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ChristenUnie: betrouwbaar en betrokken!
Waar staan wij voor?
De ChristenUnie staat voor christelijk-sociale politiek. Wij geloven in de God die zich in de Bijbel
laat zien, en die in Jezus Christus naar ons toe gekomen is. En wij geloven dat wij gemaakt zijn
voor geloof, hoop en liefde. Geschapen om naar elkaar en naar Gods schepping om te zien. Wij
willen daarom een samenleving met meer aandacht voor elkaar en voor wat écht telt.
Om dit te bereiken moet er in Smallingerland een verandering komen. Er moet een wissel om. De
politiek moet weer gaan kiezen voor vertrouwen in plaats van wantrouwen, voor zorgzaamheid in
plaats van “ieder voor zich”, voor gedeelde waarden, in plaats van onverschilligheid en voor een
groene toekomst van onze planeet in plaats van economische groei die ten koste van alles mag
gaan. Kortom, de ChristenUnie wil werken aan een gemeenschap van betrokken mensen, met
een overheid als betrouwbare bondgenoot. En daarom richten wij ons op de volgende thema's.

De overheid moet te vertrouwen zijn
Met het opstappen van 7 wethouders in de afgelopen raadsperiode, het noodgedwongen
installeren van een zakencollege en krantenartikelen waarin pagina’s vol stonden over interne
ruzies binnen het college, kunnen wij stellen dat onze gemeente allerminst een stabiel bestuur
had. Smallingerland is letterlijk tot stilstand gekomen. En ook al zat de ChristenUnie niet in het
bestuur, de pijn was er niet minder om. Dit was geen dienstbare overheid, maar het is wel onze
gemeente. De komende 4 jaar staat niet meer het college voorop, draait niet alles meer om de
“poppetjes”, maar staat enkel de gemeenschap en haar welzijn op de agenda. De overheid als
betrokken bondgenoot!

De 'mienskip', dat zijn wij samen
Wij geloven dat alle mensen geschapen én geliefd zijn door God, dus hebben we respect voor
elkaar en voor iedereen. We beschermen de kwetsbaren en helpen de mensen die hulp nodig
hebben. Dat betekent aandacht voor iedereen: oud of jong, werkend of werkzoekend, gezond of
ziek, uiteraard ongeacht de persoonlijke achtergrond. Wij volgen hierin onze Bijbelse oproep:
“Heb uw naaste lief als u zelf”. De maatschappij vraagt steeds meer van ons allemaal. Wij willen
niet meegaan in de ratrace naar de top. Die kent slechts verliezers. Wij omarmen meer variatie,
waar ook het afzien en het lijden er tot op zekere hoogte bijhoren. Niet ieder probleem behoeft
een zorgoplossing, als we beter naar elkaar kijken en elkaar écht gaan zien.

Een aantrekkelijke gemeente
De gemeente Smallingerland, met Drachten als tweede kern van Friesland, heeft alles in zich om
een aantrekkelijk woongebied te zijn voor haar inwoners. De ChristenUnie zet zich daarom ook
stevig in om de voorzieningen te behouden en het liefst uit te breiden. Dit geldt voor wonen en
werken, maar wel in balans met water en groen die zo kenmerkend zijn voor onze gemeente. En
dit doen we vanuit een blik naar de gehele gemeente. Want wat goed is voor onze dorpen is ook
goed voor Drachten en andersom. Wij zijn één gemeente met één toekomst.

Na ons...de toekomst van onze kinderen!
De ChristenUnie is een toekomstgerichte partij. Ook voor generaties na ons moet de omgeving
leven en leefbaar zijn. In alle beslissingen die wij willen nemen, zullen wij altijd op zoek gaan
naar een goede balans tussen economische ontwikkeling en zorgvuldig gebruik van ruimte en
grondstoffen. Dit betekent een groene gemeente, hernieuwbare energie in de volle breedte,
inzetten op herbruikbare materialen en voorzieningen hergebruiken (in de (kantoor)bouw, in de
zorg, overal).

Kortom
De ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg
voor elkaar, in de belangrijke rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in
godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods
schepping. Betrouwbaar en betrokken.
Op de volgende pagina’s werken we dit meer in detail uit aan de hand van enkele thema’s.

Wij werken aan:
Een dienstbare en betrouwbare overheid
De overheid is dienstbaar aan de inwoners. Dit betekent open communicatie vanuit een
houding van vertrouwen en heldere formulering van wederzijdse verwachtingen.
We zijn eerlijk en doen alleen beloftes die we we waar kunnen maken.
De inwoner staat voorop. Gemeenteraad college en ambtenaren staan in dienst van de
inwoners.
De gemeentelijke organisatie ondersteunt burgerinitiatieven.
Inwoners merken dat ze serieus genomen door snelle reactie via balie, telefoon en internet.
De gemeente communiceert in eenvoudige taal; geen ingewikkelde formulieren; de
gemeente ondersteunt zo nodig bij het invullen.
De gemeente gaat het gesprek aan met de inwoners en betrekt hen bij beleid;
gemeentelijke taken mogen in goede samenspraak door inwoners worden overgenomen,
bijvoorbeeld groenonderhoud in de wijk in eigen beheer.

Een financieel gezonde gemeente
De gemeente is een betrouwbare, goede rentmeester van de beschikbare middelen. Het gaat
om gemeenschapsgelden die door onze inwoners zijn opgebracht.
Spaarzaamheid en een behoedzame financiële koers zijn leidend, dus geen risicovolle
investeringen.
Zorg voor elkaar en zeker voor onze kwetsbare medemensen staat voorop bij het maken
van financiële en beleidsmatige afwegingen.
Schulden wentelen we zo min mogelijk af op de inwoners; geen bovenmatige
lastenverzwaring.
We proberen grip te krijgen op de zorgkosten.
Misbruik van voorzieningen moet worden voorkomen en als dit wel gebeurt, is een actieve
aanpak nodig. Tegelijk verlangen we van onze gemeente dat deze naast mensen staat en
maatwerk levert.

Een veilige leefomgeving
De politie doet haar werk vanuit een stevige lokale verankering en is daarbij goed
bereikbaar, toegankelijk en zichtbaar. Verder moet er capaciteit zijn om de vermenging van
de onder- en bovenwereld tegen te gaan.
In wijken waar groepen jongeren georganiseerd overlast veroorzaken, wordt een
groepsaanpak opgesteld in overleg met het Veiligheidshuis. Harde kern en meelopers
worden geïdentificeerd en ouders en netwerken betrokken om de overlast terug te dringen.
Coffeeshops in Smallingerland moeten streng gereguleerd en ontmoedigd worden.
Wij willen een lachgasverbod voor de hele gemeente.
De gemeente moet ook voor een veilige digitale omgeving zorgen.

Wij zorgen voor:
Een gastvrije gemeente
Iedereen voelt zich welkom in Smallingerland
Mensen die hun eigen land ontvluchten doen dat meestal niet voor niets. Echte
vluchtelingen vangen we ruimhartig op.
Het moet voor mensen met een beperking mogelijk zijn om volwaardig mee te doen in de
maatschappij.
Ontwerp de openbare ruimte op en top toegankelijk.
Gemeentebestuurders en raadsleden in Smallingerland moeten jaarlijks een
toegankelijkheidswandeling maken met ervaringsdeskundigen.

Goed onderwijs
Goed onderwijs is voor iedereen van belang, wij willen dat iedereen écht wordt gezien!
Wij willen dat het onderwijs zo wordt ondersteund dat het haar kerntaken goed kan
uitvoeren.
De gemeente kan bijdragen door het stimuleren van nieuwe concepten, minder
administratieve last of bijvoorbeeld Jeugdondersteuners in de school.
Wij willen minder dyslexiezorg en juist béter lees- en taalvaardigheidsonderwijs. Dat
vraagt een nieuwe samenwerking tussen onderwijs en gemeente.
Wij kijken naar concepten als school als werkplaats en stimuleren de ontwikkeling van de
Integrale Kind Centra (IKC’s).
Hergebruik van gebouwen heeft de voorkeur boven uitbreiding/nieuwbouw. Bij
nieuwbouw kijken we ook naar andere gebruiksmogelijkheden in de toekomst.
Wij willen de vestiging van (dependances van) HBO en Universiteit in Smallingerland
stimuleren en faciliteren.

De mienskip, waarin we oog hebben voor elkaar
De gemeente moet fundamenteel anders gaan kijken naar welzijn. Wij willen geen perfecte,
gezonde en zelfredzame burgers produceren, maar de mienskip stimuleren. Dat mensen naar
elkaar omzien, ook als het even niet gaat. Niemand is perfect en hoeft dat ook niet te zijn. We
omarmen deze variatie en verbinden partners om de samenleving bij deze beweging te
ondersteunen.
Zorgvragers moeten zelf regie en keuzevrijheid hebben. Maar niet iedereen kan mee in de
participatiemaatschappij en zelfredzaamheid, en de assertiviteit die daarmee gevraagd
wordt. Wij willen voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen.
Wij zijn een dementievriendelijke gemeente, en ondersteunen blijvende initiatieven zoals
het Odensehuis.
Wij zetten in op het stimuleren van vrijwilligerswerk
Mantelzorgers moeten goed worden ondersteund, bijvoorbeeld door inzet op respijtzorg
en waardering van hun waardevolle inzet.
Wij willen meer voorzieningen die ouderen en jongeren uitnodigen buiten actief te zijn.

De mienskip, waarin we oog hebben voor elkaar (2)
In de persoonlijke ondersteuning zijn we ruimhartig en zorgen we voor een nieuw en hoopvol
perspectief.
Wij leggen veel meer dan nu het accent op preventie en positieve gezondheid (voorkomen
van problemen) en normaliseren (niet ieder probleem behoeft een zorgoplossing).
Wij zetten in op voorlichting en begeleiding van mensen met (dreigende)
schuldenproblematiek door M.O.S., consulenten Werk en inkomen en zoeken samenwerking
met partners als Humanitas, Schuldhulpmaatje en Stichting Present.
Wij blijven ons inzetten op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dat
begint bij excellent taalonderwijs op school. Om die reden willen we hierover in gesprek
met het onderwijs. Voor volwassenen blijven we samenwerken met de bibliotheek en
M.O.S. en richten we taalhuizen in.
Wij richten een Armoedepact op met de (sociale) partners en sluiten ons aan bij de Gelijke
Kansen Alliantie.
Teveel kinderen krijgen diagnoses of zorgtrajecten aangeboden, terwijl er te weinig
gekeken wordt naar alternatieve en betere oplossingen. Wij willen allianties aangaan met
andere partners zoals (sport)verenigingen en cultuurinstellingen. Met als voorbeeld het
IJslands preventiemodel om problemen zoals alcohol-, tabak- en drugsverslavingen terug te
dringen.
Vaak verlopen echtscheidingen van ouders problematisch voor kinderen. Wij willen dat het
belang van de kinderen in beeld blijft en zetten in op voorkomen van problemen, door
bijvoorbeeld de inzet van buddy’s van Villa Pinedo.
Identiteitsgebonden zorg, of andere noodzakelijke zorg die niet gecontracteerd is, moet
bereikbaar blijven.

Wij stimuleren:
Wijken en dorpen
De ChristenUnie is een voorstander van wijk- en dorpsinitiatieven.
Ontmoetingen van gemeente en inwoners blijven belangrijk om van elkaar te leren en
wederzijds begrip te krijgen.
In elke wijk en elk dorp zorgen wij voor voldoende levensloopbestendige woningen.
De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te
onderhouden.
Nieuwe wijken maken gebruik van bestaande voorzieningen. Voorzieningen in de
(dorps)kernen blijven zoveel mogelijk behouden.

Cultuur en sport als verbinders
Kunst en cultuur zijn ondersteuning waard en worden zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor
iedereen. Zij moeten dichter bij de scholen worden gebracht. Sport is goed voor de
gezondheid en voor het stimuleren en onderhouden van contacten. Dit is volledig verbonden
met onze visie op welzijn.
Iedere inwoner kan eenmaal per jaar gratis naar het museum of een theatervoorstelling.
Smallingerlandse musea zijn gratis toegankelijk voor jeugdigen tot 18 jaar.
Het muziekonderwijs wordt voor zoveel mogelijk Smallingerlanders toegankelijk.
We zetten in op inclusief sporten en bewegen en een duurzame sportinfrastructuur door
het sluiten van een Sportakkoord Smallingerland.

Een sterk ondernemersklimaat
Een sterke lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en een middel om andere
doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om
de kwaliteit van leven. De ChristenUnie komt op voor onze ondernemers.
De gemeente Smallingerland stelt zich op als partner voor ondernemers.
Economie is er voor de mens en niet andersom; wij gunnen ondernemers en
medewerkers - ook van de gemeente - hun zondagsrust.
Plaatselijke ondernemers krijgen zoveel mogelijk kansen bij de eigen inkopen van de
gemeente.
We stimuleren het Innovatie Cluster en faciliteren waar mogelijk de koppeling met het
onderwijs

Een aantrekkelijke gemeente
Wij zijn trots op onze stedelijke kern Drachten, als Diamant van het Noorden, en op onze
dertien parels van dorpen.
De regiofunctie van Drachten wordt versterkt
Faciliteiten blijven behouden en worden zo mogelijk uitgebreid in de dorpen
We zetten in op gebiedspromotie (stad, dorp of gebied), samen met inwoners en lokale
ondernemers.

Wij beheren:
Een mooie gemeente om te wonen
De woningmarkt vraagt om sturing op de bouw van woningen voor de juiste doelgroep en op
de juiste locaties.
De gemeente ontwikkelt samen met inwoners, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven
nieuwe woon- en financieringsvormen, met speciale aandacht voor starters en voor
ouderen.
Wij zorgen voor voldoende (sociale)huur woningen en kijken naar creatieve oplossingen,
zoals hergebruik van leegstaande (kantoor)panden.
Als gemeente werken wij toekomstgericht. In de zorg voor voldoende woningen voor
iedereen zorgen we tijdig voor ontwikkeling van nieuwe wijken.
Er komen doorstroommakelaars en doorstroompremies om mensen van een relatief ruim
huis naar een meer passende woning te begeleiden.
De ChristenUnie is voor een woonverplichting bij nieuwbouw (zodat huizen niet opgekocht
worden door huisjesmelkers).

Verkeer en mobiliteit
Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om economische, sociale en
culturele activiteiten te ondernemen. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Maar de groeiende
mobiliteit mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving.
Het centrum van Drachten willen we autoluw maken en het parkeren in de parkeergarages
zoveel mogelijk stimuleren.
1. Bij wegwerkzaamheden krijgen alle weggebruikers veilige alternatieven.
2. Fietsen is gezond, milieuvriendelijk en goedkoop. Maar op dit moment niet overal veilig in
onze gemeente. We zetten in om Fietsgemeente van Friesland te worden, met gescheiden
fietsbanen, fietssnelwegen en een sluitend fietsnetwerk tussen dorpen en Drachten.
3. We ondersteunen (de lobby voor) de komst van de Lelylijn.

Een duurzame toekomst
Mensen zijn onderdeel van een prachtige schepping waarvan het bestaan in Gods handen ligt.
De ChristenUnie wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is
naar een groene, duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de aarde en aan de
norm van ecologische en sociale gerechtigheid.
Een inwoner van Smallingerland moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische
als financiële arrangementen om zijn woning aan te passen.
Isolatie van de woning is de eerste stap. Daarna volgen maatregelen als zonnepanelen en
de inzet van warmtepomp of aansluiting op warmtenet.
De gemeente ondersteunt ook de minima in Smallingerland bij het verduurzamen van hun
woning.
Zonne-energie passen we eerst toe op daken en bestaande gebouwen, pas daarna kijken
we naar zonnevelden.
Het uitvoeringsplan om afscheid te nemen van aardgas wordt per wijk samen met de
bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald.

Geschiktheid van daken voor zonne-energie en het aanleggen van laadinfrastructuur worden
verplicht in het Bouwbesluit.
Smallingerland gaat pro-actief aan de slag om een gasloze gemeente te worden, ver voor de
beoogde 2050.
Windmolens zijn een bespreekbare optie als energiebron binnen onze gemeentegrenzen.
Wij zetten in op een lokale, korte ketens in de landbouw door middel van inclusief
landbouwbeleid en een voedselakkoord. Bij voldoende draagvlak richten we een
gebiedscoöperatie op.
Wij stimuleren de biodiversiteit, door bijvoorbeeld bloemrijke bermen, schooltuinen voor
kinderen, planten van bomen waar het kan en het vergroenen van daken.

smallingerland.christenunie.nl
facebook.com/christenuniesmallingerland

