Onze Kandidaten

Theodoor Lap
Het gaat om mensen. De mensen opzoeken en
hen inspraak geven. D66 streeft naar een zo
breed mogelijk draagvlak. Daarom stem ik D66

Mark de Roo
Nieuw ondernemerschap
biedt onze
gemeente veel kansen. D66 geeft starters de
ruimte en pakt deze kans. Daarom stem ik D66

Boudy Klaassen
Werk en economie zijn leidraad in mijn
loopbaan. Creatieve oplossingen zoeken en
vooral vinden! Dat is D66, het teken dat het
ook anders kan.. Daarom stem ik D66

Uw Stem, lijst 8
Piet Homminga

Anne Groeneveld

Henk Tameling

Hans Huizinga

Govert Geldof

Stemwijzer? d66franekeradeel.nl

Ons Programma
Wij leven in een mooie gemeente. Maar ook een gemeente die
heeft stilgestaan, terwijl de wereld veranderde. Een gemeente die
vraagt om verandering. Om een nieuw perspectief en initiatief. Niet angstig voor de
toekomst, maar optimistisch. Vol vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Ga uit van
de behoefte en hulpvraag van mensen. Niet alles hoeft vastgelegd te worden met
regels. Wij durven te kiezen, en inderdaad, daarmee zetten wij ons af tegen het grijze

gemiddelde en de huidige politiek van stilstand. Wij hebben een alternatief, een eigen
ambitieuze vernieuwingsagenda.
Goed onderwijs is voor ons de basis waardoor onze jongeren de kans krijgen het

beste uit zichzelf te halen. D66 wil investeren en meer vrijheid voor scholen en
leraren, om samen met ouders en leerlingen dit onderwijs in te richten. Minder
bureaucratie en regels van bovenaf. Meer ruimte voor ontplooiing. Meer leren en minder
jongeren die zonder kansen voortijdig de school verlaten.





Bij sport & cultuursubsidies meer aandacht en initiatieven voor de
jeugd.
Jongeren onder de 23 jaar krijgen in plaats van een uitkering werk of
scholing.
Onze gemeente een interessante plaats maken voor jongeren om na
opleiding of studie naar terug te keren. De Ster van de Elfsteden kan
daarbij niet zonder een bruisend sociaal- & cultureel leven.

Uit zorg vóór jongeren en de toekomst hebben wij aandacht voor de natuur in onze

steden en dorpen en vóór duurzaamheid. D66 hanteert de ambitieuze norm om in
2015 minimaal 12.5% van de energie duurzaam op te wekken. Wij willen dat onze
gemeente het goede voorbeeld geeft en zelf alleen duurzame energie gebruikt.
D66 was en is tegen de afvaloven REC in Harlingen, pal aan ons Werelderfgoed de
Waddenzee. D66 wil dat de afvaloven voldoet aan de modernste eisen voor
rookgasfilters en afvalscheiding. Geen risico’s ten koste van omwonenden en het milieu!
D66 zal erop aandringen de winning van zout- en gasreserves aan de vaste wal stop
te zetten om verdere bodemdaling tegen te gaan.
Wind- en zonne-energie ruim baan geven maar daarbij horizonvervuiling en verrommeling
van het landschap tegengaan.






Bij bezuinigingen initiatieven die de leefbaarheid bevorderen ontzien.
De communicatie kan beter. Vooraf dient duidelijk te zijn waar en
wanneer u inspraak heeft. Wij stellen voor dat onze gemeente zich
aansluit bij het initiatief watstemtmijnraad.nl
Nieuw ondernemerschap biedt kansen. D66 stelt voor Starters 3 jaar
vrijstelling voor de OZB belasting te geven.

D66 benadert de mens en maatschappij op een positieve manier. Wij vertrouwen
erop dat mensen veel problemen die ze tegenkomen zelf kunnen oplossen. Maar reiken
de helpende hand als dat eens niet lukt. Wij willen dat de gemeente deze kracht,
vindingrijkheid
en
creativiteit
van
mensen
ondersteunt
en
ruimte
geeft.
Mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig.
Raadsleden zijn uw vertegenwoordigers, die voor u spreken. We staan voor ingrijpende
bezuinigingen, ook in Franekeradeel en daar zult u, door D66 directer bij betrokken

worden. Geen grote dure projecten, maar meer aandacht voor kleine initiatieven vanuit
de mensen zelf. Handhaving van een politiekantoor in onze gemeente vinden wij
belangrijk voor de veiligheid. Ook het werkplein (UWV), waar mensen worden geholpen
met re-integratie en uitkeringsvragen, moet voor Noord-West Friesland behouden blijven.
D66 houdt rekening met vergrijzing & krimp en wil bouwen voor de toekomst. Geen
nieuwe bedrijfsterreinen en woonwijken, maar nieuwe woningen in de stads& dorpscentra voor ouderen en starters, en nieuwe bedrijvigheid op bestaande locaties.
De bereikbaarheid van de dorpen dient te worden verbeterd.
Evenementen zijn een goede promotie met een positieve regionale en landelijke
uitstraling. De PC kaatspartij is daarbij belangrijk voor Franekeradeel als Ster van de
Elfsteden. Wij vinden dat de Agrarische Dagen, wat D66 betreft in nieuwe vorm met

meer aandacht voor kunst, cultuur en sport, hierop aan moeten sluiten. Promotie door
meer aansprekende evenementen, biedt kansen voor het MKB en geeft een stimulans
aan de lokale economie en het toerisme.
We kunnen en moeten de Friese cultuur krachtig ondersteunen, maar daarbij financieel

verstandig blijven. D66 investeert liever in onderwijs en de toekomst van jongeren, dan
in Friese straatnaamborden. Behoud en respect voor eigenheid en Friese
cultuurverschillen van steden en dorpen staat voor ons voorop.
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