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1 Samenwerking tussen burgers en 
overheid 

� De ChristenUnie hecht veel waarde 
aan de dorpsvisies, de uitvoering 
daarvan moet voortvarend ter hand 
worden genomen 

� Het betrekken van jongeren, ouderen 
en andere doelgroepen bij de politiek 
door speciale raadsvergaderingen, 
panels, regelmatige adviesvragen, 
enzovoort. 

� Een integraal veiligheidsbeleid met 
veel aandacht voor preventie: 
bijvoorbeeld fietsenstallingen, 
keurmerk veilig wonen. 

� Een meldpunt overbodige, onnodige 
regels met als intentie waar mogelijk 
dergelijke regels te schrappen. 
Bijvoorbeeld regels over de glans van 
dakpannen. 

� We zijn van mening dat de 
beleidsambtenaren van de gemeente 
in principe ook in de gemeente zelf 
moeten wonen. Dit om de 
betrokkenheid met de burgers te 
vergroten. 

 

2 Samen leven 

� Bijstandgerechtigden die nog geen 
vrijwilligerswerk doen, verplichten met 
behoud van uitkering in te zetten voor 
de eigen buurt. 

� Schoolverlaters die geen werk vinden, 
geen uitkering aan te bieden maar 
gerichte opleidingen of werkervarings-
plaatsen. 

� Stimulering van multifunctionele 
accommodaties, waarbij sport, 
onderwijs een dergelijke hand in hand 
gaan. Wel goede waarborging 
identiteit bijzondere scholen! 

� Behoud van de zwembaden in 
Haulerwijk en Oosterwolde. Het 
zwembad van Appelscha omvormen 
tot een commercieel overdekt bad, 
waar de toerist ook in de winter kan 
genieten. Dit met behoud van 
betaalbare entree van de inwoners 
van onze gemeente. 

� Het ontwikkelen van beleid om via 
(sportieve) activiteiten allochtone 
vrouwen meer bij de maatschappij te 
betrekken 

3 Samen zorgen 
� Een goed toegerust loket “ ‘t Stip” waar 

alle informatie met betrekking tot de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) is te krijgen. Het is wenselijk 
“t Stip” niet meer in het gemeentehuis te 
vestigen, maar bijvoorbeeld in het 
Gezondheidscentrum, vanwege langere 
openingstijden en goede 
bereikbaarheid. In de dorpen pleiten we 
voor zittingen zijn in dorpshuis of 
bejaardencentrum. 

� Voor minima en 
bijstandsgerechtigden een 
gesubsidieerde collectieve ziekte-
kostenverzekering. 

� Stimulering van een goed 
functioneren-de sociale 
werkvoorziening, en hier als 
gemeente ook meer werk dan nu, aan 
uit te besteden. 

� We zullen zorg dragen voor een 
goede leefomgeving van de aan ons 
toevertrouwde vluchtelingen in het 
opvangcentrum te Appelscha. 

 

4 Samenleven, ook met de natuur 

� Tussen natuurbehoud en landbouw 
goede samenwerking en overleg, op 
de wijze zoals we die tot voor kort bij 
de “ROM” projecten kenden.  We 
zullen proberen een dergelijke 
vruchtbare overleg structuur te 
handhaven bij de verdere uitvoering 
van de ecologische hoofdstructuur. 

� Een goed fietspaden plan. Aanleg van 
het fietspad Haule- Veenhuizen, om 
hierdoor het laatste ontbrekende stuk 
van de fietsverbinding tussen Assen 
en Heerenveen tot stand te brengen. 

� De ChristenUnie zal zich er sterk voor 
maken dat de verkeersveiligheid 
bevorderd wordt door een betere 
belijning van de wegen, omdat het 
domweg weghalen van strepen kan 
tot levensgevaarlijke situaties kan 
leiden. 

� Extra aandacht en mogelijkheden 
voor de ontplooiing van het 
buitengebied. Mogelijkheden voor 
meergeneratie wonen, hergebruik van 
agrarische gebouwen voor wonen, 
kleinschalige detailhandel en 
ambachtelijke bedrijven, het 
zogenaamde “plattelandswonen” 

5 Samen met levensovertuigingen 

� Het gesloten houden van winkels 
op zondag om ruimte te geven aan 
het beleven van het geloof, een 
ongestoorde kerkgang en vanwege 
het collectieve rustmoment (tijd 
voor relaties) 
 

6 Kunst en cultuur bindt mensen 
samen 

� Het standaard voorzien van 
inscripties waarin de kunstenaar, 
het jaar, de titel en zo mogelijk de 
betekenis van het kunstwerk of 
standbeeld wordt vermeld. 

� Het standaard maken van 
informatie-borden voor gebouwen 
die in de geschiedenis of 
bouwkunst een rol hebben 
gespeeld, met daarop wetens-
waardigheden van betreffende 
pand. 

� Een gemeentelijk 
monumentenbeleid, waarbij behoud 
en conservering van de eigen 
cultuurhistorische monu-menten 
van Ooststellingwerf van groot 
belang is. 

� Goed onderhoud van openbare 
kunstwerken. 
 

7 Economie, samen winnen 

� De leegstand in de Stipe passage is 
ons een doorn in het oog, en van 
de kant van de gemeente moeten 
de ondernemers voldoende 
gefaciliteerd worden om zich 
winstgevend te kunnen handhaven. 

� Voldoende aandacht aan de ruim-
telijke samenhang tussen wonen en 
werken, goede infrastructuur en 
daarbij passende planologische 
maatregelen, het wonen bij je 
bedrijf zullen we stimuleren omdat 
hierdoor bedrijventerreinen veiliger 
en gezelliger worden. 

� Haulerwijk moeten we niet op slot 
zetten, het bruist er van initiatieven, 
het beleid zal daar ruimte aan 
moeten geven. Aandacht voor 
goede verkeersafwikkeling van het 
vrachtverkeer daar. 

 
Voor verdere informatie:  
Meine Jansma, tel. 0516-577731,  
ThedaZuidema-Dijkema,  
tel. 0516-520126 

 Internet www.ooststellingwerf.christenunie.nl 
Overige correspondentie en verkiezingsprogramma via de 
secretaris Harrie Rouwhorst, slotemaker de Bruïneweg 82,  
8433 MG Haulerwijk, tel 0516-420074 

  Groen = doel bereikt. 
Geel   = doel deels bereikt 
Rood  = doel niet bereik 


