen en wijken moeten de ruimte krijgen om, met professionele hulp en 
financiële steun, zelf plannen te maken om van het gas af te komen. De FNP vindt 
dat aqua- en geothermie daarbij de voorkeur moeten hebben, omdat ze veel 
minder ingrijpen in ons landschap. En dat zonnepanelen zoveel mogelijk op daken 
geplaatst worden in de bebouwde kom.  

 
Energiecoöperaties zijn wat de FNP betreft belangrijk bij het van onderop werken 
aan de overgang van fossiele energie naar duurzame energie. Daarbij moeten de 
gemeente en het Rijk faciliteren. 

 

Infrastructuur  
De fiets verdient een betere plek in het verkeer. Het moet de beste optie zijn bij 
korte afstanden en voor het lokale verkeer in de gemeente. Daartoe moeten 
brede, veilige, snelle fietspaden naar kernen met scholen en andere belangrijke 
voorzieningen komen. De FNP wil daarbij ook inzetten op “ autoluw” centra in de 
grote kernen.  
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De voorkeur van de FNP gaat uit naar zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden en 
veilige oversteekplaatsen bij scholen. 
Ook heeft onze gemeente meer behoefte aan recreatieve fietspaden en 
wandelpaden en moet er worden gekeken naar meer oversteekmogelijkheden 
voor fietsers en wandelende mensen.  
 
Ook het openbaar vervoer moet een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen. 
De treinverbinding Stavoren - Leeuwarden heeft nog veel niet-gebruikt potentieel. 
De FNP vindt dat er stations toegevoegd moeten worden, zoals bij Oudega en 
Scharnegoutum. Treinen vaker laten rijden, ook 's avonds doorrijden tot Stavoren 
en weer terug. 

 

 

Speerpunten Us Lânskip  
 

 Wat de FNP betreft gaan boeren verantwoord om met ons landschap, 
zorgen ze voor gezond eten en zijn hoeder van de natuur. 

 In ons open groen landschap is plaats voor fiets- wandel- en ruiterpaden;  
maar niet voor grootschalige economische activiteiten 

 Súdwest-Fryslân stimuleert dichtbij huis laagdrempelige waterberging, 
zoals de regenwater ton of regenwaterbak.  

 Om van het gas af te komen hebben aqua- en geothermie de voorkeur. 
Energiecoöperaties hebben een belangrijke rol bij de energie transitie. 

 De fiets is het beste vervoermiddel naar werk en onderwijs, en zorgt voor 
ontspanning in de vrije tijd. Wij pleiten voor meer fietspaden.  

 Het gemak van openbaar vervoer, trein en bus, moet veel meer aandacht 
krijgen.   
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4. FOLKSHUSFESTING EN WENTEBOU  

 
Bouwen naar aard, schaal en karakter met echte kansen voor alle woonplaatsen. 
De gemeente moet in overleg met de inwoners uit de kernen de actieve schakel 
worden naar de vraag van woningen in Súdwest-Fryslân en tegelijk bouwbedrijven 
benaderen die die die woningen willen ontwikkelen. 
De FNP is voorstander van dat iedereen kan wonen waar hij of zij zelf wil. Daarbij 
wil voor ogen houden dat de geo-sociale omstandigheden in de komende 
decennia zullen veranderen. 
 
De gemeente moet zelf beter stuur krijgen over de woonruimte voor onze 
inwoners. Met een huisvestingsverordening kan de gemeente ervoor zorgen dat 
er maatwerk komt voor de toewijzing van huurwoningen. 
Zodat ook het tweede woningbezit en toeristisch verhuur in de kernen wordt 
ontmoedigd door voorwaarden en handhaving. 
En door het schrappen van de verhuurdersheffing moeten er strakkere 
prestatieafspraken met de woningcorporaties worden gemaakt. 
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Nieuwe bouwplannen en woningen  
De FNP is voor goede woningen voor iedereen, starters, jongeren, doorstremers, 
ouderen en mensen die zorg nodig hebben. Het Rijk vindt dat we langer op onszelf 
moeten wonen. 
Voor mensen die zorg nodig hebben, denken we aan speciale woonvormen waar 
mensen kunnen verblijven. Zo moet er ook ruimte komen voor speciale woningen 
zoals zogenaamde Kangoeroewoningen en meer ruimte voor Tiny Houses. 

 
Er moet bij nieuwbouwplannen gekeken worden naar inbreiden en naar het 
opvullen van vakantie kavels in dorp en stad. 
Bij leegstaande bedrijfsgebouwen en leegstaande boerderijen moet gekeken 
worden of daar woningen in gemaakt kunnen worden. Ook moet er meer ruimte 
komen voor drijvende woningen. 

 

Starters  
Ook in Súdwest-Fryslân moet er een Fries Startersmodel komen. 
Daarmee maakt de gemeente het starters makkelijker om in de eigen omgeving 
een woning te kopen. In dit model pakt de gemeente actief haar bevoegdheid op 
en geeft stuur aan de huisvestingsopgave. Door bijvoorbeeld duidelijke 
prestatieafspraken te maken met woningbouwcorporaties. 

 

Taak van de gemeente  
De gemeente moet in alle kernen, grote en kleinere, nagaan waar behoefte is aan 
woonruimte en initiatieven aan onderop ondersteunen. En daarbij de kernen 
actief begeleiden bij het ontwikkelen van die bouwplannen.  
 
Projectontwikkelaars moeten geïnteresseerd worden ook te bouwen in de 
kleinere kernen. De gemeente moet meedenken in het mogelijk maken, in plaats 
van direct voorwaarden eraan te koppelen. 
 
De gemeente moet het duurzaam bouwen bevorderen, dat kan op het gebied van 
voorlichting en subsidies en bij nieuwbouw- plannen zoveel mogelijk kiezen voor 
duurzame energie. 
 
Niet zomaar tweede woningen meer toestaan in de kernen, daar moet een 
duidelijk beleid over komen en daar moet op gehandhaafd worden. 
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Huurwoningen  
De FNP vindt dat er huurwoningen moeten blijven voor alle inkomens, met 
betaalbare woningen voor jongeren en levensloopbestendige woningen voor 
senioren. Huurwoningen moeten worden verdeeld over de hele gemeente 
Súdwest-Fryslân. Geen huurwoningen meer afbreken of verkopen, alleen als daar 
eenzelfde aantal huurwoningen voor terugkomt. 

 

Verwaarloosde woningen en gebouwen  
Verkrotting van woningen en gebouwen zal leiden tot verwaarlozing van de 
omgeving en komt het woonklimaat niet ten goede. De FNP vindt dat er een 
degelijk beleid moet komen om verkrotting te voorkomen in de kernen en het 
buitengebied. 

 

Recreatiewoningen  
Als FNP vinden we dat we ons landschap niet mogen verkwanselen door grote 
(uitbreidingen van) recreatieparken. 
We moeten oog houden voor het kleinschalige en er moet ook plek blijven voor 
mensen met een smalle beurs om te recreëren in onze gemeente. 

 

Speerpunten Volkshuisvesting en Wentebouw  
 

 De FNP wil dat iedereen kan wonen 
waar hij of zij zelf wil. 

 De gemeente moet veel meer de regie 
pakken bij het verdelen van huur- en 
koopwoningen.  

 De gemeente moet de professionele 
schakel zijn tussen de vraag naar 
woningen en de partijen die deze 
woningen willen ontwikkelen. 

 Wij staan voor het ontwikkelen van moderne woonvormen zoals Lytske 
Húzen en kangeroewoningen - Bestaande huurwoningen niet ereder 
slopen of verkopen dan er nieuwe voor in de plaats komen. 

 Elke mogelijkheid aangrijpen om de woningkrapte aan te pakken, zoals: 
huisvestingsverordening, opkoop bescherming, wet toeristische verhuur 
woonruimte, zelfbewoning, verordening leegstand en erfpacht 
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