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Samenvatting 

De FNP is een partij die opkomt voor Fryslân en haar inwoners. De FNP streeft naar een 
provincie met meer eigen zeggenschap. Een provincie die zelf besluit over bijvoorbeeld de 
bodemschatten. Taal, cultuur èn landschap zijn belangrijke bouwstenen van onze identiteit. 
 
De FNP wil een gemeente die in dienst staat van de burger. Om burgers zoveel mogelijk bij het 
bestuur te betrekken is de FNP voor raadgevende referenda over belangrijke zaken. Dorpsvisies 
en overleggen met dorpsbelangen, wijk- en dorpshuisbesturen zijn zeer belangrijk en er moet veel 
meer en opener met (in plaats van over) de inwoners van Franekeradeel gecommuniceerd worden. 
 
De FNP streeft ernaar dat mensen zich veilig voelen in een omgeving waar ze zelf invloed op 
hebben. Bij problemen met elkaar in gesprek gaan en elkaar aanspreken op 
verantwoordelijkheden heeft meer effect dan repressie en controles. De (wijk)politie dient hierbij 
een ondersteunende rol aan te nemen. 
 
Het verkeer moet zich veilig door onze gemeente kunnen bewegen. Verkeersdeelnemers moeten 
uitgenodigd worden om zich aan de snelheid te houden en om rekening te houden met andere 
verkeersdeelnemers. Waterwegen moeten voor de recreatievaart op orde gebracht worden. 
 
De werkgelegenheid is een punt van grote zorg. De motor van de economie wordt in onze regio 
gevormd door middelgrote en kleinschalige bedrijven. De gemeente hoort de werkgelegenheid te 
stimuleren en het bedrijfsleven niet met onnodige regeltjes te beperken. 
 
Het basis- en middelbaar onderwijs moet gericht zijn op talentontwikkeling en de gemeente moet 
dat mogelijk maken door het onderwijs beschikbaar en bereikbaar te maken. 
 
Taal en cultuur zijn bij uitstek dragers van de eigen identiteit van de Friese mienskip. De meeste 
inwoners van onze gemeente gebruiken de Friese taal, de gemeente sluit zich daarbij aan en 
stimuleert het gebruik ervan. Ook vanuit toeristisch oogpunt zijn taal en cultuur zeer belangrijk. 
 
Jong en oud moeten aan sport kunnen doen. De gemeente bevordert een goede, laagdrempelige 
sportinfrastructuur. Sport is belangrijk voor het verbeteren van de volksgezondheid en heeft 
daarnaast een sterk sociaal verbindende rol. 
 
De FNP streeft naar een mienskip waarin naar elkaar omgekeken wordt. In een sociaal levendige 
mienskip telt iedereen mee. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig en in hun eigen 
mienskip kunnen blijven wonen. 
 
De gemeente moet ambitie tonen voor een schoon milieu. Dat maakt ons aantrekkelijk voor 
inwoners en gasten. We streven naar onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een 
watersysteem dat schoon, veilig en voldoende is, zodat een ieder hier gezond kan leven. 
 
De ruimte en het landschap zijn kernkwaliteiten van onze gemeente, daar zijn we zuinig op, 
overdag en bij nacht. Wij willen de open ruimte zoveel mogelijk open houden. Samen met de 
boeren willen we naar wegen zoeken die hen ruimte geeft om te ondernemen, rekening houdend 
met milieu en landschap. In tijden van krimp en crisis is het in stad en dorp belangrijk om in 
plaats van uit te breiden, in te breiden. Rotte plekken opruimen door middel van herstructurering 
en dorpsvernieuwing, waardoor er iets moois voor terug kan komen en de leefbaarheid verbetert. 
 
De gemeente hoort behoedzaam met het geld van de burgers om te gaan. Er moet een 
verantwoord en gezond financieel beleid gevoerd worden. Daarbij zal het uitgangspunt moeten 
zijn dat de lasten voor de burgers zo laag mogelijk blijven.   
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FNP docht it foar jo! 

 
De FNP is een partij die opkomt voor Fryslân en haar inwoners. De FNP streeft naar een 
provincie met meer eigen zeggenschap. Een provincie die zelf besluit over bijvoorbeeld de 
bodemschatten. Taal, cultuur èn landschap zijn belangrijke bouwstenen van onze identiteit. 
 
De FNP is een democratische partij en staat voor een zo groot mogelijke openbaarheid van 
bestuur. De macht hoort uiteindelijk bij de burger te liggen, ook als het om het kiezen van een 
burgemeester gaat. 
 
De FNP is op federale wijze, van onder op, in Den Haag vertegenwoordigd in de OSF 
(Onafhankelijke Senaats Fractie) en in Europa middels de EFA (European Free Alliance). Er 
moet goed bekeken worden welke overheid het beste welke taak kan uitvoeren. De FNP wil 
daarbij uitgaan van de eigen kracht van Fryslân. 
 

 
 
Voor de FNP is het belangrijk dat mensen de kans krijgen om zichzelf te zijn en zich kunnen 
ontwikkelen. De kwaliteit van leven in een veilige mienskip acht de FNP hoog. Solidariteit 
tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek is bijzonder belangrijk. Het mienskipsdenken 
zal tot gevolg hebben dat niemand aan de kant komt te staan. 
 
De FNP plaatst vraagtekens bij het streven naar meer groei en opschaling. Vooral het milieu 
heeft daar in het verleden onder te lijden gehad. De FNP streeft naar een “groene” wereld, 
waarin een ieder gezond kan leven. 
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Het bestuur is er voor de inwoners 

 
De FNP wil een gemeente die in dienst staat van de burger. Om burgers zoveel mogelijk bij 
het bestuur te betrekken is de FNP voor raadgevende referenda over belangrijke zaken. 
Dorpsvisies en overleggen met dorpsbelangen, wijk- en dorpshuisbesturen zijn zeer belangrijk 
en er moet veel meer en opener met (in plaats van over) de inwoners van Franekeradeel 
gecommuniceerd worden. 
 
Bij de ontwikkeling van plannen zoals 
nieuwbouw, stadsontwikkeling of 
herinrichting moet de bevolking in een 
vroeg stadium betrokken worden. 
 
Bij een gemeente past een open en 
klantvriendelijke cultuur zowel bij 
bestuurders als ambtenaren. In ieder geval 
moeten ambtenaren met een baliefunctie 
het Fries actief beheersen. 
 
Groter en meer hoeft niet altijd beter te 
zijn. Het tegenovergestelde is vaak het 
geval. 
 

Grootschaligheid maakt dat de 
betrokkenheid afneemt en de kosten 
toenemen. Twee zaken waar de FNP zich 
niet in kan vinden. 
 
De FNP is van mening dat er een eind 
moet komen aan het al te gemakkelijk 
overlaten van mienskipstaken aan de vrije 
markt. De gemeente moet altijd zelf 
sturingsmogelijkheden hebben. 
 
De FNP heeft een brede opvatting over het 
begrip mienskipstaken. Een gemeente-
bestuur hoort zich druk te maken over het 
welbevinden van de inwoners in brede zin.

 

FNPunten 
 
• Er moet interactief met inwoners worden gecommuniceerd. 
• Een gemeentebestuur moet zich in brede zin druk maken over het welbevinden van de 

inwoners. 
• De gemeente moet de dorpen ondersteunen bij het actueel houden van de dorpsvisie. 
• De inwoners moeten bij het vormgeven van de nieuwe gemeente “Westergoa” betrokken 

worden. 
• Over de naam van de nieuwe gemeente moet een referendum komen. 
• Er moet een beleidsnota worden opgesteld over de gevolgen van het verloop van de 

bevolking op het platteland. Dit ook met het oog op de nieuwe gemeente. 



 

FNP docht it foar jo! Verkiezingsprogramma 2014-2018 | 6 
 

Een prettige en veilige omgeving maken we zelf 

 
De FNP streeft ernaar dat mensen zich veilig voelen in een omgeving waar ze zelf invloed op 
hebben. Bij problemen met elkaar in gesprek gaan en elkaar aanspreken op 
verantwoordelijkheden heeft meer effect dan repressie en controles. De (wijk)politie dient hierbij 
een ondersteunende rol aan te nemen. 

 
 
Grote ergernissen worden met hulp en 
inbreng van de inwoners aangepakt.  
Mensen moeten met de politie, maar ook 
met elkaar, wijk en dorp veilig houden. 
Daarom moeten wijk- en dorpspolitie een 
herkenbare en aanwezige rol voor de 
inwoners hebben. 
 
 

 
Dorps- en wijkschouwen met gemeente, 
woningbouwcorporatie, dorpsbelangen en 
wijkbesturen hebben een vaste plek in het 
bestrijden en signaleren van overlast en 
wensen. 
 
Jongerenwerkers en politie moeten 
regelmatig in contact en overleg met de 
jongeren om daarmee een goede band op te 
bouwen.

FNPunten 
 
• Er moet jaarlijks overleg tussen de gemeenteraad en de politie plaatsvinden.En de 

aanwezigheid van de politie bij de jaarlijkse bijeenkomsten van dorpsbelangen is 
wenselijk. 

• De politie moet pro-actief inzetten op het bestrijden van misdaad en potentieel onveilige 
situaties. 

• Het dorpenvolgsysteem moet ook op wijknivo in de stad toegepast worden.  
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Veilig over weg en water  

  
Het verkeer moet zich veilig door onze gemeente kunnen bewegen. Verkeersdeelnemers 
moeten uitgenodigd worden om zich aan de snelheid te houden en om rekening te houden met 
andere verkeersdeelnemers. Waterwegen moeten voor de recreatievaart op orde gebracht 
worden. 
 
De FNP vindt dat doorgaande wegen, die 
woonkernen met elkaar verbinden, 80 km 
wegen moeten blijven. Het is daarbij 
belangrijk dat langs dergelijke wegen een 
vrijliggend fietspad ligt.  
 
Binnen de bebouwde kom moet de 
aankleding van de weg voor een veilige 
doorstroming van het verkeer zorgen. 
Daarbij moeten verkeersonveilige situaties 
met voorrang aangepakt worden. 
 
Water is van groot belang voor veel 
functies: recreatie, landbouw en natuur, 
maar ook voor wonen en werken.  

De FNP wil dat de waterwegen die voor 
recreatievaart geschikt zijn bevaarbaar 
blijven of gemaakt worden. 
 
Een goede en meer integrale openbaar 
vervoer-verbinding is belangrijk voor de 
bereikbaarheid en leefbaarheid op het 
platteland. Deze moet aansluiten bij de 
behoefte van grotere groepen gebruikers 
zoals schoolgaande jeugd en medewerkers 
van bedrijven. Daarnaast moeten de 
dienstregelingen van de verschillende 
vormen van vervoer beter op elkaar 
aansluiten.

 

FNPunten 
 
• Het plan Kanaalzône moet snel uitgevoerd worden. 
• Het openbaar vervoer moet aansluiten bij de behoefte van de gebruikers. 
• De gemeente moet voor veilige routes van en naar school zorgen. 
• Het gebruik van de fiets moet gestimuleerd worden. 
• Er moet meer aandacht voor het onderhoud van vaarwegen komen. 
• Een goede ontsluiting van plan Zuid is belangrijk.  
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Economische zaken en toerisme 

 
De werkgelegenheid is een punt van grote zorg. De motor van de economie wordt in onze 
regio gevormd door middelgrote en kleinschalige bedrijven. De gemeente hoort de 
werkgelegenheid te stimuleren en het bedrijfsleven niet met onnodige regeltjes te beperken. 
 
De FNP is van mening dat in de eerste plaats ingezet moet worden op een gezond midden- en 
kleinbedrijf. De agrarische sector is en blijft van grote economische waarde. 
 
Toerisme en de nieuwe economie (vernieuwend en kennisintensief) zijn de nieuwe aanjagers 
van de verbetering van de werkgelegenheid. Dit vraagt om een snelle digitale verbinding in de 
hele gemeente en een aansprekende binnenstad met een zichtbare rijke historie. 
 
Eigen initiatief en ondernemerschap moeten de ruimte gegeven worden. We moeten oog 
hebben voor bestaande en beginnende bedrijven in de eigen omgeving en inspelen op 
kwaliteit door middel van hoogwaardige werkplekken. Niet meer maar beter! 
 

FNPunten 
 
• Onze gemeente moet streven naar een plek in de top-5 van de meest MKB-vriendelijke 

gemeenten. 
• Briedplakken (verzamelgebouwen) voor nieuwe bedrijvigheid moeten gestimuleerd 

worden. 
• Regelgeving en ambtelijke bureaucratie moeten periodiek opgeschoond worden. 
• Het gebiedsplan Noordwest Fryslân moet ruimhartig uitgevoerd worden, zowel wat 

betreft de waterstaatkundige werken als de maatschappelijke plus. 
• Franekeradeel moet op de kaart gezet worden als een toeristisch aantrekkelijke 

gemeente, met oog voor het cultuurhistorische verleden en het karakteristieke 
landschap rond stad, dorpen en buitengebied. 

• De stadsgrachten moeten met boogbruggetjes goed bevaarbaar (zijn) gemaakt worden 
voor de kleine pleziervaart. De FNP wil de Waterpoort (Ljouwerter Piip) weer 
opbouwen en het stadspark moet ingezet worden als een van de sterren van Franeker. 

• Er moeten in alle dorpen aan de bevaarbare vaarten aanlegmogelijkheden komen. 
• Om en door de stad Franeker moet gevaren kunnen worden. 
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Onderwijs 

Het basis- en middelbaar onderwijs moet gericht zijn op talentontwikkeling en de gemeente 
moet dat mogelijk maken door het onderwijs beschikbaar en bereikbaar te maken. 
 

 
 
De FNP vindt dat het gemeentebestuur met 
schoolbesturen in gesprek moet zijn over 
de kwaliteit van het onderwijs. Dat kan 
verder gaan dat het wel of niet in stand 
houden van een school in een kleine kern.  

Er zullen de komende jaren minder 
kinderen op school komen en dat zal 
gevolgen hebben voor de scholen in onze 
gemeente. Het is van belang dat het 
onderwijs beschikbaar is en blijft. 
Maatwurk moet mogelijk zijn! 
 
 

FNPunten 
 
• Alle (kleine) scholen moeten als ontmoetingsplek voor de mienskip de kans krijgen om 

de functies van een brede school te ontwikkelen. 
• Het is belangrijk dat sport (ook de Friese sporten) en muziek een goede plek krijgen in 

het onderwijs op de scholen. 
• Tweetalige peuterspeelzalen zijn noodzaak. 
• De FNP onderschrijft samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs wanneer 

dat tot gevolg heeft dat er een school in het dorp kan blijven bestaan. 
• De FNP streeft naar 3-talig onderwijs in Franekeradeel. 
• Franeker verdient een volledige VWO-opleiding. 
• De FNP wil Natuur- en Milieu-Educatie (NME) in deze gemeente invoeren. 
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Taal en cultuur 

 
Taal en cultuur zijn bij uitstek dragers van de eigen identiteit van de Friese mienskip. De 
meeste inwoners van onze gemeente gebruiken de Friese taal, de gemeente sluit zich daarbij 
aan en stimuleert het gebruik ervan. Ook vanuit toeristisch oogpunt zijn taal en cultuur zeer 
belangrijk. 
 
De FNP ziet Franeker als cultureel- en 
toeristisch centrum van onze gemeente. 
Stad en dorpen zijn rijk aan cultuur en 
cultuurvoorzieningen. De FNP wil met een 
integrale werkwijze hier een economische 
pijler van maken. De Friese taal moet 
daarin een belangrijke rol spelen. 
 
Het gebruik van de Friese taal en de 
uitwerking daarvan moeten worden 
vastgelegd in een taalnota.  
 
Kunst- en cultuurbeoefening bevordert de 
creativiteit en zorgt voor versteviging van 
het mienskipsgevoel. Onze gemeente moet 
waar dat mogelijk is aansluiting zoeken bij 
Kulturele Haadstêd. 
 
De FNP wil het brede cultuuraanbod 
vastleggen; van amateurkunst tot en met 

professioneel theater en van cultuur-
onderwijs tot kunst in de openbare ruimte. 
Laagdrempelige toegang voor een ieder is 
zeer belangrijk. 
 
Een gemeente en stad van onze omvang 
heeft een zelfstandig theater nodig. De 
gemeente moet De Koornbeurs hierbij 
steunen vanwege de brede maat-
schappelijke rol die ze heeft en kan 
hebben. 
  
Bij een oude historische stad zoals 
Franeker hoort gemeentelijk 
monumentenbeleid. Dit is nodig voor het 
behoud van oude gebouwen en parken, 
alsook voor structuren en 
landschapselementen in het buitengebied.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FNPunten 
 
• Er moet een taalnota komen waarin het Fries een vanzelfsprekende en prominente plek 

krijgt. Onze gemeente moet het Fries intern en extern als haar visitekaartje gebruiken. 
• Onze gemeente verdient een gemeentelijke cultuurnota. Culturele voorzieningen moeten 

financieel ondersteund worden, ook nieuwe initiatieven zoals het kaatsmuseum. 
• Er moet gemeentelijk monumentenbeleid opgesteld worden. 
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Sport 
 
Jong en oud moeten aan sport kunnen doen. De gemeente bevordert een goede, 
laagdrempelige sportinfrastructuur. Sport is belangrijk voor het verbeteren van de 
volksgezondheid en heeft daarnaast een sterk sociaal verbindende rol.
 
De FNP vindt dat sportvoorzieningen 
zoveel mogelijk evenredig over de dorpen 
verspreid en voor iedereen toegankelijk 
moeten zijn. Ieder dorp moet over een 
“sportveld” beschikken als daar behoefte 
aan is. 
 
Middels subsidies voor jeugd wordt de 
ontwikkeling van talent gestimuleerd en 
wordt een aanbod gecreëerd om de jeugd 
aan onze regio te binden. 

 
De FNP wil geen privatisering van de 
huisvesting van sportvoorzieningen 
wanneer dit leidt tot hogere kosten voor de 
gebruikers. 
 
Het zwembad Bloemketerp moet natuurlijk 
blijven. Voor de zwemvaardigheid van 
onze kinderen, maar vooral ook om een 
aantrekkelijke stad te houden. 
 

 
 

 

FNPunten 
 
• Het opzetten van sportstimulerende projecten is een punt van aandacht. Dit kan bij de 

jeugd bijdragen aan het voorkomen van alcohol- en drugsmisbruik. 
• Sportterreinen en –accommodaties moeten goed worden onderhouden. 
• De FNP wil niet bezuinigen op sport omdat sport het leven aangenaam maakt en de 

gezondheid en miensskipssin verbetert.  
• Een zwembad kan niet ontbreken als sportvoorziening in onze gemeente. Investeringen 

in het zwembad om de energielasten naar beneden te krijgen moeten gesubsidieerd 
worden. 
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Sociale voorzieningen 

 
De FNP streeft naar een mienskip waarin naar elkaar omgekeken wordt. In een sociaal 
levendige mienskip telt iedereen mee. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig en in hun 
eigen mienskip kunnen blijven wonen. 
 
Er zal een nog groter beroep op 
zelfredzaamheid, mantelzorgers en 
vrijwilligers gedaan worden. Verscheidene 
verenigingen zorgen voor een levendige 
mienskip. De steun van de gemeente is 
hierbij op zijn plek. 
 
De FNP zal kleinschalige voorzieningen 
met een goede thuis- en mantelzorg in de 
kernen aanmoedigen. 

Voor de jongeren moeten er plekken zijn 
waar ze zichzelf kunnen zijn; een eigen 
plek en een tot de verbeelding sprekend 
uitgaanscentrum in Franeker. 
 
De kwetsbare groepen zoals gehandicapten 
en minder bedeelden zullen extra aandacht 
moeten krijgen. Een goed armoedebeleid 
met oog voor werk is belangrijk.

 

 
 

FNPunten  
 
• De FNP wil dat er geen mensen tussen wal en schip raken. Mensen die hulp nodig 

hebben moeten door de gemeente actief bijgestaan worden. Een goed armoedebeleid is 
daarbij van groot belang. 

• Het is voor de leefbaarheid een goede zaak dat de jeugd zich in eigen dorp of stad kan 
ontwikkelen. 

• Activiteiten moeten er op gericht zijn dat jongeren meer bij de mienskip betrokken 
worden. 

• Vrijwilligers en mantelzorgers moeten ruime steun krijgen en gestimuleerd worden. 
• De gemeente moet met haar beleid en projecten de werkgelegenheid stimuleren. 
• Dorpshuizen, sportvoorzieningen en ook peuterspeelzalen moeten gesteund worden. 
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Volksgezondheid en milieu 

 
De gemeente moet ambitie tonen voor een schoon milieu. Dat maakt ons aantrekkelijk voor 
inwoners en gasten. We streven naar onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een 
watersysteem dat schoon, veilig en voldoende is, zodat een ieder hier gezond kan leven. 
 
De gemeente heeft een stimulerende rol 
om het bewegen te bevorderen. Zo ook in 
de voorlichting over de gezondheid, 
bijvoorbeeld over alcoholmisbruik; een 
probleem van alle leeftijden, dat in alle 
lagen van de bevolking voorkomt. 
 
De FNP wil duurzaamheid en het gebruik 
van schone energie stimuleren. Vooral op 
het gebied van energiebesparing is nog 
veel winst te behalen. 

De FNP vindt dat solitaire windmolens in 
parken met molens met meer vermogen 
ondergebracht moeten worden. 
 
Te veel verlichting in het buitengebied is 
bijzonder hinderlijk voor mens en dier. 
Hierbij wordt ook gedacht aan lichtuitstoot 
bij nieuwe stallen, in de glastuinbouw en 
op industrieterreinen.

 

FNPunten 
 
• Het stimuleren van beweging en het geven van voorlichting over gezond leven leidt tot 

gezondere mensen. 
• De FNP wil het volkstuinieren stimuleren. 
• Het duurzaam (ver)bouwen moet gestimuleerd worden evenals het besparen van 

energie. 
• Lichthinder in het buitengebied moet teruggedrongen worden. 
• De FNP wil niet op alle daken en gebouwen zonnepalen. Een gezamelijke aanpak moet 

door het aanjagen van samenwerking op de dorpen gestimuleerd worden; met elkaar 
zonnepanelen inkopen en op de meest geschikte plekken plaatsen. 

• Er is in deze gemeente geen plek voor de opslag van afval in de grond. 
• De FNP is tegen het winnen van (schalie)gas en zout onder land. 
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Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

 
De ruimte en het landschap zijn kernkwaliteiten van onze gemeente, daar zijn we zuinig op, 
overdag en bij nacht. Wij willen de open ruimte zoveel mogelijk open houden. Samen met de 
boeren willen we naar wegen zoeken die hen ruimte geeft om te ondernemen, rekening 
houdend met milieu en landschap. In tijden van krimp en crisis is het in stad en dorp 
belangrijk om in plaats van uit te breiden, in te breiden. Rotte plekken opruimen door middel 
van herstructurering en dorpsvernieuwing, waardoor er iets moois voor terug kan komen en 
de leefbaarheid verbetert. 
 
Er hoeven geen nieuwe bedrijfsterreinen te 
komen, maar er is behoefte aan het 
opnieuw geschikt maken van oudere 
bedrijfsterreinen. 
 
Verder zijn in de stad nog een aantal 
locaties (Sjaerdemastraat, Molensteeg, 
Marten Oostwoudstraat) om de 
stadsvernieuwing verder vorm te geven.  
 
De beschikbaarheid van woningen moet 
aansluiten bij de behoefte. Er moet dan ook 
ruim aandacht zijn voor betaalbare (huur) 
huizen voor starters, ouderen en kwetsbare 
groepen, verspreid over dorpen en stad. 
Bijzondere woonvormen moeten volgens 
de FNP mogelijk zijn. 

Op plekken waar winkels verdwijnen moet 
een verruiming of verandering van de 
bestemming de oplossing bieden. Maak op 
bepaalde plekken het wonen weer mogelijk 
en zorg voor een sterke winkelkern met 
ruimte voor de ondernemer. 
 
Door de schaalvergroting in de landbouw 
staan de variatie in het landschap en de 
natuurwaarden onder druk. Wij moeten er 
voor zorgen dat het door de eeuwen heen 
onstane landschap zoveel als mogelijk zijn 
oude structuren behoudt. 
Duurzame landbouw moet gestimuleerd 
worden. De FNP ziet in onze gemeente 
geen plek voor nieuwe intensieve 
veehouderij bedrijven.

 

FNPunten 
 
• Er moet ingebreid worden in plaats van uitgebreid. 
• Het kopen van een huis door starters moet gestimuleerd worden. 
• Er moet altijd een aanpak van “rotte kiezen zijn. 
• Realisatie van kleinschalige voorzieningen, zoals kangaroewoningen, moet 

gestimuleerd worden.  
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Financiën 

 
De gemeente hoort behoedzaam met het geld van de burgers om te gaan. Er moet een 
verantwoord en gezond financieel beleid gevoerd worden. Daarbij zal het uitgangspunt 
moeten zijn dat de lasten voor de burgers zo laag mogelijk blijven. 
 
Een sluitende begroting zonder dat de 
burgers daar de rekening voor betalen staat 
bij de FNP voorop. De ambtelijke 
organisatie moet doelmatig zijn en het 
inhuren van externe deskundigen moet tot 
een minimum beperkt worden. 
 
De FNP vindt dat reserves en 
voorzieningen niet hoger mogen zijn dan 

nodig is om de grootste risico’s op te 
vangen. Het oppotten van geld mag geen 
doel op zich worden. De gemeente mag 
geen grote risico’s nemen met grote 
projecten. 
 
De FNP kiest niet voor meer asfalt of dure 
infrastructuur maar voor zaken die het 
leven meerwaarde brengen.

 

FNPunten 
 
• De FNP zal niet snel bezuinigen op zaken die het leven aangenaam maken zoals goede 

zorg, culturele voorzieningen en sport. 
• Het gemeentelijke inkoopbeleid moet geprofessionaliseerd worden en actiever kansen 

geven aan het lokale en regionale bedrijfsleven. 
• Het dorpsvisiefonds moet op peil blijven voor het uitvoeren van de visies. 
• De FNP vindt het investeren in relatief goedkope initiatieven uit de gemeenschap 

belangrijk. 
• Instellingen die geen winstoogmerk hebben, vallen niet onder de “verordening 

reclamebelasting Franekeradeel 2011”. 
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 De 7 kernwaarden van de FNP 

 

Democratie  
De FNP vindt dat de macht over de overheid aan het volk toebehoort. Mensen moeten zoveel 
mogelijk worden betrokken bij het openbaar bestuur. 
 

Federalisme  
De FNP staat voor een staatsinrichting die mensen en lokale gemeenschappen de bevoegdheden 
en de middelen geeft om de eigen omgeving zoveel mogelijk zelf gestalte te geven. De FNP wil 
meer bevoegdheid voor de provincies, een sterker provinciaal bestuur en daarmee een sterker 
Fryslân.  
 

Internationalisme 
De FNP zoekt naar wat mensen bindt en beschouwt de wereld als een federatie van 
gemeenschappen. Mensenrechten en respect voor andere culturen en levensovertuigingen staan 
daarbij centraal.  

Taal en cultuur  
Taal en cultuur dragen sterk bij aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen. De FNP 
wil de Friese identiteit versterken en zet zich daarom in voor de Friese taal en cultuur. De FNP 
maakt zich sterk voor een Fryslân, waar ook andere talen en culturen gerespecteerd, gepractiseerd 
en gewaardeerd worden, zoals het Bildts en het Stellingwerfs. 
 

Ondernemingszin 
De FNP wil eigen initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheid en ondernemingszin de ruimte 
geven, zodat mensen en gemeenschappen in staat zijn zich optimaal te ontwikkelen. 
 

Solidariteit  
De FNP is een gemeenschapspartij. Voor het behoud van de solidariteit moet begrip en respect 
van beide kanten tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek worden behouden en versterkt, 
zodat niemand aan de kant komt te staan. 
 

Duurzaamheid  
De FNP wil een duurzame wereld nalaten aan de komende generaties. In plaats van potverteren 
zoekt de FNP naar economische vormen van bestaan die een beter evenwicht garanderen tussen 
consumeren en behouden. 
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Kandidatenlijst 

 Lijsttrekker: J. (Jan) Dijkstra, Hitzum 

 

De FNP staat dicht bij de burger, heeft oog voor de stad, maar vooral 
ook voor dorp en platteland. Met een sterke kandidatenlijst, een actief 
bestuur èn onze actieve leden vind ik dat we een partij zijn die er toe 
doet in Franekeradeel. Met de ervaring van de afgelopen 8 jaar ga ik nu 
als lijsttrekker de verkiezingsstrijd in! Eerlijke politiek, FNP! 
 

 2. S.L. (Sietze) de Haan, Franeker 

 

Als raadslid houd ik mij graag bezig met onderwijs, werkgelegenheid, 
sport en welzijn. Maar uiteraard ook met financiën. 
Ik hoop van toegevoegde waarde te zijn door de te behandelen 
onderwerpen door een andere bril te bekijken. 
We moeten de inkomsten van de gemeente uitgeven en niet 
oppotten! 

 3. G.J. (Gea) Iedema-Zondervan, Franeker 

 

Mijn politieke interesse gaat in de eerste plaats uit naar taal, cultuur, 
jeugd en welzijn. Wij moeten trots op onze woonplaats en omgeving 
zijn. Natuurlijk kan er nog wel wat verbeterd worden. Maar dat kunnen 
we niet alleen, dat moet met elkaar.  
Ik ga niet voor mijzelf in de politiek maar... doch it foar jo! 

 4. L.J. (Bert) Vollema, Tzum 

 

De stap van dorpswerk naar de politiek is voor mij niet groot. Als je 
bezig bent geweest met de belangen die in dorpen en op het platteland 
spelen, dan ligt de FNP als vanzelfsprekend dicht bij je. Maar niet 
alleen dat: de Friese taal, het landschap en het Fries eigene zijn te 
waardevol om te verwaarlozen. Als je er hier wat van wilt maken, zul 
je dat zelf moeten doen, van onder op. Daarom FNP! 

 5. A.M. (Anna Martha) van der Mei, Tzum 

 

Ik wil graag de fractie ondersteunen met mijn ervaring als wethouder 
en statenlid. Ik heb vooral oog voor het proces van de besluitvorming. 
Het is belangrijk dat alle besluiten in de openbaarheid genomen 
worden en dat alle belanghebbenden daar zoveel als mogelijk bij 
betrokken worden. Bij grote belangrijke besluiten moet er actief naar 
de mening van de burgers gevraagd worden, bijvoorbeeld door middel 
van een referendum. Duidelijk FNP! 

 6. H.J. (Hans) Nauta, Hitzum 

 

Naast het verhuren van bootjes vanuit Hitzum, zet ik mij graag in voor 
een bruizend toerisme in en rondom de stad. Ik wil op een positieve 
wijze bouwen aan een mienskip waar iedereen trots op is en zich thuis 
voelt. Daarbij is een open en heldere communicatie de basis van 
samenwerken! Ik denk niet in problemen, maar in oplossingen, kansen 
en mogelijkheden. Wilt u goede sport- en culturele voorzieningen? Een 
sociale leefbare mienskip? Laat je niets wijsmaken… Ik ben uw 
man! 
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Vervolg Kandidatenlijst 

 
7. R. (Roelie) Greidanus-Anema, Achlum 
8. G.H. (Gerben) van der Mei, Tzummarum 
9. J.E. (Japke) van Groning, Franeker 
10. F. (Fokke) Smink, Dongjum 
11. S. (Siebren) van der Zwaag,Tzummarum 
12. G.P. (Geesje) Dijkstra - Vos, Franeker 
13. E. (Eddy) Knipper, Franeker 
14. J. (Jan) van der Schaar, Tzummarum 
15. J. H. (Jaap) Roorda, Franeker 
16. R. (Rutger) Wiersma, Tzummarum 
17. J. (Johannes) Elzinga, Franeker 
18. J. (Jan) Hiemstra, Franeker 
19. P.H. (Poppe) de Valk, Tzummarum 
20. K.H.G. (Klaas) Regts, Franeker 
21. S. (Sipke) Langhout, Schalsum 
22. J. (Jeannette) Fehres, Franeker 
23. F. (Feije) Koolstra, Franeker 
24. C. (Catrinus) Straatsma, Schalsum 
25. A. (Bram) Bonnema, Franeker 

 

Contact 

www.frjentsjerteradiel.fnp.nl  

 

Afdelingsvoorzitter 

Anna Martha van der Mei / Tsjom 
E-post: annamartha.van.der.mei@fnp.nl   
Tillefoan: 06-29080771 

Foto’s kandidaten: Maartje Nauta 

 

 

 

 

Secretaris 

Jehannes Elzinga 
Voorstraat 65 
8801 LB  Frjentsjer 
E-post: jehannes.elzinga@fnp.nl  
Tillefoan: 0517-234524 

  
 
FNPFrjentsjerteradiel 

  
FNPFrjentsjer 



 

FNP docht it foar jo! Verkiezingsprogramma 2014-2018 | 19 
 

FNPrintsjes 
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Uw eigen aantekeningen 

 
 
 
 

 
 
 

docht it foar jo! 
 

 


