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Wat voor provincie wordt Fryslân? Jij mag het zeggen op 20 maart. 

Willen we verschillen tussen arm en rijk? Willen we dat mensen zonder werk 
zitten? Dat jongeren weggaan en er dus te weinig mensen zijn om te zorgen 
voor de ouderen? Dat de lucht vol is van CO2? Dat cultuur alleen in het weekend 
bestaat? Dat goede ideeën, zoals een dorpsmolen, niet door kunnen gaan? Nee, 
dus! 

Je hebt wat te kiezen! Je hebt wat te winnen! 

Wij willen dat iedereen écht mee kan doen. Dat iedereen werk heeft, naar 
school kan, een stageplek heeft, kan sporten en naar een voorstelling kan gaan. 
Iedereen moet zijn talent kunnen laten zien. 

Wij willen winnen voor jou en voor alle Friezen die er elke dag iets van willen 
maken. De gemeente doet al veel, maar de provincie kan nog iets extra’s doen. 

Want als we iets willen, dan lúkt het. In 2018 haakten we in Fryslân de grootste 
deken van de wereld. We maakten in 2018 hele mooie voorstellingen met 
elkaar. Dat lukte allemaal ook! 

Er gebeurde heel veel in 2018. De Reuzen waren er. Er stonden heel veel 
mensen te juichen. Er waren belangrijke projecten over de natuur en het milieu. 
Als we met elkaar werken aan onze provincie, hebben we samen een mooie 
toekomst. 

Er valt nog meer te winnen. Voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Dat is hard nodig. Te veel mensen hebben geen baan. Voorzieningen 
verdwijnen. Jongeren trekken naar de Randstad. In 2030 is 1 op de 5 Friezen 
ouder dan 65 jaar. 

De CO2 uitstoot is te groot. Boeren houden van hun bedrijf en van hun beesten. 
Boeren hebben het financieel heel moeilijk. Voor onze kinderen dreigt te weinig 
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schone lucht en te weinig schoon water. Ook voor de toeristen kan het allemaal 
nog veel beter. 

We staan voor een moeilijke opgave. De landbouw moet duurzamer worden. 
We moeten naar duurzame energie en CO2-neutraal. De PvdA wil dat dit 
financieel mogelijk wordt voor iedereen, ook voor mensen met een kleine 
portemonnee of voor boeren met te weinig geld. 

We gaan niet voor snelle winst, niet voor de korte termijn. We gaan voor een 
provincie waar iedereen, ook in de toekomst, gezond en gelukkig oud kan 
worden. Daar gaan we voor. Ga je mee? 

 

PvdA Fryslân 

Waardevol Fryslân 

Wat heb jij nodig om gelukkig te zijn in Fryslân? Daar zijn belangrijke dingen 
voor nodig. Een fijne wijk, een prettig dorp met goede voorzieningen. Goed 
onderwijs, leuk werk, gezellige activiteiten, leuke vrienden. Lekker kunnen 
sporten. Zorg dichtbij als dat nodig is. Gezonde lucht, gezond water, veilige 
wegen. Goed vervoer om weer thuis te komen. 

Met PvdA Fryslân ben je er zeker van dat dit gaat gebeuren. Samen met 
anderen gaan we voor elkaar zorgen. We zorgen dat iedereen een eerlijke kans 
krijgt. Dat de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden. Dat de politiek luistert en 
tijd voor je vrij maakt. We gaan niet voor groter, maar voor beter. We zorgen 
voor alle mensen, maar ook voor de natuur. Dat zijn de waarden van de PvdA. 
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Winnen op 11 hoofdpunten 
 

1. Winnen voor de gemeenschap 
• Heel veel Friezen maakten gebruik van het Iepen Mienskipsfûns (IMF). 

Daarom willen we daarmee doorgaan en zelfs uitbreiden. 
• PvdA Fryslân wil burgers mee laten praten. 
• We willen burgers helpen projecten op te starten. Bij grote projecten 

moeten burgers er zelf ook wat aan hebben. 
 

2. Winnen voor werk 
• We gaan ervoor zorgen dat je dicht bij huis nieuwe dingen kunt leren. 

We noemen die plekken Wurkspots 
• Iedereen moet verder kunnen leren. Als dat 250 euro kost en je kunt 

het niet betalen, dan betaalt de provincie het: een ticket voor de 
toekomst. 

• Ook mensen van buiten Fryslân moeten hier kunnen wonen en werken. 
Zij zijn hier welkom. Ook mensen met een beperking moeten overal 
terecht kunnen. Wij willen een Gastvrij Fryslân. 

 
3. Winnen voor een sterke economie 
• Friese bedrijven moeten kansen krijgen om opdrachten in Fryslân uit te 

voeren. Voor onze economie gaat het niet alleen om de prijs, maar ook 
over duurzaamheid. 

• We willen dat er één organisatie is die de bedrijven kan ondersteunen. 
 

4. Winnen voor goede en betaalbare zorg 
• Wij proberen te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben: we gaan 

voor preventie. Langer fit blijven en langer thuis wonen, meedoen en 
minder eenzaam zijn. 

• Medewerkers in de zorg moeten zeker zijn van hun baan. 
• Wij willen dat de zorg overal goed is en bereikbaar. 
• Om langer thuis te blijven wonen zijn moderne, nieuwe voorzieningen 

nodig. 



4 
 

 
5. Winnen voor goed en duurzaam wonen 
• Samen met de gemeenten kijken we hoe en waar Friezen willen wonen. 

De provincie kan daarbij helpen. Dan blijven de huizen netjes bewoond 
en kunnen jongeren ook een huis vinden. 

• De provincie kan veel actiever helpen om te voorkomen dat woningen 
leegstaan of gekocht worden door mensen die alleen maar winst willen 
maken. 

• We willen oudere mensen die in kleine groepen bij elkaar willen wonen 
met voldoende zorg, daarbij helpen. 

 
6. Winnen voor ons landschap 
• Onze kinderen en kleinkinderen mogen geen last hebben van vervuilde 

lucht, slechte grond en kernafval. 
• In Friesland zorgen we ervoor dat er geen CO2 in de lucht komt 
• Mensen met goede ideeën en verstand van zaken, betrekken we bij de 

besluiten die genomen moeten worden. 
• Boeren willen graag een goede boterham verdienen. Ze moeten daarbij 

wel goed zorgen voor de natuur en de vogels. Dat moet beloond 
worden. 

• Zonnepanelen zoveel mogelijk op daken. Als ze op de grond komen 
moet het wel passen bij de omgeving. 

• We zijn in Friesland tegen boren in de grond voor gas en zout. 
• Grote mest-vergisters horen niet thuis vlak bij huizen of in de 

natuurgebieden. 
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7. Winnen voor schoon water en energie 
• Schoon en voldoende water voor iedereen en droge voeten als het 

teveel regent. 
• Bij grote droogte toch voldoende water 
• Stoffen als medicijnen en plastic halen we zoveel mogelijk uit het water. 
• Langs het water moeten mooie oevers liggen 
• Duurzame energie kan gemaakt worden uit slib, dat gaan we doen. 
• Wetsus, een wetenschappelijk instituut over water, kan rekenen op 

onze steun. 
• De subsidies die er zijn voor duurzame energie moeten ook terecht 

komen bij bewoners met een kleine portemonnee. 
• We houden goed in de gaten hoe we ervoor staan met duurzame 

energie. 
• Weggooien en verspillen is niet meer van deze tijd. Afval scheiden, 

zoveel mogelijk opnieuw gebruiken, daar zijn we voor. 
• Het klimaat verandert. Daar zijn veel maatregelen voor nodig en dat 

vraagt goed opgeleide, technische mensen. Als voorbeeld maken we 
een weg van zonnepanelen van Bolsward naar Workum. 

 
8. Winnen voor toerisme 
• Sinds 2018 komen er steeds meer toeristen naar Fryslân. We maken 

een plan om de gasten goed te ontvangen. We besteden meer geld aan 
het onder de aandacht brengen van onze provincie. 

• Er staan ook heel bijzondere huisjes leeg. Dat is zonde. Misschien 
kunnen we er kleine hotelletjes van maken. Er zijn vast toeristen die 
willen genieten van de rust. 

• Natuurlijk zijn de Wadden belangrijk voor de toeristen, maar we willen 
ook aandacht voor de IJsselmeerkust en de Friese Wouden 

• In 2018 kregen de elf steden ieder een fontein. Culturele Hoofdstad 
heeft ons veel gebracht. Dit moet de komende jaren verder worden 
benut. 

  



6 
 

 
9. Winnen voor cultuur en beweging 
• Een geleerde les van 2018? Geef Friezen de ruimte om mooie dingen te 

maken, dan lukt het ook. Het Iepen Mienskipsfonds kan zorgen voor 
financiële steun aan de projecten. Ook grote voorstellingen moeten 
mogelijk zijn. Daarbij helpt het als de provincie garant staat voor de 
kaartjes-verkoop. 

• Organisaties die met subsidie werken aan de cultuur moeten financiële 
zekerheid krijgen.  

• Er moeten ook voorstellingen zijn die gratis zijn voor iedereen. Ook voor 
de vele vrijwilligers moeten er gratis kaartjes zijn bij de voorstellingen. 

• Als vervolg op Culturele Hoofdstad gaan we voor activiteiten waar 
iedereen aan kan meedoen. Ze moeten bijdragen aan een sociale 
gemeenschap, toerisme, talent-ontwikkeling, de natuur of de 
economie. 

• We gaan voor nieuwe manieren voor het Frysk als taal in het onderwijs. 
Frysk: niet gedwongen, maar omdat het leuk is!  

• De Friese sporten verdienen onze steun. Zonder de verenigingen zijn de 
dorpen saai, zonder beweging worden we stijf en eenzaam. 
 

10. Winnen voor vernieuwd vervoer 
• Linksom of rechtsom, we moeten sneller naar de Randstad kunnen. De 

komende 4 jaren gaan we dat écht goed onderzoeken. Geen dure 
projecten, maar fatsoenlijke reistijden.  

• We stimuleren allerlei manieren om samen te gaan reizen. Een mooi 
voorbeeld is De Tomme Omheech uit Heeg. 

• Fatsoenlijk vervoer van deur naar deur voor ouderen en mensen met 
een beperking. 
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11. Winnen voor een sociaal Fryslân, klaar voor de toekomst. 
• Fryslân moet betaalbaar, sociaal, bereikbaar, aantrekkelijk, creatief, 

groen en vernieuwend blijven. Dat vraagt lef en openheid. Nieuwe 
manieren van democratie en financiering. Durven te dromen, anders te 
zijn en echt te doen! Niet alleen voor jezelf, maar voor de wereld om je 
heen. Iedereen moet mee kunnen doen. Daar mag je PvdA Fryslân op 
afrekenen in 2023. 
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