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De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat 
u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of 
gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er 
graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkie-
zingen uw stem moet laten horen.
  
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is 
lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb 
ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet 
steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen 
in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. 
Voor D66 is het essentieel dat iedereen meepraat 
en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat 
is een democratisch recht én, vinden wij, ook een 
democratische plicht. Het is in ieder geval de beste 
garantie voor politiek waarin de mens centraal staat.
  
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keu-
zes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van 
uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs 
en het lokale bedrijfsleven samen tegen jeugdwer-
keloosheid?  Worden zorg en ondersteuning van 
ouderen en gehandicapten op maat geleverd? Pakt 
uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van 
achterhaalde industrieterreinen en niet gebruikte 
beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente 
ruimte aan bewoners die samen zonnepanelen op 
hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf 
over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt 
een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u 
ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat 
begint met stemmen; stemmen op D66.
  
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is 
op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker 
en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet 
alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naas-
ten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze 
gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor 
de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het onder-
wijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden 
schept en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de 
kracht van mensen onderling de belangrijkste maat-
schappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht 
van mensen, individueel en samen.
  

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn 
duidelijk over wat we willen, we denken in mensen 
en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de 
regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij 
zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moe-
ten werken om onze idealen te verwezenlijken.
  
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de 
slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat 
u er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente 
de handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. 
Zeker hier in Opsterland, in uw eigen omgeving!
  
Wacht niet af. Stem op 19 maart.  
Beter nog; stem D66!

  
Alexander Pechtold

Ons perspectief op mens en maatschappij – individuen die zich  
ontplooien
Onze vernieuwingsagenda sluit aan bij ons perspectief op mens en maatschap-
pij. D66 houdt van verschillen. Mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Bij D66 
is ieder mens er één. Niet één van velen maar uniek en waardevol. D66 waar-
deert juist de verschillen tussen mensen. D66 vertrouwt op de eigen kracht van 
mensen. In een maatschappij die bloeit als er ruimte is voor individuele ontplooi-
ing. Wie zichzelf kan redden moet de ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. 
Wie tijdelijk een steuntje in de rug nodig heeft moet kunnen rekenen op de over-
heid. Krachtige individuen en hun onderlinge samenwerking zijn de bouwstenen 
voor solidariteit en voor samen leven; niet de overheid. 

In een Nederland met nieuw optimisme kunnen we ons ook losmaken van 
het splijtende integratiedebat. D66 deelt u niet in. Wij denken niet in gezinnen, 
geslachten, generaties of geloven. U bent uzelf met eigen talenten en eigen 
verantwoordelijkheden. Daarom verzet D66 zich tegen een overheid of poli-
tiek die mensen vooral als onderdeel van een groep benadert, als familielid, 
als werknemer of als aanhanger van een bepaald geloof. U bent uniek en 
geen gemiddelde of stereotype. Daarom willen wij ook weg van het traditionele 
integratiebeleid. Vooral werken aan emancipatie. Onderwijs en arbeidsmarkt zijn 
daarvoor de sleutels. Natuurlijk met oog voor terechte ergernissen over overlast, 
onveiligheid en geweld. Die mogen niet worden geaccepteerd als cultuurverschil 
maar worden aangepakt door politie en justitie, zonder onderscheid. Etniciteit en 
achtergrond zijn geen excuus, en ook geen verwijt. Iedereen verdient gelijke kan-
sen en gelijkheid voor de wet. En daarbij heeft de overheid wél een rol. 

Vernieuwing start aan de basis – het belang van lokale  
verkiezingen
De vernieuwingsagenda van D66 zal niet zonder slag of stoot gerealiseerd 
worden. Dat doen we samen met u. Voor, tijdens en na de verkiezingen. D66 
vertrouwt op de kracht van het lokaal bestuur. Voor heel veel zaken is lokaal 
maatwerk beter dan regels uit Den Haag. Sterk lokaal bestuur vraagt ook om 
vernieuwing. Krachtige gemeenten, met heldere verantwoordelijkheden en 
bijpassende middelen, meer inspraak en verantwoording, meer gekozen be-
stuurders. En kleinschalige voorzieningen, met de menselijke maat. U vindt 
verderop in dit verkiezingsprogramma meer over onze plannen in uw gemeen-
te. Ik wilde deze kans gebruiken om die lokale plannen in een bredere context 
te plaatsen. Ook dit programma vormt een belangrijke bouwsteen in onze 
vernieuwingsagenda. Ik vraag u de plaatselijke D66 kandidaten dan ook te 
steunen en op 3 maart 2010 D66 te stemmen.

Alexander Pechtold 
Fractievoorzitter D66 in de Tweede Kamer
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Alexander Pechtold: En nu vooruit D66

 “De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere 
rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.”

9 punten op een rij:
- Werkgelegenheid en lokaal ondernemerschap 
- Uitgavenbeleid 
- Werkgelegenheid en lokaal ondernemerschap 
- Uitgavenbeleid 
- Onderwijs 
- Cultuur en sport 
- Zorg en welzijn 
- Duurzaamheid 
- Digitalisering  

Creëren & recreëren 

D66 is er van overtuigd dat werkgelegenheid een 
belangrijke factor is in het leefbaar houden van de 
regio en ziet hierin voor de gemeente een stimule-
rende en meedenkende rol. 
Tegelijkertijd zijn we van mening dat ondernemen 
vooral een taak van de ondernemer zelf is. De 
gemeente heeft een belangrijke rol met betrek-
king tot het geven van ruimte en het faciliteren van 
de ondernemers om zich verder te ontwikkelen. 
Alleen dan kan een plezierig en succesvol Opster-
lands ondernemersklimaat ontstaan. Deregulering 
is een belangrijk middel waarbij wordt uit gegaan 
van mogelijkheden en beperkingen tot een mini-
mum worden beperkt. 
D66 vindt dat startrs en ervaren ondernemers zich 
thuis mogen weten in de gemeente Opsterland. Het 
geslaagde initiatief van D66, de centrummanager, 
draagt hieraan bij door als intermediair op te treden 
tussen startende en bestaande bedrijven en eigena-
ren van (leegstaand) vastgoed.  
Inwoners die inspelen op ontwikkelingen en ver-
nieuwend bezig zijn verdienen de ruimte. Ook in 
de benadering van de middenstand verkiest D66 
innoveren boven conserveren. Recreëren in Op-
sterland is niet alleen ontspannen maar brengt ook 
werkgelegenheid en inkomsten met zich mee. De 
toeristische sector, met name in Bakkeveen is een 
voorbeeld voor onze gemeente hoe ondernemers 

samenwerken aan een sterk toeristisch gebied. D66 
pleit ook voor een sterk VVV, dorpen moeten dit 
op eigen initiatief kunnen realiseren met ondersteu-
ning vanuit de gemeente. 

Dit betekent: 
•	D66	wil	dat	inkoop	en	aanbestedingen	zo	worden	

ingericht	dat	lokaal/regionaal	bedrijfsleven	gemak-
kelijk	mee	kan	dingen	naar	opdrachten	

•	D66	wil	dat	winkeliers	vrij	kunnen	kiezen	of	zij	op	
zondag	hun	deuren	openen	of	niet	en	(koop)zonda-
gen	vrijgeven	voor	supermarkten.

•	D66	wil	dat	de	toeristische	mogelijkheden	van	de	
gemeente	in	de	volle	breedte	beter	in	beeld	worden	
gebracht	en	dat	door	samenwerking	met	andere	
gemeentes	de	Zuidoosthoek	beter	wordt	gepromoot.

•	D66	wil	vanuit	de	cultuur	historische	waarde	dat	de	
Turfroute	goed	bevaarbaar	blijft	en	pleit	dan	ook	voor	
de	opwaardering	van	deze	mooie	vaarroute	door	onze	
gemeente.	

•	D66	kiest	voor	het	hergebruiken	van	bestaande	be-
drijfsgebouwen	en	terreinen	en	wil	dat	de	gemeente	
zich	sterk	maakt	voor	het	faciliteren	van	de	randvoor-
waarden	en	het	mogelijk	maken	van	diverse	andere	
functionaliteiten.	

•	D66	ziet	ruimte	voor	de	centrummanager	om	te	
werken	aan	toekomstplannen	voor	de	kernwinkelge-
bieden	om	optimaal	voorbereid	te	zijn	op	de	toekomst	
van	al	onze	ondernemers.

Werkgelegenheid en lokaal ondernemerschap



Uitgavenbeleid
Balans met het oog op de lange termijn

De gemeente staat voor de uitdaging enerzijds 
zichzelf eenvoudiger en effectiever te organiseren 
en anderzijds zichzelf voor te bereiden op taakver-
zwaringen die de komende periode te wachten staat. 
In plaats van nog verdergaande lastenverzwaring, 
zal de gemeente volgens D66 nu echt minder uit 
moeten geven. Daarbij moeten kwetsbare en de in 
verhouding beperkte sociale voorzieningen ge-
spaard blijven. 
D66 is voor transparantie op het gebied van be-
groting en verantwoording. Beheerplannen van 
bijvoorbeeld wegen, bruggen en riolering zijn tot 
nu toe onvoldoende transparant, terwijl ze een grote 
plaats innemen op de begroting van onze gemeente. 
Beheerplannen horen duidelijk zijn in opbouw zo-
dat in alle openheid een heldere afweging kan wor-
den gemaakt over bestedingen en bezuinigingen. 
 
Daarnaast zal creatief gezocht moeten worden naar 
bestemmingen voor niet gebruikte gronden. D66 
wil daarbij iedereen uitnodigen om met innovatieve 
ideeën̈ te komen op duurzaam ondernemen, die 
een effect hebben op het aantrekken en vasthouden 
van nieuwe werkgelegenheid. 

Dit betekent: 
•	D66	wil	dat	er	een	duidelijk	plan	komt	om	verstandig	om	

te	gaan	met	het	beheer	van	wegen,	bruggen,	riolering	en	
openbaar	groen.	

•	D66	wil	dat	de	gemeente	zich	openstelt	voor	creatieve	
plannen	voor	niet	gebruikte	gronden.

•	D66	zich	pro	actief	opstelt	in	de	voorbereiding	op	de	wijzi-
gingen	in	de	zorgfinanciering.

Onderwijs
Investeren in de toekomst

Onderwijs is de sleutel tot een maatschappij waarin 
mensen hun leven zelf kunnen vormgeven en in 
staat zijn samen te leven met anderen, een maat-
schappij waarin burgers verantwoordelijkheid wil-
len en kunnen nemen voor zichzelf en hun omge-
ving. Goed onderwijs is daarom essentieel.
Uit diverse cijfers blijkt dat de kwaliteit van platte-
landsscholen kwetsbaar is door de kleinschaligheid.  
Daar waar door demografische ontwikkelingen de 
schaalgrootte nog verder onder druk komt te staan, 
kan de gemeente een stimulerende rol spelen in de 
samenwerking tussen scholen, ook van verschillen-
de gezindten. Volgens D66 is kwaliteit te verkiezen 
boven de directe nabijheid van een school. De ge-
meente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid 
als het gaat om onderwijshuisvesting. D66 wil zich 
inzetten om de benodigde financiën beschikbaar te 
maken voor de uitvoering van het bestaande onder-
wijshuisvestingplan. Daarbij kan de leefbaarheid 
van dorpen door brede toepassing van het gebouw 
naast educatie voor bijvoorbeeld opvang,  zorg en 
welzijn alleen maar meer ondersteund worden.

Dit betekent:
•	D66	kiest	voor	kwaliteit	van	het	onderwijs	boven	nabijheid	

van	een	school.	
•	D66	wil	dat	de	gemeente	de	samenwerking	tussen	scholen	

van	verschillende	gezindten	in	dezelfde	wijk	of	dorp	bevor-
dert.	

•	D66	wil	investeren	in	onderwijshuisvesting	volgens	het	op-
gestelde	plan.	We	willen	daarbij	dat	de	bouwsector	wordt	
uitgedaagd	om	zo	flexibel	mogelijke	gebouwconcepten	te	
ontwikkelen.	

•	D66	ziet	in	maatregelen	op	het	gebied	van	duurzaamheid,	
kansen	om	de	exploitatiekosten	van	schoolgebouwen	te	
beperken	

Cultuur en sport
Partners in participatie

Sport en cultuur geven ons de kans onze passie en 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom 
vindt D66 sportverenigingen en cultuurinstellingen 
van groot belang. Ze bevorderen zelfvertrouwen, 
ze verbinden en ze dragen bij aan samenhang in 
wijken en dorpen. Mensen kunnen elkaar hier 
ontmoeten en ontspannen. Daarom vindt D66 dat 
deze organisaties omarmd moeten worden en dat 
de gemeente ze moet ondersteunen. Dat kan door 
initiatieven te stimuleren en kennis te delen op het 
gebied van ‘initiatiefnemend organiseren’ en door 
het opstellen van ondernemingsplannen. Dat kan 
ook door te ondersteunen bij het verder profes-
sionaliseren van sponsorbeleid en de werving van 
vrijwilligers. Een zogenoemde “combinatiefunctio-
naris”, vergelijkbaar met de centrummanager voor 
ondernemers, kan hierin een rol vervullen gericht 
op effectiviteit en behoud van kwaliteit. Daarnaast 
kan aansluiting worden gezocht bij de ontwikke-
ling van de brede scholen in onze gemeente.
D66 wil zich inzetten voor het behoud van de 
voorzieningen en de aanwezigheid en de bereik-
baarheid van sport en cultuur voor alle inwoners 

van Opsterland. Wanneer door samenvoeging van 
locaties kosten bespaard kunnen worden, stelt D66 
als voorwaarde dat daarmee de toegankelijkheid 
van voorzieningen niet in gevaar komt. 
D66 waardeert de vele cultuurfaciliteiten die 
Opsterland rijk is. D66 ziet in dat de aanwezigheid 
van goede culturele voorzieningen van de gemeen-
te Opsterland een aantrekkelijke vestigingsplaats 
maken. Mede in het licht van economische ontwik-
keling, vindt D66 het belangrijk dat we zuinig zijn 
op wat we hebben. Daarnaast zien we een grote 
kans om onze cultuur in Opsterland een impuls te 
geven door actief aansluiting te zoeken bij de plan-
nen voor Culturele Hoofdstad 2018.

Dit betekent: 
•	D66	vindt	dat	alle	kinderen	in	Opsterland	in	contact	moe-

ten	komen	met	sport	en	cultuur.	D66	is	daarom	voorstan-
der	van	de	combinatiefunctionaris.	

•	D66	wil	dat	de	gemeente	het	initiatief	neemt	de	moge-
lijkheden	van	deelname	aan	te	de	activiteiten	de	culturele	
hoofdstad	te	stimuleren	“Afslag	Opsterland”.

•	D66	meer	gebruik	wil	maken	van	het	potentieel	van	sport-	
en	cultuurondernemers	en	daarom	gericht	wil	sturen	op	
het	ondernemender	maken	van	verenigingen	en	stichtin-
gen.



Zorg en welzijn
Uitgaan van hoe het kan.

De op handen zijnde veranderingen in de zorg 
hebben tot doel de kwaliteit en de toegankelijkheid 
van de zorg te verbeteren. De verbetering is gericht 
op scherpere toedeling van de zorg en efficiënte 
uitvoer ervan. Door het over te dragen aan de 
gemeente, komt één en ander aanzienlijk dichter 
bij de mensen zelf te staan. Hulp en begeleiding in 
al haar diversiteit, particulier of per organisatie, zo 
dicht mogelijk bij de klant en in eigen gemeente 
en/of regio geeft ons meer zicht op vraag en aan-
bod. 

Bij D66 ervaren we dit als groot goed en een lang 
gekoesterde wens. Deze zogenoemde transities 
maken dat  de gemeenten hun geldstroom fors zien 
toenemen om deze taak dichtbij huis uit te voeren. 
Vanwege de omvang van deze verandering verbin-
den verschillende  gemeentes zich met andere om 
zo deskundiger en slagvaardiger te kunnen optre-
den in deze nieuwe taken.

Dit betekent:
•	 D66	wil	mensen	de	kans	geven	om	zo	lang	mogelijk	de	

regie	over	hun	eigen	leven	te	houden.	
•	 D’66	wil	er	op	toe	zien	dat	mensen	die	zorg	en	ondersteu-

ning	nodig	hebben	op	lange	termijn	daar	zekerheid	over	
houden.	

•	 D’66	het	initiatief	wil	nemen	tot	een	structureel	overleg	
tussen	medewerkers	uit	de	zorg	en	de	verantwoordelijke	
gemeenteambtenaren	om	de	kennis	en	ervaring	uit	de	
praktijk	te	verbinden	aan	nieuw	beleid.	

•	D’66	actief	de	invoer	en	de	effecten	van	de	transities	zal	
volgen.

•	D66	wil	toezien	op	een	juist	gebruik	van	de		geldstroom.	
Immers,	hoewel	het	voor	de	gemeente	een	nieuwe	geld-
stroom	betreft,	gaat	het	om	een	aanzienlijk	lager	budget	
dan	in	de	huidige	situatie.	Dit	vraagt	een	duidelijke	regie	
van	de	gemeente.	

Duurzaamheid
Verantwoordelijkheid nemen

Voor D66 Opsterland is duurzaamheid een breed 
begrip. Onder duurzaamheid vallen voor ons ook 
de samenwerkingsverbanden die Opsterland is aan-
gegaan en zal aangaan. Wij mogen ons verbinden 
met de omgeving, ons bewust zijn van onze positie 
en onze verantwoordelijkheid ervoor nemen. Vast-
houden aan oude structuren heeft geen toekomst, 
we richten ons op een open maatschappij. 
D66 is voorstander van een actief woonbeleid voor 
starters en ouderen. Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. We willen daarom de jeugd mogelijk-
heden bieden om binnen de gemeentegrenzen te 
blijven wonen met betaalbare starterswoningen. 
Tegelijkertijd willen we onze ouderen met zorg 
op maat, waarin ze zelf de regie voeren, zolang 
mogelijk zelfstandig kunnen laten wonen in een 
ruimtelijke, gezonde omgeving. Het is eveneens 
belangrijk dat Opsterland nieuwkomers op de 
woningmarkt kan bedienen. Wanneer er voor deze 
groep geen maatregelen worden getroffen heeft dat 
directe consequenties voor de leerlingenaantallen 
op onze basisscholen en leefbaarheid.
Duurzaamheid heeft natuurlijk ook alles te maken 
met het milieu. We willen daarom in de bestem-
mingsplannen de ruimte bieden aan de inwoners 
om zelf het initiatief te nemen tot het opwekken 
van duurzame energie. 

Dit betekent:
•	D66	wil	vooruitstrevend	denken	in	het	verduurzamen	van	

de	energiewinning	in	de	gemeente	Opsterland.	Goede	
ideeën	op	basis	van	cijfers	en	argumenten	verdienen	steun	
en	navolging.	Niet	de	norm	als	doel	maar	zorg	voor	de	
omgeving.

•	D66	wil	dat	er	consistent	beleid	gevoerd	wordt	op	het	ge-
bied	van	duurzaamheid	en	aanbesteding,	zodat	bedrijven	
die	bereid	zijn	te	investeren	in	duurzaamheid	in	de	gele-
genheid	zijn	om	mee	te	blijven	dingen	naar	gemeentelijke	
opdrachten.	

•	D66	bepleit	dat	de	gemeente	de	instelling	van	een	regio-
naal	kennisnetwerk	op	het	gebied	van	duurzame	ontwik-
keling	bevordert.	

•	D66	vindt	dat	duurzaamheid	eveneens	gestimuleerd	wordt	
wanneer	bij	de	woningbouw	actief	ingespeeld	wordt	op	de	
behoefte	van	verschillende	generaties.	

Digitalisering 
 
Wij leven in een tijd waarin de digitalisering niet 
meer weg te denken is. D66 vindt dat de gemeente 
Opsterland deze ontwikkeling met kracht moet on-
dersteunen en daarbij aan moet wenden ten gunste 
van de ondernemingskracht die in onze gemeente 
te vinden is. Zeker voor het platteland biedt de 
digitalisering veel kansen op zowel economisch als 
sociaal gebied en kan bijdragen aan de leefbaar-
heid in onze gemeente. Dit heeft betrekking op de 
toegankelijkheid van informatie, de toegenomen 
flexibiliteit van de werkplekken en de rol de digita-
lisering speelt in de zorg. Mede hierom wil D66 de 
uitrol van hoogwaardige infrastructuur zoals glas-
vezel in onze gemeente zo snel mogelijk realiseren
Een andere wens van D66 is een digitale omgeving 
bij de gemeente, waar inwoners van onze gemeente 
gemakkelijk via DigiD kunnen inloggen, gegevens 
raadplegen en die zo nodig wijzigen. De dienst-
verlening verder digitaliseren om de klantvrien-
delijkheid te versterken zien wij eveneens als een 
belangrijke ontwikkeling.. 

Dit betekent: 
•	D66	wil	dat	het	mogelijk	wordt	om	afspraken	te	maken	

met	de	gemeente	via	de	website;
•	D66	vind	dat	zo	snel	mogelijk	moet	worden	gestart	met	de	

aanleg	van	hoogwaardige	infrastructuur	zoals	glasvezel.
•	D66	wil	bij	voorgenomen	besluiten	inwoners	de	mogelijk-

heid	bieden	hun	mening	te	geven	via	digitale	polls.
•	D66	wil	maatwerk	bieden	aan	die	inwoners	die	(nog)	geen	

gebruik	maken	van	digitale	voorzieningen.
•	D66	vind	dat	de	website	van	de	gemeente	opgesteld	moet	

zijn	in	het	Nederlands,	Fries	en	Engels.
•	D66	streeft	naar	een	digitale	omgeving	bij	de	gemeente:	

“Mijn	Opsterland	/	Myn	Opsterlân”.
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8 | Alice van Binsbergen | Beetsterzwaag
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11 | Marieke van de Ree | Gorredijk

D66opsterlandD66opsterland Scan deze code voor de kandidatenlijst

1 Romke de Jong | Gorredijk

De wereld verandert snel en dat vraagt ook om veranderende overheid. Een overheid die 
denkt in kansen in plaats van beperkingen. Een ja mits, in plaats van: Nee, tenzij.

2 Maaike Kuik | Bakkeveen

Ik sta voor heldere en transparante besluitvorming die het inwoners mogelijk maakt om zelf 
hun leven in te richten zoals zij dat het liefste zien. Ambitieus onderwijs, optimale zorg en 
een divers cultuuraanbod zijn daarbij speerpunten.

3 Menno van der Hem | Nij Beets

Ik maak mij sterk voor een duurzaam en toekomstgericht Opsterland! Daarnaast wil ik mij-
zelf inzetten voor een balans te vinden tussen, en toezicht te houden op, de gemeentelijke 
inkomsten en uitgaven.

4 Lieuwe Krol | Beetsterzwaag

Ik sta voor een duurzame en gezonde gemeente waar ook toekomstige generaties met veel 
plezier wonen, werken en recreëren. Moderne en voor iedereen bereikbare sportvoorzienin-
gen en een breed cultureel aanbod zijn daarbij voor mij essentieel.

5 Evelyn Bontekoe | Lippenhuizen

Ik wil bijdragen aan een moderne gemeentelijke overheid, met de moed om besluiten te 
nemen op basis van een stevige visie voor Opsterland. Nuchter, optimistisch en met respect 
voor de kracht van elk mens.

6 Roy Postma | Beetsterzwaag

Transparant, jong en met een luisterend oor. Met mijn achttiende jaar en frisse moed wil 
ik mij inzetten om de gemeente vooruit te helpen!


