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KEUZES FOAR IN TAKOMST 
 

Yn eltse gemeente in wethâlder 

De ôfrûne bestjoersperioade hat GrienLinks mei sukses mei dien oan de koalysje en it kolleezje fan B&W fan 

de gemeenten de Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.Yn beide gemeenten hienen wy in wethâlder. Dat helpt 

ús om it ferskil te meitsjen op it mêd fan duorsumens, sosjaal belied en trochsichtich bestjoer. Ek troch in 

goede bestjoersstyl del te setten; posityf, konstruktyf, ferbinend en mei in dúdlik doel foar eagen: in 

gemeente dy't trochpakt mei de klimaatopgave en wêr't plak is foar eltsenien.  

 

De maatskippij op slot 

Yn de ôfrûne perioade binne de lanlike ûntwikkelingen net oan ús gemeente foarby gien. De koronakrisis 

hat in grut effekt hân op it deistich libben. Ynienen kamen in protte dingen ta stilstân en rekke de soarch 

oerbeleste. Korona soarge foar iensumens, ferlies fan ynkommen, ûnwissens en noed en ferlies fan 

leafsten. Gewoane aktiviteiten koenen net útfierd wurde, de maatskippij gie op slot. En der ûntstie djippe 

maatskiplike twaspjalt oer de maatregels en de rûtekaart op wei nei 'normaal'. Wantrouwen nei oerheid, 

wittenskip en pers waard iepenlik útsprutsen. Stânpunten waarden nei foaren brocht mei agresje en sûnder 

romte foar tsjinlûden.  

 

Nij inisjatyf   

Tagelyk seagen wy ek nije inisjativen ûntstean en kreative oplossingen foar problemen en mienskip. Ryk, 

provinsje en gemeenten hawwe ynset op ûndersteuning fan minsken, organisaasjes en ûndernimmers, om 

foar te kommen dat se omfalle en om de leefberens te behâlden. Thúswurkjen waard de noarm. Efkes in 

kuierke meitsje en bûten wêze waard opnij wurdearre. Wy kamen elkoar wer tsjin, wy hienen wer tiid foar 

elkoar. In besef dat wy elkoar nedich hawwe, kontakt en tichtby inoar wêze  foarmje de basis fan ús 

bestean. It algemien belang oerlapet it eigenbelang.  

 

Kieze foar de takomst 

Wy hawwe no noch te krijen mei de effekten fan de koronatiid, yn soarch, op skoalle, by ûndernimmers, by 

jong en âld. It âlde normaal komt net mear werom. No is de kâns om it nije normaal foarm te jaan. 

GrienLinks wol dat dwaan fanút har idealen. 

GrienLinks sjocht net allinnich fjouwer jier foarút. Wy hawwe each foar de lange termyn. Keuzes dy't wy no 

al of net meitsje hawwe grutte gefolgen foar letter. Wy skowe drege keuzes net foar ús út. GrienLinks kieze 

betsjut kieze foar: 

needsaaklike feroaringen om de gefolgen fan de klimaatferoaringen tsjin te gean; 

de ôfstân tusken oerheid en ynwenners lytser meitsje, mear direkte demokrasy; 

mear en betelbere wenningen, enerzjyneutraal en takomstbestindich; 

sosjale ûndersteuning fan minsken dy't dat nedich hawwe; 

ferduorsuming fan alles wat mei it iten te krijen hat, fan produksje oant konsumpsje. 

 

It klimaat sintraal 

Yn feite hawwe wy gjin keuze mear. Neat dwaan kin gewoan net mear. Wolle wy oer 30 jier noch wenje en 

wurkje kinne yn ús gemeente (sûnder wiete fuotten), dan sille wy de gefolgen fan de klimaatferoaring 

serieus nimme moatte. GrienLinks stelt it klimaat dêrom sintraal by alles wêr't se kieze moat, yn belied en 

útfiering. De klimaatkrisis as (lêste) kâns. Mei elkoar oan'e slach foar in duorsum en rjochtfeardige takomst 

foar eltsenien. De kosten earlik ferdiele. Wy meie ús bern net achterlitte mei in ûnmooglike opgave. 

 

Ut namme fan it bestjoer fan GrienLinks regio Súdwest Fryslân 

 

Erik Faber, listlûker GrienLinks Súdwest-Fryslân  
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GRIENLINKS: KIEZE FOAR IT KLIMAAT 
 

Wachtsje kin net mear 
De klimaatkrisis is de grutste opgave fan ús tiid. It tsjingean fan de opwaarming fan de ierde freget al ús 

krêft, kreativiteit en wil ta gearwurking. Wachtsje kin net mear: wy moatte nó de hannen út de mouwe 

stekke. De gemeente kin dêrby net mist wurde. Mar allinnich mei jim, ús bewenners kinne wy dy 

needsaaklike ferduorsuming yn de praktyk bringe. GrienLinks set him yn foar eltsenien dy't meihelpe wol 

oan dizze opjefte. Boeren, ûndernimmers, ynwenners, de jongerein, koöperaasjes en ynstellingen dy't eltse 

dei dwaande binne om dy grutte feroaringen ta stân te bringen. Stap foar stap. Yn it besef dat de leefberens 

fan ús planeet foarby it eigen belang giet. De 17 Sustainable Development Goals (SDG's binne 

duorsumensdoelen) fan de Feriene Naasjes binne foar GrienLinks it útgongspunt.  

 

Mei GrienLinks yn it kolleezje fan B&W wûn Súdwest-Fryslân yn 2021 de priis foar Visionair yn de tiid fan 

de Global Goals Gemeenteferkiezing. In erkenning dat wy der as gemeente it bêste yn slagje om de 

duorsumheidsdoelen út it SDG-kompas te fertalen nei daagliks belied en gemeentlike aktiviteiten. Mei de 

Regionale Energiestrategie (RES) as sterk foarbyld. It slagget GrienLinks om it lanlike Klimaatakkoart yn 

gearwurking mei alle belutsenen in pleatslike ynfulling te jaan: draachkrêft! 

 

Nei in duorsume ekonomy 

Foar GrienLinks is it fanselssprekkend dat wy safolle mooglik enerzjy besparje en dat wy de enerzjy dy't wy 

nedich hawwe skjin opwekke. Wy meitsje ús los fan fossile enerzjy en bouwe oan in klimaatbestindige 

maatskippij. Tagelyk sette wy yn op in sirkulêre ekonomy, wêryn grûnstoffen en reststoffen safolle mooglik 

opnij brûkt wurde. Op dit momint is mar 13 oant 28 prosint fan de ekonomyske aktiviteiten sirkulêr. De 

oergong nei in sirkulêre of krinkloopekonomy is in essinsjeel ûnderdiel fan de feroaring nei in ekonomy dy't 

klimaatbestindich is. GrienLinks wol dat ús gemeente dêrom haast meitsjen bliuwt op it mêd fan skjinne 

enerzjyopwekking, enerzjybesparring, ôffalskieding, it ferminderjen fan it tal restôffal, sirkulêr bouwe, 

natuer-inklusive lânbou, sirkulêre ynkeap  en de eigen bedriuwsfiering.  

 

As gemeente sykje wy de skuld ek by ússels. Sirkulariteit jildt by alle ynkeap, oanbestedingen en  

fergunningen yn it foar as bepalende foarwaarde. Wy sette yn op diftar (differensjele tariven), sadat wy 

minder ôffal fuort goaie. Húshâldens dy't minder restôffal oanbiede betelje in legere ôffalstofffenheffing. 

Tagelyk meitsje wy it makliker om ôffal skieden yn te leverjen. GrienLinks stribbet nei in maksimum fan 30 

kg húshâldlik restôffal per ynwenner yn 2025. Sertifisearring neffens de CO₂ prestaasjeljedder soarget 

derfoar dat al dizze beloften net frijbliuwend binne.  

 

Meiprate, meibeslisse en meidwaan - do kinst in protte bydrage 

Troch de oanpak fan de klimaatkrisis feroaret ús enerzjyfoarsjenning en it gebrûk fan ús omjouwing. 

GrienLinks soarget derfoar dat eltsenien meidocht, meipraat en meibeslist oer de manier wêrop de 

enerzjytransysje realisearre wurdt. Boargerpartisipaasje is essinsjeel. Yn 2021 hat ús gemeente de 

'Transitievisie Warmte' fêststeld. Hjiryn stiet hoe't wy wiken en doarpskearnen loskoppelje fan it gas. In plan 

dat allinich mar slagje kin mei ynspraak fan bewenners. In kâns ek om mei ideeën fan dyselde bewenners 

de leefberens yn harren wyk of doarp te ferbetterjen.  

 

It lanlik Klimaatakkoart ferplichtet ús om uterlik 2030 8000 wenningen fan it gas ôf te koppeljen. 

GrienLinks is bliid dat wy foar 'het Eiland'  yn Snits in Wykútfieringsplan  fêststeld hawwe en it wurk hjir 

tegearre mei de wenningkorporaasjes fierder gean kin. Net eltsenien hat jild om syn hûs duorsumer te 

meitsjen, wylst de wenlêsten wol omheech geane. Om de kosten fan de enerzjytransysje earlik te ferdielen 

ûntwikkelje wy spesifyk belied foar húshâldens mei in leech ynkommen. GrienLinks wol enerzjyearmoede 

tsjin gean.   
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KONKREET WOL GRIENLINKS: 
 

In wethâlder foar klimaat & leefberens om it belang fan de enerzjytransysje te ûnderstrepen. 

 

Guon dy't al goed op paad binne yn transysje stypje en de kâns jaan dêr mei troch te gean, troch dúdlike 

prosessen út te wurkjen dy't helpe partisipaasje, draachflak en lokaal eigendom te ferankerjen yn 

fergunningferliening en romtlik belied. 

Koöperaasjes, pioniers en maatskiplik belutsenen dy't de boel feroarje wolle binne de stuwende krêft achter 

de oergong nei in klimaatbestindige maatskippij.  

 

Dat de gemeente har foarbyldfunksje oppakt. Wy geane dêrom foar maksimale CO₂-reduksje en in 

duorsume bedriuwsfiering yn de eigen gemeentlike organisaasje. Wy brûke griene stroom of wekke sels 

enerzjy op foar ús maatskiplik ûnreplik guod (skoallen, sportfersjenningen, buerthuzen en sa mear).  

 

Dat de lêsten fan de enerzjytransysje earlik ferdield wurde. Eltsenien krijt ûndersteuning by it enerzjysunich 

meitsjen fan de wenning. En eltsenien krijt de kâns om lid te wurden fan in enerzjykoöperaasje. De 

gemeente folget de ôfspraak út it Klimaatakkoart: wy realisearje (ek grutskalich) wyn- en sinneprojekten op 

basis fan minimaal 50% lokaal eigendom. Alle ynwenners (ek dy mei in lytse beurs) moatte meidwaan kinne 

en mei profitearje. 

 

Dat alle bedriuwen meidogge oan de enerzjytransysje. Wy binne strang as it giet om de neilibbing fan de 

miljeu-easken út de Omjouwingswet. Tagelyk helpe wy it MKB aktyf om besparjende maatregels troch te 

fieren. 
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GRIENLINKS: KIEZE FOAR IN SUNE OMJOUWING 
 

Wolwêzen of wolfeart? 
De lucht dy't wy ynasemje, de grûn wêrop wy wenje, wurkje en rekreearje, it wetter en it lûd. Al dizze 

faktoaren binne fan ynfloed op it wolwêzen en de sûnens fan minsken, bisten en planten. Wolwêzen fan 

minsken stiet foar GrienLinks sintraal. Geunstige omstannichheden foar sûnens freegje om in goede 

libbensomjouwing en in sûn miljeu. By de gemeentlike útfiering fan de Omjouwingswet moatte alle 

mooglikheden brûkt wurde om de kwaliteit fan de libbensomjouwing te ferbetterjen. Hanthavenje en safolle 

as mooglik fersterkje fan de miljeunoarmen. Us libbensomjouwing moat skjin, grien en duorsum wêze. De 

klimaatferoaring makket it waar heftiger. It wurdt hiter en wieter. Om hittestress tsjin te gean moatte wy de 

beboude omjouwing  griener meitsje en reinwetter opfange. 

 

Yn de ôfrûne perioade hat de gemeente him oansluten by it skjinne loftakkoart nei in moasje fan 

GrienLinks. 

GrienLinks wol dat de gemeente stimulearret dat dakken ôfkoppele wurde fan it rioel en it ferhurdzjen fan 

tunen wurdt tsjingien. Mear foarljochting en aksje, mei 'Operatie Steenbreek' as goed foarbyld (docht 

goed folgjen). GrienLinks wol earder reinwetter skiede fan ôffalwetter en it oerstoart fan it 

smoarchwetterrioel nei it opperflaktewetter stopje.  

 

Wenwinsken 
Wenningen bouwe foar de takomst betsjut dat wy no de wenningen bouwe wêr 't oer 30 jier ferlet fan is. 

Foaral lytsere en/of libbensloopbestindige wenningen. Leechsteande gebouwen (winkels, bedriuwen, 

kantoaren) omfoarmje ta wenningen. Grutte gebouwen, sa as pleatsen, omfoarmje ta meardere wenningen. 

Wenjen yn lytse kearnen sa hâlde, ekologysk bouwe en ekologyske  wiken befoarderje, inisjativen foar 

ûngewoane wenfoarmen stypje. Gjin romte foar hiele grutte projekten, sa as it 'Deltaplan foar it Noarden'.   

 

GrienLinks hat him mei sukses ynsetten om wenwinsken realisearje te kinnen. Yn Boalsert is in ekowyk yn 

ûntwikkeling en is ûndersyk dien nei it brûken fan restwaarmte fan bedriuwen foar wenningen yn 

Boalsert-Noard. Yn it eardere Bogerman yn Wommels realisearret it doarp foardielige wenningen foar ús 

jongerein.Us gemeente stipet it doarpsinisjatyf yn Heech yn har plannen foar in kollektive 

waarmtefoarsjenning. 

 

KONKREET WOL GRIENLINKS:  
 

De biodiversiteit befoarderje, ek yn it steedlik gebiet, doarpen en wiken. Dat betsjut kieze foar ekologysk 

behear fan plantsoenen, grienstroken en oare iepenbiere romte.  

 

Nijbou yn de besteande bebouwing (reade kontoer) en natuer-ynklusyf en sirkulêr bouwe. Nijbou bestiet 

gemiddeld út mininmaal 50% sosjale hier, fêstlein yn prestaasjeôfspraken mei de wenningkorporaasjes. 

Ferhurdingen yn nijbouplannen beheine. 

 

Yn it feangreidegebiet in nije ekonomy ta stân bringe, wêrby it (grûn)wetterpeil sá is dat de boaiemdelgong 

en de CO₂-útstjit stoppet en skea oan de fundearring foarkommen wurdt. De funksjes yn it gebiet pasje  

harren oan by de hegere (grûn)wetterpeilen.  

 

Karakteristike lânskipseleminten sa hâlde en ferbetterje. 

 

Tegearre mei de rekreaasje- en toerismesektor en ynwenners wurkje oan it behâld fan natuer  en lânskip as 

wurkkapitaal foar dy sektor. 

 

De transysje fan de tradisjonele lânbou nei natuer-inklusive lânbou stypje, safolle mooglik biologysk mei 

oandacht foar it boaiemlibben. Gjin romte foar yntensivearring en net-grûnbûne feeteelt: gjin mega-stâlen. 

Befoarderje lytsskalige bedriuwichheid yn leechkommende agraryske gebouwen.  
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Dakflakken brûke foar sinnesellen of griene beplanting. Prioriteit foar sinnesellen op dakken, dêrnei pas yn 

de iepen romte. Gjin nije wynparken of sinneparken yn de Iselmar of oare natuergebieten. 

 

Utwreiding en ferbettering fan de kwaliteit fan natuergebieten. Ek ferbettering fan de natuer fan de Iselmar 

en natuerferbiningen tusken Iselmar, Waadsee en achterlân. Gjin yndustriële delfstoffenwinning yn de 

Iselmar. 
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GRIENLINKS: KIEZE FOAR SKJIN FERFIER 
 

De takomst is elektrysk 
GrienLinks hat foarkar foar skjin ferfier. It riden op fossile brânstof hat syn langste tiid hân. Elektrysk ride, 

fytse en farre is yn de ôfrûne jierren gewoaner wurden en sil noch fierder útwreidzje. Dêrom moatte der 

folle mear laadpunten komme. GrienLinks stipet de oansluting by it provinsjale plan foar it opsetten fan in 

netwurk fan laadpunten. Sjoen de earnst fan de saak moat dit plan earder útfierd wurde. De gemeente jout 

as organisaasje it goede foarbyld troch yn te setten op fossylfrij riden. Ek de (elektryske) fyts wurdt 

wichtiger, sawol foar  wen-wurkferkear as foar rekreaasje. De fytser fertsjinnet mear romte en feilige rûtes.     

 

Dêrom wol GrienLinks in ambisjeus fytspadeplan yn gearwurking mei de Fietsersbond útwurkje foar wen-, 

skoal- en wurkferkear en rekreaasje. Mei ûnder oare heechweardige wen-wurk fytsrûtes, in slutend 

netwurk fan haadfytspaden, foarrang  foar fytsers op rotondes yn de beboude kom en 'trochfytspaden' 

yn it bûtengebiet, sa as de rûte Snits - De Jouwer. Wy sette yn op fersteviging fan it hiele ferfier - de hiele 

rûte fan hûs nei bestimming: goede fytsestalling by bushaltes, it útwreidzjen fan dielfytsen of OV-fytsen by 

treinstasjons en busknooppunten. 

 

Spoiler 

Arriva hat mei ynstimming fan de Provinsje, yn de tiid fan de koronakrisis de -al meagere- tsjinstferliening 

fan de bussen yn Fryslân fierder fersobere. De Fryske gemeenten moatte der mei elkoar foar oppasje dat dy 

fersobering net bliuwend wurdt, want at ritten skrast wurde en bustsjinsten ferdwine, jeie jo de minsken de 

bus út en komme jo yn in negative spiraal.  

 

KONKREET WOL GRIENLINKS: 

 

Jild frijmeitsje foar heechweardige fytsrûtes. 

 

De posysje fan fuotgongers en fytsers by it útwurkjen fan maatregels op it mêd fan it ferkear sintraal stelle.  

 

Ynnovative foarmen fan ferfier, sa as elektryske wettertaksys, elektrysk busferfier tusken kearnen en wiken 

en stedssentra.  

 

It ekektrysk treintsje yn de binnenstêd fan Snits werom komme litte. 
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GRIENLINKS: KIEZE FOAR DUORSUM UNDERNIMME 
 

Duorsum ûndernimme 
GrienLinks wol duorsum ûndernimme stimulearje. De gemeente moat bydrage ta de oergong nei in 

sirkulêre ekonomy troch har ynkeapbelied hjirop yn te rjochtsjen en bedriuwen helpe de omslach te 

meitsjen. Us ekonomy giet de kommende tiid oer fan 'fossyl' nei hieltyd mear biomassa as grûnstof. Dêrom 

wol GrienLinks dat de gemeente biobased-bedriuwen de romte jout en se by elkoar bringt op selektearde 

bedriuwsterreinen, sadat 'ôffal' út it iene bedriuw  grûnstof wêze kin foar in neistlizzend bedriuw. De 

gemeente nimt it inisjatyf om hjirfoar in proef te starten yn oerlis mei de provinsje en it ûnderwiis.  

De gemeente moat helpe de nedige ynfrastruktuer wier te meitsjen. Ek sille wy yn oerlis mei opliedingen en 

bedriuwslibben ús ynsette om minsken in oar fak leare te litten en harren griene banen oan te bieden. Tink 

hjirby oan ynstallateurs fan waarmtepompen en sinnepanielen, elektrotechnisy en "fijnslopers". 

 

Der binne grutte ferskillen yn ús gemeente hoe't bedriuwen op bedriuwsterreinen omgeane mei 

ferduorsuming. Op bedriuwsterreinen lizze geweldige mooglikheden foar ferduorsuming. Yn ús gemeente 

komt bedriuweterrein Hemmen 3. GrienLinks wol dit bedriuweterrein klimaatbestindich meitsje en genôch 

romte jaan oan sirkulêre ûntwikkeling, sadat it in foarbyld is foar oare gemeenten.   

 

Kringlooplânbou 

GrienLinks is foarstander fan in duorsum en kwalitatyf heechweardige lânbousektor (feefokkerij en lânbou, 

blombollen). De lânbou moat drastysk ferduorsumje yn in folle heger tempo dan no bart. Dat is nedich foar 

de fermindering fan de útstjit, herstel fan de greidefûgelstân, kwaliteit fan it lânskip, fermindering fan de 

transportkilometers en de sûnens fan de omwenjenden. In soad agrariërs wolle graach duorsumer buorkje  

en ha dêr goede plannen foar, mar rinne dêrby tsjin problemen oan wat de bedriuwsfiering oanbelanget, 

romte, regeljouwing en wjerstân yn de omjouwing. Faak docht bliken dat yn gebietsprosessen, wêr't de 

ferskillende partijen mei elkoar yn petear geane, hiel praktise oplossingen fûn wurde kinne.  

 

De gemeente hat in rol om dizze gebietsprosessen te stypjen mei kennis en de krêft fan minsken. 

Dêrneist moat de gemeente op Provinsje en Ryk druk útoefenjen bliuwe foar heldere regels foar langere 

tiid, sadat ûndernimmers dêr harren plannen op ôfstimme kinne. Ek moat der romte wêze foar 

eksperiminten, op basis fan heldere ôfspraken. De gemeente soarget der foar dat soks makliker giet en 

jout dit troch oan Provinsje en Ryk. Ek moat der romte wêze foar eksperiminten, op basis fan heldere 

ôfspraken. De gemeente jout hjirta mooglikheden en bringt dit oer nei Provinsje en Ryk.  

 

Kânsen foar agrariërs 
GrienLinks set him yn foar mear biologyske lânbou en ferduorsuming fan de gongbere lânbou, û.o. troch 

mingde bedriuwen mear romte te jaan. Dêrmei kin de kringloop fan stront sluten wurde en mear lokaal 

feefoer brûkt wurde. GrienLinks is foar in fierdere ferbreding fan de aktiviteiten op it boerebedriuw. 

Leechkommende, karakteristike pleatsen kinne behâlden bliuwe troch oare foarmen fan bedriuwichheid ta 

te stean. Ferbreding fan ekonomyske aktiviteiten op it plattelân is wichtich foar de fitaliteit  fan ús lanlik 

gebiet. Duorsume enerzjyopwekking, it meitsjen fan organyske stoffen ta heechweardige produkten en 

lytsskalige rekreaasje binne kânsen foar ús agrariërs.  

 

GrienLinks wol stimelearje dat, mooglik yn koöperatyf  ferbân, agrariërs harren streekbûne produkten  

lokaal ôfsette kinne. Minsken wolle mear betelje foar produkten wêrfan se witte wêr't se wei kommen. Dat 

levert in earlikere priis foar boeren en mearwaarde foar de klanten. Sjen litte hoe't it produksjeproses is 

sil ek de biologyske wize fan produksje stimulearje.  
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Toeristen yn de natuer 
Rekreaasje en toerisme binne wichtige dragers fan de ekonomyske ûntjouwing fan ús gemeente. De 

rekreative sektor is goed foar rom 10% fan de wurkgelegenheid en de útgaven fan toeristen hâlde 

foarsjenningen yn ús kearnen yn stân. GrienLinks wol wurkgelegenheid  yn dizze sektor ferbine mei 

duorsume ynnovaasje, mei each foar beskerming en behâld fan lânskip en natuer. Dy binne ommers 

essinsjeel foar de gasten dy't yn ús gemeente op besite komme. In negatyf gefolch fan rekreaasje is it 

tanimmende gebrûk fan reguliere wenningen as twadde hûs of rekreaasjewenning. Yn ferskate kearnen is it 

gefolch dêrfan te sjen. Mear wenningen steane parten fan it jier leech of wurde wikseljend brûkt; it tal 

ynwenners (mei bern) wurdt minder en dêrmei rinne foarsjenningen gefaar.  

 

In aksjeplan om dit tsjin te gean is nedich, mei maatregels op it mêd fan handhaving en bestimming en it 

belûken fan ynwenners út de kearnen. Nije rekreaasjewenningen meie allinnich boud wurde ûnder 

foarwaarde fan ferhierferplichting. 

 

KONKREET WOL GRIENLINKS:  

 

Him ynsette foar natuer-ynklusive bedriuwen yn ús gemeente. 

 

Him ynsette (en de romte jaan) om eksperiminten te dwaan mei foarmen fan duorsume lânbou. 

 

Agrariërs stimulearje (en de romte jaan) om te eksperimentearjen mei foarmen fan duorsume lânbou. 

 

Skaalfergrutting yn de lânbou allinnich mooglik meitsje neffens de Nije Pleats-metoade. By útwreiding fan 

stâlen moatte der sinnepanielen pleatst wurde. 

 

By útwreidingsplannen yn de lânbou de risiko's foar de folkssûnens mei weagje litte. By eltse oanfraach foar 

in omjouwingsfergunning heart in GGD advys. 

 

Lytsskalige boerebedriuwen dy't bûn binne oan de grûn om harren hinne. Utwreiding nei megastâlen 

neffens de definysje fan Alterra sille wy ûntmoedigje. (Neffens Alterra hat in megastâl 7.500 fleisbargen of 

1.200 sûgen of 120.000 hinnen of 220.000 fleispiken of 250 melkkij of 2.500 fleiskealtsjes). 

 

Gjin nije geitehâlderijen of útwreiding fan besteande buorkerijen, salang der gjin eksplisite dúdlikheid fan de 

RIVM is oer de effekten foar de folkssûnens.  

 

Oare foarmen fan bedriuwichheid tastean yn leechsteande karakteristike pleatsen.  

 

In ferhierplicht foar nij te bouwen rekreaasjeparken. 

 

Stimulearje dat der ek kampings en kampearferbliuwen komme en bliuwe foar minsken mei in smelle 

beurs.  
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GRIENLINKS: KIEZE FOAR EARLIK DIELE 
 

Eltsenien docht mei 
GrienLinks giet foar in gemeente wêryn wy earlik diele. Eltsenien yn Súdwest-Fryslân hat rjocht op in goed 

libben, goede soarch en earlike kâns op goed wurk en in fatsoenlik ynkommen. 

GrienLinks wol dat eltsenien mei dwaan kin. Fia betelle wurk, skoalle, mantelsoarch of frijwilligerswurk. De 

gemeente kin minsken helpe en begeliede at sy dêr sels net yn slagje. Mei soarch foar elkoar. 

Wy wolle in gearhingjende oanpak tusken wolwêzen, wurk, ynkommen, wenjen, sûnens en jeugdsoarch. 

Mantelsoargers en oare frijwilligers wurkje goed gear mei professionals. Us ynwenners witte faak sels it 

bêste welke soarch sy nedich hawwe. Dit stipet GrienLinks en wy steane net yn 't paad mei yngewikkelde 

regels en prosedures.  

 

Goede en betelbere soarch  
Minsken dy't soarch nedich hawwe fertsjinje de bêste soarch. Op it plak dat se sels it leafst wolle en altyd 

ûnder eigen regy. GrienLinks fynt dat de gemeente dêryn mei har sosjaal wykteams in koördinearjende rol 

spylje moat. Mei eigen ferantwurdlikheid en middels. Tichtby de minsken, goed tagonklik, sadat in 

persoanlik petear en maatwurk it bêste mooglik binne.  

 

Fanôf 2022 sil de gemeente de ynkeap fan soarch oars dwaan. Wy sille wurkje mei haadoannimmers yn 

in bepaald gebiet. Troch dizze nije manier  hoopje wy de gearwurking tusken ferskillende tsjinstferlieners, 

frijwilligers en mantelsoargers noch fierder te ferbetterjen. Mar omdat it in hiele nije manier fan wurkjen 

is, sil GrienLinks kritysk kontrolearjen bliuwe dat eltsenien de soarch krijt dy't hy of sy ha wol en nedich 

hat. Wy sille net twivelje om yn te gripen as dat nedich is.  

 

GrienLinks hat grutte wurdearing  foar alle frijwilligers en mantelsoargers yn ús gemeente. Wy fine dan ek 

dat sy op syn minst ien kear yn it jier yn it sintsje setten wurden moatte. Dêrneist wolle wy spesjale 

oandacht freegje foar bernemantelsoargers.  

 

Jild foar eltsenien? 

GrienLinks wol eksperimentearje mei it basisynkommen. Troch it basisynkommen kinne der makliker 

oplossingen fûn wurde foar skulden en it ferbetterjen fan it fertrouwen fan minsken yn de bystân. De 

gemeente hat net it foech dit yn te fieren, mar kin wol eksperimintearje mei bepaalde dingen. Bygelyks foar 

minsken yn de bystân. GrienLinks wol sa de frijheid fan minsken yn de bystân grutter meitsje, op basis fan 

fertrouwen.  

De ûngelikens tusken minsken nimt al tsientallen jierren ta en de fêste lesten binne de ôfrûne jierren flink 

tanommen. De minsken lizze betiden wekker fan jildsoargen. Dêrom moatte regelingen en taslaggen foar 

alle ynkommens oant 120% fan it minimumynkommen tagonklik en romhertich wêze.  

 

GrienLinks kiest foar in aktive oanpak fan de skuldenproblematyk fia goede previnsje, skuldsanearing en 

neisoarch. Gearwurking tusken ynstânsjes sa as gemeenten, wenningkorporaasjes en enerzjybedriuwen is 

dêrby wichtich. Mar it moat ek maklik wêze om gebrûk te meitsjen fan de 'voedselbank', de 

kringloopwinkel, de twaddehânskleanwinkel en de repair-kafees moatte meinommen wurde yn de 

earmoedebestriding. De gemeente moat dêrfoar in stevige ôfdieling foar skuldhelpferliening mei in eigen 

budzjet yn hûs ha. Us motto is: de gemeente is der foar de minsken. GrienLinks wol in helploket wêrsto 

hinne giest asto help ha wolst. 

 

Minsken dy't (tydlik) gjin betelle baan hawwe mar dat wol wolle, dy wol GrienLinks helpe fia in te foarmjen 

learwurkbedriuw. It besteande sosjale wurkbedriuw Empatec moat omfoarme wurde ta dat nije bedriuw. 

De minsken dy't dêr wurkje, in oplieding of in programma foar omlearen folgje, moatte dêrby sintraal stean. 

Wat wolle sy en hoe kinne wy harren dat sa goed mooglik jaan? 

 

De minsken dy't no by Empatec wurkje ha in saneamde Sosjale Wurkpleats (SW)-yndikaasje. Lanlik binne 

de regels op dat mêd feroare. Dêrfoar yn plak is der in oare, lanlike regeling kommen: Beskut Wurk (BW). 

Mar dizze yndikaasje is sa lestich te krijen, dat dêr net folle minsken foar yn oanmerking komme. 

GrienLinks fynt dat dizze besuniging fan de lanlike oerheid weromdraaid wurde moat en oant it safier is 
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moat de gemeente him maksimaal ynspanne om derfoar te soargjen dat dizze groep minsken net tusken 

wâl en skip falt.\ 

 

KONKREET WOL GRIENLINKS: 

 

Dat de gemeente by soarchfragen maatwurk oanbieden bliuwt en útgiet fan de mooglikheden en winsken 

fan de ynwenner. 

 

Dat mantelsoargers elk jier troch de gemeente yn it sintsje setten wurde, wêrby de ynfulling fan it 

mantelsoarchkomplimint maatwurk wurdt. 

 

Dat der in eksperimint komt mei it basisynkommen, troch de regels rûnom de bystân soepeler te meitsjen.             

 

Ien hulploket foar sosjale regelingen en alle oare helpfragen.  

 

Dat der in aktive oanpak komt fan de skuldenproblematyk fia goede previnsje, skuldsanearing en neisoarch.  
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GRIENLINKS: KIEZE FOAR DE JONGEREIN 
 

De jongerein hat de takomst 
Yn Súdwest-Fryslân dogge bern en jongeren derta. It wurdt faker sein mar dat makket it net minder wier: sy 

binne de takomst. En de beslissingen dy't wy as folwoeksenen nó meitsje, ha ynfloed op harren libben: no 

en yn de takomst. Dêrom lústert GrienLinks goed nei harren winsken en ferwachtingen. 

 

GrienLinks wol him ynsette foar bernekonferinsjes. Op dizze manier freget de gemeenterie goede ideeën 

oan basisskoallebern. Mei in jeugdrie wol GrienLinks de jeugd oant 18 jier mear belûke by it meitsjen fan 

it belied yn de gemeente. Sa prate wy net oer jongeren mar mei jongeren. 

 

Der groeie bern op yn earmoede. Elts bern dat opgroeit yn earmoede is ien tefolle. Net allinnich kinne sy 

hjirtroch dingen net dwaan dy't elts bern dwaan kinne moatte soe, ek de stress dy't bern hjirtroch erfare hat 

grutte gefolgen foar de rest fan harren libben. As jongeren troch skulden yn de problemen komme dan 

moat de gemeente helpe troch it ynstellen fan in 'jongerenkredyt', wêrby de gemeente de skuld oernimt en 

in ôfbetellingsregeling treft mei de jongeren. 

 

De gemeente is ferantwurdlik foar alle foarmen fan jeugdhulp. As jongeren thús of op skoalle problemen 

hawwe, dan moatte de jeugdhelpferlieners fan de gemeente dêr gau by helpe kinne. Wachtlisten kinne dus 

net. Wy moedigje nije gearwurkingsferbannen tusken de helpferliening fan de gebietsteams en 

spesjalisearre helpferliening oan. Troch op dizze manier te wurkjen, kinne wy gruttere problemen foar wêze 

en soargje dat dizze jongeren gau wer lekker yn harren fel sitte. 

 

Noch wichtiger dan problemen oplosse, is problemen fóár wêze. Wy fine it wichtich dat de 

buertsportcoaches, jeugdwurkers en kultuercoaches yn petear bliuwe mei bern en jongeren, sadat harren 

problemen earder sichtber wurde en der daliks wat oan dien wurde kin. 

 

Op it fuortsetûnderwiis binne jeugdwurkers oanwêzich om learlingen te stypjen mei allerhanne fragen of 

problemen. Op it basisûnderwiis ûntbrekt sa'n ien en komme dizze taken yn in protte gefallen by in 

ynterne begelieder terjochte. GrienLinks wol der foar soargje dat elke skoalle in jeugdwurker krijt om ek 

dizze bern al op tiid te helpen.  

Wearden: leechdremplich, op eltse basisskoalle, der gewoan wêze foar de bern, se moatte sa ynrinne 

kinne. In coach mei wa'sto prate kinst.  

 

Goed ûnderwiis is wichtich    
Eltsenien fertsjinnet in goede start en in sûne omjouwing. Mei ûnderwiis dat talint ûntwikkelt. Hjirby giet 

GrienLinks út fan minskwearden: oandacht, tiid, fertrouwen en kwaliteit.  

 

Om goed leare te kinnen as bern hast ûnder oare in goed skoalgebou nedich; in duorsum boud of 

renovearre gebou. En it leafst mei genôch grien der omhinne. Underwiis moat seker op de basisskoalle ek 

tichtby wêze. GrienLinks wol kwalitatyf goed ûnderwiis yn de doarpen hâlde. Dêrfoar moat gearwurking en 

fúzjes fan basisskoallen en skoalbestjoeren befoardere wurde, betiden oer de rânen fan libbensskôging 

hinne. Kristlik en iepenbier ûnderwiis moatte elkoar mear opsykje.  

 

De doarpshuzen en wykgebouwen steane de lêste jierren ûnder druk. It tal besikers wurdt hjir en dêr 

minder en ynkoarten binne der in protte kosten te ferwachtsjen foar grut ûnderhâld. Dêrom wol 

GrienLinks dat wy ek slim sjogge hoe't wy de funksjes fan moetingsplak en skoalle kombinearje kinne om 

kosten te besparjen. Mei as resultaat dat de ûnmisbere moetingsfunksje behâlden bliuwt.  

 

Bedriuwen steane te springen om goede mbo-ers. De gemeente kin helpe om te soargjen foar in goede 

koppeling tusken ûnderwiis en wurk. Troch aktyf bedriuwen en mbo-ers út de gemeente by elkoar te 

bringen. En as foarbyld aktyf te sykjen nei staazejplakken. De gemeente as mediator tusken ûnderwiis en 

bedriuwen.  
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It is in grut maatskiplik probleem dat ûngefear 2½ miljoen Nederlanners net goed genôch lêze en skriuwe 

kinne. Ek yn ús gemeente komt dat foar. GrienLinks wol dat de gemeente ambisjeus belied ûntwikkelt en 

útfiert. De biblioteken binne hjirby wichtich en fertsjinje ús stipe.  

 

In inklusive maatskippij = in maatskippij dêr't eltsenien oan meidocht 

Dysels wêze is foar eltsenien wichtich en op skoallen wurdt dêrfoar de basis lein. Bern en jongeren 

ûntdekke wa't sy binne. Mar se kinne dêr ek te krijen ha mei pesten of sels diskriminaasje. Dit komt faak 

troch ûnbegrip. Dêrom wol GrienLinks de kommende fjouwer jier ynsette op it útwreidzjen fan de LHBTIQ+ -

foarljochting. 

 

GrienLinks set him folledich yn om oan de slach te gean mei in goed LHBTIQ+ -belied en diversiteitsbelied 

yn ús gemeente. De achterstân dy't wy as Reinbôgegemeente de ôfrûne perioaden oprûn ha by de 

ynformaasje en foarljochting op skoallen wurdt dêrby mei prioriteit ynrûn. Oanbieders fan dizze 

foarljochting (organisaasjes én ynwenners) wurde troch de gemeente fasilitêr en finansjeel stipe.   

 

Itselde jildt foar nijkommers. Leare fan elkoars kultueren en begrip ha foar ferskillen fynt GrienLinks 

wichtich. Nederlânsk leare en ynboargerje is tige wichtich, foar folwoeksen nijkommers én foar harren bern, 

sadat sy meidwaan kinne yn ús maatskippij. GrienLinks wol ek hjir dat der ambisjeus belied komt dat der 

folop ynset dat sy dit sa fluch mooglik dwaan kinne.  

 

KONKREET WOL GRIENLINKS: 
 

Dat de gemeente struktureel mei jongeren yn oerlis giet oer de saken dy 't harren oangeane, sa as 

jeugdsoarch, jongerenwurk, wenjen en wurk. By foarkar yn de foarm fan in jeugdrie. 

 

Tegearre mei de gemeente, soarchoanbieders, ús jeugd en harren âlders ûndersykje hoe't de wachtlisten by 

de jeugdsoarch oplost wurde kinne.  

 

De gemeente skulden fan jongeren oernimt en in geunstige betellingsregeling treft. Sa kinne se mei in 

skjinne leie fierder mei harren libben. 

 

Dat alle learlingen tagong ha ta in duorsum skoalgebou. 

 

Skoalgebouwen multifunksjoneel ynsette as moetingsplak. 

 

Foar guon dy't min lêze of skriuwe kinne  aksjeplannen sa gau mooglik útfiere. 

 

Dat  eltsenien himsels wêze kin troch mei namme mear LHBTIQ+ -foarljochting. 

 

Dat alle skreaune teksten dy't de gemeente makket, skreaun wurde op sa'n manier, dat eltsenien dizze 

begripe kin (B1-nivo). 
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GRIENLINKS: KIEZE FOAR ELKOAR 
 

Demokrasy yn de steigers 
Us demokrasy is om grutsk op te wêzen. It rjocht om meiprate te kinnen, dyn stim út te bringen of om sels 

keazen te wurden, is net fanselssprekkend. Dêr is hurd foar fochten, in striid dy't oant de dei fan hjoed 

trochgiet. Mar ús demokrasy freget om ûnderhâld. Tefolle minske fiele harren machteleas en fine gjin plak 

om mei te tinken en mei te beslissen. GrienLinks set him yn foar it sterker meitsjen fan de demokrasy foar 

elstenien. Dat betsjut dat de gemeente genôch budzjet frijmakket foar wyk- en doarpsbestjoeren. Sy soargje 

foar in pleatslik droegen fisy en adekwate plannen foar eigen wyk of doarp. De gemeente helpt mei 

ûndersteuning en deskundichheid, wannear frijwilligers dêr om freegje. Demokrasy begjint, wêr't 

ynwenners harren belutsenheid fertale kinne yn eigen plannen, útfierd mei dyselde bewenners oan it roer. 

De gebietsûntwikkeling fan de doarpen Folsgeare, Ysbrechtum en it yndustryterrein Hemmen 3 yn 

gearwurking mei omwenjenden fertsjinnet neifolging. 

 

GrienLinks hat him yn de gemeenterie sterk makke foar boargerpartisipaasje.  Dat betsjut dat wy gjin 

besluten nimme  sûnder  bewenners fanôf  it begjin mei te nimmen yn plannen, dy't harren mienskip of 

leefomjouwing direkt oangiet. Meardere projekten yn de ôfrûne perioade litte sjen, dat gearwurking 

tusken gemeente (polityk en amtners) en ynwenners nei bettere en breed droegen oplossingen liedt.  

It behâld fan it swimbad yn Boalsert en it Modelspoarmuseum yn Snits en de oanpak fan Kultuerhús 

Klameare binne hjir goede foarbylden fan. GrienLinks wol dizze wurkwize faker ynsette yn de 

Omjouwingswet. Seker as it giet om it realisearjen fan wenprojekten, eventueel kombinearje mei soarch, 

senioarenwenningen of mienskiplik bouwen yn in (op te rjochtsjen) wenkoöperaasje.  

 

Rjocht om út te daagjen 

Bewenners kinne sels it inisjatyf nimme om in publike tsjinst út te fieren, at sy fine dat it better kin of oars 

moat. Bewenners krije ek de middels  om dy ferantwurdlikheid wier te meitsjen. Allinnich sa kinne 

bewenners taken oernimme fan de lokale oerheid. It ûnderhâld fan it grien yn eigen buert bygelyks of de 

mooglikheid WMO-taken (foar in part) oer te nimmen. Los fan it 'Rjocht om út te daagjen' sil de gemeente 

prebearjen bliuwe om bewenners aktyf te belûken by plannen en beslútfoarming oer de plannen. 

GrienLinks pleitet foar in libbende en aktive demokrasy. It stimulearjen fan mei elkoar prate, krekt op lokaal 

nivo, wêr't minsken (boargers en bestjoer) elkoar noch kenne. De doar stiet iepen. 

 

Wêr't jo elkoar moetsje 
Minsken binne sosjale bisten. Wy ha elkoar nedich. Wy ha dus ek plakken nedich wêr't wy elkoar tafallich of 

minder tafallich tsjinkomme. Plakken om elkoar te treffen. Yn de iepenbiere romte, mar ek mear 

organisearre, yn doarpshuzen, biblioteken en wyksentra. Sy soargje foar sosjale gearhing, dat bewenners 

der aktyf by belutsen binne en jouwe mooglikheden foar nij, ek duorsum inisjatyf. Leechdremplige 

foarsjenningen, wêr't elts wit dat hy wolkom is.  

 

Biblioteken spylje in wichtige rol yn ús maatskippij op it mêd fan kultuer, ûnderwiis en wolwêzenswurk. 

Mei in oanbod dat foar eltsenien berikber is helpt it minsken foarút. It Taalhûs foar guon dy't net goed 

lêze en skriuwe kinne, kompjûterlessen, de Regelhelp en it Repairkafee  fine allegear ûnderdak yn de 

biblioteek. Inisjativen dy 't ús fierder bringe nei in inklusive mienskip, in gemeente wêryn eltsenien meitelt 

en meidwaan kin.  

 

Keunst en kultuer 
In sosjale en iepen gemeente hat profyt fan in goed rinnende kulturele sektor. Keunst en kultuer meitsje ús 

libben riker, jouwe glâns oan it bestean en bringe minsken mei elkoar yn ferbining. Musea, biblioteken en 

kulturele foarming binne ûnmisbere basisfoarsjenningen, dy 't bliuwende stipe fanút de gemeente fertsjinje. 

GrienLinks pleitet foar diversiteit en berikberheid fan keunst en kultuer yn doarpen en wiken. GrienLinks 

wurdearret de ynset fan frijwilligers en stipet de amateurkeunst, de kurk wêrop in protte doarpen en wiken 

driuwe. 
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Sport en bewege 
Sport en bewege bringt jong en âld by elkoar en helpt ús sûn te bliuwen. Libbene ferieningen mei goede 

fersjenningen foar sport en rekreaasje binne dêr ûnmisber foar. Tink bygelyks oan beweegprogramma's 

foar jong en âld. De gemeente bliuwt ferantwurdlik foar goede sportakkommodaasjes (ek swimbaden) en 

foarsjenningen om boartsje te kinnen. Wêr't dat kin wol GrienLinks gearwurking tusken sportferieningen 

stimulearje om safolle mooglik en effektyf gebrûk te meitsjen fan akkommodaasjes. Sporte is sûn en in 

mooglikheid om minsken te moetsjen en sosjale kontakten te krijen. Dêrom wolle wy sporte stimulearje en 

de omjouwing sa ynrjochtsje dat moeting, bewege, ûntspanne en sport hjiryn mooglik binne. Foaral bern 

moatte sporte kinne, ek as harren âlden net folle jild ha. Op sportferieningen dogge bern boartsjendewei 

sosjale feardigheden op en leare se mei elkoar te wurkjen oan mienskiplike positive doelen.   

 

KONKREET WOL GRIENLINKS: 
 

Doarps- en wykfisys brûke  as útgongspunt foar beliedsfoarming yn de gemeente. Fan ûnderop sykje nei 

slimme oplossingen wêrby wy it mei elkoar brûken fan foarsjenningen stypje.  

 

Genôch jild reservearje  foar inisjativen en útfiering fan doarps- en wykplannen  en foar sportive en 

kulturele plannen.  

 

It 'Rjocht om út te daagjen' aktyf stimulearje, it rjocht om de gemeente út te daagjen  op alle mooglike 

beliedsterreinen: neist grienbehear ek soarch, mobiliteit, betsjinning fan brêgen, ûnderhâld publike romte 

en sa mear. 

 

It biblioteekwurk bliuwend stypje en romte jaan foar  it feit dat se in oare posysje yn de lokale maatskippij 

krigen ha.  

 

Ynfestearje yn de ynrjochting fan de libbensromte sadat dy útnûget ta beweging, boartsjen en elkoar treffe. 

 

Amateurkeunst bliuwend stypje, ûnder oare troch by te dragen oan amateurfestivals mei kombinaasjes fan 

muzyk, toaniel, dûns en byldzjende keunst.     

 

In solidair minimabelied: gesinnen mei in minimumynkommen moatte meidwaan bliuwe kinne oan sport en 

kultuur. 

 

Ferieningen stypje mei jild en kennis, sadat se oan'e slach gean kinne mei ûnderwerpen as duorsumens en 

ynklusy. Eltsenien moat meidwaan kinne, ek minsken mei in fysike of ferstanlike beheining (CP-teams en G-

teams).  

 

De ynset fan buertsportcoaches en kultuercoaches op de lange duer garandearje. 

 

Dielname fan alle bern oan kultuer en sport befoarderje troch gearwurking fan de gemeente mei lanlike en 

provinsjale kultuer- en sportfûnsen.                 
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GRIENLINKS: KIEZE FOAR IT FRYSK 
 

Taal is in wichtich ûnderdiel fan kommunikaasje. Sûnder taal gjin kommunikaasje en gjin kultuer. Dy 

útdrukke kinne yn de taal fan dyn hert is dêrby wichtich. It Frysk hat in bysûndere posysje: it is de twadde 

Rykstaal, it is ferankere yn it Europeesk Hânfest foar Regionale Talen, it Ryk en de Provinsje Fryslân hawwe 

in bestjoersakkoart (BFTK) en by de weryndieling is der troch meardere gemeenten yn Súd Fryslân en 

Provinsje Fryslân in bestjoersakkoart sletten.  As lêste binne alle gemeenten op grûn fan de Wet Frysk 

Taalgebrûk ferplichte Taalbelied fêst te stellen.  

 

Om de taal en kultuer te befoarderjen lizze Ryk en Provinsje Fryslân eltse fjouwer jier harren ambysjes fêst. 

Dy ambysjes hawwe te krijen mei 4 gebieten. De ambysjes foarmje de basis foar it belied fan gemeentes. 

Dêrom is it wichtich dat by eltse oanpassing fan it BFTK (alle fjouwer jier) ús eigen Frysk Taalbelied ôfstimme 

op de ôfspraken dy't opnij makke binne.  

 

In grut part fan ús ynwenners praat Frysk. It is dêrom wichtich dat de gemeente as organisaasje sels aktyf 

Frysk brûkt yn har útingen en har de kâns jout om yn it Frysk mei de gemeente te kommunisearjen. Ek 

stimulearje wy it brûken fan it Frysk yn alle ûnderdielen  fan ús mienskip: VVE en berneopfang, op skoallen, 

yn frijwilligersorganisaasjes en wolwêzens- en soarchynstellingen, yn winkels, horeka en rekreaasje-

ûndernimmingen. It brûken fan it Frysk mei net liede ta útslutingen. De gemeente kommunisearret dus by 

foarkar yn beide lânstalen: yn it Frysk en yn it Nederlânsk. 

 

KONKREET WOL GRIENLINKS; 

 

Nei ynwenners en rie ta aktyf weromkoppelje hoe't it belied, wat it brûken fan de Fryske taal oanbelanget, 

neilibbe wurdt. 

 

Binnen de eigen gemeentlike organisaasje de fanselssprekkendheid fan it brûken fan de Fryske taal 

befoarderje en it aktyf  befoarderjen fan kursussen yn it brûken fan it Frysk.  

 

Dat wy as gemeente aktyf kommunisearje yn it Frysk, sawol yntern as ekstern, op alle kanalen dy't hjirfoar 

brûkt wurde.  

 

Aktiviteiten stimulearje fan ynwenners of organisaasjes dy 't gebrûk meitsje fan it Frysk of de Fryske kultuer 

befoarderje.  

 

Gearwurkje mei de Provinsje Fryslân en oare gemeentes om it Frysk, Hylpers en it Stedsfrysk as libbene taal 

te stypjen en de Fryske taal en kultuer te behâlden. By oanpassing fan it BFTK litte wy it eigen Frysk 

taalbelied hjirop oanslute. 

 

De Fryske kultuerpriis yn stân hâlde.     

 
 
 
 


