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Voorwoord lijsttrekker
Tammo Munting

Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats.
In dit programma laten we zien waar D66 in Ooststellingwerf zich graag voor wil inzetten in 
de periode 2018 tot 2022.
Het populisme in Nederland en in de ons omringende landen groeit. D66 staat voor een 
prettige samenleving, met kansen voor iedereen. D66 denkt in kansen en wij kijken naar 
onze sterke punten.
De komende jaren zullen we ons blijven inzetten voor het behoud van ons prachtige 
Ooststellingwerver landschap. Niet-noodzakelijke nieuwbouw mag in het buitengebied niet 
ten koste gaan van onze kostbare groene ruimte.
De financiële middelen van de gemeente moeten worden ingezet waar ze voor zijn bedoeld, 
ten gunste van onze inwoners.
De komende 4 jaar wil ik mij wederom graag inzetten als raadslid namens D66 voor onze 
mooie gemeente. In het belang van onze inwoners hoop ik dit te doen met een zo'n groot 
mogelijke D66-fractie. In de komende pagina's kunt u lezen waarom u deze keer (weer) op 
D66 zou moeten stemmen.

Tammo Munting
Lijsttrekker D66 Ooststellingwerf
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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale 
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen.  Kort nadat we de grootste 
progressieve   partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te 
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en 
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om 
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. 
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van 
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een 
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor 
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 
overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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1. Goed onderwijs
Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht 
komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs 
is ook nodig voor een sterke economie, om als regio aantrekkelijk te zijn om in te 
investeren. En goed onderwijs is nodig voor een schone en veilige leefomgeving, 
waarin mensen elkaar in hun waarde laten. Helaas is de inwoner van Ooststellingwerf 
gemiddeld lager opgeleid dan de gemiddelde Nederlander. Daarom heeft D66 
bijzondere aandacht voor het onderwijs.

Toegankelijk openbaar basisonderwijs
Actieve aandacht voor de grootte van de scholen in relatie tot de waarborging van de 
onderwijskwaliteit en ontwikkelingskansen van de leerlingen.
Initiatieven tot samenwerking tussen scholen onderling en met andere maatschappelijke 
partijen stimuleren en hierbij een verbindende rol vervullen.
Schoolgebouwen, sportaccommodaties en cultuur-/dorpscentra concentreren en 
bundelen : Een bundeling van dergelijke voorzieningen kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang in een dorpskern.

Passend onderwijs voor iedereen
Actieve rol van de gemeente in het realiseren en versterken van passend onderwijs 
voor alle kinderen en jongeren uit onze gemeente.
Gemeentelijk budget vrijmaken voor vroege en voorschoolse educatie van alle kinderen.
D66 wil (via onderwijs) startverschillen minimaliseren en talentontwikkeling optimaliseren.
"Goed omgaan met elkaar” faciliteren in de vorm van trainingen sociaal-emotionele 
vaardigheden, zoals bijvoorbeeld leefstijl en pesten.

Zwem- gymnastiek- en muziekonderwijs
Alle basisscholen in Ooststellingwerf moeten professioneel zwem-, gymnastiek- en 
muziekonderwijs kunnen aanbieden. De gemeente moet hier subsidies en faciliteiten 
voor beschikbaar stellen.

Voortgezet onderwijs
Het Stellingwerfcollege en het Liudger verzorgen voortgezet onderwijs op diverse 
niveaus en zijn daarmee erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. De 
gemeente faciliteert deze scholen optimaal.

Volwasseneneducatie
Initiatieven ter bestrijding van laaggeletterdheid en taalachterstand uitbreiden en 
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Openbaar basisonderwijs in Haulerwijk
D66 wil proberen om de voorgenomen sluiting van het openbaar basisonderwijs in 
Haulerwijk alsnog te voorkomen of, indien nodig, de openbare school opnieuw op te 
richten.
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2. Goede zorg voor jong en oud (en voor 
iedereen er tussenin)
Voor D66 staan vrijheid en eigen regie voorop, dat geldt ook voor mensen met een 
beperking.
Het aantal ouderen neemt de komende jaren fors toe. Hiermee groeit de groep 
ouderen met gezondheidsklachten en zij zullen waarschijnlijk een groter beroep 
doen op voorzieningen. Maar ouderen hebben een schat aan ervaring en kracht die 
zij kunnen inzetten voor de samenleving.
D66 wil uitvoering geven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op een 
manier die bijdraagt aan een sociale, duurzame en harmonieuze samenleving en 
daarbij uitgaan van de keuzevrijheid en eigen regie van de zorgvrager.
Gezondheidszorg moet voor iedereen gemakkelijk en snel bereikbaar zijn. Daarom 
wil D66 een Dokterswacht, gecombineerd met een bescheiden polikliniek in 
Oosterwolde.
Omdat preventie de beste en de goedkoopste manier is om te besparen op 
zorgkosten is er aandacht voor obesitas-preventie door gezonde voeding en 
voldoende beweging.
Er komt een onafhankelijk meldpunt voor zorg-gerelateerde klachten en die 
klachten en de afhandeling ervan worden meegewogen in nieuwe aanbestedingen. 
Kortom, geen klachtentelefoon bij de zorginstelling zelf, maar bij de gemeente of 
bij de adviesraad Sociaal Domein.
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Zorg voor kinderen en jongeren
Onze jeugd is de toekomst, logisch dus dat het belangrijk is om onze kinderen 
en jongeren goed op te leiden en gezond te houden. Ontplooiing kan niet zonder 
bescherming.
De omgeving, met de ouders voorop, staat centraal bij het beschermen van kinderen, 
maar bij problemen moet ook de overheid snel en adequaat kunnen handelen.
Het belang en de ontwikkeling van het kind gaan altijd voor.
Er moet een plan komen voor 18+ jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. 
Nu vallen zij tussen wal en schip: ze komen niet in aanmerking voor regelingen voor 
“volwassenen”, maar ook niet voor die van de Jeugdzorg. Hier moet overbrugging 
voor zijn.

Zorg voor ouderen
Zorgen voor en behouden van voldoende huisvesting met de juiste zorg, om ouderen 
zo lang mogelijk in de buurt van hun eigen omgeving te laten wonen.
Voorzieningen bereikbaar houden, door het verstrekken van hulpmiddelen en 
vervoerssystemen.
Eenzaamheid aanpakken met projecten vanuit de WMO.
Mobiele ouderen prikkelen zich dienstbaar te maken voor de samenleving in welke vorm 
dan ook. Meehelpen met maaltijdservice, passen op kleinkinderen, mantelzorgen, in 
de buurt een oogje in het zeil houden.

Toegankelijkheid
Plekken die voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn, moeten we 
daadwerkelijk ook toegankelijk maken.
D66 wil ondernemers stimuleren de toegankelijkheid van winkels en restaurants 
voor mensen met een beperking te verhogen, bijvoorbeeld door het aanleggen 
van aangepaste toiletten en het wegnemen van drempels.
Bij vergunningverlening voor nieuwbouw van openbare gebouwen en winkels 
moet de gemeente in de eisen opnemen dat het nieuwe gebouw toegankelijk is 
voor mensen met een beperking en dat het beschikt over aangepaste toiletten.
Zoveel mogelijk een dementievriendelijke omgeving creëren door bijvoorbeeld 
winkeliers en buschauffeurs voor te lichten over dementie.
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2. Goed wonen
Ooststellingwerf is een groene en open woon-, werk- en leefomgeving met een 
sterke toeristische aantrekkingskracht door het gevarieerde landschap met bossen, 
veengronden en het bijzondere coulisselandschap. Ooststellingwerf heeft voor 
iedere woonwens iets te bieden; wonen in een historische dorpskern, buiten wonen 
in het groen, wonen dichtbij voorzieningen, wonen tussen de 3 grote noordelijke 
kernen, etc.
Ooststellingwerf is een gemeente met grote krimp van het aantal inwoners. Dit 
vraagt om woningbouw die aansluit bij de demografische ontwikkeling met 
bijzondere aandacht voor starters en senioren.
Bevolkingskrimp kunnen we (gedeeltelijk) voorkomen door de gemeente 
aantrekkelijk te houden met ruimte voor groen, ondernemers, sport, cultuur en 
onderwijs.

Wonen in een dorp
Ooststellingwerf bestaat uit 13 grotere en kleinere dorpen, elk met hun eigen karakter. 
Door de demografische ontwikkelingen (krimp, vergrijzing en ontgroening) staan de 
voorzieningen in de hele gemeente onder druk, maar met name in de kleinere dorpen.
De sociale samenhang is de charme en de aantrekkingskracht van de dorpen. 
Voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol en moeten daarom zoveel mogelijk 
worden behouden en versterkt door bundeling van functies zoals, scholen, welzijn, 
zorg, sportaccommodaties en culturele centra (bijvoorbeeld Brede scholen).
De inwoners hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid bij het behoud van 
voorzieningen.
De dorpsbudgetten moeten worden uitgebreid met geld voor onderhoud en bijvoorbeeld 
voor aanschaf van speeltoestellen voor onze jongste jeugd.
Verkrotting van woningen en bedrijfsgebouwen moet worden tegengegaan. 
Dorpsgezicht-bepalende gebouwen en bomen moeten worden behouden.
Alle dorpskernen blijven bereikbaar met het openbaar vervoer, zoals met een 
(elektrische) buurtbus of beltaxibus tussen de woongebieden en voorzieningen.
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Wonen in de groene ruimte
De agrarische sector is belangrijk voor de werkgelegenheid en het landschapsbeheer 
in Ooststellingwerf.
We moeten flexibel zijn naar boeren toe die andere vormen van ondernemerschap 
willen combineren met hun bedrijf, zoals een mini-camping, een zorgboerderij of een 
bierbrouwerij. E.e.a. uiteraard met respect voor het landschap en de omwonenden.
Woningbouw door inbreiding. In deze tijd is de vraag naar nieuwe woningen nog steeds 
beperkt. Het is daarom vooralsnog niet nodig en niet wenselijk om buitengebied op te 
offeren voor woningbouw.
D66 is er trots op dat we, met grote dank aan de bewonerscommissie BOON, de 
woningbouw aan het Jardingapad in Oosterwolde hebben kunnen voorkomen. Hiermee 
is een prachtig en uniek landschap vooralsnog behouden gebleven. Uiteraard blijft D66 
zich inzetten voor het behoud van het prachtige buitengebied van Ooststellingwerf. 
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Veilig wonen
Uit politiecijfers blijkt dat Ooststellingwerf een relatief veilige gemeente is. Dat is mooi, 
toch werden we de laatste jaren opgeschrikt door enkele moorden, gewapende 
overvallen en zelfs een gijzeling. Hoewel de politiek en de politie deze gebeurtenissen 
nooit kunnen voorkomen, kunnen we wel maatregelen nemen om de kans hierop te 
verkleinen. Veel criminaliteit is drugs-gerelateerd, dat vraagt om specifieke maatregelen 
en begeleiding. Een iets minder ernstige vorm van criminaliteit is baldadigheid, maar 
als je hiermee wordt geconfronteerd, dan is het wel bijzonder ergerlijk.
D66 wil dat te allen tijde in Ooststellingwerf wordt voldaan aan de landelijke normen 
van aanrijtijden voor de politie, brandweer en ambulance. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat het aantal brandweerposten in Ooststellingwerf blijft behouden en dat er aandacht 
is voor een voldoende, adequate bezetting bij de brandweer. Zowel overdag als ’s 
nachts.
Illegale, criminele drugshandel kan worden beperkt door de vestiging van een 
gecontroleerde coffeeshop toe te staan. Mensen die willen gebruiken hoeven dan geen 
contacten te onderhouden met criminelen. Het huidige beleid waarbij geen coffeeshop 
wordt toegestaan is achterhaald en werkt criminaliteit in de hand.
De gemeente Ooststellingwerf gaat nauwer samenwerken met haar ketenpartners 
(politie, justitie, zorginstellingen, GGZ). Tegen drugspanden zal eerder en strenger 
worden opgetreden. Eventueel wordt ambtelijke capaciteit hiertoe uitgebreid.
Uitbreiding van het jongerenwerk, waardoor in een aantal gevallen afglijden naar 
baldadigheid en criminaliteit kan worden voorkomen of jongeren weer op het rechte 
pad kunnen worden geholpen.
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4. Goed samenleven

Duurzaamheid en milieu
Milieuproblemen en de opwarming van het klimaat zijn de grootste bedreigingen voor 
onze samenleving. Naast de klimaatopwarming zijn stijgende energieprijzen een risico 
voor het gemeentelijke huishoudboekje. De gemeente Ooststellingwerf moet haar 
verantwoordelijkheid nemen en haar eigen uitstoot terugdringen. Energie sparen is 
geld sparen, geld dat we liever aan andere zaken besteden. De agrarische sector 
speelt een belangrijke rol in de voedselvoorziening en in het beheer van natuur en 
landschap. De stijgende milieubelasting en een veranderend klimaat vragen om een 
aangepaste koers.
D66 wil het bestaande beleid verder ontwikkelen op het gebied van duurzaam 
energiegebruik, samen met inwoners en ondernemers. Schone energie stimuleren, 
o.a. door het aanbieden van kant-en-klare zonnepaneelpakketten voor huiseigenaren.
Geen schaliegaswinning toestaan in Ooststellingwerf.
Ecologisch bermbeheer i.v.m. de biodiversiteit uitbreiden, met oog voor de 
verkeersveiligheid. Speelveldjes wel optimaal maaien.
Het college moet zijn stem in de VNG gebruiken om te lobbyen voor een verduurzaming 
van het Europese landbouwbeleid, zodat het landelijk gebied in onze gemeente 
aantrekkelijker wordt doordat boeren iets moeten terugdoen voor het landschap, in 
ruil voor hun subsidie.
Een optimale voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering, zoals buitensporige 
regenval. Onze riool- en waterbuffercapaciteit zullen in de komende jaren steeds meer 
op de proef worden gesteld.
Ooststellingwerf afvalvrij in 2030. Initiatieven gericht op het terugdringen van restafval 
verdienen onze steun.
Geen groot-wild uitzetten in Ooststellingwerf. Als de wolf, het wilde zwijn en de dam- 
en edelherten zichzelf in onze natuurgebieden aandienen, dan zijn ze welkom en zullen 
we moeten anticiperen om de verkeersveiligheid zo goed mogelijk te waarborgen en 
om wildschade aan bijv. landbouwgewassen te voorkomen. Uitzetten van edelherten 
vanwege toeristische doeleinden is voor D66 niet bespreekbaar.
Sportaccommodaties energieneutraal maken door zonnepanelen, robotmaaiers, 
kunstgras etc.
Gemeentelijke voertuigen laten rijden op milieuvriendelijke energiebronnen.
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Werk en economie
Een gezonde economie is de basis voor de welvaart en zelfredzaamheid van onze 
inwoners. De gemeente draagt daar actief aan bij door gunstige randvoorwaarden te 
scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en een goede dienstverlening 
aan ondernemers te bieden.
Zware, milieubelastende industrie past niet bij het karakter van Ooststellingwerf.
De samenwerking tussen bedrijven en de verschillende onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen, maar ook in de samenwerking binnen en tussen de sectoren 
stimuleren.
D66 is voorstander van maatregelen om startende ondernemers te interesseren voor 
vestiging in de gemeente en hen de helpende hand te bieden bij het vinden van een 
geschikte vestigingsplaats.
D66 wil dat de gemeente gemeenschappelijke marketingactiviteiten van 
ondernemersverenigingen ondersteunt.
Lokale ondernemers een eerlijke kans geven bij aanbestedingen, waarbij niet in de 
eerste plaats wordt gekeken naar de prijs, maar eerst naar competenties, social return 
on investment, maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieu.
D66 wil dat de gemeente bij de uitvoering van haar wettelijke taak met betrekking 
tot werk en inkomen, extra aandacht besteedt aan blijvende participatie door 
samenhangende inzet op werk, onderwijs en inkomen.
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 Jongeren 
  
 Met veel jongeren gaat het goed. Maar jongeren komen wel vaak 
negatief in beeld. De vertegenwoordiging en betrokkenheid van jongeren 
bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid, jeugdbeleid en 
jeugdzorg komt vaak moeizaam tot stand of blijft achterwege. 

  
   Jongeren actief benaderen en betrekken 
 De kracht, onbevangenheid, ideeën en idealisme van jongeren benutten als 
‘ambassadeurs’, in het vrijwilligerswerk (binnen- en buitenland), bij stages 
en bij de beleidsvorming. Om te stimuleren dat jongeren zich belangeloos 
inzetten voor de medemens en de maatschappij heeft de gemeente 
Ooststellingwerf, op initiatief van D66, onlangs het jeugdlintje ingesteld. 

  
   Integraal jeugdbeleid 
 Het onderwerp ‘jeugd’ samenhangend en sector-overstijgend benaderen: 
ruimtelijke inrichting (speelruimte, veilige fi etsroutes naar school), 
jongerenhuisvesting, participatie sport & cultuur, arbeidsmarkt, onderwijs 
(schooluitval, stage), recreatie en ontmoeten, (voorschoolse) educatie, 
peuterspeelzaalwerk en opvang.
Uitbreiding van het jongerenwerk, jongeren stimuleren om het maximale 
uit hun mogelijkheden te halen. Dat is goed voor de jongeren en voor 
de maatschappij. Jeugdbeleid wordt als een integrale portefeuille bij één 
wethouder ondergebracht. 

  
   Studeren 
 Met een beter openbaarvervoersnetwerk kunnen jongeren zich gemakkelijk 
verplaatsen in en om de gemeente en langer thuis blijven wonen. Een 
betere busverbinding met Leeuwarden en Groningen. 
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Landbouw
De agrarische sector is belangrijk voor de werkgelegenheid en het landschapsbeheer 
in Ooststellingwerf.
D66 wil samen met de sector toewerken naar milieu-neutrale landbouw waarin 
landbouw, veeteelt en natuur in evenwicht zijn en de consument goed en gezond 
voedsel krijgt tegen een eerlijke prijs.
Omdat de verwachting is dat veel boeren in de komende jaren zullen stoppen 
moeten we flexibel zijn naar boeren toe die andere vormen van ondernemerschap 
willen combineren met hun bedrijf, zoals een mini-camping, een zorgboerderij of een 
bierbrouwerij.
D66 wil de agrariërs stimuleren om bij te dragen aan de opwekking van duurzame 
energie, door zonnepanelen en het verwerken van de eigen stromen van biomassa en 
mest.

Fair
Ooststellingwerf is een Millenniumgemeente, de gemeente draagt een steentje bij in het 
halen van de Millenniumdoelen. In februari 2014 behaalde Ooststellingwerf bovendien 
de titel Fairtrade-gemeente. Deze fairtrade-gedachte verder uitdragen naar inwoners, 
ondernemers en verenigingen. Eerlijk zaken doen moet de norm worden, ver weg en 
dichtbij.
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Kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn essentieel voor het welbevinden en de ontwikkeling van mensen. 
Kunst en cultuur stimuleren en faciliteren: Het culturele klimaat draagt wezenlijk bij aan 
het imago van een gemeente. Passief genieten van, of actief deelnemen aan culturele 
evenementen bevordert het gevoel van welzijn.
Muziek- en kunstonderwijs op alle basisscholen in Ooststellingwerf. Alle kinderen 
moeten kennis kunnen maken met kunst en cultuur.
De subsidie voor Kunstwerf herstellen en indien mogelijk verhogen, zodat deze 
concerten, film- en theatervoorstellingen, tentoonstellingen en andere activiteiten kan 
blijven organiseren.

Stellingwerfs
De Stellingwerver cultuur en taal blijven stimuleren en bevorderen, omdat ons culturele 
erfgoed een brug vormt tussen ons verleden en onze toekomst.

Wat wij willen voor een sportief Ooststellingwerf:
►Kunstgrasvelden met kurkballetjes voor o.a. voetbal en korfbal. Kunstgras 
kan intensiever worden bespeeld dan grasvelden en is minder afhankelijk van 
weersomstandigheden. Hierdoor kan je met minder velden meer speelgenot 
bereiken, de kosten en inspanning voor onderhoud zijn bovendien lager.
►Promotie van de breedtesport door de huur van sporthallen en gymzalen voor 
sportverenigingen goedkoop te maken.
►Schoolgebouwen, sportaccommodaties en cultuur-/dorpscentra concentreren 
en bundelen : Een bundeling van dergelijke voorzieningen kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang in een dorpskern.
►De organisatie van bijzondere sport- en cultuurevenementen ondersteunen 
door de instelling van een gemeentelijk subsidiebeleid.
►de kwaliteit van sportaccommodaties voldoet aan de eisen van vandaag. Dit 
betekent meer geld voor onderhoud. Sportaccommodaties zijn een visitekaartje 
voor de gemeente.
►Sportaccommodaties energieneutraal maken door zonnepanelen, 
robotmaaiers, kunstgras etc.
►Professioneel Zwem- en gymnastiekonderwijs voor alle basisscholen in 
Ooststellingwerf
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5. Goede bereikbaarheid
De mobiliteit is belangrijk voor plattelandsbewoners, zeker waar steeds meer 
winkels en voorzieningen uit de kernen verdwijnen. Feit is dat de mobiliteit het 
sterkst bijdraagt aan de groei van de CO2-uitstoot. Het is de taak van de overheid 
te werken aan een goede infrastructuur en toegankelijk en betaalbaar openbaar 
vervoer.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer versterken en verbeteren door:
- snellere verbindingen met Groningen, Wolvega en Leeuwarden
- de goede verbindingen met Assen en Drachten behouden
- een frequentere dienstregeling, ook ’s avonds en in de weekeinden
- het openbaar vervoer voor iedereen, zowel financieel als lokaal, bereikbaar maken.
Alle dorpskernen blijven bereikbaar met openbaar vervoer, zoals met een (elektrische) 
buurtbus of beltaxibus tussen de woongebieden en voorzieningen.

Internet
Snel internet in álle dorpen en in het buitengebied door uitbreiding van het glasvezelnet.
Gratis en openbaar toegankelijk Wifi, om te beginnen in alle gemeentelijke gebouwen 
en de dorpscentra.
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Te voet en op de fiets
De veiligheid van fietsers en wandelaars versterken en fiets- en wandelrecreatie 
aantrekkelijker maken. Waar mogelijk en nodig de fiets- en wandelpaden scheiden van 
de rijweg.
De voorzieningen voor kleinschalige recreatie op loop- en fietsafstand behouden en 
uitbouwen, zoals openbaar groen, fiets- en wandelpaden, kanoroutes etc.

Verkeersveiligheid
Ooststellingwerf was een van de voorlopers van de shared-space-gedachte. Dit heeft 
geleid tot minder ongelukken in de afgelopen jaren op die plekken waar shared-
space was ingevoerd. Toch is er altijd ruimte voor verbetering. Beleid maken voor 
verkeersveiligheid in het algemeen is soms lastig…
D66 wil bij het aanpakken van wegen en pleinen, indien mogelijk, uitgaan van het 
principe van shared-space.
Op doorgaande wegen in de bebouwde kom aangepaste, veilige snelheden.
Objectieve veiligheid voorrang geven boven het subjectieve veiligheidsgevoel.

Shared space
Shared space (Nederlands; gedeeld ruimtegebruik) is een in Nederland ontwikkeld 
verkeersconcept dat de multifunctionaliteit, en daarmee de relatie tussen 
verkeersveiligheid en de omgeving, van de openbare ruimte centraal stelt. Het is 
bedacht door verkeerskundige Hans Monderman. Belangrijk uitgangspunt is dat 
als verkeersruimtes zijn ingericht als verblijfsruimte, ze niet in de eerste plaats 
geïnterpreteerd zullen worden als verkeersruimte. Daartoe zijn richtinggevende 
kenmerken als verkeersborden, verkeerslichten en stoepranden zoveel als 
mogelijk afwezig. Verkeersremmende obstakels als fietsklemmen, zitbanken en 
bloembakken zijn wel in ruime mate geplaatst. Zo ontstaat in een verblijfsruimte 
waarin ook het verkeer van voetgangers, fietsen, scooters en auto's dient te 
worden afgewikkeld. Iedere verkeersdeelnemer wordt ter plekke aangesproken 
op eigen verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht omdat aanwijzingen en ge- en 
verboden ontbreken.
(bron: Wikipedia)
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6. Goed bestuur
De gemeente is er voor de burgers en niet andersom. D66 is alert op het waarborgen 
van democratische processen en besluitvorming. De professionaliteit en efficiency 
van het ambtenarenapparaat waarborgt een goede en betaalbare dienstverlening. 
De professionaliteit mag de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de gemeente 
niet in de weg staan.

Democratie
D66 wil door overheidsparticipatie en burgerparticipatie projecten van inwoners 
stimuleren en ondersteunen.
Volksvertegenwoordigers zijn aanspreekbaar, democratisch en controleerbaar.
De raadscommissies deels aanpassen tot themagesprekken en meer mogelijkheden 
tot inspraak/gesprek met de burgers: bijvoorbeeld ook spreekrecht in 2e termijn in de 
raad.

Organisatie
Een betaalbare, bereikbare en laagdrempelige professionele gemeentelijke overheid.
Een sterke gemeente en staat positief tegenover een herindeling, mits er voor alle 
partijen een win-win situatie ontstaat en er voldoende waarborgen zijn voor het kunnen 
behouden van lokale democratische betrokkenheid van burgers.
De mogelijke vormen van samenwerking van de drie OWO-gemeenten aan de burgers 
voorleggen in de vorm van een referendum.
De dienstverlening aanpassen aan de behoeften van de burger, zo moet de milieustraat 
ook op zaterdagmiddag geopend zijn.

Financieel
De ruimte in de begroting optimaal benutten: Het geld van de burger en de ondernemer 
hoort in de maatschappij, niet in de gemeentelijk reserves.
Goed inzicht in de financiële situatie doordat bij elke begroting een samenvatting zit 
van twee A4’tjes en een pagina in het lokale weekblad waarin de Begroting en de 
Jaarrekening worden uitgelegd.
Sluitende gemeentebegrotingen, de rekening mag niet worden doorgeschoven naar 
volgende generaties.
We sluiten, om het dienstverleningsniveau te kunnen handhaven en verbeteren, een 
verhoging van de OZB niet uit, maar willen hier pas in allerlaatste instantie naar kijken.
Duidelijke kostenbeheersing bereiken door alle tegenvallers binnen een 
wethoudersportefeuille zelf op te laten vangen.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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De kandidaten van D66 
Ooststellingwerf:
D66 Ooststellingwerf is een enthousiaste club mensen. Het zijn nuchtere denkers 
met ieder een eigen specialiteit. Midden in de maatschappij willen we klaarstaan 
voor onze medeburgers, bij wie we ook regelmatig advies inwinnen. Ook staan we 
natuurlijk altijd open voor ongevraagd advies. Fractievergaderingen veranderen in 
vruchtbare discussieavonden over hoe wij onze gemeente het liefste zien.

Tammo Munting (51, Oosterwolde)
Raadslid en fractievoorzitter voor D66 Ooststellingwerf sinds 2010
Hoofdfunctie: Financial Controller en MVO-coördinator bij Panelen Holland b.v.
Nevenfuncties: Lid Branche Adviesgroep van ROC Friese Poort en Friesland College
Hobbies: Lezen, wandelen, tennis en reizen.
Waarom D66: Vol vertrouwen kijken naar de wereld, de mensen en naar de toekomst.

Pieter Reitsma (48, Oosterwolde)
Commissielid voor D66 Ooststellingwerf sinds 2012
Hoofdfunctie: Teamleider/Manager Waterveiligheid Waterschap Noorderzijlvest.
Nevenfunctie: Voorzitter voetbalvereniging FC Fochteloo
Hobby’s: Voetbal, motorrijden, waterskiën, mountainbiken
Waarom D66: Vertrouw op de eigen kracht van de mensen, beloon prestaties en deel 
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Alice Vloet (51, Donkerbroek)
Commissielid voor D66 Ooststellingwerf sinds 2017
Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur en interim-manager in de zorg
Nevenfuncties:Voorzitter Lionsclub Ooststellingwerf, 
voorzitter KGNO,  netwerk kwaliteitsadviseurs gehandicaptenzorg
Hobbies: Hardlopen, yoga, moestuin en reizen 
Waarom D66: Met een positieve benadering bereik je het meest.

Alexander Langhout (63, Makkinga)
Commissielid voor D66 Ooststellingwerf van 2012 tot 2017
Hoofdfunctie: Eigenaar van Easterwood hondvriendelijke vakantiewoningen 
Nevenfuncties: penningmeester D66 Zuidoost Friesland en werkzaam als door 
rechtbank benoemde mentor/bewindvoerder via Mentorschap-Noord
Hobbies: Muziek, reizen, lezen en vooral honden
Waarom D66: Vol vertrouwen kijken naar de wereld, de mensen en naar de toekomst.

Ignas Minnema (47, Makkinga)
Hoofdfunctie: Financieel Expert Sociaal Domein bij gemeente Weststellingwerf.
Nevenfuncties: Penningmeester D66 Regio Fryslan, Financieel adviseur voorstelling 
‘Van Makkinga naar Kattinga’, Bestuurslid PV Gemeente Weststellingwerf
Hobbies: 1x per jaar verre reis, theater- en concertbezoek, Bourgondische levensstijl
Waarom D66: Het positieve geluid van D66 verdient aandacht in Ooststellingwerf. 
Over de voorzieningen in de kleine(re) dorpen wil ik in gesprek.

Sjef Boon (72, Oosterwolde)
Hoofdfunctie: Gepensioneerd
Nevenfuncties: Vrijwilligerswerk
Hobbies: Bridge en golf
Waarom D66: Ik geloof in het stimuleren van de vrijheid van het individu en het inrichten 
van je leven naar eigen inzichten

Abel Darwinkel (49, Appelscha)
Commissielid voor D66 Ooststellingwerf van 2010 tot 2011
Hoofdfunctie: streektaalfunctionaris bij het Huus van de Taol in Drenthe
Nevenfuncties: Hoofdtrainer voetbalvereniging SV Bedum zondag
Hobbies: Voetbal, kwisjes, schrijven en de groentetuin
Waarom D66: Probeer altijd de nuance te zoeken.

22

20180104151328_5941.adpro.indd   22 1/4/2018   3:14:13 PM



  D66 krijgt het voor elkaar, ook in 

Ooststellingwerf. 

 Met dit positieve en progressieve 

verkiezingsprogramma willen wij graag 

voor u aan de slag in de aankomende 

raadsperiode

 D66 zet zich in voor alle inwoners. 

 Ben je jong of oud, rijk of arm, stond je 

wieg in Appelscha of in Aleppo, ben je 

zo gezond als een vis of chronisch ziek? 

 Voor D66 telt iedereen mee!  

 Ooststellingwerf.d66.nl 

 @D66Oost 

 /
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