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INLEIDING 

Gemeentebelangen Dantumadiel kiest voor de kracht van lokaal en dichtbij. Voor de menselijke maat en 
dus politiek op maat. We zijn onafhankelijk, ambitieus en dynamisch. We tonen lef en verwoorden een 
nuchter geluid.

Een lokale partij is belangrijk voor het gemeentelijk bestuur omdat lokale thema’s vragen om lokale 
oplossingen. Voor ons zijn landelijke of provinciale partijstandpunten niet van belang. We houden ons 
bezig met zaken die de dorpen in Dantumadiel en hun inwoners direct raken.

Onze partij heeft als doel om de belangen van alle inwoners van de gemeente te behartigen. De inclusieve 
samenleving krijgt bij ons écht inhoud omdat wij ons hard maken voor álle inwoners ongeacht levensover-
tuiging, idealen of sociale status. Geen mens is gelijk aan een ander maar bij ons zijn alle mensen gelijk-
waardig.

Omdat de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, heeft Gemeentebelangen Dantumadiel voor 
u haar belangrijkste punten in dit partijprogramma samengevat. Het verkiezingsprogramma is tot stand 
gekomen door inbreng van de fractie en van partijleden en door informatie en signalen die wij de afgelopen 
periode bij de inwoners hebben opgehaald.

De speerpunten uit ons verkiezingsprogramma zijn terug te vinden op onze website 
www.gemeentebelangendantumadiel.frl.
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1. ALGEMEEN 

In 2021 heeft Gemeentebelangen Dantumadiel een aantal kernwaarden geformuleerd zodat het voor 
iedereen duidelijk is waar we als partij voor staan. Deze waarden vormen de komende periode de 
kapstok voor onze initiatieven en standpunten in de Dantumadielse politiek. We kiezen ervoor om deze 
kernwaarden in het Frysk te uiten. We zijn trots op onze mienskip en op onze Fryske en Wâldse cultuur. 
Bij de standpunten die wij innemen toetsen wij steeds of we blijven voldoen aan deze waarden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewoan en grutsk
Doch mar gewoan, dan dochst al mâl genôch. Wy stean mei beide fuotten op ‘e grûn en yn ‘e mienskip. 
Wy binne grutsk op ús unyke gemeente en harren ynwenners.

Tûk en tichtby
Mei nochter ferstân foarop, mei kennis fan saken en troch kontakt mei de minsken yn ús doarpen, 
omskrieuwe wy ús partij as tûk. Wy steane altyd tichtby, soarchje foar in optimale ferdieling yn ús partij. 
Eltse befolkingsgroep is fertsjindwurdiche en eltsenien is by ús lykweardich.

Feilich en fertrouwd
Wy wolle dat ús ynwenners harren feilich fiele kinne. Ek yn ús gemeentebestjoer stiet feilichens foarop. 
Wy sizze wat wy dogge en wy dogge wat wy sizze. By ús partij kin eltsenien him as har fertroud fiele.
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2. GEWOAN EN GRUTSK 

2.1 Gewoan en grutsk

Gemeentebelangen Dantumadiel is ‘gewoan grutsk’ op Dantumadiel. Gewoan omdat wij nuchter zijn, met 
beide voeten op de grond staan en ons niet gek laten maken. En grutsk omdat onze gemeente zo veel te 
bieden heeft. Van talloze unieke bedrijven, prachtige vaarwegen tot culturele rijkdommen zoals de dorps-
feesten, Schierstins, Sûkerei, brassbands en kerkgemeenschappen.

2.2 Grutsk op ús Wâldse kultuer

Gemeentebelangen Dantumadiel is trots op de ‘Wâldse cultuur’ in haar gemeente. Elk dorp in heeft haar 
eigen unieke parels, tradities en kenmerken. Gemeentebelangen Dantumadiel wil zich inzetten voor het 
behouden van de eigen unieke Wâldse cultuur.

2.3 Bestuur van gemeente Dantumadiel

Grutsk op ús gemeente Dantumadiel
De lokale partij Gemeentebelangen Dantumadiel neemt in de komende periode graag verantwoordelijk-
heid op zich voor het besturen van de gemeente. We willen graag samenwerken met andere partijen uit 
onze gemeente. We hechten waarde aan de mening van iedereen die in onze gemeente woonachtig is. 
Wij hebben een diverse kieslijst samengesteld, waarin zoveel als mogelijk alle facetten zoals hierboven 
genoemd aanwezig zijn. We staan los van de landelijke politiek, dit heeft als voordeel dat wij altijd het 
belang van onze gemeente en haar inwoners vooropstellen zonder invloeden van buitenaf. Enthousiaste 
en betrokken mensen vanuit allerlei vakgebieden en uit verschillende dorpen staan klaar om u te ver-
tegenwoordigen en uw belangen te behartigen in het gemeentebestuur van Dantumadiel.

Grutsk op de (digitale) tsjinsten
Voor Gemeentebelangen Dantumadiel is het belangrijk dat er een moderne dienstverlening komt. 
Een dienstverlening zoals in de toekomstvisie ‘Dantumadiel krijgt het voor elkaar’ beschreven wordt. 
Waar inwoners en ondernemers dichtbij en vlot geholpen kunnen worden met vragen. Wij willen graag 
bereiken dat de inwoners 24 uur per dag digitaal terecht kunnen voor de aanvraag van de diensten van 
de gemeente, zoals reisdocumenten en vergunningen. Voor inwoners die minder digitaal onderlegd zijn 
is er ondersteuning op het gebied van digitale vaardigheid en ook blijft er altijd een loket. Zo biedt de 
gemeente voor iedereen een service die bij hem of haar past.

Grutsk op ús ûndernimmers
Gemeentebelangen Dantumadiel ziet het als een compliment wanneer ondernemers in Dantumadiel 
ondernemen. Doordat wij voldoende ruimte hebben en een goede aansluiting hebben met de Centrale As 
is het voor ondernemers aantrekkelijk om te vestigen. Wel moeten de bedrijven passen bij de omgeving. 
Gemeentebelangen Dantumadiel wil dat er voor ondernemers een gunstig vestigingsklimaat heerst in 
Dantumadiel, waarbij de lijnen kort zijn en de administratieve afhandelingen adequaat verlopen.
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Grutsk op ús toerisme en rekreaasje 
In onze gemeente hebben we veel ondernemers in de toerisme en recreatie branche. Gemeentebe-
langen Dantumadiel vindt dat we dit moeten bevorderen en promoten. Onze gemeente biedt unieke 
natuurgebieden en prachtige vaarwegen en wandel- en fietspaden. En deze mogen zowel regionaal als 
nationaal meer bekendheid genieten. Om de toeristische en recreatieve parels beter bereikbaar te mak-
en, moeten verbindingen worden gemaakt van wandel- en fietspaden en vaarwegen. Gemeentebelangen 
Dantumadiel wil zich inzetten om de toeristische sector van Dantumadiel meer onder de aandacht te 
brengen. Initiatieven vanuit onze eigen gemeente en uit onze regio willen we graag ondersteunen waar 
we dat kunnen.

Doch it gewoan, net te folle regels
Net zoals in alle gemeente zijn er ook in Dantumadiel regels waar we ons aan moeten houden. Dat is 
ook belangrijk voor de orde en veiligheid in de gemeente. Maar behalve een heleboel nuttige zijn er ook 
onnodige regels, bijvoorbeeld over opritten, bomen, welstand, evenementen en huurwoningen. Ge-
meentebelangen Dantumadiel wil af van deze onnodige regels. Doch mar gewoan! Bij het schrappen van 
overbodige regels moet altijd vooraf worden gekeken wat de gevolgen kunnen zijn en achteraf worden 
bijgestuurd als het niet goed gaat. De regels die overblijven moeten goed door de gemeente worden 
gehandhaafd. Het gebeurt tot nu toe te vaak dat hele buurten last hebben van illegale activiteiten of van 
verrommeling. Gemeentebelangen Dantumadiel vindt dat de gemeente tegen deze overlast moet optre-
den door betere handhaving.

2.4 Participatie en vrijwilligerswerk

De overheid vraagt steeds meer vrijwilligers voor activiteiten die voorheen door professionals werden 
gedaan. Voor een grote groep inwoners geeft het uitvoeren van vrijwilligerswerk zin aan het leven door-
dat ze betrokken raken in de maatschappij en dat is een groot pluspunt. Maar er zijn ook vrijwilligers die 
al zoveel hooi op de vork hebben dat ze het (bijna) niet meer aan kunnen. De gemeente moet daarom 
niet onnodig veel vragen van vrijwilligers. Er zijn taken die gewoon thuishoren bij professionele dienst- 
verleners. Burgerparticipatie moet niet worden opgedrongen.

2.5 Bouwen tegen de wooncrisis in

We hebben al geruime tijd te maken met een woningcrisis. Daarom stelt gemeentebelangen Dantumadiel 
in de komende raadsperiode alles in het werk om in alle dorpen bouwkavels beschikbaar te houden voor 
de verkoop vooral voor haar eigen inwoners. De focus is hierbij gericht op inbreiding binnen de dorp-
en en sloop van oude vervallen gebouwen. Doordat bouwkavels rechtstreeks bij de gemeente kunnen 
worden gekocht, blijft bouwen voor veel mensen aantrekkelijker dan wanneer er een projectontwikkelaar 
tussen zit.

De rente is ongekend laag maar nog nooit is het zo moeilijk geweest voor starters op de woningmarkt 
om een betaalbare woning te vinden. Een bouwkavel is bijna niet te bemachtigen en bouwkosten zijn 
ontzettend gestegen. Gemeentebelangen Dantumadiel heeft daar aandacht voor: aanbod van betaalbare 
bouwgrond, de optie om huurpacht met recht van koop te introduceren en bestaande oude (kantoor/fab-
rieks-) panden om te bouwen tot betaalbare woningen en betaalbare huurwoningen.
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Starters op de woningmarkt moeten in onze gemeente voldoende kansen krijgen om een woning te 
kopen of te bouwen. Daarom moeten er altijd kavels beschikbaar zijn in de dorpen. We willen graag 
de mogelijkheid blijven bieden om een starterslening via de gemeente af te sluiten.

Voor senioren moet Dantumadiel actief beleid voeren om naast Nij Tjaerda en Brugchelenkamp e.d. 
alternatieven te bieden. Bijvoorbeeld kangaroewonen of aanpassen van de woning naar levensloop- 
bestendigheid. Ook moet de gemeente goede voorlichting geven aan de inwoners over het levensloop-
bestendig maken van hun eigen woning.

Woongemeenschappen voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen en mensen met een 
beperking krijgen wat ons betreft alle ruimte. Te denken valt aan hofjeswonen en een woonplan met 
kleine betaalbare 2-4 persoons échte starterswoningen.

We willen graag dat de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om kavels die beschikbaar komen eerst 
aan te bieden aan inwoners uit onze eigen dorpen voordat ze beschikbaar komen voor de openbare 
markt.

2.6 Huurwoningen in Dantumadiel

Gemeentebelangen Dantumadiel wil een ruim assortiment aan huurwoningen, zodat er voor iedere 
doelgroep een mogelijkheid is om zich i n de gemeente te vestigen. Wij denken hierbij aan sociale 
huurwoningen in een lage prijsklasse met of zonder zorgpakket, maar ook aan huurwoningen in het 
middensegment.

Huurwoningen in Dantumadiel worden over het algemeen verhuurd door coöperatie Thús wonen. 
We ontvangen signalen dat het huurders soms administratief onnodig moeilijk wordt gemaakt om een
woning te huren. Gemeentebelangen Dantumadiel zet zich in om in alle dorpen voldoende huurwoningen 
beschikbaar te hebben. Als Thús wonen daar anders tegenaan kijkt, moet de gemeente Dantumadiel 
meerdere woningcoöperaties toelaten in de gemeente.

2.7 Regels voor bouwen in Dantumadiel

De rijksoverheid heeft de regels voor (ver)bouwen in de afgelopen jaren een stuk soepeler gemaakt. 
Ook de gemeente Dantumadiel heeft met steun van Dantumadeel ’82 en LLD haar steentje hierin 
bijgedragen, door de invloed van de welstandscommissie te beperken. Een groot deel van de gemeente 
Dantumadiel is nu welstandsvrij. Dit levert hele mooie wijken op met een grote verscheidenheid aan 
nieuwbouwwoningen. Gemeentebelangen Dantumadiel vindt dat er toch nog teveel uitzonderingen op 
het welstandsvrije beleid zijn, waardoor nog teveel woningen om onduidelijke redenen onder de wel-
standsplicht vallen. We gaan in de komende periode nog een poging doen om het welstandsbeleid te
versoepelen en het beleid alleen voor bedrijfsgebouwen op zichtlocaties en voor monumentale gebouwen 
te laten gelden, de rest wordt wat ons betreft dan welstandsvrij.
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2.8 Duurzaamheid

Gemeentebelangen Dantumadiel vindt het belangrijk dat verantwoord wordt omgegaan met grondstoffen 
en energieverbruik. We kunnen het klimaatprobleem echt niet hier in Dantumadiel oplossen maar we 
kunnen wel ons steentje bijdragen. Dit willen we doen door vanuit de gemeente hulp te bieden aan energie- 
coöperaties die vanuit de dorpen worden opgericht. Ook moet er goede voorlichting zijn voor inwoners. 
Vooral bij nieuw- of verbouw moet door de gemeente informatie worden verstrekt over energiezuinig of 
energieneutraal bouwen. Als het om (ver)bouw van gemeentelijk vastgoed gaat, moet de gemeente het
goede voorbeeld geven door energiezuinig te verbouwen en energieneutraal nieuw te bouwen.

Voor alle inwoners van Dantumadiel moet duurzame energie beschikbaar komen. De gemeente moet 
daarom afspraken maken met lokale ondernemers die zich met duurzame energie bezighouden om zo 
te zorgen dat door gunstige financieringsafspraken investeringen in bijvoorbeeld huisisolatie en zonne-
collectoren voor iedereen betaalbaar zijn. Wij zijn van mening dat daken van gemeentelijke gebouwen 
en parkeerplekken, ligboxenstallen en fabrieken zich goed lenen voor zonnepanelen. Omdat landbouw-
grond steeds schaarser wordt, willen we terughoudend omgaan met grote zonneweides op agrarische 
grond. Nieuwe daken moeten sterk genoeg worden gemaakt om zonnepanelen of -boilers op te plaatsen, 
dat willen we vastleggen in gemeentelijke bouwregels.

Voor hele grote windturbines is de gemeente 
Dantumadiel niet geschikt. Dit willen we graag 
vertaald zien in het nieuwe omgevingsplan.
Wat we wel toejuichen is dat er regelruimte 
komt voor de ‘Groninger molen’ van maximaal 
20 meter hoog.

Bij alle energie-initiatieven moet voldoende
aandacht zijn voor de capaciteit voor het
elektriciteitsnetwerk en de verdeling van
energie-initiatieven op het netwerk. 
Bij Driezum en Wâlterswâld zien we nu al 
een overbelasting op het net, en dat zorgt
ervoor dat alle particuliere zonnepanelen
worden uitgeschakeld bij flink zonnig weer.
Voldoende netwerkcapaciteit moet
onderdeel worden van de vergunningsvereisten 
voor energie-opwekkers.

We willen graag dat de gemeente Dantumadiel inzet op nieuwe, alternatieve vormen van
duurzame energie. Voorbeelden hiervan zijn geo-thermie (aardwarmte), rio-thermie
(warmte uit riool) en inkoop van duurzame stroom elders.

Voor duurzame initiatieven vanuit onze dorpen moet de gemeente zich maximaal
inspannen om die te ondersteunen.

Gemeentebelangen Dantumadiel wil geen zonnepanelen op water zoals op het Eeltsjemar.
We moeten zuinig omspringen met onze mooie landschappen.
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3. TÛK & TICHTBY
Een slimme aanpak, betrokkenheid bij onze dorpen en veel contact met de inwoners, verenigingen en 
ondernemers. Op de hoogte zijn van wat er speelt in de dorpen. We staan altijd dichtbij. Zo gaan we als 
Gemeentebelangen Dantumadiel graag om met onze inwoners. Iedere inwoner wordt door onze partij 
vertegenwoordigd en is voor ons gelijkwaardig.

3.1 Bestuur en inwoners, samenwerken loont

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daarom vinden wij het ontzettend belangrijk dat de gemeente 
goed samenwerkt met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere overheidsorganisaties. Voor ons 
betekent dat een vast aanspreekpunt voor elk thema in de gemeentelijke organisatie. Actieve vaste con-
tactpersonen voor dorpen, bedrijven en verenigingen maken het voor iedereen eenvoudiger.

Dantumadiel moet de komende tijd gaan bouwen aan een nieuwe moderne en betaalbare gemeentelijke 
organisatie. Vanaf 2017 hebben we geproefd aan een ambtelijke fusie met Noardeast. We hebben ont-
dekt dat de schaalvergroting lang niet alle problemen oplost waar een gemeente voor staat. Het brengt 
op belangrijke onderwerpen grote nadelen met zich mee. Het is onbetaalbaar en onoverzichtelijk.

Daarom doen we ons best om de schaalgrootte 
van Dantumadiel als middelgrote gemeente te 
houden zoals die is. Zo houden we de menselijke 
maat en de binding met de dorpen bloeiend in onze 
dienstverlening en in het bestuur. Dantumadiel wordt 
wat ons betreft een echte netwerkgemeente.  
Worden we door wat voor omstandigheid dan ook 
gedwongen om te fuseren met een andere gemeente, 
dan gaan we ook in gesprek met onze oostelijke buren.

De afgelopen periode heeft aangetoond dat het goed is 
dat een gemeente wethouders heeft met verstand van zaken. 
Dat maakt een wethouder een veel betere gesprekspartner 
voor vakspecialisten. In de coalitiegesprekken zal GBD  
inzetten op 3 vakkundige wethouders met kennis van de 
portefeuilles sociaal & cultureel, openbare ruimte & ruimtelijke 
ordening en gemeentefinanciën, economie & bedrijfsvoering.

3.2 Omgevingswet Jij bepaalt!

Door de invoering van de omgevingswet in 2022 krijgen we als gemeente meer ruimte om de inwoners 
mee laten denken over de invulling van hun eigen leefomgeving. Als Gemeentebelangen vinden wij dit 
zeer waardevol.

In 2022 stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast. Hierin worden belangrijke keuzes gemaakt over 
de leefomgeving. Hoe gaan we om met duurzame energie? Waar willen we
huizen of bedrijven bouwen en waar willen we juist ruimte voor natuur en water? 
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Dantumadiel is een echte agrarische gemeente, dat is niet alleen belangrijk voor de economie, maar ook 
voor het landschap. We zijn daarom erg zuinig op onze boeren en willen ze ruimte geven voor nieuwe 
ontwikkelingen.

In de omgevingsvisie willen we zaken die we écht moeten regelen voor een gezonde, veilige toekomst 
voor onze leefomgeving vastleggen. Daarnaast willen we zo veel mogelijk ruimte maken voor onze 
inwoners om plannen te ontwikkelen.

3.3 Mobiliteit en verkeer, veilig en bereikbaar

Gemeentebelangen Dantumadiel gaat voor een veilige leefomgeving waar iedereen gebruik van kan 
maken, met of zonder beperking. We merken dat vooral kwetsbare verkeersdeelnemers vaak moeite 
hebben met een shared-space inrichting. Daarom willen we daar in de toekomst erg voorzichtig mee 
omgaan. Verder staat bij ons vast: Voor hetzelfde geld doe je het in één keer goed. Dat betekent dat 
er bij aanleg en onderhoud altijd kwaliteit voorop staat.

Een aantal concrete uitdagingen die we in de komende periode willen aanpakken hebben we hieronder 
uitgewerkt.

3.4 Veilig op de fiets

Steeds meer mensen maken gebruik van de fiets en dat stimuleren we graag. We willen daarom hard 
werken voor brede en veilige fietspaden voor woon-werkverkeer en recreatieve fietsers om van onze 
prachtige gemeente te genieten! Hoofdroutes die onze speciale aandacht krijgen zijn de routes 
Feanwâlden-Damwâld, Damwâld richting Leeuwarden via Rinsumageast en De Falom- De Westereen 
(Rinewâl). Voor de recreatieve fietspaden geldt wat ons betreft vooral dat de smalle beton- en asfalt- 
paadjes worden verbreed en dat bestaande fietspaden beter op elkaar aansluiten.

3.5 De Westereen

De provincie heeft de busverbinding met het station opgeheven vanwege het verminderde gebruik door 
Covid. Het gevaar bestaat dat – op termijn - ook het treinstation wordt gesloten. Wij zetten ons in om 
het treinstation in de Westereen te behouden. In het dorp leven zorgen over de verkeerssituatie. 
Daarom willen de we de bredere verkeerssituatie in het dorp gedetailleerd onderzoeken. Dit moet 
plaatsvinden op een open en transparante manier. We willen komen tot oplossingen die rekening houden 
met de situatie van de verschillende inwoners van het dorp en uiteraard ook betaalbaar en haalbaar zijn.



3.6 Damwâld-Wâlterswâld-Driezum

De Foarwei / Doniawei van Damwâld naar Driezum is op termijn aan een flinke opfrisbeurt toe. Daarom 
willen we graag dat er een inrichtingsvisie komt waarin het ontwerp wordt vertaald volgens de wens van 
de inwoners.

De inrichting van de Haadwei is nog te onveilig, vooral op de kruisingen. Er zijn in de afgelopen periode 
veel (bijna) aanrijdingen geweest, soms met zwaar letsel tot gevolg. Gemeentebelangen heeft zich al 
sinds de herinrichting ingezet voor veilige kruisingen. We willen dat hier zo snel mogelijk een oplossing 
voor komt, liefst in de vorm van rotondes.

3.7 Broeksterwâld

Door het plan van DOM Broeksterwâld wordt een flinke oppepper gegeven aan de kwaliteit van de open-
bare ruimte in het dorp. Gemeentebelangen Dantumadiel wil zich er voor inzetten dat dit plan kan worden 
uitgevoerd. In het verlengde daarvan moet ook de Pieter Durksstrjitte worden aangepakt. Broeksterwâld 
is het enige dorp in onze gemeente waar de woonwijken nog zijn ingericht op 50 kilometer. Gemeentebe-
langen Dantumadiel vult graag de wens van het dorp in om in Broeksterwâld veilige 30-kilometer zones 
in te richten.

3.8 Rinsumageast

Ook in Rinsumageast is een actieve DorpsOntwikkelingsMaatschappij. Ideeën die daaruit voortvloeien 
kunnen op de steun rekenen van Gemeentebelangen. Voorbeelden zijn het karakteristiek inrichten van 
de doorgaande route door het dorp, doorvaarbare dorpskern en aansluiting van de vaarroute op Eelts-
jemar. Deze dorpsinitiatieven ondersteunen we graag, en als de tijd rijp is gaan we vol goede moed op 
zoek naar de benodigde financiën om er ook echt werk van te kunnen maken.

3.9 Feanwâlden

Onze aandacht voor de verkeersveiligheid in Feanwâlden gaat uit naar de Nije Wei en de Stinswei. Door 
de nieuwe verkeersstructuur bij het stationsgebied is ook de verkeersdruk in het dorp veranderd. Ook 
sluit het beeld van de inrichting tussen het park en het centrum niet meer op elkaar aan. Daarnaast moet 
de dorpsentree van Feanwâlden aan de noordkant (Oastein) weer als een visitekaartje van het dorp 
worden ingericht in combinatie met de kruisingen van Boskrâne en Bosksingel.
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3.10 Readtsjerk

Het dorp Readtsjerk is een parel aan de rand van onze gemeente. Veel mensen genieten te voet of 
op de fiets van dit mooie dorp. De combinatie daarvan met automobilisten die haast hebben en groot 
landbouwverkeer in het dorp levert onveilige situaties op. We willen graag dat de gemeente samen met 
dorpsbelang onderzoekt hoe dit kan worden opgelost.

3.11 Voorzieningen

Dantumadiel heeft flink geïnvesteerd in grote projecten. Dit heeft mooie en goede voorzieningen op- 
geleverd. Bijna elk dorp heeft een MFC of dorpshuis. Behalve een aantal nog openstaande wensen 
vanuit de dorpen moet vanaf nu ook vooral de focus liggen op het in stand houden van die mooie 
voorzieningen. Vrijwilligerswerk moet door de gemeente aantrekkelijk gehouden worden en als er 
financiële steun nodig is, moet de gemeente die bieden.

Het gebouw van de Nije Warf is op termijn aan grote renovatie of nieuwbouw toe. Hier moet door de 
gemeente alvast op worden geanticipeerd.

3.12 Onderwijs

Na de bouw van de nieuwe School in de Westereen en in Damwâld is ook Feanwâlden binnenkort aan 
een nieuw schoolgebouw toe. De gemeente moet zich inzetten voor een goede samenwerking tussen de 
bestaande scholen in het dorp, zodat in goede harmonie een nieuwe gezamenlijke onderwijsvoorziening 
kan worden gebouwd. De focus moet daarbij altijd liggen op een veilige leeromgeving en een multifunc-
tionele inrichting met dorpshuisfunctie; koppelingen tussen onderwijs, sport en welzijn zijn van groot 
belang.

Voor het onderwijs in onze regio is taal een belangrijk aandachtspunt. Het gebruik en behoud van de 
Fryske taal is van waarde voor onze cultuur. Geconstateerde taalachterstanden moeten weggewerkt 
worden. We signaleren bij scholen dat veel kinderen uit dorpen in onze regio een ontwikkelingsachter-
stand hebben opgelopen voor Nederlandse taal. Het goed beheersen van de Nederlandse taal is erg 
belangrijk voor het vinden en goed kunnen uitoefenen van werk. Daarom vinden wij dat naast alle extra 
aandacht die er al op scholen is voor Frysktalich onderwijs ook extra aandacht is voor het beoefenen van 
de Nederlandse taal moet zijn.
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3.13 Vluchtelingenopvang

Vanuit verschillende werelddelen komen vluchtelingen op ons land af die veiligheid zoeken voor zichzelf 
en voor hun gezin. Wij zijn, ondanks de crisis die we doormaken, echt een welvarend land. Het is daar-
om ook logisch dat we als beschaafd land onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om opvangen 
van échte vluchtelingen in nood. Volgens Gemeentebelangen mag dat nooit tot een ontwrichting van 
onze eigen samenleving leiden. Gemeentebelangen Dantumadiel vindt dat een grootschalige opvanglo-
catie een veel te grote impact heeft op onze dorpen. Als de vraag weer aan de orde komt, moet gekek-
en worden naar zeer kleinschalige oplossingen die niet ten koste gaan van de woonbehoefte van onze 
Dantumadielse inwoners. Door de huisvesting van statushouders worden de asielzoekerscentra ontlast 
en vindt er een betere spreiding plaats, met meer kans op integratie.

Er moet dan veel aandacht zijn voor begeleiding en integratie in de samenleving. Dit levert meerwaarde 
op voor mensen in nood, maar uiteindelijk ook voor de leefbaarheid in onze dorpen.

De huisvesting van extra statushouders mag niet ten koste gaan van de bestaande huurwoningvoorraad 
in de gemeente.
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4. FEILICH EN FERTROUD 

4.1 Onderzoek naar WMO en jeugdzorg

Gemeenten hebben sinds 2015 de taken voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken 
en ouderen overgenomen van de Rijksoverheid. Dit wordt ook wel decentralisatie genoemd. De motivatie 
hiervoor is geweest dat de gemeente haar inwoners goed kent en laagdrempeliger bereikbaar is. 
Preventie is beter dan zorg achteraf en dat vraagt een professionele en persoons/gezinsgerichte aanpak. 
Als gemeente moeten we er voor zorgen dat we als gemeente zelf de sturing houden op de jeugdzorg, 
dat professionele jeugdzorgwerkers weten wat er leeft. Dat vraagt goede kontakten met bijvoorbeeld 
school, huisarts en consultatiebureau

4.2 Drugs- en alcoholmisbruik

Drugs- en alcoholmisbruik in onze regio is een groot probleem. Zo zijn o.a. GHB, xtc, speed, hasj en 
heroïne voor veel jongeren geen onbekende producten en steeds vaker worden jonge kinderen dronken 
op straat gesignaleerd. Natuurlijk moeten de handelaren en de leveranciers hard aangepakt worden, 
maar het begint altijd bij de gebruiker. Goede voorlichting en de inzet van jeugdwerkers, die wijzen op 
de gevaren van drugs- en alcoholgebruik is waar Gemeentebelangen Dantumadiel zich sterk voor wil 
maken. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Maak van de experimenterende jeugd geen verslaafden, 
met gezondheids-en geld problemen. We willen dat vooral de jeugd wordt betrokken bij de aanpak van 
gevaarlijk drugs- en alcoholgebruik. Goed bedoeld éénrichtingsverkeer is niet de oplossing.

4.3 Armoedebestrijding

Ondanks de welvarende economie in Nederland zijn er in onze regio nog teveel gezinnen die kampen 
met een moeilijke financiële situatie. Dat kan komen doordat bedrijven failliet zijn geraakt, door echt- 
scheidingen, door het toeslagenschandaal of door andere ongelukkige omstandigheden. 
Gemeentebelangen Dantumadiel zet zich in voor een actief schuldhulpverleningsbeleid. De gemeente 
moet goede en laagdrempelige ondersteuning bieden, al voor de situatie uit de hand loopt. Mensen met 
een minimum inkomen uit werk zijn soms financieel even slecht of slechter af dan mensen met een uit- 
kering, werk moet lonen.

Er moeten geen drempels zijn voor kinderen en volwassenen in een financiële probleemsituatie om 
bijvoorbeeld lid te worden van een sportvereniging, om mee te doen met schoolactiviteiten of zwem- 
lessen.

Er moet in 2022 nadrukkelijk aandacht zijn voor energiearmoede. Woningeigenaren die hun woning 
willen verduurzamen moeten voor subsidies of leningen terecht kunnen bij de gemeente.

14
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4.4 Online Sociaal Domein

De onderwerpen die met zorg en ondersteuning te maken hebben worden in ambtelijke taal ook wel het 
‘sociaal domein’ genoemd. Voor dit hele vakgebied moet een sterke focus liggen op preventie, dus het 
voorkomen van probleemsituaties. De professionals die zich hiervoor vanuit de gemeente inzetten werk-
en samen in een gebiedsteam. Signalen uit de gemeenschap maken duidelijk dat de zichtbaarheid van 
het gebiedsteam beter kan. Een grote blinde vlek is het internet. Gemeentebelangen Dantumadiel vindt 
dat het gebiedsteam goed zichtbaar en actief betrokken moet zijn in onze gemeenschap en op het inter-
net, zowel op de gemeentelijke website als op social media.

4.5 Veiligheid op straat

De veiligheid in de gemeente wordt door veel factoren beïnvloed. In Dantumadiel hebben we op som-
mige plekken overlast door drugs- en alcoholmisbruik. Ook problemen in de sociale sfeer komen nogal 
eens voor. Gemeentebelangen Dantumadiel wil graag dat er meer wordt ingezet op het voorkomen van 
probleemgevallen; betere preventie dus. Als er dan toch problemen ontstaan moet de politie zichtbaar 
aanwezig zijn. Daar hebben we wijkagenten voor nodig die weten wat er in de dorpen speelt. volgens de 
politiewet moet er 1 wijkagent op 5.000 inwoners beschikbaar zijn. Deze politiemensen zijn de vooruitge-
schoven posten in de buurt en zorgen ervoor dat problemen in een vroegtijdig stadium worden herkend 
en aangepakt in samenwerking met andere professionals.

4.6 Positieve gezondheid, lekker in je vel!

De gemeente houdt zich op veel terreinen bezig met zorg. 
Gemeentebelangen Dantumadiel vindt het belangrijk dat 
er ook aandacht is voor het voorkomen van zorg voor zo 
ver dat mogelijk is. Dat doen we bijvoorbeeld door sport- 
faciliteiten goed op orde te houden en ook sportieve 
activiteiten en evenementen te stimuleren.  
Ook moet in de openbare ruimte volop gelegenheid zijn 
om te kunnen bewegen. Avontuurlijke mountainbike- en 
survivalroutes, wandelnetwerken en fietspaden zijn 
voorbeelden van faciliteiten die bijdragen aan positieve 
gezondheid.

Iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente. 
Dat is heel breed, want het gaat over werk, school, 
verenigingen en sociale ontmoetingsplekken zoals 
dorpshuizen.

Inwoners met een taalachterstand krijgen van ons de 
kans om zich te ontwikkelen zodat ook zij zonder 
belemmering mee kunnen doen.

Wij zijn er van overtuigd dat als je fysiek en mentaal 
lekker in je vel zit, veel zorg voorkomen kan worden. 
Het gezondheidsbeleid van de gemeente moet zich 
daar de komende jaren op richten.
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