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Foarwurd  
 

It lokale lûd dat al goed yn eltse gemeente te hearren, te sjen en 

te werkenne is. Dat lokale lûd wolle wy ek yn de Provinsje, wêr 

wy fansels it algemien belang tsjinje, hearre litte.  

 

Gjin lanlike politike spultsjes, gjin lanlike belangen  

foarop stelle, mar de provinsje en dat taspitst op de  

gemeentlike ferskillen, ferskillen yn it stêdlik gebiet en  

ferskillen yn it lanlike gebiet. In harkjend ear foar de  

belangen fan de lokale ynwenners.  

 

By provinsjale fraachstikken net alles generalisearje mar romte  

jaan oan de gemeenten foar in lokale ynfolling. De belangen fan 

Ljouwert binne ommers oars dan dy't yn de Stellingwerven. De 

problemen yn Harns lykje net op dy yn Hearrenfean. 

Wenningneed is oeral, mar de oplossing is net oeral itselde. 

 

Hoe? As ússels binne wy de krêft fan Provinsjaal Belang Fryslân 

(PBF). Gewoane ynwenners dy't earst it lot fan harren 

ynwenners yn eigen gemeente oanlutsen hawwe en no graach 

in stap fierder de provinsje yn sette. 

 

Mei in doasis sûn ferstân, earlikens en de reewilligens ta 

harkjen. Troch de kennis en feardichheden fan ús allegearre 

byinoar te bondeljen moat it fansels wurkje. 

 

Mei in moaie, earlike kampagne troch ús allegear droegen, 

haw ik dêr alle fertrouwen yn, dat wy it lokale lûd yn de 

provinsje hearre litte sille.  

Ik bin der klear foar en sjoch der nei út! 

 

Sandra de Jong  

Listlûker Provinciaal Belang Fryslân  

nei út! 
 

Sandra de Jong  

Listlûker Provinciaal Belang Fryslân  
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Bestjoeren fan Fryslân 
 

Provinsjaal Belang Fryslân is it mûlestik fan 

de ûnôfhinklike lokale partijen yn de provinsje Fryslân. Wy 

stean ticht by ynwenners, ûndernimmers en ynstellingen, 

wy wolle harren belangen fertsjintwurdigje yn de 

Provinsje. Dit freget om maatwurk per gemeente, want dy 

stean ommers tichterby harren ynwenners. Trochdat de 

lokale partijen har krêften bondele hawwe yn Provinsjaal 

Belang Fryslân, soargje wy dat de provinsjale polityk dochs 

lokaal bliuwt. Lokaal earst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Belied fiere 
op wichtigste 
skaaimerken en 
de romte litte oan 
de gemeenten om it 
yn te kleurjen.  

 Gemeenten stypje, 
fasilitearje en as 
nedich finânsjearje 

 Ynwenners, ûndernimm
ers en ynstellingen 
foarôf belûke 
by yngripende plannen  
yn harren 
libbensomjouwing.  

 Gemeenten belûke 
by plannen 
en ûntwikkelingen 
fan de provinsje. 
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 Rûmere rigels 

foar útwreiding fan 

de besteande bedriuwen en 

fêstiging fan nije bedriuwen 

yn de lytse kernen. 

 Bedriuwen stypje by it 

duorsumer wurden fan 

de bedriuwsfiering. 

 De boer wer feiligens fan it 

bestean jaan, troch it talitten 

fan sideaktiviteiten  

 Boeren stypje by it 

duorsumer wurden fan de 

bedriuwsfiering bygelyks  

troch in proeftún fan 

lânboutransysje yn Noard- 

Fryslân.  

 Gjin twongen útkeap fan 

boerebedriuwen yn Fryslân. 

 Wy wolle frachtferfier  

oer wetter en spoar 

stimulearje.  

 Wetterwei feiliger meitsje 

foar rekreaasje- en  

kommersjele skipfeart 

 Trochgean mei dielnimmen 

oan it behâld fan Grins 

Airport Eelde. 

Ekonomy yn Fryslân  

Ekonomy is wichtich foar de leefberens fan de provinsje,  net 

allinne yn stêdlik gebiet mar ek yn de doarpen. 

Grutte bedriuwen en júst it midden- en lytsbedriuw (MKB) 

binne wichtich foar de banen yn Fryslân. Wy wolle dat de 

provinsje him rjochtet op it fasilitearje fan it bedriuwslibben, 

sûne besteande bedriuwen yn stân hâldt en romte biedt 

foar nije bedriuwen. 

 

Njonken de klassike bedriuwsfiering is it wichtich om mei 

te bewege mei de tiid en ûntwikkelingen, de wrâld stiet 

ommers net stil. Ynnovaasje en sirkulêre ekonomy binne net 

mear wei te tinken en nedich foar de banen fan de takomst. 

 

De agraryske sektor is wichtich foar de itensfoarsjenning fan 

Fryslân, Nederlân en seker ek it bûtenlân. Mei 

in takomstige itenskrapte is it net ferstannich om de 

Fryske boerebedriuwen te halvearjen. Mei-inoar yn oerlis 

wurkje oan in takomstbestindiche sektor.  

 

It ferfieren fan fracht oer wetter en spoar draacht by 

oan duorsum transport, hjir moatte wy mear gebrûk fan 

meitsje.  De besteande wetterwegen en spoarlinen moatte 

goed berikber en feilich wêze. Op 'e tiid ynvestearje yn 

ûnderhâld is dêrfoar needsaaklik.  

 

Fleanfjild Grins ‘Airport Eelde’ is wichtich foar de ûntjouwing fan 

de ekonomy en it toerisme fan it Noarden. Ek foar Fryslân is it 

iepen bliuwen fan belang. 
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Toerisme en rekreaasje yn Fryslân  

Fryslân is in gouden Provinsje foar toerisme en rekreaasje. 

It Waadgebiet, de Fryske marren en bosken soargje 

foar ferskate mooglikheden fan rekreaasje. Foar dizze manieren  

fan rekreaasje binne yn ús provinsje goede fasiliteiten 

in needsaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ferskate wetterwegen en de kilometers lange fyts- en 

kuierpaden biede mooglikheden foar ûntspanning, rêst en 

aktiviteiten om te genietsjen fan ús moaie provinsje.   

Hja tsjinje wol goed te ûnderhâlden en feilich te wêzen. 

Útwreiding en romte foar ûntjouwing soargje foar 

attraksje wêr’t ek de toeristyske sektor en ekonomy  

baat by hawwe.  

 

 

 

 

 

 

 

 Utwreiding 

camperplakken yn 

de Provinsje. 

 De toeristyske 

sektor yn Fryslân 

moat mear 

finansjele romte 

krije 

 Ynvestearje yn it 

ferbetterjen fan 

toeristyske rûtes en 

haadfarwegen 
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Wenje yn Fryslân 
Fryslân is in prachtige provinsje om yn te wenjen en te 

libjen. Spitigernôch sjogge wy al jierren dat de befolking fan 

Fryslân oan it ferâlderjen en ûntgrienjen is.  It is wichtich dat 

Fryslân foar eltsenien wat biedt. Goede foarsjenningen foar 

starters, jonge âlders, skoalbern en studinten, bedriuwen en 

wurknimmers (yn alle leeftiden) en fansels ek foar harren dy fan 

in goede âlde dei genietsje wolle.  

 

It steande belied is dat âlderen sa lang mooglik thús bliuwe. Mar 

bliken is, dat it byelkoar wenjen fan âlderen (ferpleeghuzen) 

makket dat it de iensumens redussearet en de soarch better te 

organisearjen is. Wat ek net ûnbelangryk is, de kosten blike 

leger te wêzen. Wy fine dat de provinsje hjir in taak hat. 

 

By dy foarsjenningen hearre ek wenningen. De kommende 

jierren sil de fraach nei wenningen feroarje.  Húshaldings sille 

lytser wurde en wa’t soarch nedich is, sil langer thús wenjen 

bliuwe. Dat betsjut dat der in soad ferbou, ombou, mar ek 

nijbou nedich wêze sil. Wêr dat net binnen de besteande 

grinzen fan doarpen en stêden kin, mei it dêrbûten. 

 

De provinsje moat soargje foar de krekte oantallen fan 

útwreiding per gemeente. De gemeenten moatte de frijheid 

hawwe, om sels te kiezen foar wat yn har gemeente nedich is. 

Hjir kin de provinsje de wenningkoöperaasjes (en gemeenten) 

stypje. 

 

Ek foar de 'tydlike' wurkmigranten is in goede hústfesting 

needsaaklik, mar besteande wenningen splitse en ûnderferhiere 

sjocht Provinsjaal Belang Fryslân net as in oplossing. 

 

Feilich wenje kinne, sûnder skuorren en fersakkingen yn 

panden heart normaal te wêzen. Yn feanweidegebieden en/of 

sâlt-/gaswingebieden is dit gjin wissichheid. Wy wolle dúdlikens 

jaan troch nulmjittingen te dwaan en it sjen nei oplossingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regio Deals fokusgroepen 
en behoeften lokaal per 
gemeente yngean 

 Genôch soarch yn de regio 
behâlde. 

 Problematyske húsfesting 
migrantenarbeiders 
oanpakke. 

 Funderingsproblematyk yn 
it Feanweidegebied moat 
oanpakt wurde.  

 Skea fan de delfstofwinning 
moat altiid kompenseare 
wurde.  
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Sport yn Fryslân 

 

 

 

 
 Stimulearje en it 

befoarderjen fan 
de Fryske kultuer 
mei spesjale 
oandacht foar de 
eigen Fryske taal, 
streektalen, 
dialekten en Fryske 
sport. 

 Iisstadion Thialf yn 
stân halde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport is fan grut maatskiplik belang: sport is sûn, ferbynt, jout 

wille, draacht by oan de identiteit en befoardert it 

fêstigingsklimaat foar bedriuwen. 

   

Grutte sporteveneminten hawwe ekonomyske en 

promoasjonele wearde, mei de sa winske Alvestêdetocht op de 

redens as absolute útsjitter.  

 

Foar it al neamde fêstigingsklimaat binne goede sportfasiliteiten 

fan grut belang. Provinsjaal Belang Fryslân is fan miening dat 

sportfasiliteiten foar de breedtesport yn de earste plak in taak is 

foar de gemeenten, mar de provinsje kin seker (finansjeel) 

stimulearje.  

 

Foar wat giet om topsportfoarsjennings fine wy dat de provinsje 

in wichtige rol ynnimme moat. Gelokkich hat de provinsje dat de 

ôfrûne jierren dien, mar wy moatte dit trochsetten bliuwe. 

 

Sc Cambuur en Sc Hearrenfean binne twa moaie Fryske 

profesjonele fuotbalklups. Sels moatte hja derfoar soargje yn de 

earedivyzje te bliuwen, sadat de derby yn stân bliuwt.   

Foar ferbettering of behâld moat de provinsje seker iepenstean 

foar finansjele help. 
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Kultuer yn Fryslân 

Kultuer is foar elkenien, mar is earst en benammen fan en foar 

de Friezen. Dus net allinne de grutte kulturele trekkers fertsjinje 

help fan de provinsje. Júst de gâns lytse pleatslike musea, de 

doarpsfeesten, gondelfearten en oare pleatslike eveneminten 

fertsjinje de oandacht fan de provinsje. Net altyd mei subsydzjes 

foar jieren, mar wol mei stimulearjende maatregels lykas stypje 

fan frijwilligers, it sammeljen fan kultuernmakkers om 

ûnderfinings út te wikseljen, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenten sitte, foar wat giet om de lokale kultuer, ticht by de 

makkers derfan. Sy witte wat yn har gemeente wichtich 

is.  Wannear in gemeente beslút oant it foarsjen fan subsydzje 

foar projekten, soe de provinsje sa’n bedrach dûbelje moatte. 

Dêrmei wurdt dûbeld safolle kultuer yn Fryslân mooglik makke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De koördinaasje fan de 
kulturele aktiviteiten 
fan de mienskip yn 
Fryslân moat troch de 
provinsje Fryslân yn 
gearwurking mei de 
gemeenten trochset 
wurde. 

 Ferbine fan kulturele 
Fryske skatten 
(kulturele rûte 
meitsje).  

 It kultureel histoaryske 
steand 
wantfiskjen troch 
eilânbewenners wer 
talitte ynklusyf it 
meinimme fan de 
fongen fisk.  

 Trochgean mei 
subsidiearjen fan 
Doarpswurk 

 Ûnderhâlde fan de 
doarpshûsregeling yn 
Fryslân 
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Oansletten partijen 
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Ûnderwiis yn Fryslân 
 

ûnderwiis is gjin primêre ferantwurdlikens fan de provinsje, mar 

wol fan grut belang foar de leefberens en it fêstigingsklimaat. De 

jongerein hat ommers de takomst. Basisskoallen tichtby soargje 

foar de leefberens yn doarpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed berikbere middelbere skoallen soargje foar de 

basisûntwikkeling fan bern. Wêr brede kar fan ûnderwiis foar 

MBÛ en HBÛ soarget foar it behâlden fan de jongerein, de 

arbeidskrêften yn de takomst. MBÛ’ers bin fakminsken en 

nedich foar de banen yn de takomst.  

 

Njonken skoallen drage de biblioteken yn Fryslân by oan 

selsûntwikkeling en sosjale kontakten. De rol fan biblioteek is 

nei ferrin fan jierren feroare, mar seker net minder weardefol. 

Foar mingeletterde minsken en digibeten is it it plak om 

tagonklik help te ûntfangen. Lêzen is wichtich foar de 

ûntwikkeling fan jong en âld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De provinsje, gemeenten 

en de ûnderwiiskoepels 

tsjinje alles yn it wurk 

stellen om (lytse) 

basisskoallen op it Fryske 

plattelân te behâlden.  

 Fuortset ûnderwiis yn 

Fryslân moat foar 

elkenien tagonklik wêze.  

 Fokus hâlde op it Mbû, 

om de tekoarten oan 

fakminsken tsjin te gean. 

 Útwreidzje en fersterkje 

fan Ljouwert as 

ûnderwiisstêd (heger 

ûnderwiis en universitiit).  

 Iepenbiere Biblioteken 

ynhâldlik ferbrede en 

modernisearje, sadat hja 

tagonklik bliuwe foar alle 

ynwenners fan Fryslân. 
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Berikberens fan Fryslân 
 
Elke dei kieze wy foar it gebrûk fan fyts, auto of iepenbier 

ferfier. Wy wolle dêrmei nei wurk, sport, skoalle of op paad yn 

ús frije tiid. Wy wolle dat de provinsje soarget foar in goede 

ynfrastruktuer foar alle foarmen fan ferfier. It lêste wat ús 

ynwenners wolle, is te let komme op har wurk, skoalle of 

ôfspraak. Wy wolle dat reizgers yn ús provinsje fluch, feilich en 

op tiid it plak binne, wêr’t hja wêze wolle, en de frije kar hawwe 

op hokker manier hja dy berikken gean. 

 

 

 

 

 

Goede ynfrastruktuer is krúsjaal foar it fuortbestean fan de 

bedriuwen yn Fryslân. Dêrom is ûnderhâld en ferbettereing fan 

(wetter-) wegen, tunnels en brêgen foar Provinsjaal Belang 

Fryslân fanselssprekkend. Mar wy moatte ek de takomst yn de 

gaten hâlde.  

 

 

Daarnaast zal parallel hieraan hard gewerkt moeten worden aan 

Dêrnjonken sil, parallel hjiroan, hurd wurke wurde moatte oan it 

iepenbier ferfier. Troch de fergrizing yn Fryslân en de gâns lytse 

kernen yn de provinsje, sille net alle foarsjenningen altyd 

njonken de doar wêze. Dêrom fine wy dat de provinsje sawol 

ynsette moat op berikberens mei de auto as mei it iepenbier 

ferfier.  

 

 

 

 Ûnfeiliche 

ferkearsituaasjes 

yn kaart bringe en 

oplosse  

 Busferfier fergees 

en tagonklik foar 

elkenien. 

 De bussen yn de 

doarpen behâlde 

en net allinnich mei 

sneltsjinsten 

wurkje. 

 De ferbining út de 

regio op it 

ferfiernetwurk mei 

bussen en treinen 

moat garandearre 

wurde. 

 Behâld fan de 

spoarlinen 

Ljouwert -

Harns/Haven en 

Ljouwert -Starum. 

 Foar de Lely-line, 

mar ûnder Fryske 

easken.  
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Soargje foar feilige spoarwei-oergongen, ûnderhâlde fan 

besteande spoarwegen en útwreidzje fan nije spoarlinen, 

makket dat Fryslân op ferskillende manieren goed berikber is en 

bliuwt. De boatferbining fan en nei de Fryske eilannen binne 

mear dan in wettertaxi. Goede, feilige ferbiningen bin 

needsaaklik foar de libbensfetberens fan de eilannen. 

 

Net allinne foar auto's, bussen en treinen is in goede 

ynfrastruktuer nedich, ek fytsers en kuierders moatte wy net 

ferjitte. Foar in protte rekreanten, skoalbern en wurkjenden bin 

feilige goede fytspaden in must. De elektryske fyts en 

scootmobiels binne net mear wei te tinken út de hjoeddeistige 

maatskippij, mar freegje wol om bredere fytspaden mei in solide 

ûndergrûn.  

 

 

 

 

 

Ek it ûndergrûnske ferkear fertsjinnet oandacht en is fan 

libbensbelang. Nimmen kin sûnder fluch ynternet yn de 

hjoeddeistige maatskippij. Seker foar de lytsere bedriuwen yn it 

bûtengebiet is dit mear as needsaaklik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Struktureel oplosse 

fan de problemen 

mei de boat 

ferbining út 

Holwert-Amelân. 

 It oanlizze en it 

ferbetterjen fan it 

Fryske fyts- en 

kuiernetwurk, foar 

de optimale 

feiligens (bgl. 

fytspaad bûten de 

dyk lâns de 

waadkust) 

Fytssnelwegen 

útwreidzje yn 

Fryslân. 

 Alle gebieten yn 

Fryslân tsjinje 

ferbûn te wurden 

mei fluch ynternet, 

basisferlet. 
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Natuerbehear fan Fryslân 

 Gjin nije Natura 

2000 gebieten oanwize. 

Ynsetten op ôfskaalje en 

omsette nei beskerme 

natuergebiet 

 Fryslân moat sels mei in 

eigen oanpak fan de 

Stikstof Krisis komme. 

 Stimulearje fan it oanlizzen 

fan ‘plas-dras’ lokaasjes 

(wettergebieten foar 

fûgels).  

 Wy wolle Fryslân frij fan 

wolven hâlde. 

 In flugge, plande oanpak en 

bestriding fan eksoaten, 

sadat dy net fierder 

útwreidzje kinne.  

 It wetterpeil binnen de 

dyken ferheegje en swiet 

wetter bufferje om ûnder 

mear de útdroeging en 

fersilting tsjin te gean.  

 

 

 

 

De kultuerhystoriske lânskippen yn Fryslân binne net allinne 

moai, ferskillend, mar foaral weardefol. De dúnen en diken, de 

bosken en it strân, de marren en de sompen.   

Nearne oars fynt immen safolle ferskillende lânskippen per 

fjouwerkante kilometer as yn Fryslân: terpen, greiden, 

Keninklike túnen, natuerlike bosken en Nasjonale Parken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktyf belied fiere op it ûnderhâlde fan greidefûgels soarget foar 

in goede balâns tusken natuer en de minsk. Hjirby moat 

regeljouwing net hinderend wurkje. 

Bisten en planten dy skea feroarsaakje,  moatte fjochte wurde.  

 

Wy wolle dêrom ynsette op it ferbetterjen fan ús milieu. Wy 

stribje dêrby nei in sirkulêre ekonomy en it befoarderjen fan de 

biodiversiteit.  
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Takomst fan Fryslân 

 

 

 

 

De provinsje Fryslân moat in moaie, sûne en feilige omjouwing 

bliuwe foar har hjoeddeistige ynwenners, mar ek foar de 

takomstige ynwenners. Dêrom is it needsaaklik dat wy 

duorsumer wurde en kieze foar oare foarmen fan enerzjy. Dizze 

feroaring fereasket tiid, oanpassingen, besef en seker 

ynnovaasje.  

 

 

 

 

 

Wy gean foar in earlike oergong, dy’t bûten berikber, ek 

betelber is. Gjin lânbougrûnen opofferje oan sinneparken en/of 

wynmûnen. Wy stean foar ûndersyk nei fernijende 

enerzjyboarnen, wêrûnder aquarthermie, geothermie, 

wetterstof en thorium. Graach sjogge wy mei-inoar, mei 

universiteiten en bedriuwen, hoe’t wy passende oplossingen 

fine kinne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ynnovaasje op it 

gebiet fan 

fernijende enerzjy 

moat stimulearre 

en fasilitearre 

wurde.  

 Lytse solitêre 

wynmûnen oant 

15 meter binne 

tastien. Per 

gemeente wurdt 

eigen belied 

folge/makke.  

 Sinne op it dak, net 

op de greiden. 

 It útwreidzjen fan 

besteande- en it 

oanlizzen fan nije 

gas- en 

sâltwingebieten yn 

Fryslân meie net 

tastien wurde. 

 Fersterkjen fan de 

seedyken om 

Fryslân is fan 

libbensbelang.  

 Funderingsproblem

en yn it 

feanweidegebiet 

moatte oanpakt 

wurde.  
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List fan kandidaten 

Nr. Naam Voortletters Woonplaats 
    
1. de Jong-Snip S.M.(Sandra) Drachten 
2. Speel- Bakker A.(Ankie) Heerenveen 
3. Kamstra D.(Douwe) Bitgum 
4. Mulder A.H.(Ton) Wolvega 
5. Braaksma A.(Adol) Ljussens 
6. Holwerda B.M.(Belinda) Harlingen 
7. Hofman M.(Meine) Oudega(Sm.) 
8. van der Schaaf J.(Jeltsje) Heerenveen 
9. Dongstra H.(Henk) Oosterwolde 
10. Wijnberg J.(Jan) Hollum 
11. de Vries I.(Yntze) Drachten 
12. Hartsuiker A.B.J.(Age) Heerenveen 
13. Mast A.M.(Anita) Menaam 
14. de Vries-Weij I.(Ingrid) Harlingen 
15. Mast-Nikkels J.(Johanna) Drachten 
16. van Dijk A.(Akkie) Harlingen 
17. Siegersma-Hoormoedt A.M.(Annemarie) Wolvega 
18. Arendz K.(Kees) Dronijp 
19. Melein A.J.(Anton) Heerenveen 
20. Bolt J.M.(chiel) De Wilgen 
21. Ferwerda L.(Leendert St.-Annaparochie 
22. Knol H.R.(Ruud) Wolvega 
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