
De verkiezingen zijn geweest, er ligt een coalitieakkoord, er is een college en 
we kijken aan de hand van de voorliggende perspectiefbrief vooruit naar de 
komende jaren in Opsterland. Een Opsterland waar we trots op zijn, waar we 
goed leven, wonen en werken. Dat willen we graag zou houden, maar daar 
moeten we wel wat voor doen.  
 
Vorige week maandag hebben de Opsterlandse boeren met een nette actie 
aandacht gevraagd voor de stikstofcrisis. Wij staan achter de boeren en pleiten 
voor feitelijke metingen naar de depositie van ammoniak en stikstofoxiden in 
plaats van alleen maar met het Aerius rekenmodel te werken. Met innovatieve 
technische oplossingen en een gebiedsgerichte aanpak kunnen we ervoor 
zorgen dat de natuur, landschap en landbouw in Opsterland op een 
verantwoorde en duurzame wijze toekomstbestendig wordt. Wij dienen 
hiervoor samen met het CDA (en andere partijen) een motie in.  
 
De afgelopen jaren hebben we als VVD veel aandacht gehad voor voortgang op 
de grotere projecten in onze gemeente, een nieuwe Skâns, de vernieuwbouw 
van Kortezwaag, mooie initiatieven voor woningbouw en of woonvormen in 
Terwispel, Langezwaag, Gorredijk en Bakkeveen en ga zo maar door. En 
hoeveel uren is daar bij elkaar opgeteld al wel niet over gesproken en 
vergaderd met elkaar? Terwijl er tot op heden nog weinig resultaat is geboekt. 
Dergelijke projecten zijn ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid in onze 
dorpen en moeten ons inziens met meer prioriteit en vaart door het college 
opgepakt worden. Als raad kunnen we daarop controleren en sturen, mits we 
als raad tijdig van de juiste informatie worden voorzien, we dienen samen met 
GL, D66 een motie daarvoor in.  
 
Het lukt ook maar niet om echt op stoom te komen met de woningbouw 
initiatieven, we blijven geluiden uit de dorpen horen dat ambtelijke procedures 
langzaam gaan en dat er weinig schot in zit. Teleurtellend, want we vinden het 
als VVD heel belangrijk dat ook onze jeugd een toekomst kan opbouwen in het 
dorp waar ze opgegroeid zijn. Dat betekent betaalbare woningen bouwen, 
maar ook zorgen voor doorstroming, door kangoeroewoningen of andere meer 
creatieve woonvormen toe te staan. We weten dat meer partijen er zo over 
denken en we zijn benieuwd of het college dit dan ook heeft opgenomen in de 
woonvisie die binnenkort in de raad zal worden behandeld. 
 
Belangrijk bij vaart maken is dat je tegelijkertijd ook betrokkenen goed 
informeert. Of nog beter: hen mee laat denken over de oplossing. Het 
betrekken van inwoners, ondernemers bij verandering of uitdagingen, daar zijn 



we groot voorstander van. Vanuit betrokkenheid, kennis en ervaring worden 
vaak de beste oplossingen gecreëerd. 
 
Kortom: ‘we moatte foarut mei elkoar’! Als VVD willen we tempo maken met 
die projecten waar al zolang over gepraat wordt en die van groot belang zijn 
voor de leefbaarheid in Opsterland, tempo maken met het bouwen van 
woningen voor onze jongeren en zorgen voor doorstroming en tempo maken 
met het op juiste wijze betrekken en participeren van onze inwoners en 
ondernemers bij de uitdagingen die op ons af komen! Want zoals Johan Cruijff 
met een toepasselijk sportcitaat al zei ‘als je een speler ziet sprinten, dan is hij 
te laat vertrokken’. 
 
 
 
 
 
 
 
 


