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STEM WB!

HEEFT U OOK GENOEG VAN POLITIEKE 
SPELLETJES?

Wij staan voor eerlijke, laagdrempelige politiek waarbij wij de 
belangen van onze inwoners zoveel mogelijk voorop laten staan. 
In dit programma staan onze belangrijkste punten genoemd en u 
mag ons hier aan houden! 
Kijk voor verdere informatie op onze website: 
www.weststellingwerfsbelang.nl of volg ons op facebook: 
www.facebook.com/Weststellingwerfsbelang 
Indien u meer informatie wenst mag u contact opnemen met de 
lijsttrekker Mariska Rikkers-Oosterkamp op telefoonnummer 06- 
53747206 of per e-mail op mariskarikkers@outlook.com 



In het kort staan wij voor; een gemeente die de inwoners 
vooropstelt, daar waar mogelijk staat de mening van de inwoners 
op één. Dit kunnen we bereiken door meer samen te doen. 
Inwoners kunnen veel meer betrokken worden bij de besluiten die 
in de “toren” gemaakt worden. 

U gaat stemmen en vertelt ons hiermee welke bestuursstijl u 
wenst. 

Niet alleen tijdens de verkiezingen kunt u, uw mening geven. U 
bent altijd welkom om onze raadsleden aan te spreken en om aan 
te geven waar u tegenaan loopt. 
U kunt natuurlijk met klachten en problemen naar ons toe te 
komen, maar positieve verhalen zijn ook van harte welkom of 
gewoon voor een bakje koffie of thee. 

Wat wij niet weten, kunnen wij niet veranderen. 

Veel lees plezier en wij hopen iets van u te horen. 

Met vriendelijke groet, 
Team Weststellingwerfs Belang

Wij hopen dat u met dit verkiezingsprogramma een goed beeld krijgt 
van onze werkwijze en gedachtegoed. 
Wij kunnen niet alles wat wij willen uitdragen hier toelichten, maar 
wanneer u punten niet terug kunt vinden lichten wij die graag 
persoonlijk toe. 

WESTSTELLINGWERFS BELANG



ONZE AANDACHT GAAT ONDER ANDERE UIT 
NAAR DE ONDERSTAANDE PUNTEN 

Fusie: Alleen als er daadwerkelijk sprake is van vooruitgang voor 
onze inwoners.Onze gemeente werkt al geruime tijd samen met 
Ooststellingwerf en Opsterland in het zogenaamde OWO verband. 
Kennis met elkaar delen en samenwerken heeft vele voordelen 
bewezen. Een fusie is in vele gevallen duurder en de afstand tot 
het bestuur wordt vaak groter. Op dit moment is er geen 
aantoonbaar voordeel voor onze inwoners, daarom zijn wij tegen 
fusie. 
 
Veiligheid en verkeer: Verkeerssituaties opnieuw bekijken en 
verbeteren. Openbare orde en veiligheid zijn niet uitsluitend de 
verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de gemeenschap 
als geheel. Weststellingwerfs Belang streeft er naar dat; Alle 
inwoners onze gemeente als een veilige haven beschouwen en 
zich hierin gesterkt voelen door een efficiënte veiligheidsketen 
(gemeente, politie, openbaar ministerie en brandweer). 
Weststellingwerfs Belang staat achter buurtpreventie. Tevens wil 
WB komende periode kijken naar een oplossing voor de 
verkeersproblemen van o.a. de Lycklamaweg en de openbare 
verlichting buiten de bebouwde kom, in onze hele gemeente. 



Dorpen: Meer zeggenschap voor inwoners in de eigen omgeving. 
Wij willen onze inwoners meer vrijheid geven met betrekking tot hun 
eigen woonomgeving. Inrichting aanpassen naar wensen en 
behoeften van de omgeving, waarbij veiligheid en leefbaarheid 
voorop staan. 
 
De huidige dorpshuizen zijn onmisbaar in onze gemeente. Stichting 
Harten Tien, de vereniging Kleine Dorpen en de plaatselijke 
belangen kunnen vertrouwen op volledige steun van 
Weststellingwerfs Belang. 
 
Haast maken met snel internet en mobiel bereik. 
 
Huisvesting en voorzieningen: Jong en oud waar mogelijk in 
eigen dorp en inwoners laten meedenken over oplossingen voor 
bijvoorbeeld ruilverwoning. 
Meer goedkope huurwoningen voor jongeren onder de 23 jaar, 
rekening houdend met de huurtoeslag. 
Behoud van de voorzieningen in de kleine dorpen. Ondersteuning 
van woningbouw voor starters. Met inwoners en gebruikers in 
overleg waaraan behoefte is. Toekomstig beleid richten op 
multifunctionele gebouwen. 
 
Zorg: Zorg op maat voor iedereen en aandacht voor de mantelzorg 
 
Weststellingwerfs Belang zet zich in voor alle lagen van de 
bevolking, ook op hen die even wat extra aandacht nodig hebben. 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is voor mensen die 
hulpbehoevend zijn. Weststellingwerfs Belang staat voor een 
rechtvaardige ondersteuning voor hen die dit nodig hebben. 
Misbruik van het stelsel moet worden aangepakt.



Jongeren: Veel volwassenen zijn van mening dat we het over de 
jongeren moeten hebben. Weststellingwerfs Belang wil juist met de 
jongeren in gesprek. Onze jongeren weten heel goed wat ze willen 
en wat ze nodig hebben om dat te bereiken en daar moeten wij naar 
luisteren. 
 
Ouderen: Onze ouderen hebben recht op de juiste voorzieningen, 
goede verzorging maar ook recreatie en ontspanning zijn van belang. 
Weststellingwerfs Belang wil de diverse initiatieven om langer thuis te 
wonen in de vertrouwde omgeving ondersteunen. 
 
Gaswinning: Hier geen Groningse toestanden! 
 
Liever helemaal geen gaswinning maar als het toch moet, scherpe 
controle op naleven van de eisen in vergunningen en correcte 
schade-afhandeling. 
 
Ondernemers: Samen nadenken over de invulling van de 
winkelstraten om leegstand te voorkomen. 
Ruimte en waardering voor onze agrarisch ondernemers. 
Ondernemers zijn de motor van onze gemeente. Daarom is het 
belangrijk dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden en niet naar 
onmogelijkheden. Bij werkzaamheden binnen onze gemeente, onze 
lokale bedrijven voorrang geven. 
 
Winkelgebieden: Winkelgebieden in Noordwolde en in Wolvega 
aantrekkelijk maken en houden. Dit is niet alleen belangrijk voor de 
middenstand, maar ook voor onze inwoners. We kunnen hier een 
begin mee maken door eerst met elkaar in gesprek te gaan. Kijken 
wat de ondernemers nodig hebben en zo samen aan een plan 
werken. Niet van bovenaf iets doen wat later niet blijkt te werken en 
waardoor er veel geld over de balk gegooid wordt.



Cultuur: Meer waardering voor ons bestaande erfgoed en 
behoud van gebouwen met historische waarde, 
herbestemming moet altijd goed bekeken worden voordat we 
overgaan tot sloop. 
De gemeente Weststellingwerf heeft op het gebied van cultuur en 
recreatie heel veel te bieden. Weststellingwerfs Belang zal 
initiatieven hierin stimuleren. Muziekverenigingen, 
toneelgezelschappen etc. zodanig ondersteunen dat zij een 
optimale bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid. Het 
culturele erfgoed en volkscultuur van onze gemeente behouden, 
onder andere door het stimuleren van musea, historische 
verenigingen en dergelijke. 
 
Toerisme en recreatie: Recreëren is een groot goed binnen 
onze gemeente. Onze gemeente is gelegen in een prachtige 
natuurlijke omgeving met veel water, weidelandschappen en 
bossen. Schitterende fietsroutes en paardenroutes geven de 
recreant de mogelijkheid het schone binnen onze gemeente te 
ontdekken. Recreëren is niet alleen voor toeristen maar ook voor 
onze eigen inwoners belangrijk. Voorzieningen moeten up-to-date 
en goed onderhouden zijn. 
 
Openbare ruimte: Een gezonde en veilige openbare ruimte is 
van groot belang. Als gevolg van bezuinigingen op onze 
openbare ruimte zijn tekenen van achterstallig onderhoud al 
zichtbaar. Er moet meer geld beschikbaar komen om verdere 
achterstand te voorkomen. Bij inrichting van de wegen dient er 
rekening gehouden te worden met de wensen van de bewoners, 
waarbij veiligheid altijd voorop staat.



Sport: Sport is niet alleen belangrijk voor de gezondheid maar 
ook voor de gemeenschapszin. Sportverenigingen draaien 
voornamelijk op vrijwilligers, dat moet gewaardeerd 
worden! Verenigingen moeten voldoende ondersteuning 
krijgen, dit kan door bijvoorbeeld door goede sport 
accommodaties, sportplatform en de buurtsport coaches. 
 
Duurzaamheid: Initiatieven op het gebied van duurzame energie 
dragen wij een warm hart toe. Vanuit de gemeente zou er meer 
stimulans moeten komen om energie neutrale doelstellingen te 
halen. Bijvoorbeeld door nieuwbouw zonder gasaansluiting. 
 
Financiën: We willen een gemeente zijn met lage woonlasten. 
Maar ook een gezonde gemeente met een beheersbare 
schuldenlast. 
We moeten naar een andere manier van berekening van de 
legeskosten. 
Weg met de overbodige regels, deze kosten alleen maar geld! 



Onze kandidatenlijst 
Naam Voorletters(m/v) Woonplaats 

1. Rikkers-Oosterkamp M.G.F. Mariska (v) Wolvega 
2. Dooper D.M. Desiré (v) Wolvega 
3. Hartog T. Tom (m) Noordwolde 

4. De Vries J.J. Hans (m) Noordwolde 
5. Koopman S. Sieto (m) De Blesse 
6. Winter E.J. Emma (v) Wolvega 
7. Rooks M. Martijn (m) Wolvega 

8. Vogelzang J.H. Hanny (m) Noordwolde 
9. Kromkamp P. Piet (m) Wolvega 
10. Cordes A. Arjen (m) Vinkega 

11. Krediet C. Chris (m) Noordwolde 
12. Wijngaard M.R. Rinus (m) Wolvega 

13. Ophof J. Jan (m) Noordwolde 
14. De Vries H.R. Harm (m) Wolvega 

15. Cordes-de Ruiter A. Alberta (v) Vinkega 
16. Krediet L.A. Laura (v) Noordwolde 
17. Kopmels M. Marcel (m) Wolvega 

18. Stuurman B. Baukje (v) Noordwolde 


