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 EEN STABIELE, BETROKKEN PARTIJ  
 
Samen werken aan een actieve en betrokken samenleving. Wat is er al bereikt en wat er ook na 
2010 door moet gaan. Een christelijke partij om op te stemmen, zeker weten! Spreekt u dat 
aan? Lees dan verder! 
 
Op woensdag 3 maart 2010 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad in Kollumerland c.a. 
gehouden. Als inwoner van onze gemeente heeft u het op die dag voor het zeggen. Welke koers moet 
de gemeente varen in de periode 2010 tot 2014? Daaraan kunt u bij de gemeenteraadsverkiezingen 
een beslissende richting geven. Hieronder legt de ChristenUnie uit wat naar haar overtuiging die 
richting moet zijn en wat de ChristenUnie met uw stem hoopt te gaan doen, in de gemeenteraad en 
daarbuiten. 
 
De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij de handen 
uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en voor onze gemeente. Dat doen we vanuit onze 
persoonlijke betrokkenheid bij onze samenleving en vanuit onze christelijke overtuiging. De afgelopen 
jaren hebben wij ons in een lokale coalitie met de plaatselijke CDA en PvdA ingezet voor de toekomst 
van Kollumerland c.a. Zo heeft de ChristenUnie inmiddels al 9 jaar een eigen wethouder in het college 
van burgemeester en wethouders. De ChristenUnie heeft zich binnen deze coalitie in de afgelopen 
jaren steeds als een betrouwbare, stabiele en betrokken partij laten zien. 
 
De ChristenUnie heeft oog voor mensen, hun welbevinden en hun relaties. Niemand leeft voor zichzelf 
en niemand mag aan zijn eigen lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen als 
ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. We zetten ons daarom in om  
mensen tot hun recht te laten komen.  
 
Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we u bij nodig. Als inwoners van onze gemeente zijn we 
geen losse eenheden die met de rug naar elkaar toe staan. We zijn als mensen en 
samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Wij willen daarom ruim baan geven aan die 
gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, kerken, 
sportclubs, bedrijven, dorps- en buurtverenigingen vormen de basis van de samenleving. De  
ChristenUnie heeft zich daar de afgelopen jaren binnen de college en gemeenteraad hard voor 
ingezet en zal dit met Gods hulp de komende jaren blijven doen.  
 
Wat doen we en wat willen wij als ChristenUnie? 
Veel van onze doelstellingen zijn al bereikt. We zijn een financieel gezonde gemeente, waarin het 
uitstekend wonen is en waar ruim voldoende voorzieningen zijn, zeker in de grotere dorpen. En waar 
vrijwilligers met steun van de gemeente trachten de leefbaarheid in de kleinere dorpen op peil te 
houden. Onze WMO-dienst is uitstekend qua klantvriendelijkheid en onze gemeente is ruimhartig en 
flexibel in het toekennen van faciliteiten of diensten. Er is een goed aanbod van zorg, de 
winkelvoorzieningen zijn uitgebreid en trekken mensen uit de hele regio aan. 
 
Wij zetten ons blijvend in voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en voor bijzonder maar 
ook voor algemeen onderwijs. De vrijheid van meningsuiting is een belangrijke waarde voor ons. 
Het is een belangrijke taak van de gemeente om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Politiezorg is 
schaars op ons platteland, maar met elkaar kunnen we hier iets tegen doen.  
 
Het is noodzakelijk om ons met partijen in te zetten voor duurzame economische ontwikkeling. Goede 
zorg voor de schepping en dus voor mens, natuur, landschap en milieu heeft onze grote aandacht en 
betrokkenheid. 
 
Wij kunnen niet alles! 
De politiek kan niet alles oplossen. We hebben elkaar nodig. Samen kunnen we iets moois van onze 
gemeente maken. Wij zullen daar van onze kant alles aan doen, daar kunt u van op aan. 
Als christenen in de politiek beseffen we ook dat de bloei van onze gemeente afhangt van de zegen 
van God. We zien uit naar de komende vier jaar en rekenen op uw steun! 
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 Speerpunt 1: Wonen naar Wens & Ruimtelijke Kwaliteit 
 
Visie van de ChristenUnie 
In Kollumerland c.a. is het goed wonen en leven. Om de woonkwaliteit in de toekomst op peil te 
houden en daar waar nodig te verbeteren zijn investeringen nodig van zowel overheid, burgers, 
corporatie(s) als investeerders. De ChristenUnie vraagt aandacht voor de kwaliteit van onze 
leefomgeving. Recente economische en bevolkingsontwikkelingen (krimp van de bevolking) geven 
ruimte om te investeren in kwaliteit: 

- door extra aandacht te geven aan openbare ruimte, duurzaam bouwen en 
levensloopbestendig ofwel flexibel wonen. 

- door met maatwerk in te spelen op de actuele lokale vraag.  
 
Rol van de overheid / rol van de samenleving 
 
Gezamenlijk kan de gemeente hier samen met alle partners concreet werk van maken: 

 
Een toekomstgerichte woonontwikkeling 

 Een nieuwe structuurvisie moet aangeven welke ruimtelijke ontwikkelingen worden nagestreefd  
én hoe de gemeente deze ontwikkelingen wil realiseren. De ChristenUnie wil over de 
structuurvisie het debat zoeken met de samenleving: bewoners, maatschappelijke organisaties, 
bedrijfsleven etc. Zo creëren we betrokkenheid. 

 Op regionaal niveau moet op hoofdlijnen afstemming worden gezocht met buurgemeenten om 
woonontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Dit mag echter niet ten koste gaan van voldoende 
aanbod aan lokale woonkwaliteit die goed moet aansluiten op de lokale behoefte in een dorp. 

 Burgers verdienen rechtszekerheid. Het gemeentebestuur van Kollumerland c.a. is goed op weg 
en heeft de afgelopen jaren al voor verschillende dorpen een actueel bestemmingsplan gemaakt. 

 De ChristenUnie wil dat alle digitale ruimtelijke plannen door de inwoners ook via internet kunnen 
worden ingezien. Dit betekent dat ook de plannen die in de afgelopen jaren zijn gemaakt alsnog 
op internet geplaatst worden (conform de nieuwe landelijke standaarden).  

 Er zal duidelijk worden ingezet op „bovenplanse verevening‟: opbrengsten van woningbouw op 
een nieuwbouwlocatie kunnen worden ingezet om het tekort bij revitalisering (herstructurering) 
van oude woonwijken aan te vullen. 

 
Meer aandacht voor de openbare ruimte 

 De kwaliteit van onze leefomgeving wordt sterk bepaald door bebouwing maar ook door de 
openbare ruimte, die meer is dan de restruimte na bebouwing. Open ruimten zijn onmisbaar: 
pleinen, groenstroken, parken, speeltuinen en oppervlaktewater. Het zijn de „longen‟ van dorpen. 
Op een inbreidingsplek bouwen is goed, maar de leefbaarheid mag niet in het geding komen. 

 Naast monumentenbeleid zal de gemeente ook in archeologiebeleid moeten investeren. 

 Welstand heeft alles te maken met ruimtelijke kwaliteit. Daarom is gemeentelijk welstandsbeleid 
onontbeerlijk. Voor nieuwe ontwikkelingen is plan voor de gewenste beeldkwaliteit duidelijk 
meerwaarde. 
 

Duurzaam bouwen 

 Bouwen met duurzame materialen, die op verantwoorde wijze geproduceerd en kwalitatief 
hoogwaardig zijn. 

 Woningen die klimaatneutraal zijn of zelfs energie „produceren‟. 

 Meer flexibele woningen: woningen moeten aangepast kunnen worden aan de omstandigheden, 
ongeacht hun omstandigheden (echtpaar, gezin, ouderen, zorgbehoevend etc.). 

 Het is wettelijk niet toegestaan om bovenop de duurzaamheidseisen uit het Bouwbesluit extra 
eisen te stellen aan ontwikkelaars (Woningwet), maar wel zullen afspraken moeten worden 
gemaakt met corporaties. Ook kan voor grotere ontwikkellocaties worden ingezet op het 
uitschrijven van een prijsvraag met duidelijke duurzame randvoorwaarden. Ook zal de gemeente 
duidelijke eisen moeten stellen aan eigen bouwwerken. 

 Bij verlening en oplevering van nieuwbouwwoningen moet daadwerkelijk getoetst en gehandhaafd 
worden of aan de wettelijke duurzaamheidseisen en de criteria van eventueel verleende 
subsidie(s) is voldaan. 
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Geen kwantiteit, maar kwaliteit en afstemmen op de vraag 

 Het aanbod aan woningen en bouwkavels in de verschillende dorpen moet goed aansluiten op de 
vraag naar bijvoorbeeld vrije kavels, huurwoningen en seniorenwoningen. 

 Een actuele woonvisie is een goed middel om te zien waar de komende jaren geïnvesteerd moet 
worden in locaties voor woningbouw en herstructurering. Hierbij moet regelmatig worden 
ingespeeld op veranderingen in de lokale woonvraag. 

 De gemeente Kollumerland c.a. bevindt zich in de situatie dat woningen gebouwd moeten worden 
als gevolg van gezinsverdunning: het aantal inwoners groeit niet, het aantal woningen wel. De 
ChristenUnie kiest hierbij voor een realistische koers. Investeren in de woonomgeving en alleen 
bouwen waar nodig en mogelijk. Bouwen voor duurzame kwaliteit!  

 De gemeente moet een actief beleid vormen tegen verkrotting. Er dient zo snel mogelijk een 
oplossing gevonden worden voor de leegstand van Bethesda in Kollum. 
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 Speerpunt 2: Werkgelegenheid 

 
 
Trends en ontwikkelingen 
Bij het schrijven van dit programma zit Nederland in een stevige recessie. Hoe de economische 
ontwikkelingen in de komende jaren zullen zijn, valt onmogelijk te voorspellen. Naast bedreigingen 
zoals afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid, biedt deze situatie ook kansen om tot 
een duurzamere economie te komen. 
 
Ondernemers stellen hoge eisen aan het vestigingsklimaat dat in de gemeente te vinden is. Een 
belangrijk element daarin is de fysieke en digitale bereikbaarheid van de locatie. Hierbij blijft de 
landbouw in Kollumerland c.a. een economische factor van betekenis. De sector heeft bovendien 
steeds meer oog voor het belang van duurzaamheid en is ook bereid een bijdrage te leveren aan een 
kwalitatief goed beheer van het buitengebied. 
 
De visie van de ChristenUnie 
 
Voor de gemeente Kollumerland c.a. is het belang van een goed draaiende regionale economie groot. 
Er is een ontwikkeling van regionalisering van economisch beleid. Onderlinge afstemming van beleid 
en samenwerking met andere gemeenten worden als gevolg daarvan steeds belangrijker. 
Centraal in de economische visie van de ChristenUnie staat het besef dat ieder mens zijn fysieke 
omgeving op een verantwoorde manier moet “bouwen” en bewaren. Dit betekent voor de persoonlijke 
sfeer dat iedereen die dat kan in staat moet worden gesteld te zorgen voor zichzelf, zijn gezin, zijn 
naasten en zijn omgeving en zo zijn mogelijkheden te benutten om zich voor de gemeenschap en tot 
eer van God te ontplooien. Het vele werk dat vrijwilligers verrichten is hierbij ook zeker van belang. 
Economische ontwikkeling zal meer gericht moeten worden op ontwikkeling van de samenleving als 
geheel, en duidelijk rekening houden met de schepping en toekomstige generaties. 
 
 
Rol van de overheid / rol van de samenleving 
 
De overheid heeft vooral een regulerende rol. Zelfstandigen dienen op een goede wijze gestimuleerd 
te worden. In regelgeving rondom bijzondere bijstand horen zij niet buiten de boot te vallen. De 
gemeente ziet erop toe dat de ruimtelijke, economische en technologische ontwikkeling niet ten koste 
gaat van de levensvoorwaarden voor mensen, dieren en planten, maar deze zo mogelijk verbetert.  
 
Niet alle economische activiteiten dragen bij aan een ethisch verantwoorde maatschappij. De 
ChristenUnie verwerpt ook daarom bedrijfsactiviteiten als bordelen, gokhallen en coffeeshops. Mens 
en samenleving zijn gebaat bij gemeenschappelijke rustmomenten. De zondag is daar uiterst geschikt 
voor en is een belangrijke verworvenheid uit onze christelijke traditie. De gemeente dient altijd op zoek 
te zijn naar een balans tussen welvaart en welzijn.  
 
Vestigingsbeleid 
 
De gemeente Kollumerland c.a. hanteert een goed vestigingbeleid voor bedrijven waarin het van 
belang is dat economische ontwikkelingen zoveel mogelijk de ruimte krijgen. Bedrijfsvestiging of –
verplaatsing zal in harmonie met de omgeving plaatsvinden. De ChristenUnie hecht groot belang aan 
de stimulering van de lokale economie door onder meer bedrijfsvestiging. Om willekeur te voorkomen, 
zullen heldere vestigingseisen in duidelijke bestemmingsplannen vast moeten liggen. De belangen 
van de burgers moeten hierin niet vergeten worden. 
 
Kennis van elkanders bedrijfsactiviteiten (HIM, OSK, OVK en andere ondernemersverenigingen) kan 
leiden tot samenwerking en synergie. Duurzaamheid is daarbij in meerdere opzichten een 
sleutelwoord. 
 
Door snelle afhandelingen van de verschillende soorten vergunningen en een goede afstemming 
binnen de gemeente wordt meegewerkt aan een positief vestigingsklimaat. Het is van belang dat alle 
vergunningen voldoen aan de wettelijke eisen, maar dat overdaad aan regels daarin gesaneerd 
worden. Dit zal door de gemeenteraad nauwlettend worden gecontroleerd. 
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Werk 
 
Een goede werkgelegenheid is van belang voor zowel de bedrijven als de gemeente en haar 
inwoners. Het belang om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering te halen en houden is bijzonder 
groot. Het geld dat hiervoor beschikbaar is moet efficiënt ingezet worden. Er is de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in samenwerking. Het is van belang de contacten met het bedrijfsleven goed te 
onderhouden op tijdig te kunnen inspelen op de behoefte van werkgevers met bijvoorbeeld (bij-
)scholingstrajecten. Plaatselijk kunnen kleinschalige initiatieven een belangrijke bijdrage leveren aan 
de aan leefbaarheid in een dorp.  
 
De ChristenUnie pleit daarom voor:  

 Blijven inzetten op versterking van de regionale economie om werkgelegenheid te behouden en 
daar waar mogelijk nieuwe werkgelegenheid mogelijk te maken. 

 Stimuleren, faciliteren en ook meer bekendheid geven aan van kleinschalige vormen van recreatie 
en toerisme, waarvoor in onze gemeente legio mogelijkheden zijn. Zo kunnen 
overnachtingsmogelijkheden worden uitgebreid. Het onlangs door de raad vastgestelde 
kampeerbeleid biedt hier mogelijkheden voor. Wel moeten initiatieven dan goed in het landschap 
ingepast worden. Behoud en herstel van landschapskwaliteit is juist ook voor de 
aantrekkingskracht van zowel inwoners als toeristen van groot belang. 

 Het stimuleren van passende nieuwe werkgelegenheid in de recreatiesector zo mogelijk in 
combinatie met zorg (Lauwershage)  

 Eenvoudige en heldere vestigingseisen voor bedrijven. 

 Het betrekken van het bedrijfsleven bij opleidingstrajecten voor jongeren. 

 Aandacht voor de gevolgen van de vestiging van bedrijven voor natuur en omgeving.  

 Stimulering van de vestiging van bedrijven die een relatie met elkaar kunnen hebben op het 
gebied van transport, verwerking van elkaars producten dan wel restverwerking van afvalstromen 

 Voldoende aandacht aan de ruimtelijke samenhang tussen wonen en werken, goede 
infrastructuur & ontsluiting en daarbij passende planologische maatregelen 

 
 
 
 
 



Verkiezingsprogramma  ChristenUnie Kollumerland c.a.  

 
- 8 -  

 Speerpunt 3: Sociale Kwaliteit 

 
 
Trends en ontwikkelingen 

Eenzaamheid is niet alleen onder ouderen een steeds groter probleem. Ingrepen in de sociale 
zekerheid, toenemende werkloosheid, vermaatschappelijking van de zorg en andere ontwikkelingen, 
zijn daar ook de oorzaak van. Mensen dreigen buiten de boot te vallen, vergeten te worden en kunnen 
daardoor in een neerwaartse spiraal terecht komen. Door de Wet Werk en Bijstand (WWB) heeft de 
gemeente meer verantwoordelijkheid gekregen om mensen te activeren richting werk. Ook voor 
jeugdige werklozen krijgt de gemeente een steeds groter wordende taak. 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geeft de gemeente veel taken en 
verantwoordelijkheden. De verwachting is dat door de WMO op korte termijn nóg meer taken van de 
landelijke overheid naar de gemeente overgeheveld worden. 

Op zich is het goed dat de beleidsbepalingen en uitvoering zo dicht mogelijk bij de burger komen. 
Maar de gemeente moet daarvoor wel in staat worden gesteld met voldoende financiële middelen en 
kwalitatief goede ambtenaren. De gemeente kan dit dan ook niet zonder haar burgers en het is dan 
ook een hele klus om die verantwoordelijkheden waar te maken. 

Visie van de ChristenUnie 

De ChristenUnie maakt zich sterk voor een goede verdere uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In grote lijnen en qua achterliggende principes staat de 
ChristenUnie achter deze twee wetten. Verantwoordelijkheden teruggeven aan gemeenten en aan de 
samenleving is goed. Een zorgvuldige, menswaardige en rechtvaardige uitvoering is daarbij een 
belangrijk aandachtspunt. Wij willen niet alleen een effectief werkende en duidelijke overheid, maar 
tegelijk- en vooral voor de zwakkeren – een dienstbare en zorgzame overheid. Vooral op die terreinen 
waar het particuliere initiatief die zorg en aandacht (nog) niet kan bieden. 

Rol van de overheid / rol van de samenleving 

De ChristenUnie staat voor solidariteit in de zorg. De WMO gaat daar ook van uit door te stellen dat 
burgers eerst hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, daarbij mogelijk terugvallend op de 
steun van familie, buren en vriendenkring. In dat kader moet vanuit de gemeente aandacht besteed 
worden aan het stimuleren én ondersteunen van vrijwilligerswerk en van mantelzorg. Want de nadruk 
op eigen verantwoordelijkheid en solidariteit staat haaks op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren 
zoals de individualisering, de afbrokkeling van de sociale verbanden. Het zal dus niet vanzelf invulling 
krijgen. De ChristenUnie vindt daarom dat het WMO-platform op de diverse terreinen de gemeente 
gevraagd en ongevraagd van goede adviezen dient, waarmee de gemeente rekening houdt bij de 
uitwerking van beleid op dit gebied. De ouderenadviseur en de ambtenaren van het in de vorige 
raadsperiode tot stand gekomen WMO-loket mogen daarom geen onderdeel worden van mogelijke 
bezuinigingen in de toekomst. 

Ouderen en gehandicapten moeten mogelijkheden hebben voor het bezoeken van familie, vrienden, 
school, sport en andere activiteiten. Anders komen ze in een sociaal isolement. De gemeente moet 
zich hard maken om dit te voorkomen door een zowel rechtvaardige als ruimhartige toepassing van de 
regelgeving. Daarvoor is regelmatige evaluatie nodig, samen met onder meer het WMO-platform en 
mantelzorgorganisaties, diaconieën en ouderenorganisaties. De gemeente moet zorgen voor 
toegankelijkheid van voorzieningen. Goede informatievoorziening voor zorgvragers is daarbij 
essentieel. 

De gemeente zorgt voor goede verkeerveiligheid, speciaal ook voor gehandicapten, kinderen en 
ouderen. 

In de Wet Werk en Bijstand staat terecht het streven naar werk voorop. Bijzondere aandacht is nodig 
voor de groep waarvoor bemiddeling niet (direct) tot resultaat leidt. Mede daarom blijft het van 
buitengewoon belang aandacht te blijven besteden aan het aspect van de bijstand. De gemeente 
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stimuleert minima aanspraak te doen op regelingen door middel van intensieve voorlichting en zo 
nodig gerichte huisbezoeken. 

Bij het verstrekken van bijstand zorgt de gemeente voor individueel maatwerk. Daarvoor zijn 
verschillende mogelijkheden: 

 vrijstellingen van gemeentelijke heffingen 

 kortingen bij vervangen van onmisbare, maar dure apparatuur; 

 Blijvende beschikbaarheid (geen bezuinigingen!) van de Lauwerspas, zodat gezinnen lid kunnen 
blijven van sport- en muziekverenigingen;   

 tijdelijke ontheffing van sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met jonge kinderen, afhankelijk 
van de gezinssituatie. De tijd tot aan het bezoek van deze kinderen aan de basisschool kan beter 
worden benut voor studie. 

 Schuldpreventie en schuldhulpverlening  

In samenwerking met organisaties en kerken traceert de gemeente „stille armoede‟ en „sociaal 
isolement‟ bij ouderen, gehandicapten en mensen zonder werk. 

De gemeente is actief en neemt initiatief, waar het gaat om schuldpreventie en schuldhulpverlening. 
De ChristenUnie heeft als uitgangspunt dat er voor coffeeshops en bordelen geen plaats is binnen de 
gemeentegrenzen. 

We gaan met enthousiasme en veel inzet vóór een gezonde jeugd, vóór een veilige buurt, vóór de 
waardigheid en integriteit van vrouwen, vóór goede en gelijkwaardige relaties. De ChristenUnie kiest 
daarom voor een actief ontmoedigingsbeleid voor de vestiging en in standhouding van drugshandel 
via koffieshops en prostitutievoorzieningen. Sowieso buiten verblijfplaatsen van onze jeugd!!! 

 
De ChristenUnie pleit daarom voor: 

 Ruimhartige en rechtvaardige uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet 
Werk en Bijstand, waarbij ook hulpleverende organisaties met een Christelijke identiteit dezelfde 
kansen krijgen en behouden als algemene hulpleverende organisaties. 

 Een goed en klantvriendelijk toegankelijk loket voor WMO en WWB, waarbij ook de digitale 
dienstverlening verder verbeterd wordt. Bij eventuele verdere schaalvergroting van de 
Intergemeentelijke Sociale Dienst zal er weer een loket in Kollum voor de WWB moeten komen;  

 Al het mogelijke in het werk stellen om sociaal isolement en stille armoede te voorkomen. 
Laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening en een cursus budgetbeheer als deel van de 
schuldhulpverlening;  

 Een maatwerktraject dat gericht is op reïntegratie in de maatschappij, in nauwe samenwerking 
met diverse partners. Actief beleid om het niet-gebruik van bijzondere bijstand terug te brengen. 

 afspraken met woningbouwcorporaties en energieleveranciers om betalingsachterstanden te 
signaleren en huisuitzetting te voorkomen;  

 gerichte voorlichting over (voorkomen van) schulden bij jongeren. In samenwerking met ouders, 
verenigingen, kerken, scholen en andere organisaties;  

 Blijvende aandacht om het bedrijf Trion voor sociale werkvoorziening te kunnen faciliteren en 
financieren om de mensen binnen dat bedrijf verantwoord aan het werk te houden; 

 Gebruik van alle mogelijkheden om vergunningverlening voor koffieshops en bordelen en 
aanverwante zaken tegen te gaan. 
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 Speerpunt 4: Voorzieningen 

 
 
Trends en ontwikkelingen 
De verwachting vanuit de wereld van deskundigen op het gebied van bevolkingsgroei is dat de 
bevolking in het noorden van ons land, vooral op het platteland, zal krimpen. De stabiele prognoses 
voor de gemeente Kollumerland c.a. (BZK, november 2009: lichte groei tot 2025) steken gunstig af ten 
opzichte van een aantal buurgemeenten. Dat komt onder meer door de kwaliteit van de voorzieningen 
in Kollumerland. Hoe goed onze voorzieningen ook zijn en hoe hoog de kwaliteit van leven ook is in 
het noorden, de komende decennia zal onze bevolking eerder afnemen dan groeien. De bevolking zal 
gemiddeld genomen ook ouder worden, wat de behoefte aan voorzieningen waarin ouderen elkaar 
kunnen ontmoeten of samen activiteiten kunnen ontwikkelen, zal toenemen. De eenzaamheid onder 
ouderen neemt nog steeds toe. 
 
De visie van de ChristenUnie 
In het belang van de woonfunctie van de gemeente Kollumerland c.a. zijn er in de diverse dorpen van 
onze gemeente fysieke voorzieningen als dorpshuizen, sportaccommodaties, bibliotheek, 
kinderopvang en scholen, etc. nodig. Ook voldoende aanbod van niet-fysieke voorzieningen, zoals 
muziekonderwijs, cursussen en dorpsactiviteiten is onmisbaar. Onze kleine dorpen zijn typische 
woondorpen geworden. De kwaliteit van wonen wordt in steeds mindere mate bepaald door de 
algemeen gebruikelijke voorzieningen, die echter wel in Kollum en Kollumerzwaag op een passend 
niveau moeten blijven. Zolang lokaal draagvlak via vrijwilligers aanwezig is, zal de gemeente samen 
met de dorpen al het mogelijke blijven doen om de nog aanwezige voorzieningen in de dorpen te 
handhaven. Daar waar dit draagvlak niet meer aanwezig is, zullen voor de kwetsbare groepen in die 
dorpen toch de overgebleven of samengevoegde voorzieningen bereikbaar moeten zijn. Met andere 
woorden: degenen, die niet op eigen kracht de voorzieningen in de regionaal sterkere kernen kunnen 
bereiken, moeten daarbij worden geholpen. Als deze hulp niet in eigen kring van familie, buren of 
vrienden mogelijk is zal de gemeente een helpende hand bieden. 
 
Rol van de overheid / rol van de samenleving 
Op alle niveaus is de noodzaak aanwezig van maatschappelijk draagvlak om niet-beroepsmatige 
activiteiten in de voorzieningen te ondersteunen. Veel hangt af van de inzet van vrijwilligers, 
mantelzorgers, begeleiders, verenigingskader, dorpsverenigingen, activiteitencommissie en dergelijke. 
De overheid kan daarbij met subsidies de helpende hand bieden. Subsidies bedoeld voor de 
stimulering van burenhulp, opleiding van sporttrainers en mantelzorg. Daar waar de rol van vrijwilligers 
stopt, springt de overheid in de bres voor de kwetsbare groepen, zoals mensen met een hoge leeftijd, 
een lichamelijke beperking of anderszins hulpbehoevend. 
 
De ChristenUnie pleit daarom voor:  

 Een goed en adequaat sport- en vrijwilligersbeleid, laagdrempelige mogelijkheden voor een zo 
breed mogelijke deelname aan sport- en verenigingsleven. Ook en juist voor gezinnen met een 
minimum-inkomen. 

 Een vrijwilligersbank die in het kader van de WMO wordt ontwikkeld, moet worden uitgebouwd tot 
een brede vrijwilligerscentrale. 

 Goed en effectief vervoer in het kader van de WMO voor ouderen en mensen, die niet meer 
zelfstandig kunnen reizen. Daarbij hoort ook zeker het vervoer van kinderen naar voorzieningen 
voor passend onderwijs. 

 Verstrekking van voorzieningen in de eigen woning, (desnoods aanpassing van die woning) zodat 
zo lang als mogelijk zelfstandig functioneren mogelijk blijft. 

 Parkeervoorzieningen zijn en blijven gratis in alle dorpen van Kollumerland c.a. 

 De dorpshuizen/multifunctionele accommodaties, scholen en sportfaciliteiten worden goed 
onderhouden met steun van de gemeente.  

 In Kollum wordt onderzoek gedaan naar de kansen voor het bouwen van een nieuwe brede 
school op de plek van de Julianaschool. Of de Bernardschool en de Prof. Casimirschool hierin ook 
kunnen meedoen, wordt momenteel onderzocht. Hier ligt een kans voor optimalisering van 
onderwijs en kindzorg! De nieuwbouw van „De Bining‟ te Westergeest wordt zo spoedig mogelijk 
opgestart en ook de vervangende nieuwbouw van twee lokalen bij „De Stapstien‟ te 
Kollumerzwaag wordt op zo kort mogelijke termijn opgestart. 
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 Ook van belang is dat de beide scholen voor middelbaar onderwijs in Kollum gehuisvest blijven 
c.q. in elk geval in de directe nabijheid van Kollum (fietsafstand). 

 De gemeente neemt zoveel mogelijk barrières weg voor ondernemers en winkeliers. De gemeente 
probeert overeenstemming te bereiken over de instelling van een ondernemersfonds, dat wordt 
gevuld door de ondernemers in winkelgebieden, zodat alle winkeliers meebetalen aan de 
promotie-activiteiten in Kollum. 

 Zorgcentrum Meckamastate in Kollumerland blijft een hoogwaardige verpleegvoorziening in 
Kollum, waar onder meer nierdialyse kan plaatsvinden.  

 Met de HVD (vh. GGD) wordt geprobeerd om het alarmeringssysteem via mobiele telefoons voor 
vrijwilligers, die een AED kunnen bedienen in te richten en te optimaliseren in de nieuw te bouwen 
combinatie-meldkamer van Brandweer, politie en ambulance. 

 Na een verdere visie-ontwikkeling van Kollumerzwaag in de komende maanden zullen 
dorpsbelangen en gemeente in samenspraak met alle partijen afwogen en met lokaal draagvlak 
strategische keuzes moeten maken voor mogelijkheden om in een meerjarenstrategie tot 
uitvoerbare projecten te komen. 
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 Speerpunt 5: Leefkwaliteit  
 
 
Trends en ontwikkelingen 
 
Milieu en de zorg voor een goede leefomgeving maakt een integraal onderdeel uit van het totale 
gemeentelijke beleid. Een andere trend die zich voordoet, is het ontwikkelen van gebiedsgericht 
milieubeleid, waarbij voor elk gebiedstype in een gemeente specifieke milieuambities geformuleerd 
worden.  
 
Visie van de ChristenUnie 
 
De ChristenUnie gelooft dat de mens de schepping van de Schepper heeft ontvangen, om die te 
bebouwen én te bewaren. We hebben de natuur als het ware in bruikleen. Dat schept een grote 
verantwoordelijkheid. De schepping bestaat niet alleen uit mensen. Samenleven, ook met dieren en 
met de natuur!  Een goede leefkwaliteit herbergt al deze aspecten in zich.  
 
Wat moet er gebeuren 
 
Afval 
 
Afvalbeperking en hergebruik van goederen staat hoog op de prioriteitenlijst van de ChristenUnie. We 
zijn blij met de gescheiden inzameling van oud papier naast het groente- fruit en tuinafval en het 
huishoudelijk afval. We zijn warm voorstander van de knipkaart voor inwoners van de gemeenten 
waarmee in beperkte mate gratis grof vuil naar het stort kan worden gebracht. Groenafval moet altijd 
gratis naar het stort kunnen worden gebracht. Tegelijkertijd willen we sterk inzetten op vermindering 
van afval door middel van voorlichting en hergebruik. In dat kader past ook een verkenning in 
hoeverre de principes van Cradle 2 Cradle (= hergebruik van grondstoffen in nieuwe produkten) in 
Kollumerland kunnen worden ingevoerd. Dat past in de lijn die is ingezet tijdens de Groene Week die 
vorig jaar werd gehouden.  
 
Groenvoorzieningen 
 
Mensen wonen en verblijven graag in een groene omgeving. Onderhoud van de groenvoorzieningen 
is van belang. Anders dreigt al snel verrommeling. In dat kader is het van belang dat het 
groenstructuurplan op korte termijn wordt omgezet in een beheerplan. 
 
Aanpak van lokale overlast van hondenpoep in groenvoorzieningen en op speelplekken zal door de 
gemeente moeten worden ondersteund. 
 
Landschap 
 
De gemeente dient toe te zien op onderhoud van het landschap. Afspraken in het kader van de 
Ecologische Hoofdstructuur en de inrichting van het Nationaal Landschap De Noardlike Fryske 
Walden moeten worden nagekomen. Daarbij zijn de belangen van boeren van groot belang. Hun rol 
als drager van het landschap moet ten volle benut worden. Boeren kunnen een belangrijke speler zijn 
als het gaat om het aanbieden van blauwe (bijvoorbeeld wateropvang) en groene diensten (agrarisch 
natuurbeheer). Eens per jaar voert de gemeente overleg met boerenorganisaties en individuele 
boeren. 
 
Het behoud en onderhoud van Elzensingels is belangrijk, evenals het behoud van het open 
kleilandschap in het noordelijk deel van de gemeente. De gemeente ziet daarop toe en maakt zich 
sterk voor behoud van de landelijke en Europese subsidies voor onderhoud van het 
Elzensingellandschap. 
 
Bodem, lucht en water 
 
De gemeente Kollumerland c.a. beoordeelt de milieukwaliteit als goed. De ChristenUnie meent dat er 
op het gebied van water nog veel te winnen is. Inzet is besparing op waterverbruik door huishoudens 
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en bedrijven. In dat kader kan ook gekeken worden naar een koppeling van het gebruik van  
drinkwater met het rioolrecht. Verder pleit de ChristenUnie voor verdere scheiding van regenwater en 
afvalwater. Ook kan voor nieuwbouw- of herstructureringsprojecten gekeken worden naar de mogelijk 
gebruik van vernieuwende concepten bijvoorbeeld die waarbij het „grijze afvalwater‟ gebruikt wordt  
voor het doorspoelen van het toilet.   
 
Energievoorziening 
 
Kollumerland c.a. heeft zich er toe verplicht in 2020 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat er in dat 
jaar evenveel energie moet worden opgewekt dan dat er wordt gebruikt. Op diverse terreinen wordt 
daarvoor inspanning geleverd.  
De ChristenUnie ziet grote mogelijkheden voor energiebesparing, ondermeer door energiebesparende 
maatregelen in woningen. Daarnaast zullen binnen de gemeentegrenzen vormen van duurzame 
opwekking moeten worden gerealiseerd. In het bijzonder denken we dan aan het windmolencluster 
binnen het zoekgebied in onze gemeente. Om draagvlak hiervoor te vergroten vindt de ChristenUnie 
dat nadrukkelijk gekeken moet worden naar mogelijkheden voor participatie in het windmolencluster 
door bewoners uit de directe omgeving en wellicht ook de gemeente zelf. In Denemarken zijn goede 
voorbeelden van succesvolle windmolenprojecten waarin burgers participeren.  
 
Natuur- en Milieu Educatie   
 
De zorg voor de natuur hangt af van de heersende maatschappelijke waardering voor de natuur om 
ons heen. Burgers zijn zich er vaak niet van bewust dat afgerande sloten (niet-natuurlijke oevers, 
maar houten beschoeiingen) ongeschikt zijn voor flora en fauna, dat verkeerde onkruidbestrijding ook 
vogels en dieren verjagen en dat het weggooien van batterijen in de grijze container uiteindelijk ook de 
kwaliteit van het water negatief beïnvloedt om maar een paar voorbeelden te noemen. Het gebrek aan 
kennis van - en affiniteit met de natuur moet blijvend de aandacht krijgen. Door te investeren in kennis 
wordt er waardering, draagvlak en respect gecreëerd voor de toekomst. Hiermee is het van groot 
belang de natuur- en milieueducatie in regionaal verband te blijven ondersteunen.   
Jongeren dienen met nadruk betrokken te worden bij Natuur- en Milieu Educatie. Wat de ChristenUnie 
betreft zou naast het basisonderwijs ook het voortgezet onderwijs daarbij betrokken moeten worden. 
 
De ChristenUnie pleit voor 
 

 Verminderen van afval door voorlichting en hergebruik 

 Jaarlijks overleg tussen agrariërs en gemeente 

 Behoud van elzensingels 

 Waterverbruik verminderen en inzetten op innovatie in waterbeheer 

 Mogelijkheden voor energiebesparing in woningen stimuleren met v oorlichting en subsidie 

 Het mogelijk maken van een zo goed mogelijk landschappelijk in te passen windturbinecluster 
voor een effectieve productie van voldoende duurzame energie op een geschikte plek in de 
gemeente, waarbij tegelijkertijd alle solitaire windturbines worden gesaneerd voor verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit.  

 Ook jongeren in het voortgezet onderwijs betrekken bij Natuur en Milieueducatie 

 Voldoende speelvoorzieningen voor jeugd en jongeren 
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 Speerpunt 6: Mobiliteit en Infrastructuur   
 
 
Trends en ontwikkelingen 
 
De visie van de ChristenUnie 
 
De overheid moet zorgen voor een goed niveau van infrastructuur voor wonen, arbeid, verkeer en 
communicatie zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en 
bedrijven hun werk kunnen doen.  
De ChristenUnie laat zich leiden door drie criteria: veiligheid, milieu en leefbaarheid. 
 
Rol van de overheid / rol van de samenleving 
 
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat grote dorpen en bedrijfsterreinen goed bereikbaar zijn via het 
wegennet. Obstakels die de bereikbaarheid verslechteren zullen zoveel mogelijk worden  
weggenomen. Fietspaden en wandelpaden moeten goed worden onderhouden en veilig zijn. Bij de 
Provincie dringt de gemeente aan op een goede bereikbaarheid met het Openbaar Vervoer op het 
platteland. Ook in de avonduren moet er een bus door de dorpen rijden. De gemeente zorgt voor goed 
halteplaatsen met Abri en fietsenstalling    
 
 De ChristenUnie pleit daarom voor:  
 
Veiligheid 
 

 Schoolkinderen op de fiets zijn kwetsbare weggebruikers. De gemeente stimuleert het gebruik van 
de fiets op korte afstanden en zorgt daarom voor veilige schoolroutes. Waar nodig worden 
fietspaden aangelegd en bij oversteken krijgen fietsers zoveel mogelijk voorrang. De gemeente 
laat met borden of andere merktekens duidelijk aan andere weggebruikers zien dat ze zich op een 
schoolroute bevinden. 

 Diverse wegen in Kollumerland zijn in slechte staat. De gemeente maakt haast met het 
opknappen van wegen om verdere achteruitgang te voorkomen. 

 Te veel jonge automobilisten in onze regio rijden onder invloed van drugs of alcohol. De 
ChristenUnie dringt aan op blijvende voorlichting onder jonge weggebruikers, ook na het 
beëindigen van de provinciale „Actie -25% verkeersslachtoffers‟ waaraan onze gemeente 
meedoet. Verder wordt door goede controle de pakkans van jonge drankrijders vergroot. 

 Duisternis is een belangrijke kernkwaliteit van onze gemeente. Om die duisternis te bevorderen 
wordt meer en meer gewerkt aan dynamische wegverlichting die slechts oplicht als er verkeer 
nadert. Daarnaast zoekt de gemeente in het kader van energiebesparing naar mogelijkheden om 
de huidige armaturen te vervangen door armaturen met ledverlichting. 

 
Openbaar Vervoer 
 

 De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de provincie. Het is 
vraaggericht opgesteld en voldoet goed. De ChristenUnie dringt aan op blijvend goed openbaar 
vervoer in de dorpen van Kollumerland c.a. Ook in de avonduren moet er een bus rijden, als goed 
alternatief voor de auto. Haltes in de dorpen zijn voorzien van een zoveel mogelijk hufterproof Abri 
en een fietsenstalling.  

 
Communicatie 
 

 Het platteland is zeer gebaat bij een goed communicatienetwerk. De communicatiestructuren 
lopen echter bij die in het stedelijk gebied. De ChristenUnie pleit voor de aanleg van een dekkend 
netwerk van glasvezel (in elk geval in alle dorpen). Met het dekkend glasvezelnetwerk wordt onder 
meer de deur geopend naar nieuwe vormen van E-services die van groot belang kunnen zijn bij 
het behoud van de leefbaarheid op het platteland.     
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 Speerpunt 7: Fysieke en Sociale Veiligheid  
 
 
Trends en ontwikkelingen 
 
Kollumerland c.a. staat bekend als een van de meest veilige gemeenten in Nederland. Toch voelen 
niet alle inwoners zich even veilig. Incidenten kunnen het gevoel van veiligheid gemakkelijk 
wegnemen waardoor de balans ineens negatief uitslaat. De gemeente moet zich inspannen voor een 
veilig leef- en woonklimaat. Overlast in welke vorm dan ook moet worden tegengegaan. Door 
afnemende politiesterkte in de regio staat de veiligheid onder druk. 
 
De visie van de ChristenUnie 
 
De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Maar ook burgers, zowel 
individueel als collectief, hebben hierin een rol. De overheid staat voor een duidelijke handhaving van 
normen en waarden. Vertegenwoordigers van de lokale driehoek (burgemeester, politie en justitie) 
hebben daarin elk hun eigen taak en zorgen voor een nauwe, efficiënte en doeltreffende 
samenwerking.  
 
Voorkómen van normoverschrijdend gedrag is belangrijk. Handhaving en preventie dienen in 
evenwicht te zijn. Partners in preventie zijn onder andere welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs en 
gezondheidszorg. Samenwerking tussen al deze partijen is van belang. 
  
Burgers zijn actief betrokken bij veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Burgers zijn de oren en ogen 
van de politie. Overlastgevend en crimineel gedrag moeten daarom blijvend gemeld worden bij de 
politie. Burgers spreken hun medeburgers aan op ongewenst en asociaal gedrag waarbij hun eigen 
veiligheid natuurlijk niet uit het oog mag worden verloren. Burgers hebben respect voor hun 
medeburger, andermans eigendommen en de leefomgeving. Aanpak van probleemjongeren: hard als 
het moet, zacht als het kan. 
 
Voor de ChristenUnie kan er geen sprake zijn van het gedogen van drugs, coffeeshops, drankketen, 
(illegale) prostitutie en andere situaties die veiligheidsrisico‟s met zich meebrengen. Gedogen is geen 
oplossing, het creëert alleen maar weer nieuwe problemen. De overheid stelt duidelijk wat wel en niet 
mag en heeft oog voor onderliggende problemen. 
 
Wat wil de ChristenUnie 
 

 Vacatures voor buurt- en wijkagenten moeten met voorrang worden ingevuld. Zij zijn het directe 
aanspreekpunt voor inwoners. Het is belangrijk dat de wijkagent goed bekend is. De ChristenUnie 
stimuleert het geven van voorlichting in het onderwijs zodat ook jongeren hun wijkagent leren 
kennen. 

 Blijvende inzet voor een voldoende sterk en geoefend brandweerkorps, waarbij vrijwillige 
brandweer uitgangspunt is van beleid. 

 Om overlast door hangjongeren tegen te gaan blijven inzetten op vindplaatsgericht jongerenwerk. 
Samen met de jongeren zoekt de gemeente naar mogelijkheden om overlast te beperken.   

 Zorg dat een (drank)ketenbeleid opgesteld wordt waardoor handhaving mogelijk wordt en 
uitwassen kunnen worden voorkomen. 

 Zoveel mogelijk regionaal toewerken naar horecasluiting (deuren dicht) vanaf in elk geval 2.00 uur 
(of in overleg met partijen nog eerder) met definitieve sluiting om 04.00 uur (in plaats van 
horecasluiting (deuren dicht) vanaf 03.00 uur en definitieve sluiting om 05.00 uur in huidige 
situatie) onder meer i.r.t. stimulering „vroeg op stap‟ en verbetering gezondheid jongeren. 

 Zorg voor lage drempels voor het doen van aangifte. 

 Versterk de sociale samenhang tussen mensen en groepen mensen door het faciliteren van 
dorpsverenigingen en via dorpsbelangen ook wijk- en buurtverenigingen. 
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 Speerpunt 8: Sturende en dienstverlenende gemeente 

 
 
Trends en ontwikkelingen 
De positie van de gemeente wordt voor de inwoners steeds belangrijker. Het Rijk en de provincie 
decentraliseren allerlei taken naar de gemeente. Die vele en vaak nieuwe taken vragen om een goed 
toegerust ambtenarenapparaat en een efficiënte uitvoering. Mede daardoor is er ook een tendens naar 
schaalvergroting. Kolumerland c.a. moet voortdurend kunnen aantonen dat zij in staat is tot effectief en 
efficiënt handelen. Tot nog toe kon Kollumerland c.a. mede door samenwerking met de buurgemeenten 
in de Noordoost Friese Aanpak (NOFA) de taken nog naar behoren uitvoeren. Recent is de 
samenwerking in NOFA echter meer op projectbasis. Intensivering van de NOFA-samenwerking lijkt 
voor buurgemeente(n) op dit moment geen optie meer te zijn. 
 
In veel Friese regio‟s wordt nagedacht over schaalvergroting en/of inmiddels daadwerkelijk gekoerst op 
fusie. Schaalvergroting van gemeentes lijkt ook binnen deze regio onontkoombaar nu zowel 
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de onderlinge banden aanhalen en aan de andere zijde van onze 
gemeente Dongeradeel en Dantumadeel de komende jaren lijken te gaan koersen op fusie. De 
gemeenteraad van Kollumerland c.a. staat de komende tijd dan ook voor een belangrijke strategische 
keuze. Kollumerland c.a. kan in deze situatie drie dingen doen: 

 
1) De discussie over de toekomst op de lange baan schuiven; 
2) Kiezen voor een fusietraject met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel binnen afzienbare termijn; 
3) Kiezen voor een fusietraject met Dantumadiel, Dongeradeel (en eventueel ook Ferwerderadiel) 

binnen niet al te lange termijn. 
 
Visie van de ChristenUnie 
 
Keuzes voor schaalvergroting willen wij voeren gericht op inhoud, kwaliteit, draagvlak en 
herkenbaarheid, waarbij belangen van burgers en bedrijven voorop staan. Een herindeling slechts 
gemotiveerd door de kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal inwoners) verdient niet onze steun.Tegelijkertijd 
zoekt de ChristenUnie altijd de constructieve samenwerking met omliggende gemeenten, de regio en 
de provincie. De ChristenUnie wenst voor inwoners en bedrijven een krachtig gemeentebestuur en 
goed toegeruste ambtelijke organisatie om gedragen door een visie een daadkrachtige gemeente te 
kunnen zijn.  
 
Het op de lange baan schuiven van een belangrijke discussie over de toekomst van de gemeente 
Kollumerland c.a. is in de visie van de ChristenUnie niet in het belang van inwoners en bedrijven. De 
kansen om door schaalvergroting de kwaliteit van de dienstverlening aan bedrijven en inwoners te 
verbeteren moeten ook in het licht van een steeds groter en complexer takenpakket serieus worden 
genomen.  
 
Hierbij heeft een fusie-optie met buurgemeenten Dongeradeel en Dantumadeel zeker aanknopings-
punten, maar heeft tegelijkertijd als risico dat de samenwerking met strategisch belangrijke partner 
Achtkarspelen zeker op de langere termijn minder wordt. De as Kollum – Buitenpost is en blijft 
belangrijk voor het benutten van gezamenlijke kansen juist op de langere termijn. Bij een dergelijke 
keuze zouden bijvoorbeeld ook de dorpen Zwaagwesteinde en Kollumerzwaag in één gemeente komen 
te liggen. In dat geval zou de ChristenUnie pleiten voor het behoud van het landelijke karakter tussen 
Kollumerzwaag en Zwaagwesteinde. Hoewel deze optie niet de eerste voorkeur heeft van de 
ChristenUnie blijft dit een waardevol alternatief in het geval onderstaand scenario om één of andere 
reden niet haalbaar zou blijken te zijn. 
 
In de visie van de ChristenUnie heeft het overwegen van een fusietraject met de buurgemeente 
Achtkarspelen (en eventueel ook Tytsjerksteradiel) voor inwoners en bedrijven in Kollumerland c.a. de 
meeste aanknopingspunten. Deze optie kan in de komende tijd met alle betrokkenen serieus nader in 
beschouwing worden genomen om daarmee de kwaliteit van de dienstverlening in het belang van 
inwoners en bedrijven duurzaam te versterken. Een nieuwe sterke gemeente kan de noodzakelijke 
samenwerking met andere (nieuwe) gemeenten in de regio meer vorm en inhoud geven om daarmee 
vooral ook de sociaal-economische ontwikkeling van noordoost Fryslân samen met partijen een extra 
impuls te geven.  
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Behoud van zelfstandigheid door de komende tijd een fors aantal taken uit te besteden aan de (fusie-
)organisatie(s) van (een) buurgemeente(n) is een theoretisch alternatief, welke in de praktijk niet 
eenvoudig uitvoerbaar en waarvan de bestuurlijke aansturing uiterst gecompliceerd is. In een dergelijk 
model zal de gemeenteraad nog vaker dan nu het beleid van buurgemeenten over moeten nemen om 
de uitvoering van beleid werkbaar te houden voor de (gezamenlijke) ambtelijke organisatie(s). De 
democratische legitimatie van besluitvorming in de gemeenteraad wordt daarmee bemoeilijkt. Omdat 
een uitbestedingsmodel aan buurgemeente(n) veel nadelen kent, heeft een dergelijk scenario niet onze 
voorkeur. 
 
Op korte termijn is in elk geval het behoud van de strategische samenwerking met alle gemeenten in de 
regio van groot belang voor de toekomst van inwoners, bedrijven en instellingen. De ChristenUnie wil 
hierop blijven inzetten. 
 
Rol van de overheid / rol van de samenleving 
 
Voor de ChristenUnie is voldoende ruimte geven aan het particuliere initiatief van belang. De inzet op 
maatschappelijk terrein buiten de gemeentegrenzen is slechts bij uitzondering een zaak van de 
gemeente. Wij willen bevorderen dat millenniumdoelstellingen behaald worden zonder het voor de 
burger te willen oplossen. Waar de gemeente zelf aan zet is geeft zij het goede voorbeeld.  
 
De ChristenUnie wil een gemeentelijke organisatie die dienstbaar is aan de samenleving en zoveel 
mogelijk via één loket open, transparant, service- en klantgericht handelt. Hierbij is het in de visie van 
de ChristenUnie van groot belang voor burgers en bedrijven dat het gemeentebestuur een solide 
begrotingsbeleid als uitgangspunt heeft. 
 
Zondagsrust 
Vanuit onze christelijke levensovertuiging pleiten wij voor zondagsrust en in het verlengde daarvan 
voor blijvende sluiting van winkels op zondag. Een collectieve rustdag is buitengewoon waardevol in 
een hectische samenleving. Mensen moeten samen met familie, vrienden, buren een gezamenlijke 
vrije dag kunnen beleven. Dat lukt niet als iedereen op andere dagen van de week vrij heeft. De 
ChristenUnie ziet de zondagsrust dan ook als een gave van God, niet om mensen te beknotten. 
  
Grenzen en respect 
De ChristenUnie wil ruimte geven aan religies en levensovertuigingen, maar wel binnen de grenzen 
van de wetgeving! De ChristenUnie wil bevolkingsgroepen niet stigmatiseren. Zij wil de ogen echter 
ook niet sluiten voor onrecht en onderdrukking en voor zaken die mensen in een uitzichtloze situatie 
houden en een voedingsbodem zijn voor onder meer (jeugd)criminaliteit. Preventie via voorlichting en 
educatie, ook op scholen, is hierbij van cruciaal belang. Het oog hebben voor waarden van algemeen 
belang en gemeenschapzin zal in de visie van de ChristenUnie meer uitgedragen moeten worden in 
de komende periode in samenspraak met (lokale) partners.  
 
De ChristenUnie pleit daarom voor:  
 

 Vanwege het collectieve rustmoment voor het gesloten houden van winkels op zondag om hierbij 
zeker ook ruimte te geven aan het beleven van het geloof. 

 Jaarlijks een sluitende begroting, zowel bij de structurele gelden als bij de „eenmalige‟ gelden. 

 Goede afweging van ambitieniveau van de gemeente en de hoogte van de gemeentelijke lasten. 

 Dat de lasten in Kollumerland c.a. moeten niet meer dan noodzakelijk verhoogd mogen worden. 

 Structurele lasten moeten met „structurele middelen‟ worden gefinancierd, waarbij een goede 
planning van onderhoudbudgetten en degelijke investeringsramingen noodzakelijk is. 

 Behoud en blijven stimuleren van het gebruik van tweetaligheid, Fries en Nederlands, zoals in de 
afgelopen jaren als beleid is ingezet aansluitend op de behoefte van burger(s). Daarnaast ook het 
gebruik van lokale (dorps-)dialecten respecteren. 

 De komende tijd een duidelijke keuze maken voor toekomstige herindelingspartner(s) in de regio, 
zodat de onderlinge samenwerking daar ook beter op kan worden afgestemd. 

 Naast het maken van keuzes voor een mogelijk kansrijk herindelingstraject de komende tijd blijven 
inzetten op strategische samenwerking met alle gemeenten in noord-oost Fryslân. 

 Stimuleren en uitdragen van algemene (gezamenlijke) belangen en gemeenschapszin onder 
burgers.  


