
De gemeenten Grootegast, Marum, Leek, Zuidhorn en een 

stukje van de gemeente Winsum wordt de gemeente Wester-

kwartier. U kunt mee beslissen over de gemeenteraad door te 

stemmen op 21 november a.s. De VVD is een politieke partij 

die het belangrijk vindt dat mensen zelf mogen beslissen over 

hoe ze willen leven. Dat kan natuurlijk niet altijd, je moet ook 

rekening houden met andere mensen. 

In het verkiezingsprogramma vertellen we wat de VVD wil met 

de nieuwe gemeente, wat wij kiezen om de gemeente zo mooi 

mogelijk te maken. Een plek waar je met heel veel plezier 

woont, werkt en leeft. We helpen mensen die dit niet zo goed 

zelf kunnen, maar vinden dat iedereen evenveel recht heeft 

om de ruimte te krijgen beslissingen te nemen.

De gemeente moet niet meer doen dan echt nodig is. Dan 

blijft er geld over voor dingen die u belangrijk vind. Dan blijft 

er geld over voor goede ideeën van de mensen in 

de dorpen.

We hopen dat u gaat stemmen op 21 novem-

ber, en natuurlijk zouden we het heel fijn 

vinden als u op de VVD stemt.

Wanneer u hier eens over wilt praten kunt 

u altijd bellen of mailen. 

RUIMTE OM TE DOEN!
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De gemainten Grootegast, Moarum, Laik, Zuudhörn en 

n snibbel van de gemainte Winsem worden ain gemainte. Wie 

wonen votdoadelk in de gemainte Westerketier. Ie kinnen mit 

beslizzen over wat der belangriek is in de gemainte. Dat kin 

deur te stemmen op n politieke partij op 21 november. De VVD 

is n politieke partij dij t belangriek vindt dat lu zoveul meugelk 

zulf beslizzen kinnen over hou ze leven willen. Vanzulf mouten 

ie wel altied rekenschop holden mit aander lu.

In t verkaizensprogram vertellen wie wat de VVD wil mit de 

nije gemainte, wat wie kaizen om de gemainte zo mooi meu-

gelk te moaken. n Stee doar ie mit hail veul plezaaier wonen, 

waarken en leven. Wie helpen lu dij dit nait zo goud zulf kin-

nen, mor vinden dat elk gelieke veul recht het om beslizzens 

te nemen over zien leven. Ook mouten lu mitproaten kinnen 

over wat der gebeurt in heur omgeven of stroat.

De gemainte mout nait meer doun as echt neudeg is. Din 

blift der geld over veur zoaken dij ie belangriek vin-

den. Din blift der geld over veur goie ideeën van de 

lu in de dörpen. Wie hopen dat ie stemmen goan 

op 21 november, en vanzulf zollen wie t slim 

mooi vinden as ie op de VVD stemmen.

Wanneer ie hier ais over proaten willen, kinnen 

ie ons altied bellen of mailen.

Tanja Haseloop, 06 27 00 42 87

tanja@haseloop.com
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GOED EN BETAALBAAR WONEN
Een thuis is voor iedereen belangrijk. Daarom moet de ge-

meente zorgen voor genoeg huizen. Groot en klein, met hulp 

of zonder, duur of niet duur. Natuurlijk moet het mogelijk zijn 

voor oude mensen om in hun huis te blijven. Dat kan bijvoor-

beeld door een slaapkamer beneden te maken. Dat moet 

kunnen. Het moet makkelijk zijn om te zien of je dat eerst aan 

de gemeente moet vragen of niet. Dus of je een bouwvergun-

ning nodig hebt.

Wij vinden dat de stoepen en wegen van de gemeente goed 

schoon moeten zijn, zodat je er ook goed met een rollator of 

rolstoel over kunt.

GOUD EN BETOALBOAR WONEN
n Thoes is veur elk belangriek. Doarom mout de gemainte zör-

gen dat ter genog hoezen binnen. Groot en klaain, mit hulp of 

zunder, duur of nait duur. Vanzulf mout t meugelk wezen veur 

ollere lu om in heur hoes wonen te blieven. Dat kin bievubbeld 

deur beneden n sloapkoamer te moaken. t Mout makkelk 

wezen om te zain of je dat eerst aan de gemainte vroagen 

mouten of nait. Dus of je n baauwvergunnen neudeg hebben.

Wie vinden dat de voutpoaden en stroaten van de gemainte 

goud schoon wezen mouten en recht liggen mouten, zodat je 

der ook goud mit n rollator of rolstoul overhen kinnen.

EEN SCHONE GEMEENTE
Rommel moet worden opgeruimd. Wanneer je iets op straat 

gooit of wanneer je de poep van je hond niet opruimt kun je 

een boete krijgen. Omdat je afval nog een keer gebruikt kan 

worden halen we de vuilnis gescheiden op. 

N SCHONE GEMAINTE
Rommel mout opklanderd worden. As je wat op stroat gooien 

of as je de stront van joen hond nait oproepen, kin je n be-

keuren kriegen.

Omdat joen ofval nog n moal bruukt worden kin, hoalen wie de 

vuilnis apaart van mekoar op.

BOER EN NATUUR ZIJN BELANGRIJK
Je moet in een natuurgebied mogen wandelen als je de dieren 

niet stoort. Boeren zijn heel belangrijk om goed voor de 

natuur te zorgen. Maar boeren moeten ook geld verdienen. 

Dit moet kunnen. Wij willen geen extra regels die dat moeilijk 

maken. Zorgboerderijen en recreatie passen prima bij een 

boerderij. Maar als een boer stopt kan er ook een ander be-

drijf in, of kun je er misschien woningen in maken. 

Soms is de natuur niet zo leuk. Steenmarters bijvoorbeeld. Ze 

zijn beschermd. Ze maken vaak huizen en auto’s kapot. Dat 

kost veel geld. Daarom willen we kijken of we toch meer kun-

nen doen tegen deze dieren. Want er zijn heel veel steenmar-

ters in ons gebied waar veel mensen last van hebben.
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BOER EN NATUUR BINNEN 
BELANGRIEK
Elk mout in n natuurgebied wandelen maggen, as je de daaier 

nait steuren. Boeren binnen slim belangriek om goud veur de 

natuur te zörgen. Mor boeren mouten ook geld verdainen. Wie 

willen gain extra regels dij dat stoerder moaken. Zörgboerde-

rijen en recreoatsie pazen prima bie n boerderij. Mor as n boer 

stopt, kin der ook n aander bedrief in, of meschain kin je der 

woonhoezen in moaken.

Zo nou en din is de natuur nait zo schier. Stainmarters bie-

vubbeld. Ze binnen beschaarmd. Ze moaken voak hoezen en 

auto’s kapot. Dat kost n bult geld. Doarom willen wie kieken 

of we toch meer doun kinnen tegen dizze daaier. Want der 

binnen hail veul stainmarters in ons gebied doar lu last van 

hebben. Om te waiten hou voak of mensen last hebben van 

bievubbeld stainmarters of aander daaier, willen wie dat der n 

meldpunt komt. Hier kinnen lu din noar tou mailen of bellen as 

baisten wat kapot moakt hebben.

BEREIKBAARHEID 
Bereikbaarheid moet goed zijn. Met de bus, met de fiets 

of met de auto. In onze gemeente moet er een betere weg 

komen van Zuidhorn naar Leek. Hiervoor gaan we praten met 

de provincie. Maar ook veilige fietspaden en goed openbaar 

vervoer zijn belangrijk. Natuurlijk moet je veilig naar school of 

je werk kunnen lopen of fietsen.

Ook snel internet gaat over bereikbaarheid. We hebben niet 

overal in de gemeente snel internet. Dat moet veranderen, 

want ook als je niet in een grotere plaats woont moet dit goed 

geregeld zijn.

Auto’s die te hard rijden in een straat moeten een boete 

krijgen.

BERAAIKBOARHAID
Beraaikboarhaid is hou makkelk of je aargens kommen kinnen. 

Beraaikboarhaid mout goud wezen. Mit de bus, mit de fietse of 

mit de auto. In onze gemainte mout der n betere weg kommen 

van Zuudhörn noar Laik. Hierveur goan we aan de proat mit 

pervinsie. Mor ook vaailege fietspoaden en goud openboar 

vervoer binnen belangriek. Vanzulf mout je vaaileg noar 

schoul of joen waark lopen of fietsen kinnen.

Ook snel internet gaait over beraaikboarhaid. Wie hebben nait 

overal in de gemainte snel internet. Dat mout verandern, want 

ook as je nait in n grotere ploats wonen, mout dit goud regeld 

wezen.

IDEEËN ZIJN WELKOM 
Als iemand een mooi idee heeft moet er goed naar geluisterd 

worden. Samenwerking is heel belangrijk. Samen kun je meer 

dan alleen. Dorpen moeten hun eigen geld krijgen waarover ze 

samen kunnen beslissen. Hiermee kun je dingen doen die goed 

zijn voor het dorp.

We willen graag meer bedrijven in het Westerkwartier. Bedrij-

ven zorgen voor werk. En als je werk hebt is dat leuk en goed.

Winkels mogen zelf weten wanneer ze open zijn. Wij vin-

den dat je ook op zondagmorgen vers brood moet kunnen 

kopen. En misschien wil een boekwinkel wel liever op zondag 

open en op dinsdag dicht. De gemeente moet zich daar niet 

mee bemoeien. De gemeente mag geen concurrent zijn van 

ondernemers. Dus geen gratis camperplaatsen als er ook een 

camping is.

Veel mensen vinden het leuk hier op vakantie te komen. Dat 

mogen er nog meer worden. Daarom moet de gemeente 

meedenken hoe we het hier nog leuker kunnen maken voor 

toeristen.
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IDEEËN ZIJN WELKOM
As ain n goud idee het, mout der goud noar luusterd worden. 

Soamenwaarken is slim belangriek. Soamen kin je meer as 

allain. Dörpen mouten heur aigen geld kriegen woarover inwo-

ners soamen beslizzen kinnen. Hiermit kin je dingen doun dij 

goud binnen veur t dörp.

Wie willen geern meer bedrieven in t Westerketier. Bedrieven 

zörgen veur waark. En as je waark hebben is dat mooi en goud 

veur joe. Ook lu mit n bepaarken mouten waarken kinnen. De 

gemainte helpt om mit te zuiken noar boanen. De gemainte 

overlegt mit bedrieven om der veur te zörgen dat zoveel meu-

gelk lu mitdoun kinnen. Want elk het talent.

Winkels maggen zulf waiten wanneer of ze open binnen. Wie 

vinden dat je ook op zundagmörgen fris brood kopen mouten 

kinnen. En meschain wil n boukwinkel wel laiver op zundag 

open en op dinsdag dicht. De gemainte mout zuk doar nait mit 

bezegholden.

n Bult lu vinden t mooi om hier op vekansie te kommen. Dat 

maggen der best nog meer worden. Doarom mout de gemain-

te mitdenken hou we t hier nog schierder moaken kinnen 

veur toeristen. De gemainte mag gain concurrent wezen van 

ondernemers. Dus gait groates camperploatsen as der ook n 

camping is.

MILIEU
We moeten zuinig zijn op het milieu en goed omgaan met 

energie en water. 

We willen geen windparken in de gemeente, maar natuurlijk 

moeten we wel nadenken over energie. Kleine windmolens op 

het platteland en zonnepanelen vinden we wel heel goed.

MILIEU
Wie mouten zuneg wezen op t milieu en goud omgoan mit 

energie en woater.

Wie willen gain windparken in de gemainte, mor vanzulf mou-

ten wie wel noadenken over energie. Lutje windmeulens op t 

plattelaand en zunnepanelen vinden wie wel hail goud.

IEDEREEN DOET MEE
Iedereen doet er toe en iedereen doet mee. Als je kunt werken 

ga je werken. Dat vinden we eerlijk. Als je niet kunt werken 

krijg je natuurlijk gewoon een uitkering. Maar vaak kun je dan 

nog wel iets doen. Gewoon meedoen.

Armoede is iets waar we veel aandacht voor moeten hebben. 

Als je niet zo goed kunt lezen is het soms moeilijk om werk te 

vinden. Hier moeten we helpen. 

Zonder vrijwilligers zouden heel veel dingen niet kunnen, 

daarom vinden we het ook zo belangrijk dat ze er zijn. Ieder-

een die zijn best doet verdient waardering.
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ELK EN AIN DUT MIT
Elk en ain is belangriek en elk dut mit. As je waarken kinnen, 

goa je waarken. Dat vinden wie eerlek. As je nait waarken 

kinnen, krieg je vanzulf gewoon n oetkeren. Mor voak kin je din 

nog wel wát doun. Gewoon mitdoun.

Aaarmou is wat woar we veul aandacht veur hebben mouten. 

As ain nait goud lezen kin, is t soms stoer om waark te vinden. 

Hier mouten we helpen.

Zunder vrijwillegers zollen n haile bult dingen nait kinnen, 

doarom vinden wie t ook zo belangriek dat ze der binnen. Elk 

dij zien best dut, verdaint woarderen.

ONDERWIJS
Op school leren we hoe we met elkaar omgaan. Je moet 

goed en veilig op school kunnen komen. Ook kunnen scholen 

gebruikt worden door verenigingen. Als er geen dorpshuis is 

kun je op school dingen organiseren. Als kinderen problemen 

hebben moet daar hulp voor komen. Op school wordt dat vaak 

als eerst gezien en daarom is het belangrijk dat de gemeente 

en de school hierover praten.

GOEDE ZORG DICHTBIJ
Iedereen verdient goede zorg. Natuurlijk kijk je eerst of familie 

of vrienden kunnen helpen. Maar als dat niet lukt helpt de 

gemeente. Je moet zo lang mogelijk in je eigen huis kunnen 

blijven wonen. Ook hiervoor kun je de gemeente vragen wat er 

kan om dat makkelijker te maken. Als je het moeilijk vindt om 

met de gemeente te gaan praten kan er iemand met je mee. 

Iemand die jou helpt en niet bij de gemeente werkt. 

Wij willen dat er goede informatie is die makkelijk te begrijpen 

is. Niet alleen op de computer, maar ook op papier en bijvoor-

beeld met filmpjes op Facebook. En natuurlijk via de telefoon. 

Ook willen we meer aandacht voor mensen die eenzaam zijn. 

Dat hoeven niet alleen oude mensen te zijn. Soms zijn jonge 

mensen ook eenzaam. Als mensen iets organiseren waardoor 

meer mensen mee kunnen doen willen we dat steunen.

GOIE ZÖRG DICHTBIE
Elk verdaint goie zörg. Vanzulf kiek je eerst of femilie of vrun-

den helpen kinnen. Mor as dat nait lukt din helpt de gemainte. 

Elk mout zo laank meugelk in zien hoes wonen blieven. Ook 

hierveur kin je aan de gemainte vroagen wat der kin om dat 

makkelker te moaken. As ain t stoer vindt om mit de gemainte 

proaten te goan, kin der ain mit joe mit. Ain dij joe helpt en 

nait bie de gemainte waarkt.

Wie willen dat der goie informoatsie is dij makkelk te be-

griepen is. Nait allenneg op de computer, mor ook op papier 

en bievubbeld mit filmpjes op Facebook. En vanzulf via de 

telefoon.

Ook willen wie meer aandacht veur lu dij ainzoam binnen. Dat 

huiven nait allenneg olle mensen te wezen. Soms binnen jon-

gelu ook ainzoam. As mensen wat organiseren woardeur meer 

mensen mitdoun kinnen, willen wie dat steunen.

ONDERWIES
Op schoul leren wie hou we mit mekoar omgoan. Elk mout 

goud en vaaileg op schoul kommen kinnen. Ook kinnen schou-

len bruukt worden deur verainens. As der gain dörpshoes is, 

kin men op schoul dingen organiseren.

As kinder problemen hebben, mout doar hulp veur kommen. 

Op schoul wordt dat voak t eerst zain en doarom is t be-

langriek dat de gemainte en de school hierover proaten.
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RUIMTE VOOR SPORT 
Sport is gezond. Bewegen is goed voor je. Daarom moet ieder 

kind kunnen sporten. Natuurlijk is het ook gezond voor vol-

wassenen. Wij willen dat er voldoende keus blijft in sport, of je 

dat nu alleen of in een team doet.

Als sportverenigingen moeten zelf zorgen voor een gebouw. 

Natuurlijk kan de gemeente daar dan wel bij helpen. Bijvoor-

beeld dat de gemeente de stenen geeft en de leden van de 

vereniging zelf bouwen. Ook wandelen en fietsen is sport. 

Wij vinden het heel goed dat de gemeente hier paden voor 

aanlegt.

KUNST EN CULTUUR
We hebben veel activiteiten in de gemeente. Daar zijn we 

trots op. Hier kun je andere mensen ontmoeten en samen 

leuke dingen doen. De gemeente kan helpen om dit te houden, 

bijvoorbeeld door makkelijker vergunningen.

Als iemand een heel goed idee heeft kan de gemeente voor de 

eerste keer ook helpen met geld. We hebben ook veel musea. 

Wij denken dat het goed is als die meer gaan samenwerken. 

KUNST EN CULTUUR
Wie hebben n bult activiteiten in de gemainte. Doar binnen 

we groots op. Hier kin men aander lu ontmoeten en soamen 

mooie dingen doun. De gemainte kin helpen om dit te organi-

seren, bievubbeld om makkelijker vergunnens te geven.

As ain n hail goud idee het, kin de gemainte meschain ook 

wel ais helpen mit geld. Wie hebben ook n bult museums. Wie 

denken dat t goud is as dij meer soamenwaarken goan.

NIEUWKOMERS PASSEN ZICH AAN
Nieuwe inwoners passen zich aan in het Westerkwartier. Dat 

betekent dat ze hun best doen om Nederlands te leren en mee 

te doen. De gemeente zorgt dat ze de nieuwkomer helpt om 

te kijken wat het best bij hem of haar past. 

Iedereen moet mee kunnen en mogen doen. We hebben alle-

maal dezelfde rechten. Dat betekent ook dat er geen voorrang 

is om een huis te krijgen. Want ook mensen die hier al woon-

den moeten soms lang wachten. Dan is het niet eerlijk als 

een ander ineens voorrang krijgt. Natuurlijk zorgen we er wel 

voor dat er ruimte is waar mensen die dit hard nodig hebben 

kunnen wonen.

ROEMTE VEUR SPORT
Sport is gezond. Bewegen is goud veur joe. Doarom mout ie-

der kind sporten kinnen. Vanzulf is t ook gezond veur volwoz-

zen lu. Wie willen dat der genog keus blift in sport, of je dat 

nou allenneg of in n team doun.

Sportverainens mouten zulf zörgen veur n gebaauw. Vanzulf 

kin de gemainte doar din wel bie helpen. Bievubbeld dat de 

gemainte de stainen geft en dat de leden van de verainen zulf 

baauwen.

Ook wandeln en fietsen is sport. n Sport dij je goud allenneg 

doun kinnen. Wie vinden t hail goud dat de gemainte hier 

poaden veur aanlegt. Wat je ook goud doun kinnen is vizzen. 

Hail wat lu vinden dat mooi en ontspannend. Ook hier mout 

de gemainte aandacht veur hebben. Viswotter mout goud 

beraaikboar blieven, ook veur lu mit n bepaarken.
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(foto 14. asielzoekers / hoofddoekje)

NIJKOMERS PAZEN ZUK AAN
Nije inwoners pazen zuk aan in t Westerketier. Dat betaikent 

dat ze heur best doun om Nederlands te leren en mit te doun. 

De gemainte zörgt dat ze de nijkomer helpt om te kieken wat 

of t beste bie hom of heur paast.

Elk mout mitdoun kinnen en maggen. Wie hebben aalmoal 

dezulfde rechten. Dat betaikent ook dat der gain veurrang is 

om n hoes te kriegen. Want ook lu dij hier al woonden mouten 

soms laank wachten. Din is t nait eerlek as n aander inains 

veurrang krigt.

Vanzulf zörgen we der wel veur dat der roemte is woar lu dij 

dit haard neudeg hebben, wonen kinnen.

JE VEILIG VOELEN
Wij willen dat er genoeg politieagenten en BOA’s (bijzonder 

opsporings ambtenaar) zijn. Ook willen we de politie op straat 

zien. Politie moet mensen helpen als ze aangifte willen doen. 

WhatsApp-groepen in een buurt kunnen helpen om de buurt 

veiliger te maken. 

We willen ook een “meldpunt overlast”. Als je vindt dat de 

buurman te veel lawaai maakt, of dat er te hard gereden wordt 

in de straat moet je dat daar kunnen zeggen.

Criminelen pakken we aan. Als er camera’s nodig zijn om een 

plek veiliger te maken zijn wij daar voor. De eigenaar van hon-

den moet er voor zorgen dat de honden niet bijten. Als ze dat 

toch doen is de eigenaar verantwoordelijk. 

JOE VAAILEG VUILEN
Wie willen dat der genog politieagenten en BOA’s (biezunder 

opsporingsambtenoar) binnen. Ook willen wie de politie op 

stroat zain. Politie mout mensen helpen as ze aangifte doun 

willen. WhatsApp-groepen in n buurt kinnen helpen om de 

buurt vaaileger te moaken.

Wie willen ook n “meldpunt overlast”. As je vinden dat de 

buurman te veul keboal moakt, of dat der te haard reden 

wordt in de stroat, mout je dat doar zeggen kinnen.

Criminelen pakken wie aan. As der camera’s neudeg binnen 

om n plek vaaileger te moaken, binnen wie doar veur. Auto’s 

dij te haard rieden in n stroat mouten n bekeuren kriegen. De 

aigenoar van honden mout der veur zörgen dat de honden 

nait bieten. As ze dat toch doun, is de aigenoar verantwoor-

delk.

DE GEMEENTE IS ER VOOR ONS
We vinden het gewoon dat de gemeente de telefoon opneemt 

als je ze belt. De gemeente moet de inwoners helpen. Dat kan 

via de computer, maar als dat moeilijk is ook gewoon in een 

gesprek. De gemeente gebruikt zo weinig mogelijk moeilijke 

woorden in brieven.

Wij willen dat mensen mee kunnen praten over hun dorp, wijk 

of straat als er iets verandert. Dat moet de gemeente regelen.

De gemeente is zuinig met geld. Want het is geld van de 

inwoners. We willen ook geen nieuwe belastingen. Als er nieu-

we regels gemaakt worden kijken we of er oude afgeschaft 

kunnen worden. 
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DE GEMAINTE IS DER VEUR ONS
Wie vinden t gewoon dat de gemainte de telefoon opnemt as 

je ze bellen. De gemainte mout de inwoners helpen. Dat kin via 

de computer, mor as dat stoer is, ook gewoon in n gesprek. De 

gemainte bruukt zo min meugelk stoere woorden in braiven.

Wie willen dat lu mitproaten kinnen over heur dörp, wiek of 

stroat as der wat verandert. Dat mout de gemainte regeln.

De gemainte is zuneg mit geld. Want t is geld van de inwoners. 

Wie willen ook gain nije belastens. As der nije regels moakt 

worden, kieken wie of der olle regels ofschaft worden kinnen.

HANDEN UIT DE MOUWEN, SAMEN OP WEG NAAR DE GEMEENTE WESTERKWARTIER!
HAANDEN OET DE MAAUWEN, SOAMEN OP PAD NOAR DE GEMAINTE WESTERKETIER!


