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Lokale keus voor lokaal beleid.
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Voorwoord
De verkiezingen van 16 maart 2022 staan voor de deur. Kijken we achterom naar wat de
coronacrisis en versobering van de landelijke politiek ons heeft gebracht of kijken we vooruit
en gaan wij aan de slag! Een groot deel is versoberd en op zijn beloop gelaten. Er is sprake
van afbraak van cultuur en gemeenschapszin in Achtkarspelen. GBA wil doorpakken en er
staan in de toekomst voor de inwoner van Achtkarspelen. Wij maken een keus voor betere
en eerlijkere verdeling van gemeentegelden, duurzaamheid en beter zorg in Achtkarspelen.
De gemeente staat de afgelopen jaren onder zware financiële druk vanuit Overheid en
Provincie. Denk aan de decentralisatie van het sociaal domein, de impact van het Corona
virus en de onzekerheid vanuit economische en welvaart aspect. De economische verschillen
tussen burgers, maar ook per gemeenten en regio’s nemen toe. Er is sprake van een
onevenredige verdeling van geld voor gemeenten en de landelijke overheid biedt steeds
minder bescherming, waardoor saamhorigheid afneemt.
GBA onderscheidt zich binnen de gemeentelijke politiek omdat zij zich niet moeten
conformeren aan partijbeleid wat vanuit provincie en landelijke politiek opgelegd wordt.
Door deze onafhankelijkheid staan wij ook midden in de samenleving van Achtkarspelen en
zijn wij een luisterend oor voor de inwoners. Korte lijntjes, snelle keus en hart voor de
samenleving. Wij streven naar behoud van cultuur, bouw van woningen, veilige buurt,
voorzieningen in elk dorp en willen ook investeren in een toekomst met economische
ambities, innovatie, duurzaamheid en versterking van de regio functie.
De afgelopen jaren heeft GBA al aangetoond een partij te zijn binnen Achtkarspelen waar
rekening mee wordt gehouden. Wij nemen ons verantwoordelijkheid als het gaat om de
kiezers en hebben de afgelopen periode ook in de coalitie ons stempel gezet. Natuurlijk
hebben wij niet alles bereikt wat wij wilden, maar verandering gaat ook niet vanzelf. In dit
verkiezingsprogramma geven wij andermaal aan waar wij voor staan en welke koers wij
varen.
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GBA-fractie
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Speerpunten verkiezingsprogramma GBA
1-Achtkarspelen blijft een zelfstandige gemeente
2- Krachtige economische regio en voorziening voor dorpen
3- Veilige Leef- en woonomgeving
4- Duurzaamheid en milieu
5- Woning in alle 12 dorpen naar behoefte
6- Behoud van de kwaliteit van onze wegen en fietspaden
7- Elk dorp een eigen basisschool
8- Sport en goede voorzieningen in elk dorp

Speerpunten verkiezingsprogramma GBA uitgelicht
1. Achtkarspelen blijft een zelfstandige gemeente
Achtkarspelen blijft Achtkarspelen! Wanneer ambtelijke samenwerking nodig blijkt, blijven
wij samenwerken in de werkmaatschappij.
2. Krachtige economische regio en voorziening voor dorpen
GBA wil investeren in de regio om kennis, innovatie en banen te creëren om een sterke
economische regio te ontwikkelen
GBA wil daar waar dat mogelijk is gunstige voorwaarden scheppen voor het MKB en
ondernemers. Beschikbaar hebben van bedrijfsterreinen, minimale regels, lage belasting
en lage grondprijzen.
Door investeren in de regio kan krimp van het aantal inwoners tegen worden gegaan. Het
creëren van een sterke aantrekkelijke regio moet een impuls zijn om hier te komen
wonen, werken en leven
3. Veilige woon- en leefomgeving
Het bieden van een veilige leefomgeving en zorg voor elkaar. Het ontzorgen van ouders
met kinderen en het bieden van ondersteuning.
Inwoners van Achtkarspelen mogen erop vertrouwen dat de overheid er alles aan doet om
inwoner veiligheid te bieden in een veilige woon- en leefklimaat. Het halen van
aanrijtijden en terugdringen van geweldsmisdrijven en drugsoverlast heeft prioriteit.
Ondermijning en de georganiseerde criminaliteit maakt daar ook deel van uit.
Eerstelijns zorg en voorzieningen voor iedere inwoner van Achtkarspelen en het
tegengaan van het verdwijnen van zorg uit dorpen. Zorgen voor (levensloopbestendige)
woningen, gehandicaptenzorg, jongeren- en ouderenzorg.
.
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4. Duurzaamheid en milieu
Het belang van duurzaamheid en milieu staat bij ons niet ter discussie, alleen moet er
goed gekeken worden naar het economisch belang en de kosten en baten die dat met zich
meebrengt.
Daarnaast staan wij voor een realistische aanpak van duurzaamheid en milieu en zijn wij
voorstander van kleinschalige duurzame initiatieven.
5. Woningtekort en woningbouw
Inzetten op woningbouw in alle dorpen van Achtkarspelen om een tekort op de
woningmarkt te voorkomen en op te vangen. Dit is goed voor de regionale ondernemers,
maar ook voor de economie en het tegengaan van het verdwijnen van voorzieningen uit
kleinere dorpskernen.
6. Behoud van de kwaliteit van onze wegen en fietspaden
Een goed wegennet dat voldoet aan de huidige eisen en kwaliteiten. Duidelijke
bebordingen, voldoende verlichting en overzichtelijke oversteekplaatsen en kruisingen.
Daarnaast leidt dat tot minder ongevallen en is een stimulans voor werkgelegenheid en
het toerisme.
7. Elk dorp een eigen basisschool
Het behouden van kwalitatief goed onderwijs en respecteren van vrijheid van onderwijs in
elk dorp van Achtkarspelen. Vroeg- en voorschoolse Educatie om achterstanden op latere
leeftijd te voorkomen. Laaggeletterdheid te (h)erkennen en verminderen.
8. Sport en goede voorzieningen in elk dorp
Stimuleren van samenwerkingsvormen van sportverenigingen en meedenken en
oplossingen creëren in voorzieningen hiervoor. Gemeentelijk ondersteunen in initiatieven
en samenwerking.
Bieden van goede speelvoorzieningen en mogelijkheden bieden om sporten voor iedereen
toegankelijk te maken.
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“Wij investeren in een sterke en veilige gemeente
door gebruik te maken van de ruimtes die de regio
ons biedt”
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