Verkiezingsprogramma Actief Lokaal 2022 – 2026

INLEIDING
Actief Lokaal (AL) bestaat onder andere uit leden van het CDA, de PvdA en de Partij voor de Dieren.
Een mix van jong en oud, zeer ervaren raadsleden en kersverse nieuwkomers. Actief Lokaal is een
nieuwe politieke partij die op 16 juni 2021 notarieel is opgericht en die zich wil inzetten voor alle
inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân. Wij hebben met elkaar nagedacht, gesproken en
gedebatteerd over de keuzes van vandaag die goed zijn voor morgen! Wij streven naar welzijn voor
iedere inwoner van onze gemeente en een leefbare planeet met een groene toekomst voor onze
kinderen en kleinkinderen. Economie en samenleving gaan wat ons betreft niet ten koste van onze
prachtige natuur in Noardeast-Fryslân waar rust en ruimte nog bestaan en waar wij zuinig op willen
zijn!
Te vaak lopen we in gemeenteland tegen korte termijn voorstellen en beslissingen aan. Voor Actief
Lokaal heeft ‘’het rentmeesterschap’’ een waardevolle betekenis die niet bij de boeren ophoudt, maar
die om samenwerking en bewustwording van elk individu vraagt en waarin de lange(re) termijn niet
uit het oog wordt verloren. De fundamenten van ons verkiezingsprogramma zijn de 6 gemeentelijke
programma’s, waaronder wonen, werken, zorg en onderwijs. Met andere woorden: “de sociale
paragraaf”. Uitsluiting en discriminatie zijn voor ons onaanvaardbaar. Actief Lokaal wil zich actief
inzetten voor verbeteringen op alle gemeentelijke terreinen en wil daar waar mogelijk met een
alternatief komen. Maar we zullen het ook laten horen wanneer het wel goed gaat.
Cootje Klinkenberg, fractievoorzitter Actief Lokaal.
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PROGRAMMA 1: YNWENNER EN BESTJOER
Communicatie
Verbetering van de communicatie met de inwoners is wat Actief Lokaal betreft noodzaak en daarom
een speerpunt. Onze inwoners hebben er recht op serieus genomen te worden en snel antwoord te
krijgen. Wij pleiten voor verbetering en ruimere mogelijkheid van de inspraak, korte lijnen, snellere
reacties. Ieder wijk- en/of dorpsbelangbestuur krijgt een rechtstreekse lijn met de ambtenaar
openbare ruimte. Wat preventie en goede samenwerking met de jeugd- en maatschappelijk werkers
betreft pleiten wij voor meer agenten in de wijken.
Nu wij een gemeente met een groot gebied zijn is Actief Lokaal voorstander van periodieke
enquêtes/petities onder de inwoners om te kijken/monitoren hoe het er voor inwoners belangrijke
beleidsthema’s voorstaat. Wij zijn ervan overtuigd dat dit instrument stroperige juridische conflicten
kan voorkomen.
De dienstverlening van onze gemeente staat op een hoog peil Actief Lokaal wil dat zo houden door in
Ferwerd en Kollum een loketvorm te behouden, dat in de toekomst overgaat naar digitale loketten.
Gemeentelijke belastingen en kwijtschelding
Actief Lokaal is tegen verhoging van de
gemeentelijke belastingen, de last mag
niet boven “Het Fries gemiddelde”
uitstijgen. Actief Lokaal wil dat in de
toekomst de ramingen van de begrotingen
veel realistischer gemaakt worden, zodat
overschrijdingen en vooruitschuiven
voorkomen worden. Voor lage inkomens
(kunnen zowel ondernemers, werkenden
als bijstandsgerechtigden zijn) blijft de
kwijtschelding bestaan. Na het eerste jaar
volgt de kwijtschelding automatisch.

GEEN DURE AMBITIEUZE MEGA PROJECTEN
Noordelijke stadsentree
Het plan noordelijke stadsentree mag wat Actief Lokaal betreft in de ijskast en wachten op een
betere financiële positie van de gemeente.

Geen loopbrug in Dokkum
Actief Lokaal is tegen de loopbrug die
zogenaamd het winkelend publiek bedient om
eerder in de binnenstad te zijn. Het is een dure,
Bolwerkvernietigende insteek, die de
voetgangers 30 meter minder laat lopen.
Historisch, cultureel en financieel
onverantwoord!
Tegen project Holwerd aan Zee
Met dit project, waar zelfs geen MER (Milieu Effect Rapportage) en waarbij de MKBA
(Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) bij voorbaat al aangeven, dat het niet realistisch is en de
gevolgen voor de natuur en het onderhoud voor de toekomst, niet bekend zijn, stemmen wij niet in.
Daarom zijn wij tegen financiële deelname van de gemeente van de extra 5 miljoen euro Holwerd
aan Zee en hebben wij een ALternatief
Herindeling
Een herindeling, met de gemeente Dantumadiel is voor Actief Lokaal wel altijd een positieve optie
geweest. Meer bestuurskracht en ook zekerheid voor het huidige personeel staan bij ons hoog in het
vaandel. Wij hopen dan ook van harte dat het er op korte termijn alsnog van gaat komen.

PROGRAMMA 2: MIENSKIP
Besturen van dorpsbelangen en wijkraden kunnen wat Actief Lokaal blijven rekenen op
ondersteuning en voortzetting van het dorpen- en wijkenfonds. Leefbaarheid, behoud van
voorzieningen en scholen op de dorpen vinden wij heel belangrijk. Wijken krijgen een eigen ruimte,
waarin het welzijnswerk een grote rol speelt. Incidentele financiën middelen van dure ambitieuze
onhaalbare projecten kunnen ingezet worden om dorpshuizen te renoveren en te verduurzamen en
“eigen ruimten” in de wijken te realiseren.

Vluchtelingen
Oorlogsvluchtelingen en anderen die hun leven niet zeker zijn, zijn wat Actief Lokaal welkom. De
opvang staat wel in goede verhouding ten opzichte van het aantal inwoners in dorp en/of wijk. Als
het COA (Centrum Orgaanopvang Opvang Asielzoekers) namens het Rijk een beroep op onze
gemeente doet zijn asielzoekers, die er recht op hebben, welkom in onze gemeente.
Jongerenparticipatie
Jongeren voelen zich zowel tijdens als voor de Coronacrisis niet gehoord door besluitvormers. Door
het experiment “de OPP-app” is er veel input opgehaald en heeft bewezen een mooie eerste stap
van jeugdparticipatie te zijn. Actief Lokaal wil met een voorstel komen om een pilot op te starten om
een app (snelle en effectieve denktank) te starten waar jongeren mee kunnen praten over voor hen
belangrijke voorstellen en besluiten.

Sport en muziek
Bijna de helft van de Nederlandse jeugd tot 18 jaar beweegt te weinig. De motorische vaardigheden
gaan achteruit en het overgewicht neemt toe. Actief Lokaal bezuinigt niet op sport, de muziekschool
en cultuur. Muziekles op school blijft bestaan. Actief Lokaal houdt de contributies en tarieven laag.
Voor kinderen van ouders met een laag inkomen komt er een extra compensatieregeling en wordt er
ook verwezen naar het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld. Sportbeoefening draagt bij aan de
gezondheid, maar ook aan de sociale cohesie. Wij vragen sportverenigingen in samenwerking met de
buurtcoaches om minimaal één keer per jaar de sport de buurt in te brengen.

Kunst en cultuur
In de eerste raadsagenda staat dat cultuur van groot belang is! Nu de meerderheid van de
gemeenteraad besloten heeft dat voor het gelijkblijvend budget (met gevolgen voor de verdeling van
de subsidies voor theaters en podia) veel meer geleverd moet worden kunnen daardoor in de
toekomst geen nieuwe initiatieven financieel worden gesteund. Aan Theater Sense wordt
aanmerkelijk minder subsidie verstrekt en kan hierdoor nog minder aantrekkelijke voorstellingen
aanbieden. Het verdere bestaan staat onder druk en wordt hierdoor op het spel gezet. Actief Lokaal
wil in de komende raadsperiode juist meer financiële middelen beschikbaar stellen, omdat wij voor
verschraling van deze sectoren vrezen. Actief Lokaal heeft tegen het gelijkblijvend budget gestemd.

PETITIE TEGEN VERKOOP GROTE KERK DOKKUM
De kerk (gedeeltelijk eigendom van de gemeente Noardeast-Fryslân) is door de historie nauw
verweven met de stad Dokkum. Verkoop van de kerk is wat Actief Lokaal betreft onbespreekbaar. De
historische, religieuze en culturele waarden mogen niet voor 1 euro verkwanseld worden en door
verkoop in handen van ondernemers komen. Op jaarbasis bezoeken 10.000 bezoekers deze kerk. Het
is een plek met meer dan duizend jaar geschiedenis, met onder andere het monumentale orgel en de
nagedachtenis aan Ds. Cohen. Ook de daaraan verbonden pastorie en de stiltetuin met de
moerbeiboom, geplant in 1750 zijn uniek. Een kerk waarin – elk jaar – de vele bezoekers even
pelgrim kunnen zijn en de stilte vinden, op zoek naar zingeving. De karakteristieke toren, de
westelijke muur, de stiltetuin en de moerbeiboom zijn nu nog eigendom van de burgerlijke gemeente
en daarom is de petitie gericht aan de gemeente Noardeast-Fryslân, die medeverantwoordelijk is en
de verkoop zal kunnen voorkomen. Actief Lokaal is daarom een petitie tegen de verkoop aan
ondernemers van de Grote Kerk in Dokkum gestart. AL wil de Bonifatiuskerk overdag als museum
openstellen waar inwoners en toeristen terecht kunnen voor het verhaal van Bonifatius.

FRIESE TAAL.
Actief Lokaal koestert de Friese taal. Drietalige scholen waaronder het Fries onderwijs is voor ons een
must. Leerlingen van de basisschool leren de eigen taal spreken, lezen en schrijven, om zich in hun
moedertaal te kunnen uitdrukken. Wetenschappelijk is bewezen dat kinderen zich spelenderwijs
diverse talen machtig kunnen maken. Drietaligheid geeft veel mogelijkheden voor de toekomst.
Afval
Actief Lokaal heeft 1 juli 2021 een motie
ingediend tegen de aanschaf van de blauwe
containers. Wij zijn voor het behoud van de
inkomsten van kerken, scholen, clubs en
verenigingen, die tot grote tevredenheid al
jaren trouw het oud papier ophalen. Geen
dure aanschaf blauwe containers, zijlader en
kosten chauffeur. Nu grijze en groene
containers aangeschaft zijn wordt er wat
Actief Lokaal bespaart door minder frequent
groen afval in de wintermaanden op te
halen. Een container van 240 liter zit immers
na twee weken in deze periode lang niet vol! Actief Lokaal stemde als enige tegen de aanschaf van de
groene en grijze containers die de gemeente 1,5 miljoen euro heeft gekost en in onze ogen niet
nodig was.

PROGRAMMA 3: SOARCH EN WOLWÊZEN
Zorg
Iedere inwoner krijgt de zorg, die zij/hij nodig heeft! Eenzaamheid wordt preventief bestreden.
Wijkraden, dorpsbelangen, maatschappelijke organisaties en kerkgenootschappen trekken hierin
samen met de gemeente op, zodat de hulpvraag binnen de wijk/straat snel opgelost wordt. We zijn
trots op de zorgondernemers die jeugdzorg verlenen. Actief Lokaal wil meer duidelijkheid en
transparantie over de werkwijze van de gebiedsteams.
De Sionsberg
Onze gemeente omvat een groot gebied waarbij Actief Lokaal de Spoed Eisende Hulp (SEH) en de
geboortezorg weer terug wil zien in de Sionsberg Dokkum. Actief Lokaal wil dat het gesprek met de
zorgverzekeraar opnieuw gestart wordt.
Voedselbank en SUN
Onze gemeente blijft organisaties als de voedselbank en Stichting Urgente Noden (SUN) financieel
steunen.

Huishoudelijke hulp
Indicatie voor huishoudelijke hulp is wat Actief Lokaal betreft alleen voor inwoners met een laag
inkomen. Sinds 2019 kunnen ook inwoners met vermogen en hoog inkomen hiervan gebruik maken.
Wij hebben diverse keren een moreel appel op hen gedaan om ervan af te zien. Door deze financiële
toename zijn er minder uren beschikbaar en kan andere belangrijke zorg vanuit de WMO niet aan
inwoners verleend worden.

Koopkracht inwoners met laag inkomen
Door inflatie, oplopende energie-, grondstoffen- en voedselprijzen daalt de koopkracht en dat komt
voor lage inkomens keihard aan. Gemeenten zijn wettelijk nogal beperkt. Het Rijk zal snel meer
financiële mogelijkheden voor deze, ook in onze gemeente groeiende doelgroep, moeten creëren.
Kwijtschelding van de gemeentelijke belasting voor inwoners met een laag inkomen (tot 120%) blijft
bestaan en wordt na het eerste jaar automatisch verstrekt.

PROGRAMMA 4, WURK, BEDRIUW EN REKREAASJE
Duurzame toekomst en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Door de energietransitie/transitiewarmte liggen er volgens Actief Lokaal grote kansen voor de
samenwerking tussen de 3 O’s, Onderwijs, Ondernemers en Overheid (ook regionaal).
Onderwijsprogramma’s, mbo-opleidingen in samenwerking met installateurs (bij)scholing aan
jongeren, zij-instromers, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden
betere kansen voor hun toekomst. Ondernemers en het Werk/Leerbedrijf DOKwurk spelen in dit
verband een grote rol bij het verstrekken van duurzame werkgelegenheid.

REPAIR CAFÉ
Actief Lokaal vindt dat er in Dokkum een Repair Café moet komen. Het heeft een aantal belangrijke
pijlers. Het verminderen van afval en het behouden van reparatiekennis. Maar vooral ook een sociale
functie. Een Repaircafé brengt mensen samen die elkaar anders niet zo snel zouden tegenkomen. De
reparateurs beschikken over waardevolle kennis die niet altijd benut en gezien wordt. Door een
Repaircafé zien inwoners ook dat “iets doen voor het milieu” niet lastig ingewikkeld of duur hoeft te
zijn.

ENERGIETRANSITIE/TRANSITIEWARMTE
Initiatieven, zoals van de Stichting Elkenien Grien, dat in samenwerking met bedrijven, gratis advies
door energiecoaches en technici aan onze inwoners geeft, heeft de steun van Actief Lokaal. Dat
betekent, dat de gemeente deze en soortgelijke initiatieven financieel steunt. Het scheelt de
gemeente immers veel ambtelijke uren, een fysiek energie loket en andere kosten.
Megawindturbines
Actief Lokaal volgt hierin het huidige provinciaal beleid. Staat geen landschapsvervuilende
windturbines toe met uitzondering van het “Groninger model” op boerenerven voor eigen
energievoorziening.
RES
(Regionaal Energie ). Onze gemeente heeft de RES voor ons gebied vastgesteld. Actief Lokaal steunt
de zonneladder (eerst zonnepanelen op daken). Actief Lokaal staat alleen zonneweides toe in
coöperatievorm met alle omwonenden.

“De Groene Kerk”
De Groene Kerk heeft onze steun. Vanuit bewustwording en bezinning wordt individueel gewerkt aan
een duurzame persoonlijke levenswijze, die navolging verdient.

Isoleren
Inwoners die hun woning willen isoleren (eerste stap) kunnen door gebruik te maken van bestaande
gemeentelijke leningen met lage rentepercentages op steun van Actief Lokaal rekenen.
Recreatie en toerisme
Actief Lokaal juicht recreatie en toerisme toe het biedt werkgelegenheid aan ondernemers en hun
medewerkers. Om ondernemers voor de toekomst bestaanszekerheid te garanderen zijn wij
tegenstander van grote projecten, zoals vakantieparken, maar ondersteunen lokale initiatieven op
kleine schaal. Toeristen moeten kunnen blijven genieten van de rust en de ruimte, de culturele en
historische pracht van onze gemeente.
Bedrijfsterreinen
Actief Lokaal is tegen de komst van zware vervuilende industrie, maar staat als er vraag naar is op
passende schaal in Dokkum, Hallum, Kollumerzwaag en Kollum industrieterreinen wel toe, altijd in
overleg met omwonenden.
Landbouw en natuur
Ook de boeren zorgen voor veel
werkgelegenheid. Maar vallen van de
ene in de andere crisis, Actief Lokaal
steunt hen als het gaat om de
veranderingen (revolutie). Het moet
weer aantrekkelijk gemaakt worden
om boer te worden. Zij moeten
vanwege rijkswege (financieel) de kans
krijgen om hun bedrijfsvoering
(ecologisch) om te zetten naar andere
zoals biologische en vegetarische
producten. De consument krijgt een
beter product, de boeren krijgen dan
weer de maatschappelijke waardering
die zij verdienen. Wij starten samen
met de boeren een pilot “vlechtheg” om het biodiversiteitsverlies terug te dringen.
ZOMERPOLDER
De boeren in “de zomerpolder” zullen wat Actief Lokaal betreft nooit in hun bestaanszekerheid door
recreatieplannen van het Rijk in hun bestaanszekerheid bedreigd worden!
KOOP VOORAL LOKAAL
Steeds meer komt het besef dat “Koop Lokaal”, duurzaam kopen is, maar ook vooral de ondernemers
en hun medewerkers steunt. Actief Lokaal is groot voorstander om op alle fronten lokaal te kopen!

PROGRAMMA 5: WENJEN EN OMJOUWING
Groei is niet per definitie vooruitgang
Er is woningnood in Nederland! Het huidige college heeft al een bod gedaan met aantallen woningen
waarmee onze gemeente uitgebreid kan worden voor forenzen die de Lelylijn (Delta[plan) ons
volgens de Provincie gaat brengen. Maar is het verstandig om een provincie waarvan de inwoners
gemiddeld genomen gelukkiger zijn, ondanks dat ze minder verdienen, vol te bouwen naar het model
van de rest van Nederland? Vraag het iedere Fries en hij of zij zal de helende werking van rust en
wijdheid van het Friese landschap benoemen. En nergens is het stiller dan in Noardeast-Fryslân. Wij
verwelkomen zelfs een specifiek type toerist, de ‘rustzoeker’. Als je het Actief Lokaal vraagt, dan zijn
die voor Noardeast-Fryslân kenmerkende eigenschappen heilig. Wij zijn tégen de met groei gepaard
gaande toename van druk op inwoner en natuur en vóór rusttoerisme.

Doorstroming woningen
bevorderen
Wij willen hoofdzakelijk
bouwen voor de grootste
groep in onze gemeente (60
plussers), met het streven
naar minimaal 1/3 betaalbare
sociale huur in stad en dorp.
Het percentage sociale
huurwoningen mag beslist
niet afnemen! Voordeel is
dat dit type woningbouw kan
worden gerealiseerd op
inbreidingslocaties door
hoogbouw. Er hoeft geen
buitengebied voor opgeofferd te worden, de benodigde bouwgrond is relatief klein, de verkeersdruk
op spitstijden is relatief klein (het betreft namelijk geen beroepsbevolking) en met de
gezinswoningen die vrijkomen bedienen we de jongere – en startende groep die in de markt is voor
dit type woningen. Omwille van dit laatste punt en de dreiging van prijsopdrijving, verlenen wij
voorrang aan de eigen inwoner, met extra kanttekening dat deze woningen niet voor verhuur of
vakantiewoningen gebruikt kunnen worden.

Huisvesting scholen en onderwijs
Actief Lokaal vindt dat het de hoogte tijd is dat de wettelijke taak huisvesting scholen duurzaam
uitgevoerd wordt. Daar waar mogelijk wordt er samenwerking van scholen met verschillende
identiteit gezocht, waarbij de eigen identiteit behouden blijft. De basisschool blijft dichtbij en wordt
drietalig. Laaggeletterden speuren we op. Actief Lokaal wil geen onderwijsachterstand in onze
gemeente, iedere leerling is daardoor goed voorbereid voor de toekomst.
Binnenstad Dokkum, terrassen
Uitbreiding van terrassen, soepele openingstijden moeten permanent worden, zodat ondernemers
weten waar ze aan toe zijn. De binnenstad wordt autoluw.

Gratis toegankelijke openbare toiletten
Bij de binnenstad van Dokkum maar ook in Kollum passen wat Actief Lokaal betreft gastvrije,
klantvriendelijke, toegankelijke en schone openbare toiletten.

PROGRAMMA 6: IEPENBARE ROMTE
Verkeersveiligheid:
Actief Lokaal wil daar waar nodig max. snelheid 30 km in de bebouwde kom, ook in de dorpen. De
verwijderde vluchtheuvels komen weer terug. Actief Lokaal wil al jaren dat de snelheid op
erfscheidingswegen, zonder fietspad van 80 km naar max 60 km gaat (waar ook schoolkinderen
fietsen).
Zwerfafval
Steeds meer worden we geconfronteerd met het fenomeen zwerfafval. Zelfs als er ruim voldoende
afvalbakken geplaatst zijn! Actief Lokaal wil samen met de gemeente de strijd aan gaan door
communicatie en voorlichting aan bedrijven, dorpen- en wijken te geven. En vooral lessen verzorgen
in klas of groep. “Zorg dat jouw afval in de afvalbak belandt”.
Digitale snelweg
Als grootste aandeelhoudende gemeente vinden wij het onvoorstelbaar, dat het buitengebied nog
niet ontsloten is. Kabel Noord blijven we aanspreken op hun verantwoordelijkheid om de grijze en
witte gebieden (buitengebied) snel te ontsluiten.

Geen Gaswinning onder de
Waddenzee, opslag van CO2 of
kernafval
Actief Lokaal heeft zich altijd
uitgesproken tegen gaswinning in
het bijzonder tegen de gaswinning
onder de Waddenzee en is tegen
de pilot omgeving proces
Ternaard. Geen afkoping en geen
compensatie. En ook geen
kernafval en CO2 opslag in
Ternaard!

Meer groen
Volwassen bomen nemen veel CO2
op en zorgen voor zuurstof in hun
omgeving. Wat Actief Lokaal betreft
gaan we van kappen naar planten.
Er wordt voor iedere inwoner een
boom geplant.
Stenen eruit en planten erin.
Verwijder bestrating en plant
grassen, vlinder- en bij-vriendelijke
planten. Actief Lokaal maakt onze
inwoners bewust wat dit voor
gunstig effect op het klimaat heeft.
Fiets
De fiets als gezond en duurzaam alternatief, oplaadpunten voor elektrische fietsen in de stad, maar
ook bij jachthavens. De binnenstad van Dokkum leent zich ook uitstekend voor het plaatsen van een
of meerdere laadpalen voor elektrische auto’s.
Honden uitlaatplekken
Het is in onze gemeente verboden om
honden los te laten lopen. Loslopende
honden kunnen een gevaar vormen
voor mens en dier. Omdat een gezonde
hond een gelukkige hond is en
gelukkige honden gelukkige baasjes
maken, gaan wij graag samen met u
actief op zoek naar minimaal drie
afgebakende losloopvelden in onze
gemeente. Dergelijke
hondenspeeltuinen worden in andere
gemeenten intensief gebruikt en
bevorderen het sociale contact tussen hondeneigenaren.
Landschap
Vervuilende vergezichten en verlichting zijn wat Actief Lokaal betreft taboe!

