Kies voor deze lokale par ij in Ty sjerksteradiel.

“Minder geld naar regel jes en rappor en,
meer geld naar onze inwoners”.

Ty sjerksteradiel

denk lokaal
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Ty sjerksteradiel

denk lokaal

Tiemen Jongsma, 19 jaar, Garyp
kandidaat 3

“Waarom ik politiek actief ben? Je kunt
schreeuwen vanaf de zijlijn, maar je kunt
ook de voetbalschoenen aantrekken,
het veld betreden en je actief inzet en
voor onze inwoners.

“Als je een duidelijke mening hebt, vind ik het belangrijk dat je
dan niet aan de zijlijn blijf staan. Het is dan goed dat je actief
meedenk hoe jouw woon- en leefomgeving beter kan worden
gemaak . Zel meedoen aan politieke besluitvorming is het
mooie van een democratie.

Ik kies daarbij voor de VVD omdat de
VVD een volkspar ij is, die niet vastgeroest zit in zijn ideeën en oog houd voor
andere oplossingen”.

Ik kies voor de VVD omdat deze par ij staat voor ondernemers
en ondernemende inwoners. De VVD geef ruimte zodat
iedereen zijn of haar kansen kan pakken”.
Dineke Wagenaar, 31 jaar, Noardburgum
lijst rekker, kandidaat 1

Tiemen J gsma
“Sinds 2018 ben ik raadslid namens de VVD in de
gemeenteraad van Ty sjerksteradiel. In de raad zie ik
veel raadsleden die voor durend ideologisch beleid
willen opdringen bij onze inwoners. De meeste
inwoners willen zel een grote keuzevrijheid hebben
voor hun woon- en leefomgeving. Ik kom graag op
voor de zwijgende meerderheid.
Ik kies voor de VVD omdat VVD-ers veelal een
uitgesproken mening hebben. De VVD is een par ij
die vaak ook de zakelijke kant bekijk of voorzieningen op termijn betaalbaar blijven. De overheid kan
niet alles betalen. Anders word de belastingsdruk te
hoog. VVD Ty sjerksteradiel is een lokale politieke
par ij met een prachtig netwerk in andere gemeenten, op provinciaal, nationaal en internationaal
niveau.”

Trienke Wijbenga

“Veel onderwerpen in jouw directe leefomgeving worden bepaald door
de gemeenteraad. Een mening daarover kun je ventileren op een
verjaardagsfeestje, maar dat lost niks op. Als raadslid mag je meedoen
aan de besluitvorming. Dat vind ik belangrijk en daarom stel ik mij
weer beschikbaar als kandidaat-raadslid.
Ik ben sinds 2018 actief voor de VVD omdat dit in mijn ogen een
positieve nuchtere club is. De VVD wil politiek bedrijven door vooral te
kijken wat er wel kan en de oplossing niet al ijd direct bij de overheid
te zoeken. De VVD gaat uit van eigen kracht van inwoners en ondernemers. Vooral niet betut elen.”

Dineke Wagen r

Ik kies voor de VVD omdat de VVD een par ij is,
die zich terughoudend opstel en zich vooral richt
op de kerntaken van een overheid. Op deze
manier blijf het betaalbaar”.

“Ik vind het belangrijk dat onze
inwoners op een pret ige en gelukkige wijze wonen in Ty sjerksteradiel.
Wat goed gaat, willen we graag zo
houden. Dat is geen vanzel sprekendheid. Daar moeten we iedere dag
hard voor werken. Zodat jij veilig en
vrij jouw leven kan leiden.

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan een
samenleving, waar onze inwoners de vrijheid
hebben om eigen keuzes te kunnen maken.
Daarbij kijk ik goed naar haalbaarheid, goede
verdeling over de verschillende dorpen,
ﬁnanciële uitgaven in relatie tot ef ectiviteit,
etcetera. Vanwege mijn af initeit met spor , wil
ik me hiervoor graag inzet en. Ik kies daarbij
voor de VVD omdat deze par ij open staat
voor de vrijheid van keuzes voor iedereen.”

Peter van der Werf

“Ik vind het belangrijk dat de jongere generatie hier kan blijven wonen
en werken. Er moet voldoende goedkope woonruimte aanwezig zijn.
Momenteel zijn er onvoldoende woningen voor jongeren. Misschien
komt dat wel doordat er weinig jongeren zit ing namen in de gemeenteraad. In de komende jaren wil ik me graag inzet en voor betaalbare
woonruimte. Daarom stel ik mij beschikbaar als kandidaat-raadslid.

Ju e Ka inga

Sj k Hoekstra

Sjaak Hoekstra, 49 jaar, Burgum
kandidaat 2

Trienke Wijbenga, 44 jaar, Gy sjerk
kandidaat 6

Dingen die beter kunnen, gaan we
ook echt beter maken”.
Peter van der Wer , 63 jaar, Oentsjerk
kandidaat 4

Irene Rut e-Schipper, 66 jaar, Burgum
kandidaat 8

Irene Ru e-Schippper

Jurre Kamminga, 16 jaar, Burgum
kandidaat 5

ONZE 12 BELANGRIJKSTE STANDPUNTEN
1. Wij willen een verbeterde dienstverlening naar onze

7. Geen tussentijdse verhoging van de OZB bovenop

inwoners, zoals andere openingstijden, net ere plant-

de inflatiecorrectie.

soenen, beter maaibeleid en het tweewekelijkse legen
van de grijze afvalcontainer.

8. Wij willen een evenwicht tussen uitgaven en
inkomsten. We richten ons op de kerntaken, minder

2. Wij willen een versnelde woningbouw bij alle dorpen

ambtenaren, minder rappor en en ex erne advisering,

voor alle doelgroepen, maar vooral voor jongeren en

scherper inkopen bij vooral lokale ondernemers en

ouderen.

veel beter acteren bij vastgoed ransacties.

3. Wij willen volop kansen geven aan onze jeugd en

9. Geen bureaucratie bij uitvoering van zorgtaken. Zo

jongeren, zonder de rest van onze inwoners te verge-

is er meer tijd voor mensen en minder tijd voor papier.

ten.
10. Laagdrempelige aanspreekbaarheid van politie.
4. Wij willen de economie aanjagen door nieuwe bedrij-

Zodat jij veilig je leven kan leiden.

ven te verwelkomen en te werken met minder regels
voor ondernemers.

11. Wij willen een goede afweging maken over het
ontvlechten van de werkmaatschappij met Achtkar-

5. Wij willen een realistisch duurzaamheidsbeleid,

spelen, fuseren met een andere gemeente of

waarbij we geen eisen stellen aan onze inwoners

zel standig verdergaan. Telkens vragen we ons af “in

bovenop landelijk beleid. Geen zonneparken op agrari-

welke vorm krijgen onze inwoners en ondernemers

sche grond.

de beste dienstverlening voor een goede prijs?

6. Wij willen inwoners en ondernemers stimuleren om

12. Wij willen deskundige en ervaren bestuurders in

activiteiten te ontwikkelen waar de gemeenschap beter

het College van B&W. Wij vinden dat de gemeente-

van word .

raad, het College van B&W en de ambtenaren er zijn
voor de inwoners. Niet andersom.

ONZE 12 KANDIDAAT-RAADSLEDEN
Volg de naastgelegen QR-code naar onze website

HET VOLLEDIGE VERKIEZINGSPROGRAMMA
Volg de naastgelegen QR-code naar onze website

HET LIBERALE GELUID VAN DE AFGELOPEN JAREN
Volg de naastgelegen QR-code naar onze website

WIL JE DEZE FOLDER LEZEN IN DE FRIESE TAAL?
Volg de naastgelegen QR-code naar onze website

10022022

Wil je reageren? info@vvd y sjerksteradiel.nl of 06 - 15 15 17 80. Wil je ons steunen? Stem VVD, lijst 4.

