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De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

De VVD is een liberale partij. De uitgangpunten voor het liberalisme zijn vrijheid van het 

individu om zijn/haar eigen keuzes te maken, zonder dat de vrijheden van anderen beperkt; 

een overheid die regelt wat de individu niet kan en daarbij zoveel als mogelijk de vrijheden 

van burgers respecteert en ook vastlegt. Wij zijn overtuigd dat alleen dan het individu en de 

maatschappij kan ontwikkelen.  

 

 

 

In de afgelopen vier jaar heeft de VVD zich sterk gemaakt voor de gemeente 

Achtkarspelen, want hoe klein wij ook zijn, wij schuwen onze verantwoordelijkheid 

niet. De onderlinge verstandhoudingen in de gemeenteraad van Achtkarspelen zijn in 

de afgelopen jaren sterk verbeterd en de positieve houding die de partijen naar 

elkaar hebben, hebben vruchten afgeworpen.  

In menig verkiezingsprogramma zult u lezen wat allemaal beter kan en welke keuzes 

nooit gemaakt moesten worden. Politieke verschillen zijn er genoeg, dus overal is wel 

wat van te zeggen. Wat mag er de komende vier jaar anders?  

 

Liberaal 

 
 

Een nieuwe stap voorwaarts 

 
 



 

Het mag wel liberaler, vooruitstrevender en gericht op de toekomst! 

 

Woningbouw: 

Zoals in veel gemeenten is en blijft woningbouw een hardnekkig dossier. Zo ook in 

Achtkarspelen. Waar er in het verleden veel is uitgebreid, is dat de laatste jaren niet gedaan. 

Zo zien wij dat ook in Achtkarspelen sprake is van een crisis.  

De VVD heeft daarom samen met andere partijen in de raad gezorgd voor meer focus op 

uitbreiding van woningbouw in de gemeente, door onder andere geld beschikbaar te stellen 

voor uitbreiding en herziening van bestemmingsplannen. 

Ondernemerschap: 

Eén van de belangrijkste, of juist spraakmakende, onderwerpen van de afgelopen periode 

was 1. Het ambtsgebed en 2. De zondagsopenstelling. Beide punten hebben wij met andere 

partijen in de raad bespreekbaar gemaakt. Het ambtsgebed is afgeschaft en de 

zondagsopenstelling is een feit. En hebben wij er iets van overgehouden, anders dan blije 

winkeliers en shoppers? Nee! 

Ook is er meer aandacht naar het toerisme gegaan. Achtkarspelen focust zich voornamelijk 

op de B&B ’s en logeren bij de boer. Waarom niet op grotere parken en meer bezoekers. 

Ook dit hebben wij bespreekbaar gemaakt in onze raad. 

Boeren: 

Voor de boeren in Achtkarspelen hebben wij ons ingezet in het nieuwe bestemmingsplan 

buitengebied. Hiermee is er ruimte gekomen voor de boeren om uit te breiden, zonder dat de 

uiterlijke kenmerken van ons landschap worden aangetast. Wij zijn trots op de Fryske 

Wâlden en willen zowel de boer de ruimte geven, als het landschap beschermen.  

(Verkeers)veiligheid: 

De Skieding is voor een deel al gerevitaliseerd en gaat voor een deel nog op de schop. Dé 

verkeersader van Achtkarspelen is veiliger en wordt nog veiliger. Zo komt er ook een tunnel 

bij Surhuizum die de veiligheid van de fietsers in de gemeente te goede komt.  

Niet enkel de tunnel zorgt voor meer veiligheid voor de fietsers. Ook zijn diverse fietspaden 

in Achtkarspelen allemaal voorzien van veilige en duurzame verlichting in het wegdek. 

 

 

 

 

Wat hebben wij bereikt? 

 
 



 

De uitgangspunten voor 

de komende jaren 

 



 

 

 

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben een gemeenschappelijk ambtenarenapparaat. 

Dit wordt de werkmaatschappij 8KTD genoemd. Deze samenwerking is tot stand 

gekomen vanuit de gedachte dat kosten en kwetsbaarheid van twee afzonderlijke 

gemeenten konden worden verminderd en de kwaliteit en klanttevredenheid van de 

dienstverlening konden worden verhoogd. 

Uit eigen ervaring en uit onderzoek is gebleken dat er keuzes gemaakt moeten worden. 

Zo zijn medewerkers niet tevreden, is er een groot verloop van personeel en gaat er veel 

kennis verloren.  

Wat zijn de keuzes? 

1. Een fusie met Tytsjerksteradiel; 

2. Investeren in de werkmaatschappij; 

3. Zelfstandig verder. 

Wat kiezen wij? 

Onze keuze gaat naar een verbeteringsslag voor de democratie en dat is een fusie met 

Tytsjerksteradiel. De gemeenteraden moeten telkens afstemmen en verliezen hiermee 

hun eigen autonome kleur. Een fusie zorgt er daarnaast voor dat de werkmaatschappij 

niet meer met vreemde constructies hoeft te werken en “twee meesters te dienen”.  

Vasthouden aan het idee van zelfstandigheid voor een gemeente als Achtkarspelen is 

onwenselijk. Gemeenten om ons heen worden steeds groter en hebben meer slagkracht. 

Dit betekent dat de gemeente zich minder goed kan profileren en ook minder kans heeft 

om zich te ontwikkelen.  

 

 

 

Het verhogen van de belastingen voor inwoners is geen structurele oplossing voor de 

tekorten van de gemeente. De middeninkomens (politieagenten, leerkrachten, 

zorgpersoneel, etc.) hebben het al moeilijk genoeg.  

Wat wij ermee willen doen? 

- Wij vinden een (tussentijdse) verhoging van de OZB bovenop de inflatiecorrectie 

dan geen gesprekspunt. 

 

 

Onze boeren maken Achtkarspelen tot wat het is. Trots als wij zijn op ons landschap, zo 

trots mogen wij ook zijn op de boeren. Achtkarspelen dient de boeren dan ook te steunen 

waarnodig en te faciliteren waar het kan.  

 

 

De relatie met Tytsjerksteradiel 

 
 

Geen verhoging van de belastingen 

 
 

Boeren 

 

 
 



 

 

 

Idealen zijn prima, maar zorg er niet voor dat dromen bedrog worden. Steeds meer 

merken wij de gevolgen van de klimaatverandering en de urgentie van een duurzamer 

leven. Echter merken wij ook steeds meer de grenzen van het duurzaam denken. Waar 

zon- en windenergie onze eerste keuze zijn, zien wij dat dit gevolgen heeft voor ons 

stroomnetwerk. Stimuleren in plaats van verplichten! 

 

Wat willen wij: 

1. Een reële duurzaamheidsagenda, waarbij aandacht is voor de beschikbare 

middelen en de wensen van onze inwoners. Haalbaarheid en betaalbaarheid 

moeten de uitgangspunten zijn. 

2. Ons landschap moet beschermd worden tegen grote zonneparken. Eerst dienen 

daken benut te worden, daarna kunnen wij kijken naar andere oplossingen; 

3. Grote windmolens hebben niet onze voorkeur. Wel vinden wij de Groninger 

windmolen een goede oplossing. Nu mogen zij enkel bij boerenbedrijven 

geplaatst worden, maar wij vinden dat deze ook een plaats kunnen krijgen op 

bedrijventerreinen.  
 

 

 

 

 

Bouwen naar behoefte is passé, bouwen voor de toekomst is de realiteit. De provincie is 

van mening dat dorpen eerst de ruimte in de dorpen op moet souperen voor er uitgebreid 

kan worden. De dorpen in Achtkarspelen barsten uit hun voegen. Er moet juist 

geïnvesteerd worden in uitbreiding. Dorpen als De Peen (Opende) en De Like 

(Leek)hebben steeds kunnen groeien en kijk eens naar het resultaat: vitalere dorpen en 

bestendig voor de toekomst.  

 

Wat gaan wij doen: 

1. De provincie overtuigen dat Achtkarspelen ruimte nodig heeft om te groeien. 

Woningbouw moet weer prioriteit krijgen; 

2. Inwoners moeten makkelijker grotere woning kunnen splitsen, als zij dit willen. Steeds 

meer zien wij kleinere gezinssamenstellingen, terwijl de huizen gebouwd zijn voor 

grote gezinnen. De gemeente moet hier een positieve houding aannemen. 

3. Om doorstroom te bevorderen dient de gemeente mee te denken bij initiatieven van 

inwoners om andere woonvormen te realiseren, zoals ouders die bij hun kinderen op 

het erf komen wonen in een zomerwoning/tiny house etc.   

 

 

 

De behoeft tot efficiënte heeft ook een keerzijde. Steeds meer worden wij afhankelijk van 

digitaal contact, terwijl de behoefte tot persoonlijk contact ondersneeuwt. Wij willen dat 

onze gemeente de deur niet dichtsmijt, maar juist openzet.  

Ambtenaren moeten niet als afstandelijke personen worden gezien in het verre 

gemeentehuis, maar moeten aanspreekbaar zijn en dienstverlenend.  

 

Woningbouw 

 

 
 

Duurzaamheid 

 

 
 

Kwaliteit van de dienstverlening verhogen 

 

 
 



 

 

 

 

Hoe fijn is het om ongehinderd op straat te lopen, zonder bang te hoeven zijn dat je iets 

overkomt. In Nederland is dit de normaalste zaak van de wereld, omdat wij als 

gemeenschap ons daar sterk voor maken. De gemeente is verantwoordelijk voor de 

veiligheid en handhaving en dient ons te beschermen.  

 

Wat willen wij doen? 

- De gemeente stelt veel regels op. Hoewel wij tegen regeldruk zijn, vinden wij wel dat 

regels gehandhaafd moeten worden. Anders kan een gemeente deze net zo goed 

schrappen. Er moet daarom een eigen handhavingsapparaat binnen de 

werkmaatschappij komen. Zo zijn wij niet afhankelijk van de politie of andere 

gemeenten om onze eigen regels te handhaven; 

- Onze handhavers en politie moeten zichtbaar zijn in mienskip. Zij moeten 

aanspreekbaar zijn en dienstverlenend; 

- Ook dient de gemeente strikt en rechtvaardig te handhaven als het gaat om fraude. 

Steeds vaker horen wij in de media verhalen van fraudebestrijding die verkeerd gaat. 

Wij willen dit voorkomen, maar niet ten koste van de belastingbetaler. De gemeente 

moet altijd dienstbaar zijn naar de inwoner, maar rechtvaardig en strikt als het gaat 

om verkwisting of fraude met publieke gelden.  

 

 

 

Recreatie is in Achtkarspelen een ondergeschoven kindje. Wanneer men in andere 

gebieden komt in Fryslân, dan zie je allerlei toeristische activiteiten die wij hier niet 

hebben. Waarom niet? Wij kunnen veel moois bieden en ook hebben wij vele 

aantrekkelijke evenementen, maar de mensen blijven niet. 

Er mist een visie op de recreatie in Achtkarspelen. Dit moet anders.  

Wat gaan wij doen: 

- Er moet een visie komen en een uitvoeringsplan om Achtkarspelen op de kaart te 

zetten. In samenwerking met de buurgemeenten liggen er genoeg visies, maar de 

actie moet ook vanuit de gemeente zelf komen; 

- De gemeente moet ruimte bieden aan recreatiemogelijkheden. E-bike tours? 

Solexverhuur? Pitch and put? Alles is welkom en dat mag uitgedragen worden; 

- Er moet meer ruimte geboden worden voor overnachtingen. Vakantiepark bouwen? 

Waarom niet?  

- Ondersteuning van onze toeristische pleisters; pareltjes als Surhuisterveen hebben 

een aantrekkende werking, dit mag en moet zelfs gestimuleerd worden.  

 

 

 

 

 

Recreatie  

 

 
 

Veiligheid en handhaving 

 

 
 



.  

 

 

Wij zien er naar uit om u als VVD Achtkarspelen te mogen vertegenwoordigen. Onze 

kernwaarden gaan uit van het individu, echter weten ook wij dat wij het niet alleen kunnen. 

Samen zijn wij Achtkarspelen en dit betekent samenwerking en constructief zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt op ons rekenen, wij ook op u? 

 

 
 


