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ELP NEF Wil met elkaar, dus met iedereen, werken aan de allerbeste gemeente:
Noardeast-Fryslân, voor de periode 2018/2022.
Thema’s die wij samen met u belangrijk vinden:






Zorg
Economie
Duurzaamheid
Veiligheid

Wij, ELP NEF willen met deze vier woorden -samen met u- de komende jaren inhoud gaan
geven aan onze gemeente Noardeast-Fryslân.
Dat doen we met als leidraad het verkiezingsprogramma, maar met als uitgangspunten:

Zorg, Economie, Duurzaamheid, Veiligheid.
Met elkaar, dus iedereen, zijn wij de inwoners van Noardeast-Fryslân.
De Eérste Lokale Partij Noardeast-Fryslân, kort weg ELP NEF, is dé partij in dienst van u,
de inwoner, geen enkele inwoner uitgezonderd.
Wij dromen er van de allerbeste gemeente, Noardeast-Fryslân te worden, want ja, ook wij zijn
inwoner van Noardeast-Fryslân.
Een Noardeast-Fryslân waarin iedere inwoner zijn of haar talent kan en mag gebruiken om zo
actief als mogelijk mee te bouwen aan een zorgzame, economische, echt duurzame, veilige,
maar ook een mooie en bereikbare gemeente. Daar waar we ons allemaal welkom, gewaardeerd
en thuis voelen.
Wij willen de partij zijn die de meeste positieve impact creëert voor alle inwoners van
Noardeast-Fryslân.
Helpt u mee onze droom om de beste gemeente, Noardeast-Fryslân te worden, waar te
maken?
Uiteindelijk kunnen en zullen we dat samen moeten doen! Wij zijn niet links, niet rechts of
midden. Wij zijn er voor iedereen in deze gemeente.
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Achtergrond en oprichting van de Eerste Lokale Partij NoardeastFryslân
Wij volgen al jaren de gemeentepolitiek in Dongeradeel, Kollumerland en Ferwerderadeel en
zijn van mening dat het anders moet en kan.
Hoe geld verkwist wordt, grote onzinnige projecten doorgang vinden (bijvoorbeeld het Sud Ie
Project Dokkum, herinrichting Markt Dokkum), inspraak onvoldoende mogelijk is, geen
toekomstig beleid bestaat enz.
Het meest gebruikte uitspraak in de Raadzaal door het College is: Sorry, Sorry, Sorry,
volgende keer doen we het beter en het moet en kan beter. We willen geen sorry meer horen
maar complimenten kunnen geven en aannemen vanwege goed doordacht beleid. Daarom ELP
NEF.
De vogel in ons logo is de kiekendief die van bovenaf de prooi opspoort en aanvalt wanneer
het nodig is. Zo zien wij de politiek ook. Alert zijn en er bovenop zitten.
Een van de oprichters is Johan Talsma, ondernemer uit Dokkum, die eind 2017 in hele
korte tijd een petitie op touw heeft gezet met ruim 4000 handtekeningen tegen de
herinrichting Markt Dokkum. Deze petitie werd door de zittende partijen aan de kant
geschoven en er werd (weer) niet geluisterd naar de stem van de bevolking. Dat was mede de
aanleiding om de politieke partij op te richten. Lammert Dijkstra en Alle de Haan (alle
twee met ruime politieke ervaring als raadslid) waren de andere medeoprichters en
werden vanaf het begin gesteund door tientallen betrokken inwoners.
Begin mei ’18 werden de statuten getekend bij Notaris Hellema Dokkum en was de Eerste
Lokale Partij Noardeast Fryslân een feit.
Het (tijdelijke) bestuur werd gevormd en er kwamen al snel meerdere tientallen leden in korte
tijd, waardoor we ons gesterkt en gesteund voelen door inwoners en ondernemers.
Vele mensen steunen ELP NEF nu al van harte.
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Zorg
De zorg voor de inwoners van Noardeast-Fryslân heeft bij de ELP NEF de hoogste prioriteit.
Dat betekent voor de ELP NEF dat de WMO duidelijk herkenbaar moet worden, maar ook
efficiënt wordt aangestuurd. ELP NEF wil de WMO ont-schotten en barrières weghalen, dus
geen 10 verzorgers meer bij dezelfde patiënt. Het gebiedsteam dient dusdanig te zijn
samengesteld dat er adequaat kan worden gewerkt met meerdere instanties tegelijk. Denk
hierbij aan huisartsen, bijstand etc.
Voor de zieken en ouderen en vooral voor de mensen die zelfstandig willen en kunnen wonen,
wil de ELP NEF met derden en scholen een digitaal netwerk opzetten om volledig met deze
ouderen te kunnen blijven communiceren. Voor al deze zaken zal het ook van groot belang zijn
dat de daarvoor geëigende scholen participeren in het hele zorgstelsel voor Noardeast-Fryslân.
Bovenstaande kan ook op iedere andere burger die zorg nodig heeft worden geprojecteerd.
Hierbij valt te denken aan spraak gestuurde communicatie met de zorgverlener zodat nog
sneller en adequater hulp verleend kan worden. Wij van ELP NEF hebben geen geloof in het
volledig openhouden van het ziekenhuis. Daar waar we kunnen helpen zullen we dat doen,
maar we zijn geen directe speler in het geheel.
Huisartsenposten op korte afstand 24 uur bereikbaar voor acute zorg voor de regio (rekening
houden met de reistijden).
Zelfredzaam is belangrijk, maar soms redden mensen het zelf even niet en is er hulp en/of
ondersteuning nodig. Deze hulp moet bereikbaar zijn, wanneer men dat steuntje in de rug
gewoon even nodig heeft.
Een ambtelijk apparaat in dienst van inwoners die hulp nodig hebben, de WMO, met maar één
aanspreekpunt, wat duidelijk communiceert en mensen actief ondersteunt...
Eén helpende hand, in plaats van het kastje naar de muur!
ZORGEN MET ELKAAR VOOR ELKAAR

Dit zijn maar een klein aantal voorbeelden van onze ambities naast natuurlijk bijdragen aan
een beter Noardeast-Fryslân in het algemeen. Heb jij andere en/of betere ideeën? Deel ze
dan met ons, want alle hulp is welkom!
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Wonen
Het beste, Noardeast-Fryslân van ons allemaal, begint voor iedereen bij goede huisvesting,
maar dat gaat dus veel verder dan alleen dat dak boven je eigen hoofd. Huisvesting,
leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid zijn voor ons belangrijke punten wanneer het om
wonen in Noardeast-Fryslân gaat.
Onze ambities:

















Procedures voor huisvesting? Die kunnen korter, sneller én vanuit één loket geregeld
worden.
Welstandscommissie? We geloven in een andere aanpak en vooral in welstandsvrije
zones. De Hûs en Hiem aanpak is achterhaald. Binnen de oude kernen en
monumenten natuurlijk wel de welstandstoets.
Woningnood en wachttijd voor starters kunnen worden weggewerkt wanneer we
flexibeler met bestemmingsplan wijzigingen omgaan ten aanzien van leegstaande
kantoren en winkelpanden.
Initiatieven die het welzijn in de dorpen bevorderen verdienen actieve ondersteuning.
Vooral wanneer het gaat om samenwerking tussen bewoners en particuliere initiatieven
en/of woningcorporaties in de sociale woningbouw.
De woningbouwers en inwoners van Noardeast-Fryslân moeten de keus kunnen
houden op gasaansluiting, voor koken en verwarmen.
Bij nieuwbouwprojecten in Noardeast-Fryslân zou levensloopbestendigheid een
standaard voorwaarde moeten zijn.
Speelplaatsen beleid: afgestemd op de wijk en de samenstelling daarvan.
Daarnaast zal de gemeente Noardeast Fryslân een mooie woonplek kunnen zijn voor
ouderen, zorg dichtbij en zorg voor elkaar, hierover willen we graag met u over in
gesprek gaan
Wij steunen de bouw van zogenaamde generatiewoningen: plekken waar jong en oud
met elkaar leven in een gezonde combinatie van werk en zorg.
De toegang tot internet is een primaire levensbehoefte geworden en beschouwen wij
daarom als een standaard nutsvoorziening, ook in het buitengebied.
Eenzaamheid is een steeds groter probleem. ELP NEF wil onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om een deeltaxi te laten rijden als stads- en dorpdienst. Hierdoor
kunnen mensen uit hun isolement komen en worden winkels, activiteitencentra en het
verenigingsleven voor een grote groep mensen veel beter bereikbaar.
Goed openbaar vervoer is een belangrijke levensader voor Noardeast-Fryslân. Ook -en
vooral-wanneer het gaat om de verbindingen tussen de verschillende kernen.
Ook Jo binder zal goed moeten functioneren zonder extra kosten voor inwoner en
gemeente.
Lokale initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid van NoardeastFryslân verdienen actieve ondersteuning.

Wij geloven vooral in de kracht van onderaf, de basis, de inwoners!
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Onderwijs
Het is belangrijk om kinderen en jongeren thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol
in de samenleving. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te
ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Hoewel de invloed van
de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er volgens ELP NEF op lokaal
niveau voldoende aandacht zijn voor onderwijs.
Noardeast-Fryslân heeft een gevarieerd onderwijsaanbod met prachtige huisvestigingen. Dat
is een kracht van onze gemeente die verdere ontwikkeling verdient. Overheid, onderwijs en
ondernemerschap liggen vaak in elkaars verlengde en kunnen veel van elkaar leren. Maar de
onderlinge samenwerking kan nog veel beter worden uitgediept. Denk bijvoorbeeld eens aan
een grotere toename van het aantal stageplekken.
Onze ambities:








Een huisvestingsplan scholen in de nieuwe gemeente met alle aspecten daarbij. Genoeg
aanbod, bereikbaarheid, kwaliteit van gebouwen en leerstof. Ook in de dorpen daar
waar mogelijk de school behouden.
In de nieuwe gemeente moet er voor elk kind van 0 tot 18 jaar goed onderwijs zijn.
Peuteronderwijs, basisschool, en voortgezet onderwijs op elk niveau. Van VMBO tot
Gymnasium waarbij elk kind de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen op zijn/haar
niveau.
Meer academische scholingsmogelijkheden binnen eigen gemeente en provincie. Daar
waar mogelijk zullen we dat ondersteunen.
Speciaal onderwijs heeft ook de aandacht en attentie van ELP NEF. Ons streven is om
dit te behouden binnen Noardeast-Fryslân.
Hoogbegaafdheid: Elk kind heeft talenten, deze zou een kind dan ook optimaal moeten
kunnen ontwikkelen. Daarom is ELP NEF voor een gemeentelijk programma om
kinderen te ondersteunen wanneer de reguliere leermodellen niet voldoende zijn.
Schoolverzuim is vaak een voorbode van schooluitval en uitdagingen later in het leven.
Dit kunnen we vaker voorkomen door een krachtiger en passender verzuimaanpak. Dat
is een kleine investering voor een mooiere toekomst voor veel jongeren.

Dit zijn maar een klein aantal voorbeelden van onze ambities naast natuurlijk bijdragen aan
een beter Noardeast-Fryslân in het algemeen. Heb jij andere en/of betere ideeën? Deel ze
dan met ons, want alle hulp is welkom!
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Sport
Sportverenigingen en -accommodaties zijn de basis van het gemeentelijk sportbeleid. ELP NEF
vindt het belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en
bewegen te stimuleren en zo optimaal mogelijk te maken. Wij willen de sportevenementen de
komende jaren mede als promotor van een gezond Noardeast-Fryslân meer aandacht geven.
Onze ambities:








Verplicht schoolzwemmen weer terug. In deze waterrijke gemeente vinden wij het
een must dat elk basisschoolkind minimaal diploma A moet kunnen halen op de
basisschool.
Sport beleidsplan wat gedragen wordt door elke vereniging in de gemeente, beter
overleg tussen sportkoepels en de gemeente.
Goede verdeling over dorpen en steden van de sportvelden, sporthallen en andere
voorzieningen.
Extra aandacht voor de Friese Cultuursporten: Autocross, Kaatsen, Fierljeppen. ELP
NEF wil de Friese Cultuur behouden en waar mogelijk uitbreiden.
Wij vinden dat elke sportvereniging binnen onze gemeentegrenzen de mogelijkheid
moet krijgen om de verantwoordelijkheid te nemen voor het onderhoud van het
eigen complex.
Het uitoefenen van een sport zou moeten worden gestimuleerd, gefaciliteerd én
mogelijk gemaakt voor élke inwoner van Noardeast-Fryslân. Het te vormen
Sportbedrijf kan hierin een belangrijke rol vervullen door het faciliteren van
verbinding tussen alle scholen, alle verenigingen en het bedrijfsleven.

Straten, groen en wegen
Onze ambities:







Het onderhoud van stoepen en rijwegen moet beter. Veiligheid voorop, overzicht in
bochten houden voor automobilist, fietser en voetganger.
Zebrapaden op logische plekken en herkenbaar vormgegeven ten behoeve ouderen
en jeugd. Onveilige verkeerssituaties rondom scholen zullen in samenspraak met
ouders en omwonenden adequaat moeten worden opgelost.
Er zal ook ruimte moeten zijn voor parken en zonneweiden voor de ouderen en de
schoolgaande kinderen.
Bomenbeleid: Er moet een meerjarig plan onderhoud komen met een duidelijk
financieel kader en doel. Wij van ELP NEF vinden dat dit voor de algemene
groenvoorziening moet gelden, onderhoud door een externe partij met inhuur van
NEF is prima, maar ook dan gewoon binnen de kaders en controle van de doelen.
Speel plekken plan, in overleg met bewoners en gebruikers.
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Economie
Met elkaar hebben wij een grote invloed op onze lokale economie. Daarom gelooft ELP NEF in
een ondernemende gemeente die efficiënt werkt. Een positief verschil maken, voor ons en
met ons allemaal.
Een ondernemende gemeente in dienst van inwoners en ondernemers. Klantvriendelijkheid,
behulpzaamheid en snelheid van handelen zijn daarbij een must in plaats van een gunst.
24/7 economie en deze niet te veel betuttelen. Laat de ondernemers ondernemen!
Onze ambities:














Een écht ondernemersloket, waarmee een ondernemer één aanspreekpunt heeft bij een
ambtenaar. Die niet alleen de wegen binnen de gemeente, maar ook het lokale
bedrijfsleven op zijn/haar duimpje kent en zorgt voor verbinding, efficiëntie en
snelheid. Klantvriendelijkheid, behulpzaamheid en snelheid van handelen zijn hierbij
een vanzelfsprekendheid.
Het ondernemersloket dient een up to date database te bezitten van alle ondernemers
in Noardeast-Fryslân.
Bij uitnodigingen dienen alle ondernemers in de gemeente Noardeast-Fryslân
persoonlijk te worden aangeschreven en niet via belangenclubs en of verenigingen.
Een nieuw aanbestedingsbeleid zou toegesneden moeten zijn op de inzet van
ondernemers, dus ook ZZP’ers uit onze eigen gemeente. Een opdracht vanuit de
gemeente? We kijken eerst of we deze bij lokale ondernemers, ZZP’ers kunnen
onderbrengen.
Is betaald parkeren vanzelfsprekend? Wij vinden van niet. In samenspraak met
ondernemers en bezoekers kunnen we tot een vriendelijk parkeerbeleid komen waar
iedereen wel bij vaart.
Noardeast-Fryslân kent een prachtig vestigingsklimaat voor ondernemers en dat
moet veel actiever gepromoot worden, zodat ook nieuwe bedrijven en startups de weg
naar onze gemeente weten te vinden. Wanneer deze weg is gevonden, is het aan de
gemeente hen de volledige ondersteuning te bieden die garant staat voor een mooie
start.
De diverse kernen van Noardeast-Fryslân kunnen wel wat meer kleur gebruiken,
maar ook de dorpen hebben de nodige aandacht nodig om de leefbaarheid in stand te
houden binnen de nieuwe gemeente. ELP NEF wil daar aan bijdragen met het
ondersteunen van de dorpsraden, initiatieven vanuit de burgers ondersteunen en deze
niet tegenwerken.
Innovatieve, kleinschalige ondernemingen kunnen ervoor zorgen dat het centrum weer
gaat bruisen. ELP NEF wil waar mogelijk dit bevorderen door flexibeler met wijzigingen
van bestemmingsplannen om te gaan en daarmee vestiging mogelijk te maken.
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Nieuwe megastores op de juiste locatie kunnen van toegevoegde waarde zijn voor onze
lokale economie.
Dokkum en Kollum zijn inmiddels klaar voor de recreatievaart, er ligt nog een uitdaging
voor de gemeente om voor die ondernemers die steeds voor de bruggen moeten
wachten en daardoor tijd verliezen een efficiënt openingstijdenbeleid te ontwikkelen. Dit
zou eventueel kunnen met elektronische bewijzering, over welke brug wanneer
opengaat.
Noardeast-Fryslân als hét High Tech Centrum van het Hoge Noorden moet verder
worden doorontwikkeld, waarbij de aansluiting met het nu al aanwezige onderwijs een
must is. Zo investeren we in toekomstige werkgelegenheid van technisch opgeleid
personeel in de eigen gemeente.
De financiële tegenvallers voor de nieuw te vormen gemeente Noardeast-Fryslân? Die
zullen er komen, dat staat vast. Dit compenseren wij van ELP NEF alleen niet door het
verhogen van de gemeentelijke belastingen.
Wij staan voor het vrijgeven van de winkeltijden-sluitingswet. Op zondag open, of juist
dicht? Dat is wat ons betreft de keuzevrijheid van de ondernemers zelf. Dit geldt dus
niet alleen voor de winkels in de kernen, maar ook voor alle supermarkten, wooncentra,
bouwmarkten, tuincentra etc….

Recreatie
Voor Noardeast-Fryslân is het economisch belang van de toerisme- en recreatiesector groot.
Het productaanbod van de toeristische en recreatieve sector moet zo breed mogelijk zijn voor
jong en oud.
Wij van ELP NEF willen om versnippering te voorkomen, op het gebied van promotie en
marketingactiviteiten samenwerken met de ondernemers in de sector en daarbuiten met als
doel een zo breed mogelijk aanbod te creëren. Onze gasten moeten zich direct welkom voelen,
tenslotte is dat de beste reclame voor Noardeast-Fryslân.
Onze ambities:






Campings groot en klein koesteren en behouden. ELP NEF is voorstander van vergroten
van bestaande of het stimuleren van meerdere kleine campings.
Camperplaatsen stimuleren en aanleggen daar waar mogelijk.
Havens toegankelijk maken en houden voor pleziervaart.
Toegankelijkheid van waterwegen, steden en dorpen versterken.
Bevorderen toerisme: Maak de diverse locaties weer aantrekkelijk voor toeristen.
Wegbewijzering naar de diverse plekken verbeteren, toeristische en informatieve
website voor en beheerd door de nieuwe gemeente. Plaatsing van relevant nieuws door
ondernemers moet gratis en zonder oordeel worden geplaatst, geen voorkeur voor
groot of klein; elke ondernemer doet ertoe.
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Horeca
Onze ambities:







Geen sluitingstijden meer op leggen. Geen beperkingen. Roken buiten op terrassen
toestaan. Binnen in de horecagelegenheden roken in afgesloten geventileerde ruimtes.
Dit alles natuurlijk afhankelijk van landelijke wetgeving.
Wiet legaliseren en toestaan van koffieshops in de gemeente, mits gecontroleerd en
beheersbaar en geen overlast gevend voor omwonenden.
Hard optreden tegen harddrugs. Zero tolerance beleid.
Meer terrassen waar de ruimte dit toelaat. Snelle toekenning van de vergunningen.
Gezellige terrassen zijn tenslotte ook goed voor het toerisme.

Cultuur
Onze ambities:







Cultuur kent vele verschijningsvormen. Maar, over welke vorm je het ook hebt, het
moet mogelijk zijn dit aan te bieden in Noardeast-Fryslân.
Op dit moment zijn de jongeren aangewezen op Leeuwarden, Drachten en Groningen
voor concerten. ELP NEF wil samen met ondernemers kijken wat mogelijk is binnen
Noardeast-Fryslân. Aansprekend, uitgebreid en gevarieerd, zodat iedereen daar op
zijn of haar manier van kan genieten.
Onze geschiedenis en cultuur vertellen het verhaal over waar we met elkaar vandaan
komen. ELP NEF streeft er dan ook naar om feesten zoals het sinterklaasfeest zoveel
mogelijk ongewijzigd te laten, zwarte piet is wat ELP NEF betreft dan ook gewoon
zwart.
Evenementen -zoals vooral autocross- waaraan ons erfgoed is verbonden behouden op
de huidige speciale plaatsen. Voor het Fierljeppen dient naar een speciale plaats in het
cultureel gevarieerde Noardeast-Fryslân te worden gezocht.

Dit zijn maar een klein aantal voorbeelden van onze ambities naast natuurlijk bijdragen aan
een beter Noardeast-Fryslân in het algemeen. Heb jij andere en/of betere ideeën? Deel ze
dan met ons, want alle hulp is welkom!
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Duurzaamheid
De zorg voor de wereld van morgen is een verantwoordelijkheid die we met elkaar dragen. Naast
het behoud van de natuur, waarmee Noardeast-Fryslân rijkelijk bedeeld is, bestaat deze zorg
ook uit het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee een brede
omarming van echte duurzame energiebronnen.
Wij gaan -in dienst van de toekomst- voor een steeds groener wordend Noardeast-Fryslân,
waar we allemaal elke dag van kunnen genieten.
Onze ambities:












Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom geloven wij in een grote gemeentelijke
verduurzamingsslag op zowel eigen vervoer en gebouwen.
ELP NEF is geen voorstander van windmolens op land, mocht het er toch van komen na
grondige reden dient eerst de mogelijk milieuschade te worden onderzocht. Voor ELP
NEF is het geen optie wanneer kinderen in ontwikkelingslanden speciale metalen
moeten delven die gebruikt worden voor de bouw van de windmolens. Bij sloop dienen
de eigenaren een 100% garantie te geven dat er geen stoffen overblijven die niet
kunnen worden vernietigd. Niet alleen duurzaam bouwen, maar ook onderhouden en
eventueel op termijn afvoeren.
Er zijn voldoende alternatieven die zonder deze nadelen (en subsidies) rendabel te
maken zijn! Denk bijvoorbeeld eens aan de inzet van aardwarmte, alleen op daken
zonnepanelen en of de bouw van een Thoriumcentrale op bijvoorbeeld het Nobel terrein
in de Kollumerwaard.
Goede voorlichting én stimulerende maatregelen zijn de eerste stap naar het toepassen
van energiezuinige, neutrale maatregelen binnen het eigen huis, bedrijf of vereniging.
Hier is een belangrijke rol voor de inwoners en ook de gemeente weggelegd.
Vernieuwende, duurzame en innovatieve initiatieven van particulieren en bedrijven
dienen ondersteund te worden door de gemeente: meedenkend en op zoek naar
mogelijkheden.
Een mooie natuur is vooral een schóne natuur met ruimte voor ontspanning,
rustplaatsen met afvalbakken en fietsenrekken, welke te vinden zijn langs alle
fietsroutes. Deze openbare afvalbakken dienen geleegd te worden naar gelang de
behoefte (ma t/m zo), op mooie zomerse dagen wat vaker en in de winter juist eens
overslaan, in plaats van een vast schema te volgen.
Inwoners die vooroplopen in het bijdragen aan een duurzamere samenleving dienen
een gezicht te krijgen en ondersteund te worden bij hun plannen. Een beter milieu
begint immers bij jezelf!
Geen woorden maar daden. Op korte termijn zien wij van ELP NEF graag concrete
duurzame actieplannen voor de realisatie van een goed functionerende rioleringen in
Noardeast-Fryslân.

ELP NEF streeft naar een niet weersafhankelijke energieopwekking.
ELP NEF kan en zal, als het dringend nodig is, uit oogpunt van voortschrijdend inzicht afwijken van het huidige
verkiezingsprogramma. Dit altijd met duidelijke en eerlijke uitleg.
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Met elkaar
Met elkaar onderweg zijn naar een gemeenschap waarin iedereen meetelt en meedoet? Dat is
geen politieke uitdaging, maar een uitdaging voor ons allemaal. Met elkaar leven en werken kan
alleen op basis van wederzijds vertrouwen, transparantie, gelijkwaardigheid en wederkerigheid
tussen alle betrokken partijen. De gemeente is daarbij ondersteunend aan de gemeenschap. Zo
zou het moeten zijn en wij willen dat waarmaken. Met elkaar!
Onze ambities:














Een geschil? ELP NEF ziet een onafhankelijke klachtenbemiddelaar voor zich die, samen
met betrokken inwoners, zoekt naar de mogelijkheden voor een passende oplossing
van het probleem.
Iedereen die in onze gemeente woont en of werkt moet eenvoudig persoonlijk contact
met een wethouder moeten kunnen hebben. Een wethouder-spreekuur biedt hiervoor
een goede oplossing.
In plaats van geld te besteden aan geldverslindende onderzoeken door externen, zijn
wij voor de inzet en ontwikkeling van het talent, via cursussen, van onze eigen
ambtenaren. Talent moet worden benut.
Ondernemingen en instellingen met overheidssubsidie? Ze kennen beide een
belangrijke plek binnen onze gemeente. Oneigenlijke concurrentie met overheidsgeld
moet voorkomen worden.
Voor jongeren onder de 18 jaar -en die dus nog geen alcohol mogen drinken- is een
fijne ontmoetingsplek lastig te vinden. Met hen willen wij ervoor zorgen dat deze
plekken er wél komen.
Noardeast-Fryslân kent een te groot aantal gezinnen die onder de armoedegrens
overleven. Wij vinden armoede in geen enkel geval acceptabel en geloven daarom in
een sterke inzet op preventie en schuldhulpverlening vanuit de gemeente zelf.
Sociale betrokkenheid en eigenwaarde zijn prachtige zaken die voor iedereen geborgd
zouden moeten zijn.
Werkgelegenheid is volgens ons de sleutel naar een sociaal Noardeast-Fryslân met
oog voor jezelf én elkaar. Wij zetten ons in voor een Noardeast-Fryslân waar
iedereen de schouders eronder mag zetten. Een Noardeast-Fryslân waar dus zoveel
als mogelijk mensen aan het werk zijn.
Referenda bij grote beslissingen, laat de inwoners meepraten. Wij streven naar een
bindend referendum en niet naar raadgevend.
Locaties zoals “De Spiker” in Ternaard proberen open te houden. Wij van ELP NEF
streven waar mogelijk naar behoud van deze locaties dicht bij de inwoners.
Nederlands als voertaal in gemeenteraad zeker bij aanwezigheid van gasten die de
Friese taal niet machtig zijn. Ook voor deze gasten hoort de politiek toegankelijk te zijn.

ELP NEF kan en zal, als het dringend nodig is, uit oogpunt van voortschrijdend inzicht afwijken van het huidige
verkiezingsprogramma. Dit altijd met duidelijke en eerlijke uitleg.
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Veiligheid
Een van de belangrijkste kerntaken van de gemeente is veiligheid en openbare orde. Hoewel wij
van ELP NEF vinden dat ieder ook deels verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid, is een
professioneel apparaat van hulpdiensten onmisbaar. Het halen van de landelijke norm
aanrijdtijden is voor ELP NEF een vereiste. Dat geldt ook voor alle calamiteiten, geen
uitzonderingen.
Onze ambities:






Het klinkt wellicht beetje afgezaagd, maar: meer blauw op straat. Het is absoluut nodig
dat de politie zich meer laat zien en dat het politiebureau in de regio dag en nacht
bemand is.
Om de veiligheid te verbeteren zoeken we zeker aansluiting bij wat er al is. Plaatselijk
Belang, Dorpsraden en Wijkraden verdienen een actieve rol in het maken van keuzes
en de uitvoering ervan.
Cameratoezicht in openbare ruimten en op bedrijventerreinen helpt incidenten te
voorkomen en draagt bij aan het gevoel van veiligheid voor ons allemaal, mits de
privacy niet wordt geschaad.
Lokale uitdagingen vragen vooral wanneer het om veiligheid gaat om een lokale
oplossingen. Wij zien het als de taak van de burgemeester om in overleg met inwoners
en ondernemers de inzet van politie lokaal te borgen.
De wijkagent is een belangrijk én vertrouwd gezicht in de wijk of in de buurt; deze
dient dan ook dag en nacht beschikbaar te zijn wanneer dat nodig is.

Dit zijn maar een klein aantal voorbeelden van onze ambities naast natuurlijk bijdragen aan
een beter Noardeast-Fryslân in het algemeen. Heb jij andere en/of betere ideeën? Deel ze
dan met ons, want alle hulp is welkom!

ELP NEF kan en zal, als het dringend nodig is, uit oogpunt van voortschrijdend inzicht afwijken van het huidige
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Gemeenschappelijke regelingen
De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zet zich in voor een betere en veilige
leefomgeving in Fryslân. Zij schrijven vergunningen, houden toezicht bij bedrijven en
handhaven waar nodig. De specialisten van FUMO geven ook advies op het gebied van licht,
geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. De FUMO is een
gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten,
de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.
ELP NEF ziet de FUMO graag als uitvoerend partner voor de genoemde taken met een scherpe
controle op de kosten vanuit de gemeente.
Naast bovenstaande zijn wij voor een scherpe controle vanuit de gemeente op alle
gemeenschappelijke regelingen wij denken daarbij aan een 3 maandelijkse financiële
rapportage.

Huisvestingsplan gemeente
Gemeentelijke gebouwen beter onderhouden door middel van huisvestingsplan en
onderhoudsplan.
Geen nieuw Gemeentehuis. Geldverspilling: optimaal gebruik maken van huidige locaties en
die slim benutten. Dicht bij de burgers blijven. Toegankelijk houden.
ELP NEF wil een voldoende aantal wethouders in dienst nemen en daarmee meer specialisatie
kennis in huis halen.
Genoeg redenen om 21 November uw stem op Eerste Lokale Partij Noardeast Fryslân
uit te brengen.
Speerpunten:









Bindende Referenda bij echt grote ingrijpende beslissingen.
Schoolzwemmen weer terug.
Zondagsopening vrije keuze, geen dwang.
Geen nieuw gemeentehuis, maar slim omgaan met huidige gemeentehuizen.
Beter wegen en stoepen onderhoud.
Beter groenbeheer.
Aanbestedingen lokaal/regionaal daar waar het kan.
Echte Duurzaamheid.

ELP NEF kan en zal, als het dringend nodig is, uit oogpunt van voortschrijdend inzicht afwijken van het huidige
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ELP NEF website en social media
https://twitter.com/elpnef
https://elpnef.nl/
https://www.facebook.com/eerstelokalepartij
https://www.linkedin.com/company/eerste-lokale-partij-noardeast-fryslan/
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