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INLEIDING

VOOR EEN SOCIAAL FRYSLÂN:
STERK, MOOI & TÛK
Het was een mooi moment toen
de hoofdstad van Fryslân gekozen
werd als Culturele Hoofdstad van
Europa in 2018. We hadden het niet
verwacht. Maar we kunnen het!

leen maar meer geld, maar vooral
meer geluk en gezondheid. Gelukkige mensen en een schone bodem, lucht en water, dat is voor ons
belangrijk.

We zijn trots op Fryslân, onze cultuur en het mooie landschap. De
hele wereld moet ons zien, en wij
kijken naar de wereld om ons heen.
We willen het samen doen met alle
mensen, ook uit andere landen,
met arm en rijk.
We laten ons zien. Met elkaar en
voor elkaar. Samen. JA! is het motto, JA! voor Fryslân en JA! voor de
PvdA in Fryslân!

Er moet veel geregeld worden. Er
komen minder jongeren en steeds
meer ouderen. De economie loopt
nog niet goed. De scholen en de bedrijven moeten nog beter samenwerken. Aardgas en aardolie raken
op in de wereld. Maar het gaat ons
in Fryslân lukken om dat te allemaal te regelen. We kunnen dat
best. Er is hier ruimte en rust, we
kunnen hard werken en we doen
het met elkaar.

De PvdA wil vooruitgang. Niet al-

We werken ook samen met geInleiding
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meenten, andere provincies, het
Rijk, bedrijven en nog veel meer.
Zo worden onze wensen omgezet
in daden.
We willen voor iedereen een goede
baan of een goede opleiding. Dan
hebben we een fijn leven en werken we aan de toekomst.
Veel mensen zijn onzeker. Heb ik
straks nog wel werk? Hoe komt het
met de zorg? Kan ik straks nog wel
goed wonen? Hoe komt het met de
natuur? Op deze vragen moeten we
antwoorden bedenken. Maar wel
antwoorden die passen bij de ideeën van de PvdA. Mensen met goede
ideeën zijn altijd welkom bij ons.
We werken graag met ze samen.
Aan de slag!

Foto: Wikimedia, Creative Commons

Jannewietske de Vries

Inleiding
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1. MENSEN

WAAR STAAN WE VOOR?

Samenleven doen we met elkaar
en voor elkaar. De PvdA zet zich in
voor goede banen, goed onderwijs
en dat we iets over hebben voor
elkaar. Iedereen moet mee kunnen doen, ook mensen die het wat
moeilijker hebben.
De PvdA zet zich ook in voor mensen die uit een ander land of uit een
andere cultuur komen. Natuurlijk
zijn er soms spanningen tussen de
mensen, maar wij zeggen: Fryslân
moet een goede plek zijn voor iedereen!
Sommige mensen hebben af en toe
een steuntje in de rug nodig. Sommige mensen hebben altijd hulp
en begeleiding nodig. Wij laten die
mensen niet vallen. De PvdA is daar

helder over: Ja! Wij blijven ons inzetten voor mensen die dat nodig
hebben. De samenleving verandert
snel. Iedereen wordt daar een beetje onzeker van. Voor de PvdA staan
de burgers voorop. De zorgorganisaties moeten er alles aan doen om
de zorg in goede banen te leiden.
Sinds 2015 moet de gemeente zorgen voor voldoende hulp en ondersteuning. De zorg wordt zo dicht
bij de mensen georganiseerd. Dat
vindt de PvdA een goed idee, maar
het moet wel goed en zorgvuldig
gebeuren.

FRYSLÂN
In Fryslân zijn we gewend om als
jong en oud voor elkaar te zorgen.
De komende jaren wordt dat steeds
Mensen
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In gebieden waar weinig mensen
wonen, moeten we samen naar
oplossingen zoeken, bijvoorbeeld
als er snel een dokter nodig is. We
vinden dat bibliotheken, scholen,
vrijetijdsbesteding en zorg voor
iedereen bereikbaar moeten zijn,
eventueel door gebruik te maken
van een computer.
Iedere wijk of dorp moet een ont-

moetingsruimte hebben, bijvoorbeeld een buurthuis. De mensen
moeten dit zelf organiseren, maar
de PvdA vindt dat de provincie wel
kan helpen.
De provincie heeft de zorgtaken
overgedragen aan de gemeenten.
Tot 2017 zal de provincie extra geld
overdragen aan de gemeenten,
daarna moeten de gemeenten zelf
hun keuzes gaan maken. We blijven er op letten dat niemand tussen
wal en schip valt. Ook bij alles wat
de provincie doet letten we erop dat
het sociaal goed gebeurt.
We moeten bezuinigen. Door dingen anders, slimmer, te organiseren moet het voor iedereen mogelijk blijven van de bibliotheek
gebruik te maken.
De provincie moet zorgen voor culturele activiteiten. De Friese taal is

Foto: Pixabay, Creative Commons

belangrijker. Steeds meer mensen
trekken van het platteland naar de
stad. Dan wordt het moeilijk om
op het platteland zorg, onderwijs
en openbaar vervoer te houden. In
de kleinere steden zijn er problemen met voldoende werk en met
de huizen. De PvdA vindt daarom
de plannen voor die gebieden, de
streekagenda’s, belangrijk. Samen
met organisaties worden er mooie
projecten bedacht voor de dorpen
en kleinere steden.

Mensen
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daarbij ook belangrijk. Dat Leeuwarden culturele Hoofdstad is in
2018, biedt heel veel mogelijkheden
voor iedereen in en buiten Fryslân.
We zijn één gemeenschap, we doen
het samen, maar we kijken daarbij
wel naar de wereld om ons heen.
Klaar voor de toekomst, klaar om
de ramen open te gooien

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
• De PvdA geeft extra geld om iedereen te ondersteunen die dat
nodig heeft.
• Ook organisaties die mensen
helpen zoals de FSU en Tumba
steunen we.
• We zijn voor topsport en sport
voor iedereen.
• We zorgen voor technisch beroepsonderwijs in heel Fryslân.

• We gaan een proef doen met
vijf dorpen waar oudere mensen in hun eigen huis moeten
kunnen blijven wonen.
• We gaan oude, lege gebouwen
aanpakken.
• We willen dat iedereen goed internet heeft.
• We gaan geld vrij maken voor
plannen die door de mensen
zijn bedacht. Culturele Hoofdstad moet een feest worden
voor iedereen!
• We geven extra geld voor het
Fries Museum om voor iedereen mooie tentoonstellingen te
maken.
• Ieder dorp krijgt € 2018,- om
iets te doen voor Culturele
Hoofdstad 2018.

Mensen
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2. WERK

WAAR STAAN WE VOOR?

Goed werk is belangrijk voor iedereen. Mensen moeten genoeg geld
kunnen verdienen om rond te komen.
De PvdA vindt dat iedereen gebruik
moet kunnen maken van zijn talenten. Daarvoor is goed onderwijs
voor iedereen belangrijk. Iedereen
moet kunnen lezen en schrijven
anders lukt het niet om een opleiding te volgen of te werken. Wij
vinden het goed dat er ook scholen
zijn waar in het Fries, Nederlands
én Engels wordt lesgegeven.
Ook als je ouder bent moet je nog
bij kunnen leren. Er worden steeds
andere eisen aan mensen gesteld
omdat er steeds veel verandert.
Daarom moet iedereen naar school

kunnen, jong en oud. Daar moeten
we werk van maken.
De PvdA vindt dat ook mensen die
moeilijk werk kunnen vinden aan
een baan moeten worden geholpen. We willen minder tijdelijke en
onzekere banen. 5% van het werk
wat de provincie laat doen, is voor
mensen die moeilijk werk kunnen
vinden. Zo geven we die mensen
weer kansen.

FRYSLÂN
De laatste jaren is er een crisis. De
PvdA heeft in Fryslân erg veel gedaan om te zorgen voor een betere
economie. Er is veel geld besteed
aan wegen, vaarwegen, toerisme,
maar ook in onderzoek en vernieuwing. De samenwerking met de
Werk
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vier grote gemeenten is een groot
succes. Daardoor hebben meer
mensen een baan gekregen.
Er wordt ook veel samengewerkt
met Groningen en Drenthe.
Er is 300 miljoen euro uitgegeven
aan projecten voor meer werk. We
noemen dat ‘Wurkje foar Fryslân’.
Zo zijn er banen gekomen voor jonge mensen die net met een diploma
van school zijn gekomen. Er was
namelijk te weinig werk voor hen.
Het is belangrijk dat er meer Friese jongeren doorstromen naar
een hogere vorm van onderwijs.
Anders kunnen we voor de banen
waar meer opleiding voor nodig is,
straks geen mensen vinden.

leide medewerkers.
In Fryslân worden belangrijke
nieuwe dingen uitgevonden. Daar
moeten we mee doorgaan. Dat is
goed voor de economie. Het moet
mogelijk zijn om bij de provincie
geld te krijgen of te lenen om goede ideeën uit te werken.
De PvdA wil dat alles wat de provincie koopt ook banen oplevert
voor mensen die moeilijk een baan
kunnen krijgen. Het moet altijd
gaan om eerlijk werk met een eerlijk salaris.
Veel bedrijven hebben last van heel
veel regeltjes. De PvdA wil dat er
minder regeltjes komen zodat bedrijven gemakkelijker kansen krijgen om nieuwe dingen te doen.

Foto: Pixabay, Creative Commons

De PvdA wil samen met de bedrijven en de scholen zorgen voor genoeg werk en voor de goed opge-

Werk
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WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
• Wurkje foar Fryslân gaat zorgen voor 10.000 banen.
• We zorgen voor kansen voor
ondernemers die nieuwe dingen willen doen.
• We willen dat mensen geholpen worden met alle regeltjes.
• We willen mensen die moeilijk
een baan vinden, aan werk helpen.
• We gaan voor uitbreiding van
de Friese Universiteit, de University Campus Fryslân.
• We gaan voor krachtige samenwerking tussen bedrijven,
onderwijs en overheid.

Foto: Pixabay, Creative Commons

• We sluiten aan bij lokale initiatieven.

Werk
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3. DUURZAAMHEID

WAAR STAAN WE VOOR?

De PvdA wil werken aan een betere
wereld. Dat betekent goed zijn voor
het milieu en zuinig met energie.
Dit wordt steeds belangrijker en de
PvdA vindt dat het heel goed mogelijk is. Ook dan kunnen we nog best
wel luxe leven, maar misschien
een beetje anders.
Zuinig zijn op de natuur en het milieu kan vooral door gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden. Je
kunt zorgen voor minder afval door
dingen op een slimme manier opnieuw te gebruiken. We kunnen
nieuwe lampen gebruiken die minder energie kosten. Dat kost eerst
wat meer, maar later verdienen we
dat terug. De PvdA wil graag dat
alles zoveel mogelijk opnieuw gebruikt wordt.

FRYSLÂN
In 2020 willen we 16% van onze
energie opwekken met schone
energie. Daarnaast steken we extra geld in het ontwikkelen van
nieuwe energiebronnen. Ook rijden
bijvoorbeeld de bussen al vaak op
schone energie.
De overstap op schone energie kost
eerst veel geld. Daarvoor heeft de
PvdA 90 miljoen euro beschikbaar
gesteld.
De PvdA vindt dat er geen kernafval in de bodem moet worden bewaard. De PvdA vindt het gevaarlijk
als er gas uit de grond wordt gehaald, daar zijn we dus tegen.
De PvdA wil dat we in Fryslân in
2025 voor de helft voor onze eigen
energie kunnen zorgen. Dat kan
Duurzaamheid
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Bewoners moeten de kans krijgen
mee te doen aan de windmolens. Zij
mogen er ook iets aan verdienen.
Als er nieuwe windmolens komen,
dan moeten er ook oude, kleinere
molens opgeruimd worden.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
• We vinden het opnieuw gebruiken van bijvoorbeeld verpakking belangrijk.

• We willen dat we niet meer
energie gebruiken dan wat we
ook zelf maken.
• Alle Friezen moeten 20% energie besparen. De provincie betaalt mee aan de maatregelen
die daarvoor nodig zijn.
• We gaan 50 velden met zonnepanelen maken.
• We willen geen kernafval in
de bodem en geen gevaarlijke
gaswinning.
• De bussen en veerboten moeten schone energie gebruiken.
• We willen dat voor de verlichting van de wegen energiezuinige lampen worden gebruikt.
• Mensen moeten kunnen meedoen aan windmolenparken.
Oude molens moeten worden
opgeruimd.

Foto: Andreas Klinke Johannsen, Creative Commons

door windmolens, zonnecellen en
nog andere manieren. Verder zetten we in op besparing van energie
door bijvoorbeeld woningen goed te
isoleren. De PvdA vindt het belangrijk aan te sluiten bij ideeën van de
streek. Daarbij moet aandacht zijn
voor natuur en landschap. Provincie en gemeenten moeten samen
de beste oplossingen zoeken om
schone energie op te wekken.

Duurzaamheid
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4. OMGEVING

WAAR STAAN WE VOOR?

Mensen zijn gelukkiger als ze in
een prettige omgeving wonen. Ze
willen graag een goede baan en
een fijne vrijetijdsbesteding. Ook
goede wegen, vaarwegen, spoorwegen en internet zijn belangrijk
om plezierig te leven en te werken.

andere zaken. Dat is moeilijk op te
lossen.

Projecten in de omgeving van de
mensen zijn altijd ingewikkeld. Er
zitten veel verschillende kanten
aan. Daarom moeten de mensen er
goed bij betrokken worden. Zodat
iedereen kan zeggen wat hij ervan
vindt. In Fryslân houden we rekening met elkaar.

De afgelopen periode is er veel gedaan voor de Friese natuur. Ook al
moest er bezuinigd worden, de natuur hebben we veel aandacht gegeven. Daar gaan we mee door!

Speciaal geldt dat ook voor de Waddeneilanden. Daar zijn problemen
met de woningnood, het vervoer,
winkels, bibliotheken, dokters en

FRYSLÂN
We zijn trots op het Friese landschap. Veel mensen gaan daarom
in Fryslân op vakantie.

Boeren mogen best hun bedrijf uitbreiden, als ze maar rekening houden met de natuur, het landschap
en de gezondheid van de dieren.
De afgelopen periode hebben we
een aantal wegen verbeterd. BijOmgeving
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Er is veel energie gestoken in de
toeristische plekken van Friesland
zoals de Friese meren en de Wadden. Daardoor hebben veel mensen werk gekregen. Ook hier gaan
we mee door.
De wegen moeten passen in het
landschap en ze moeten ook veilig
zijn. Er zijn meer treinen gaan rijden.
Er zijn steeds meer boeren die hun
bedrijf runnen met veel aandacht
voor het milieu. Het is een grote opdracht om boerenbedrijven ruimte
te geven en toch de natuur te beschermen en het landschap mooi
te houden. Onze kinderen en kleinkinderen willen ook graag in een

mooi Fryslân wonen!
We gaan vooral bouwen bij dorpen
en steden. We maken mooie fietspaden. We bouwen geen nieuwe
gebouwen als andere gebouwen
leeg staan. Lege gebouwen moeten een nieuwe bestemming krijgen. Alle mensen moeten daarover
kunnen meedenken.
Iedereen moet goed kunnen reizen.
Dat moet betaalbaar zijn. De PvdA
gaat voor snel en plezierig openbaar vervoer. Ook de verbindingen
met de rest van Nederland en met
Noord Europa moeten beter. Dit
organiseren we samen met de gemeenten. We kunnen verschillende
vormen van vervoer combineren
en ook de computer gebruiken.
In 2030 moeten er veel verschillende vormen van recreatie en toerisme in Fryslân zijn. Natuurlijk op de

Foto: Martin Fisch, Creative Commons

voorbeeld de weg van Dokkum
naar Drachten, de weg van Drachten naar Oosterwolde en de haak
om Leeuwarden.

Omgeving
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Waddeneilanden en de Friese meren, maar er komen ook toeristen
naar andere gebieden of andere
activiteiten. Dat kan bij elkaar een
grote kans bieden voor Fryslân.

• Er komt een mooie route door
alle natuurgebieden dwars
door de provincie.

De kust van het IJsselmeer, de
bossen en de natuurparken, bij elkaar maken we er een heel mooi
gebied van voor toeristen door de
hele provincie.

• We willen dat één organisatie
alle promotie voor Fryslân gaat
doen.

Landbouw en natuur liggen dicht
bij elkaar. De PvdA wil dat nog verbeteren en kinderen hierbij betrekken. Landschap en natuur zijn de
komende periode voor ons belangrijke punten.

• We willen dat de bruggen altijd
open kunnen om door te kunnen varen.

WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
• We gebruiken bestaande bedrijventerreinen. Er zijn geen
nieuwe nodig.

• We maken er nog natuurgebieden bij.

• We zorgen goed voor de belangrijkste historische plekken.

• De sluis bij Kornwerderzand
wordt verbeterd.
• De veengebieden moeten we
behouden.
• We willen prachtige fietspaden.
• We willen slim openbaar vervoer.
Omgeving
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5. BESTUUR & FINANCIËN

WAAR STAAN WE VOOR?

De PvdA is een democratische partij. Het bestuur is er voor en door de
mensen. Burgers en overheid moeten elkaar begrijpen. De overheid
is er voor de mensen. De overheid
organiseert alles voor de mensen.
De overheid doet dat zo goedkoop
mogelijk, anders moet iedereen
veel belasting betalen en dat willen
we niet.

FRYSLÂN
Fryslân is een bijzondere provincie. Fryslân heeft een eigen taal en
cultuur. Fryslân moet als eenheid
blijven bestaan. We werken samen
met Groningen en Drenthe. Samen
met provincies uit het buitenland
zorgen we met elkaar voor de Waddenzee.

In Fryslân wordt ook goed samengewerkt tussen provincie en gemeenten. Dat kan nog versterkt
worden. De provincie moet dat coördineren.
De provincie houdt ook toezicht op
de financiën van de gemeenten.
Ze doet dit om te voorkomen dat
de gemeente te veel geld uitgeeft.
Daar zouden de mensen last van
kunnen hebben. De PvdA vindt dat
de gemeenteraden bepalen of gemeenten willen samenwerken of
fuseren. Dat gaat nu best wel goed
en de PvdA wil dus zo verder gaan.
De provincie moet ervoor zorgen
dat ze zelf ook niet teveel geld uitgeeft. Het huishoudboekje moet op
orde zijn.
Bestuur & Financiën
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WAT GAAN WE PRECIES DOEN?
• We willen onze inwoners meer
zeggenschap geven.
• Er is een commissie die schadevergoeding kan geven aan
mensen die last hebben van
daling van de bodem. Deze
commissie moet meer te zeggen krijgen.
• Mensen moeten actieve burgers worden en samenwerken
met elkaar.
• We willen jongeren actief betrekken bij de democratie en
gebruiken daar nieuwe media
bij.

Foto: Bas Boerman, Creative Commons

• We willen dat de provincie samenwerkt met gemeenten en
het waterschap als dat handig
is en goedkope oplossingen
biedt.

Bestuur & Financiën
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