


 

Passie voor lokaal 

1. Samen sterk door inspraak van alle inwoners 
 Ondersteunen van burgerinitiatieven en uitvoeren van specifieke referenda en polls (ook voor de jeugd). 
 Invoeren van ruimer spreekrecht voor inwoners tijdens raadsvergaderingen. 
 Opzetten van een jeugdraad (12-18 jaar). 

  

2. Leefbaarheid in de dorpen staat centraal  
 Goede bereikbaarheid van alle dorpen door openbaar- en eigen- vervoer, wordt actief nagestreefd. 
 Sterk verenigingsleven en noaberschap, wordt gestimuleerd. 
 Regelvrij dorpen budget. 

 

3. Voorzieningen blijven toegankelijk en dichtbij 
 Zorg dichtbij en op maat, scholen om de hoek en sport op loopafstand. 
 Snel internet (glasvezel) in het buitengebied en de dorpen.  
 

4. Het is heerlijk wonen in het hart van het noorden 
 Bouwen met beperkte regels en welstandsvrije zones. 
 In alle dorpen moet ruimte zijn om te bouwen, weg van de provinciale contingenten. 
 Betaalbare woningen naar behoefte zowel huur als koop. 

 

5. Het Westerkwartier biedt ruimte voor ondernemers 
 Minder regels en meer vrijheid (openingstijden) voor alle ondernemers. 
 Gemeente en provincie denken mee met lokale ondernemers, en staan naast hen. 

 

6. Wij staan voor een mooi en groen Westerkwartier 
 Behoud en verbetering van het coulissen- en wierden landschap. 
 Inzet op innovatieve en alternatieve energiebronnen. 
 Geen ondergrondse CO2 opslag. 
 Gemeente zelf energie neutraal in 2025. 

 

7. Lokale veiligheid voorop  
 Heldere en zichtbare inzet van politie en Boa’s, op de dingen die voor U belangrijk zijn. 
 Weinig regels, maar deze wel echt handhaven.  

 

8. Een efficiënte en effectieve overheid die zich inzet voor haar burgers 
 Rechtvaardig afwikkelen van schade door gaswinning. 
 We laten aan burgers, dorpen en marktpartijen over waar zij beter in zijn. 

 

9. Schatkamer Westerkwartier openen voor toerisme en recreatie 
 Alle ruimte voor recreatie en toerisme in het Westerkwartier. 
 Verbinding en uitbreiding van fiets, wandel en ruiterroutes in het hart van het noorden. 
 

10. We zijn er voor u! 
 We zijn bereikbaar voor iedereen binnen het Westerkwartier en gaan graag met u in gesprek. 


