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Samenvatting 
In deze evaluatie zijn alle speerpunten (concrete voorstellen) uit het verkiezingsprogramma nagelopen 
en daarbij is gekeken in hoeverre de actiepunten afzonderlijk zijn gerealiseerd. 
Per actiepunt is dat als volgt beoordeeld: 
 Groen Actie is gerealiseerd. (meerderheid van de raad heeft ingestemd met ons voorstel) 
 Geel  Actie is deels gerealiseerd. Zie toelichting bij de voorstellen. 
 Oranje Actie is anders gerealiseerd. Zie toelichting bij de voorstellen. 
 Rood  Actie is niet gerealiseerd (ons voorstel kreeg geen meerderheid in de raad). 
 
In totaal waren er 118 actiepunten verdeeld over 3 hoofdthema’s die samen waren verdeeld in 10 
categorieën. 
 
In totaal zijn 54 (46%) voorstellen volledig gerealiseerd, 28 (24%) voorstellen zijn deels gerealiseerd, 
5 anders (4%) en 31 (26%) voorstellen zijn niet gerealiseerd.  
 
Onderstaande histogram laat zien wat de score is per hoofdthema en per paragraaf. 
 
Alle voorstellen uit het verkiezingsprogramma worden op de volgende pagina’s herhaald en zijn 
ingekleurd. 
 
Het meest (70%) is er gerealiseerd voor paragraaf 2.3 Onderwijs. 
Het slechts is er gescoord voor de paragraaf 3.3 Mobiliteit (maar 8% is er gerealiseerd), hoewel er nog 
wel een aantal voorstellen deels of anders zijn gerealiseerd. Ook bij de vorige evaluatie 2010-2014 
scoorde Mobiliteit het laagst. Dit is een aandachtspunt voor het nieuwe verkiezingsprogramma. 
Bekeken vanuit niets gerealiseerd is er het slechts gescoord voor paragraaf 2.4 Cultuur, sport en 
recreatie, namelijk 50% van de voorstellen zijn niet gerealiseerd.  
Verder waren er geen concrete voorstellen gedaan voor Economie en Landbouw (paragraaf 3.1).  
 
Door een opmaak fout ontbreekt paragraaf 3.3 in het verkiezingsprogramma. 
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 1 BETROUWBARE OVERHEID 

 
1.1. De gemeente, dat zijn we samen 

1 Ooststellingwerf blijft een zelfstandige gemeente, maar zoekt wel samenwerking met buurge-
meenten. 

2 Meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. Om regeldruk te verminde-
ren, worden vergunningstelsels waar mogelijk omgezet in algemene regels. Wie een loopje 
neemt met de regels wordt aangepakt. Wie zich daar keurig aan houdt, krijgt minder controle. 

3 De ChristenUnie vindt dat er ook in het ambtenarenapparaat ruimte moet zijn voor gewetens-
bezwaren. Bijvoorbeeld voor trouwambtenaren met gewetensbezwaren tegen het vastleggen 
van een huwelijk met partners van hetzelfde geslacht. 

4 We zijn voorstander van een steden/dorpen 
band met een plek in de wereld waarvoor we 
wat kunnen betekenen. De ervaring met Ergli 
in Letland leert ons dat het goed is dergelijke 
banden te hebben. 

Stedenband. Is er wel, gemeente geeft via 
een omweg subsidie aan Ergli projecten, maar 
zo officieel als wij het wilden gaat het nog niet. 
Bovendien is aangevraagde subsidie bij EU 
afgewezen. 

5 Raadsleden gaan geregeld op werkbezoek in een dorp of wijk in Ooststellingwerf voor een 
zogenaamde dorpsschouw. Kijken hoe het er in een bepaald dorp of wijk voorstaat. Juist dan 
blijf je als raad betrokken. 

  

1.2. Veiligheid 
6 Bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan en de daaruit voortvloeiende prioriteiten voor 

inzet van politie en andere organisaties worden de resultaten van veiligheidsonderzoeken en 
de bevindingen van wijkbewoners meegenomen. 

7 De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van de dorps/wijkagent, ook in het licht van het 
wijkgericht werken. 

8 De gemeenteraad moet een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veilig-
heidsregio's is verplaatst. Dus: tijdige inbreng voor de besluiten die voor de regionale brand-
weer worden genomen met het oog op goede en betaalbare brandweerz 

9 De burgemeester stimuleert lage drempels voor het doen van aangifte en goede terugkoppe-
ling door politie. 

10 De kosten van vandalisme worden verhaald op daders. De gemeente publiceert regelmatig de 
resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van 
een ‘vandalismemeter’. 

11 Wij willen de sociale samenhang tussen mensen en groepen mensen versterken. Daartoe 
faciliteren wij wijkplatforms, verenigingsleven en buurtinitiatieven en geven wij de samenleving 
een rol in de zorg voor veiligheid in de wijk. 

12  Ondanks allerlei preventieve maatregelen betekent elk gokhal meer mensen met een gokver-
slaving. De ChristenUnie wil gokhallen verminderen en de vestiging van nieuwe voorkomen. 

13  Er komen uitstapprogramma’s voor prostituees. 

14 Wij streven ernaar dat de twee bestaande bordelen worden gesloten. 

15 De ChristenUnie wil een actief handhavingsbeleid, waarbij het opleggen van bestuurlijke boe-
tes niet wordt geschuwd. 

16 Handhaven van huidige convenant dat met de horeca ondernemers is afgesloten. 

 
 

 

1.3. Financiën 
17 De gemeente beperkt inhuur derden. 

18 De gemeente zal bij tijdelijke onderbezetting eerst naar de samenwerkende gemeenten kijken. 
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2 SAMENLEVING 
 
2.1. Samen zorgen 

19 De gemeente maakt concrete plannen tegen 
vereenzaming van ouderen, langdurig werklo-
zen en andere risicogroepen. 

Vereenzaming wordt aangepakt, o.a. door de 
gebiedsteams, maar een 100% dekkend seni-
orenbezoek is niet van de grond gekomen. 
Men wacht op reactie en verwijst naar de 
buurt. 

20 Voor een succesvolle transitie in de zorg investeert Ooststellingwerf samen met Weststelling-
werf en Opsterland in training van ambtenaren, professionals en vrijwilligers. 

21 De gemeente werkt aan laagdrempelige, een-
duidige loketten voor zoveel mogelijk vormen 
van zorg. 

Laagdrempelige loketten zijn in theorie, bij de 
gebiedsteams, maar de bereikbaarheid en het 
terug reageren laat vaak te wensen over. 

22 Er is speciaal beleid en ondersteuning voor mantelzorgers. 

23 De gemeente investeert in contacten en sa-
menwerking met kerken. 

Samenwerking met de kerken is er gelukkig, 
maar zou volgens ons effectiever en vaker 
kunnen. 

24 De gemeente maakt effectief gebruik van de 
oren en ogen, kennis en kunde van professio-
nals voor het signaleren van ondersteunings-
behoeften. 

Gebruik van ogen en oren van deskundigen 
voor signalering. Ja zeker binnen de gebieds-
teams ook, maar vaak ontbreekt nog deskun-
digheid en worden signalen niet opgevangen. 

25 De gemeente werkt samen met woningcorpo-
raties om voldoende woningen geschikt te 
maken voor het zo lang mogelijk thuis wonen 
van ouderen en gehandicapten. 

Ouderenhuisvesting in overleg met woning-
bouwcoöperaties. Er gebeurd nog wel hier en 
daar wat, maar de coöperaties zijn zeer terug-
houdend en het is daar lastig mee samenwer-
ken. 

26 De gemeente reageert positief op initiatieven om inwoning van ouders bij kinderen mogelijk te 
maken. Het zogenaamde kangoeroe wonen.  

27 De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor hergebruik en delen van (dure) hulpmidde-
len. 

28 Alcoholgebruik in sportkantines en andere gelegenheden wordt teruggedrongen. 

29 Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken door supermarkten 
worden via convenanten aan banden gelegd. 

30 De gemeente vult het landelijke budget voor maatschappelijke begeleiding van asielgerechtig-
den met eigen middelen aan. 

31 De diverse organisaties die voor de gemeente werkzaam zijn, zoals gezinscoach, krijgen ste-
vige doorzettingsbevoegdheden en de opdracht maatwerk te leveren. 

32 De gemeente geeft goede bekendheid aan de 
regelingen die er zijn op het gebied van zorg 
en hulpverlening.  

Bekendheid regelingen. Het zou vanzelfspre-
kend moeten zijn, maar we hebben steeds 
weer voorstellen moeten maken: over de 
website van de gemeente, over een zorgkrant, 
en nu begint het eindelijk te komen. 

33 Samenwerking tussen diverse organisaties en vrijwilligerswerk willen we sterk stimuleren. 

34 Bij dreigende relatie conflicten kan een gezinscoach zo mogelijk bemiddeling aanbieden. 

  

2.2. Werk en inkomen 
35 Van iedereen die financieel afhankelijk is van 

de gemeente worden de (gewijzigde) capaci-
teiten en beperkingen en ontwikkelingen daar-
in objectief en zorgvuldig bepaald en vastge-
legd, bijvoorbeeld in een persoonlijk ontwikke-
lingsplan. 

Persoonlijk ontwikkelingsplan voor mensen 
met een beperking. Laat de gemeente hele-
maal over aan organisaties en zorgverleners. 
Die doen het meestal goed. 

36 Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om meer mensen met een (grote) afstand tot 
de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeente moet daarin zelf het goede voorbeeld ge-
ven. 
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 Vervolg: 2.2 Werk en inkomen 
 

 

37 Bedrijven en organisaties worden uitgedaagd om de verantwoordelijkheid te nemen voor re-
integratietrajecten. Daarbij moet wel bewaakt worden dat de trajecten een aantoonbaar positief 
effect hebben op (de kansen van) plaatsing in een functie op de arbe 

38 Misbruik van re-integratiesubsidies moet krachtig bestreden worden. 
 

39 Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om leer- en/of werkervaringsplaatsen en/of 
plaatsen voor maatschappelijke activering beschikbaar te stellen. 

40 Bedrijven moeten gestimuleerd en beloond 
worden om sociaal verantwoord te onderne-
men. 

Bedrijven belonen bij verantwoord onderne-
merschap. Men stimuleert het wel, door het 
koploper project, maar het blijft in de marge. 

41  Trajecten voor (re-)integratie van werkzoe-
kenden moeten gericht zijn op het realiseren 
van een structurele oplossing. 

Structurele oplossingen voor mensen met een 
beperking. Goed op weg, maar moet nog vele 
stappen gezet. 

42 Mensen die in een re-integratietraject zitten, 
moeten – zodra het desbetreffende werk be-
eindigd is - zo snel mogelijk nieuw werk wor-
den aangeboden; 

Lijkt op 41, goed op weg, maar we zijn er nog 
lang niet. 

43 Iedereen die bij een regulier bedrijf kan wer-
ken, moet zich daarvoor ook daadwerkelijk 
beschikbaar stellen. 

Ieder die kan moet zich beschikbaar houden 
voor werk. Ook hier is een begin gemaakt, 
maar ontbreekt het nog vaak aan goede con-
trole en voldoende alternatieven. 

44 Gratis parkeren handhaven in de hele gemeente. 
 

45  Er mogen geen lange wachttijden bestaan 
voor de schuldhulpverlening. Concreet wordt 
in de gemeentelijke verordening vastgelegd 
dat iemand binnen twee weken bij de schuld-
hulpverlening terecht kan en dat er vervolgens 
zo snel mogelijk wordt gewerkt aan 

De gemeente heeft via o.a. Humanitas een 
maatjes project waarbij mensen die het finan-
cieel lastig hebben een beroep kunnen doen 
op vrijwilligers die daarvoor een training heb-
ben gehad. 

46 Er moet ruimte zijn om bij bijzondere situaties ook als gemeente extra financiële ondersteuning 
te kunnen geven. 

47 Overgang van armoede van ouders op kinderen moet worden voorkomen. Daarom is extra 
aandacht nodig voor (gezinnen met) kinderen die langdurig een uitkering ontvangen. Het mag 
niet zo zijn dat kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zi 

48 We proberen een regeling te maken waarbij de minima voor sterk gereduceerde tarieven ge-
bruik kunnen maken van allerlei nutsvoorzieningen (bv. Bibliotheek en sport), zodat ze betrok-
ken blijven bij de samenleving. 

49 Convenant met woningcorporaties en energiebedrijven over het tijdig melden van betalings-
achterstanden. 

50 Convenant met woningcorporaties en energie- 
en waterbedrijven om in principe niet over te 
gaan tot uitzettingen respectievelijk afsluiting 
van energie/water. 

Convenant over het niet uitzetten. Onze ge-
meente heeft geen convenant, maar probeert 
wel vaak via stille diplomatie uitzettingen te 
voorkomen. 

51 Samenwerken met scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om te voorkomen 
dat iemand zonder startkwalificatie de school verlaat. 

52 Inschakelen diaconieën via bijvoorbeeld Raad 
van kerken of een diaconaal platform om te 
kijken wat zij gezamenlijk kunnen bijdragen. 

Inschakelen diaconie. Gebeurt wel, maar men 
is huiverig voor samenwerking omdat kerken 
een stempel hebben van het geloof, en men 
denkt dat zoiets neutraal moet. Present mag 
wel vaak op steun rekenen. 

53 Waardevolle initiatieven van diaconieën en 
andere vrijwillige organisaties moeten financi-
eel ondersteund worden via co-financiering. 
Veel nuttige initiatieven zoals SchuldHulp-
Maatjes zijn dan mogelijk. 

Hier geld bovenstaande ook een beetje, er 
wordt veel gewerkt met Humanitas omdat die 
neutraal worden geacht, samenwerken met 
kerken zou beter kunnen. Ligt hier ook een 
taak voor de kerk? 
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 Vervolg: 2.2 Werk en inkomen 
 

54 Zorg voor voldoende gelegenheid voor standhouders/kraampjes, kleine ondernemingen van 
waaruit mensen een eigen handeltje kunnen beginnen. Maak dit ook in woonwijken mogelijk. 
Ambulante handel in tijden van crisis biedt mogelijkheden. 

55 De gemeente maakt ruimte voor bedrijfjes aan huis, o.a. in bestemmingsplannen.  

56 De gemeente bevordert snelle internetverbin-
ding (ook in de buitengebieden). Dat is vooral 
belangrijk voor telewerkers en bedrijfjes aan 
huis. 

Glasvezel, de gemeente doet zijn best, maar 
de provinciale organisatie die ermee bezig 
was kon het niet rond krijgen, dus veel tijd 
verspeeld, maar wel goede intentie. 

57 De gemeente stimuleert dat asielgerechtigden duurzaam aan de slag kunnen. Vluchtelingen 
wordt maatwerk geboden om, aansluitend op hun inburgering, een opleiding/studie te volgen, 
een leer/werktraject te doen en/of stage te lopen. 

  

2.3. Onderwijs 
58 Stimuleer dat de scholen zelf steeds meer verantwoordelijkheid krijgen in het bepalen en 

vormgeven van beleid. Minder bemoeienis vanuit de overheid en meer keuzevrijheden van 
scholen die wordt ingegeven door het werken vanuit professionaliteit. 

59 Zorg ervoor dat binnen de Lokale Educatieve 
Agenda (LEA) zoveel mogelijk zaken worden 
geagendeerd die in de eigen gemeenten spe-
len.  

Wordt in onze gemeente vooral door vrijwilli-
gers organisaties opgepakt en uitgevoerd. 
Denk aan Schrieversronte en Kunstwerf. 

60 Waar mogelijk wordt een pluriform onderwijsaanbod in de gemeente gestimuleerd.  

61 Het huisvestingsbeleid van scholen van gemeenten wordt hierop afgestemd.  

62 Bij onderwijshuisvesting moet aandacht zijn 
voor het binnenklimaat van scholen, de speel-
ruimte in en rond de school, de duurzaamheid 
van de gebouwen, de fysieke plek en sociale 
rol van de school(gebouwen) in de wijk. 

Aandacht binnenklimaat van de scholen, bij 
vragen helpt de gemeente wel, maar scholen 
moeten het uiteindelijk zelf regelen. 

63 De huidige vergoeding voor het leerlingenvervoer van kinderen naar scholen voor speciaal 
(basis) onderwijs en bijzonder onderwijs wordt gehandhaafd. 

64 Er vindt actieve handhaving van de leerplicht en andere vormen van verzuim plaats, zodat 
kinderen optimaal gebruik maken van de mogelijkheden. 

65 Stimuleer een goed, divers aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Wij willen 
kinderen een goede kans geven om eventuele achterstanden in te halen. 

66 Stimuleer dat de samenwerking tussen scholen en andere instanties die betrokken zijn bij de 
zorg voor jongeren (CJG, Jeugdzorg) zoveel mogelijk vanuit één locatie werken. De drempel 
om advies/hulp te vragen wordt daardoor vaak lager. Stimuleer daarbij een integrale gezins-
aanpak. 

67 Analfabetisme en laaggeletterdheid is een vaak onderschat probleem in onze samenleving. De 
gemeente moet beleid voeren om mensen te (laten) helpen bij het leren lezen en schrijven. Dit 
kan veel ander leed zoals armoede en sociale uitsluiting voorkomen. 
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2.4. Cultuur, sport en recreatie 
68 Sluiting van dorpsbibliotheken moet zoveel 

mogelijk worden voorkomen . 
We hebben de opheffing van de bibliotheek-
bus niet kunnen voorkomen, wel is het gelukt 
de functies in Appelscha en Haulerwijk te be-
houden. 

69 Ondersteunen van initiatieven van particulieren voor het plaatsen van een minibieb. 

70 In het doelgroepenbeleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting 
aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te 
maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds en participatiefonds). 

71 In regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recreatieve 
structuren kunnen worden weggenomen en nieuwe routes kunnen worden ontgonnen. 

72  Bij het gebruik van sportvoorzieningen wordt de inzet van medewerkers van de gemeente op 
zondag tot een minimum beperkt. Hierin toont de gemeente zich een goede werkgever, die 
haar personeel zoveel mogelijk rust op zondag gunt. 

73 Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aan-
sluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. 

 

 
 
3 WERKEN, WONEN EN LEVEN 
 
3.1. Economie en landbouw 

 Geen concrete voorstellen gedaan. 

 
 

 

3.2. Goed wonen en werken 
74 Burgers krijgen inspraak bij beleidsvorming. 

75 De komende tijd wordt er ingezet op levensloopbestendige wijken en woningen. 

76 Voor (door)starters is er een starterslening. 

77 Woningen worden duurzaam gebouwd en er wordt ingezet op verduurzaming van bestaande 
woningen. 

78 Er is een goede samenwerking met woning-
corporaties als het gaat om goede sociale 
huurwoningen, leefbaarheid in wijken en soci-
ale koop. 

Samenwerken met buurten wijken. Gebeurd 
wel redelijk, eigenlijk moet ik hier achteraf 
constateren dat dit gewoon gelukt is. Of  het 
voldoende helpt is de vraag. 

79 Zo mogelijk worden leegstaande gebouwen en boerderijen getransformeerd naar woningen. 

  

3.4. Mobiliteit 
80 Realiseer vrij liggende fietspaden (benoem concrete locaties!) en zogeheten fietsstraten waar 

de auto ‘te gast’ is. 

81 De ChristenUnie bevordert de aanwezigheid 
van oplaadpunten voor elektrische fietsen.  

Electrisch Fietsen. De gemeente heeft voor 
haar ambtenaren wel een fietsproject gere-
geld, maar daar is het verder bij gebleven. Ze 
kunnen ook niet veel meer doen 

82 De gemeente kan horeca het predicaat ‘fietscafé’ geven.  

83 Bedrijven en toeristische trekpleisters worden 
met goed openbaar vervoer en fietspaden 
ontsloten. 

Goede fietspaden, dit is grotendeels gelukt. 
Een paar minpuntjes, we kregen de handen 
niet op elkaar voor een fietspad langs de 
rondweg Oosterwolde, jammer want de grond 
is er, de behoefte eveneens. 
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 Vervolg: 3.4 Mobiliteit 
 

84 Bij nieuwbouwwijken en herstructureringen 
wordt gezorgd voor een goede infrastructuur 
voor fietsen, zodat het fietsen wordt bevorderd 
en automobiliteit wordt teruggedrongen. 

Niet van toepassing omdat we geen nieuw-
bouwwijken kennen. Wel wordt het bouwbe-
sluit steeds aangescherpt op gebied van 
duurzaamheid en is er een BREAM 5 terrein 
gereserveerd voor nieuwe duurzame bedrij-
ven. 

85 Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Deze worden zoveel mogelijk verwijderd. 

86 De gemeente beschikt over een verkeersvei-
ligheidsplan met concrete uitwerkingen. 

We hebben een verkeersplan, maar het is 
verouderd en niet meer actueel. 

87 De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud belangrijk. Het wegwerken van de onder-
houdsachterstand van bruggen en viaducten heeft prioriteit. Hierop wordt niet zodanig bezui-
nigd dat het de verkeersveiligheid raakt. 

88 De gemeente werkt actief mee aan het reali-
seren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de 
scholen en bij instellingen. 

Wordt vooral opgepakt door Veilig verkeer in 
samenwerking met de politie. 

89 De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel 
(www.verkeersveiligheidslabel.nl) 

90 Overtreding van de verkeersregels binnen de 
bebouwde kom wordt stevig aangepakt, door 
de politie of door bijzondere opsporingsamb-
tenaren (BOA’s). 

. Verkeersovertredingen aanpakken door 
BOA, we hebben 2 goede BOA’s maar die 
houden zich vooral met hondenpoep, zwerfvuil 
en het centrum bezig. Prioriteit iets verleggen. 

91 Bij aanvoer van bouwmaterialen en grondstof-
fen voor grote projecten wordt waar mogelijk 
de binnenvaart benut. 

Niet van toepassing. 

92 De ChristenUnie blijft zich sterk maken voor 
goede onderbroken zijbelijning van de wegen 
die de kernen van de gemeente met elkaar 
verbinden, ook naar de dorpen in de buurge-
meenten. 

Zijbelijning. Is deels gelukt, gemeente heeft 
het her en der weer aangebracht in overleg 
met plaatselijke belangen. 

 
 
 DORPEN 

93 APPELSCHA Een dorp met een rijke historie 
en een bloedend hart , willen we op een ei-
gentijdse manier weer tot een toeristische 
trekpleister maken. Samen met ondernemers 
en bevolking. 

Appelscha, er zijn zeker vorderingen, klimtoe-
ren, boerestreek, uitkijktoren, maar het is nog 
niet gelukt Appelscha in de top 10 van toeris-
tische attracties te krijgen. 

94 APPELSCHA De turfroute, de boerenstreek, de nieuw te graven waterskiplas ontwikkelen, 
samen met stevige ecologische verbindingszones tussen Fochtelooerveen en Drents Friese 
woud 

95 APPELSCHA Een goed dorpshuis voor Appelscha, in de aanloop? 

96 APPELSCHA Voor leefbaarheid meer boetiekjes, het is er zo saai. 

97 APPELSCHA Een goede sauna + randvoorzieningen ontbreekt. 

98 APPELSCHA Behoud kamelen markt 

99 DONKERBROEK Vanwege de vernieuwing van de N381 zal er gewerkt moeten worden aan 
een goede inpassing van het geheel in het landschap. Ook staan we positief tegenover de 
plannen van de dorpsgemeenschap voor een revitalisering van het centrum, waardoor er meer 
ruimte voor ontmoeting ontstaat. 

100 ELSLOO. Er moet gewerkt worden aan een veiliger situatie rond de kruising Buiten-
weg/Eikenhorst. 

101 ELSLOO. De bewijzering naar de diverse 
bezienswaardigheden moet beter. 

Bewijzering Elsloo. Plan wat momenteel in 
uitvoering is. 
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102 FOCHTELOO. Er moet plek blijven voor  jongeren die in eigen dorp willen blijven. 

103 FOCHTELOO. Goede veilige plek voor de bushalte, met ruimte voor de fietsen. 

104 FOCHTELOO. Het zou mooi zijn als het Fochtelooerveen status kreeg van Nationaal Park. 

105 FOCHTELOO. De Kornhoender terug in de dit gebied is ons ideaal. 

106 HAULE Heeft doorgaande fiets en wandelroutes. Heeft veel verkeer doordat het de “oude” 
verbindingsweg is tussen Heerenveen en Assen. Veel aandacht dus voor de verkeersveilig-
heid. Goede onderbroken wegbelijning. Aandacht voor goed onderh 

107 HAULE Een “blikvanger” wat de grote hoeveelheid blikjes in de berm van de ‘schoolroutes’ 
kan verminderen. 

108 HAULERWIJK We helpen om voorzieningen zoals de Sporthal, Zwembad en Scholen in stand 
te houden. 

109 HAULERWIJK Verkeersveiliger maken van de 
Leeksterweg 

Verkeersveiliger maken van de Leeksterweg 
in Haulerwijk. Is deels gelukt, zij het dat wij 
een plan hadden wat verder ging, en waarbij 
fietsers en voetgangers niet tussen het 
(vracht) verkeer zouden manoeuvreren. 

110 LANGEDIJKE Ondersteuning voor de initiatieven van Plaatselijk Belang om de leefbaarheid in 
het dorp te behouden. Betere marktering van de vele historisch waardevolle 

111 MAKKINGA Het eerste verkeersborden vrije dorp van Nederland met zijn prachtig molen en 
bekende vlooienmarkt. We zullen als gemeente meewerken aan het behoud van het historisch 
erfgoed in het museum “Old Ark” . Aandacht voor de “oude Schans 

112 NIJEBERKOOP Enige dorp zonder dorpshuis, geen ondergeschoven kindje laten zijn. Aan-
dacht voor de verkeersveiligheid, rijke historie en leefbaarheid. 

113 OLDEBERKOOP Een van de oudste dorpen van de gemeente. Aandacht en gelden voor het 
behoud van het historische dorpsgezicht. Voor de bewoners van het Molenbos, ruimte om zich 
er permanent te vestigen. Aktief meedenken voorzieningen als atelierr 

114 OOSTERWOLDE. Zorgen dat de mensen in de wijken weer een onderlinge verbondenheid 
krijgen. Meer aandacht voor de speeltuintjes. Handhaving van de zwem en sportvoorzienin-
gen. Voortvarende uitvoering van het “Masterplan” Bij deze uitvoering  de o 

115 RAVENSWOUD Actief ondersteunen in hun historische toeristische ontplooien aan de rand 
van het Fochtelooerveen. 

116 RAVENSWOUD Inlopen achterstallig wegen onderhoud. 

117 WASKEMEER Actief landschapsbeheer. 
Herstel van oude wegen en paden. Aan-
dacht voor toerisme met Waskemeer als 
verbinding tussen Bakkeveen en Veenhui-
zen. Actief plannen maken om de “lege 
plekken” op te vullen met goedkope star-
terswoningen. 

Oude wegen, Waskemeer. Eigenlijk is er van al 
de ingediende plannen weinig terecht gekomen, 
zij het dat er wel een mooi wandelnetwerk over 
de gemeente is uitgelegd.  Ook Waskemeer is 
daarbij niet vergeten. 

118 WASKEMEER Leidijk blijft een gebiedsontsluitingsweg. 
 

 


