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FNP Tytsjerksteradiel:
• Wy sykje, mei respekt foar inoar, wat minsken bynt.  
•  Wy stypje mienskiplike inisjativen ‘fan ûnderen op’;  

de jongerein spilet dêr ék in wichtige rol yn.  
•  De FNP sjocht it belang fan moetingsplakken 

lykas  sportsealen/-fjilden, doarpshuzen en swimbaden.  
• Taal is mear as allinnich kommunikaasje, it is in kultuerdrager.  
•  Wy wolle in sûne wrâld neilitte oan ‘e kommende generaasjes:  

in duorsume, sirkulêre ekonomy is dêr in middel ta.  
•  De FNP wol ûndernimmers de kâns jaan har talinten te ûntwikkeljen,  

ek mei ’t each op wurkgelegenheid.  
•  Wetterbûne bedriuwen kinne nei Skûlenboarch/Westkern, dus gjin grutte 

frachtskippen troch Nasjonaal Park ‘De Alde Feanen’.  
• Alle doarpen moatte de mooglikheid ta wentebou hâlde.  
• Burgum hat wol romte foar wentebou oan ‘e eastkant fan ‘e Sintrale As.  
• Bouwe oan ‘e westkant fan ‘e Sintrale As is net nedich. Hâld Burgum Hiel! 

Wat vindt de FNP van woningbouw in ‘De Warren’ 
Woningbouw aan de westkant van de Sintrale As houdt in dat:
•  het open landschap wordt opgeofferd;
•  die nieuwe wijk bestaan zal uit dure huizen op grote kavels  

à la ‘Blitsaert’;
•  de bouw van die 300 huizen de nieuwbouw in alle andere 

dorpen blokkeert;
•  de bouwmogelijkheden aan de dorpskant van de Sintrale As 

onbenut blijven;
•  het verkeer op de Prins Bernhardstraat, de enige toegangsweg, 

zal toenemen;
•  Tytsjerk en Suwâld belast worden met toenemend verkeer;
•  Burgum opnieuw opgedeeld wordt in twee stukken, dus ….

Houd Burgum Heel!

•  Wij zoeken, met respect voor elkaar, naar wat mensen verbindt.
•  Wij steunen gemeenschappelijke initiatieven ‘van onder op’;  

de jongeren spelen daarbij óók een belangrijke rol.
•  De FNP onderkent het belang van ontmoetingsplaatsen zoals 

sportzalen/-velden, dorpshuizen en zwembaden.
•  Taal is meer dan alleen communicatie; het is een cultuurdrager.
•  Wij willen een gezonde aarde nalaten aan de komende generaties: 

een duurzame, circulaire economie is daar het middel toe.
•  De FNP wil ondernemers de kans geven hun talenten te ontwikkelen, 

ook met het oog op de werkgelegenheid.
•  Watergebonden bedrijven kunnen naar Skûlenboarch/Westkern, dus 

geen grote vrachtschepen door het Nationaal Park ‘De Alde Feanen’.
•  Alle dorpen moeten de mogelijkheid tot woningbouw houden.
•  Burgum heeft wel ruimte voor woningbouw aan de oostkant van de 

Sintrale As.
•  Bouwen aan de westkant van de Sintrale As is niet nodig.  

Houd Burgum Heel!

Wentebou oan ‘e westkant fan ‘e Sintrale As hâldt yn dat:
• it iepen lânskip opoffere wurdt;
• dy nije wyk bestean sil út djoere hûzen op grutte kavels à la ‘Blitsaert’;
• de bou fan dy 300 huzen de nijbou yn alle oare doarpen blokkeart;
• de boumooglikheden oan ‘e doarpskant fan ‘e Sintrale As ûnbenut bliuwe;
• it ferkear op ‘e Prins Bernhardstrjitte, as iennige tagongswei, tanimme sil;
• Tytsjerk en Suwâld belest wurde mei tanimmend ferkear;
• Burgum wer opdield wurdt yn twa parten, dus ….

Hâld Burgum Hiel!

De FNP oer ‘De Warren’:


