ONZE KANDIDATEN
Jouke Douwe de Vries DOKKUM
Opleidingsmanager / Fractievoorzitter Dongeradeel Sociaal

11. Reinze Visser TERNAARD
12. Annet Baarda DOKKUM

1

13. Adam Belmejdoub EE

ALLEEN MET
UW STEUN !

STEM 21 NOVEMBER

LIJST

4

14. Sara Hofman HOLWERD
15. Henk Brouwer DOKKUM

2

16.

Sjoerd Keizer TRIEMEN

17.

Zorgondernemer / Oud-fractievoorzitter PvdA Kollumerland c.a.

18.
19.
Rebecca Slijver DOKKUM
Raadslid Dongeradeel Sociaal

3

20.
21.
22.

4

Natuurlijk willen we de
punten die we in deze folder
Tjerkje van der Laan KOLLUM
noemen, ook graag gaan
Emanuel van Arkel DOKKUM
uitvoeren. Daarvoor is het
Maja Geluk HOLWERD
zaak om toe te treden tot
Lammert de Hoop HIAURE
het nieuwe College van B&W
Wanda Hoeksma KOLLUMERZWAAG van de nieuwe gemeente
Noardeast-Fryslân. En dat
René Tigchelaar BLIJE
kan alleen met uw steun!
Marjan van Gorssel HOLWERD

23. Léon van der Meij DOKKUM

Johan Lammering HOLWERD

24. Elly Bolsius DOKKUM

Eigenaar groepsaccommodatie / Commissielid DS

25. Justin Kappert HOLWERD
26. Robert de Wit KOLLUMERPOMP
Manon van der Meij-Baron DOKKUM
Pedagogisch medewerker

5

28. Jaap van der Pol BURDAARD
30. Jan Brinkman HANTUMHUIZEN

Minke Schouten KOLLUMERPOMP

32. Yvonne Hiemstra EE
33. Wies Boonstra METSLAWIER

Jesse Nutma DOKKUM

8

STEM DAAROM S!N
op woensdag 21 november a.s.

31. Ton Stierhout BURDAARD

Recreatieondernemer

Student Vastgoed & Makelaardij

Want hoe meer stemmen we
halen, hoe meer kans we maken
om deel uit te gaan maken van
het nieuwe College.

27. Douwe Kuipers HOLWERD
29. Esther Hilderink KOLLUM

6

7

Bij voorbaat hartelijk dank voor
uw steun!

WWW.SIN.FRL
Wilt u meer over ons, onze standpunten en activiteiten
weten, kijk dan op onze website of neem contact met ons op.

Marcel Tubben DOKKUM
Meteoroloog

Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N)
Jelle de Vries FERWERT
Student Communicatie- en Informatiewetenschappen

10

SOCIAAL IN NOARDEAST-FRYSLÂN

p/a Jouke Douwe de Vries
K. van Dijkstrjitte 22
9103 NS DOKKUM
Tel. (0519) 296049

9

E-mail:
sociaalinnef@gmail.com

Kiki Schrier LICHTAARD
Oud-bestuurslid GroenLinks
Foto’s: Annelies Bosch

SOCIAAL EN
LOKAAL
www.sin.frl
S!N is een samenwerkingsverband
van Dongeradeel Sociaal, GroenLinks,
SP en leden van D66 en PvdA

DONGERADEEL

SOCIAAL

DE DORPEN
Jouke Douwe
de Vries
lijsttrekker

Wij zijn de nieuwe lokale partij S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân).
Wij doen op 21 november 2018 mee aan de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.
S!N is een samenwerkingsverband van de partijen Dongeradeel Sociaal,
GroenLinks en SP, waarbij ook leden van D66 en PvdA zich hebben
aangesloten. Onze lijsttrekker is Jouke Douwe de Vries, de huidige
fractievoorzitter van Dongeradeel Sociaal in de raad van Dongeradeel.

WAT WILLEN WIJ?
S!N wil, net als Dongeradeel Sociaal nu, een stevig sociaal geluid laten
klinken in de nieuwe gemeente. Dat betekent geen geldverslindende
projecten meer, zoals de Súd Ie en de Markt in Dokkum, maar meer geld
voor voorzieningen, vooral ook op de dorpen.
Daarnaast bleven de afgelopen jaren miljoenen over in het Sociaal Domein.
Die moeten niet gebruikt worden om gaten in de gemeentebegroting
te dichten, zoals de laatste jaren gebeurde, maar die moeten worden
ingezet voor beter en betaalbaar WMO-vervoer, armoedebestrijding, het
tegengaan van wachtlijsten en nieuw jongerenbeleid.
Tot slot bereiken ons steeds meer alarmerende berichten over de natuur
en ons milieu. Zo loopt het aantal weidevogels, bijen en insecten hard
terug. Met alle gevolgen vandien. Wat ons betreft moet er
snel beleid komen om daar iets aan te doen.

S!N vindt dat er, naast Dokkum, ook aandacht
moet zijn voor de dorpen in Noardeast-Fryslân.
Wij willen ons inzetten om de voorzieningen op de
dorpen overeind te houden. Ondanks de bevolkingskrimp moeten scholen, sport, winkels, dorpshuizen,
zorginstellingen en bedrijven voor de dorpen
behouden blijven. Het moet aantrekkelijk zijn
om in één van onze prachtige dorpen te
gaan wonen en te blijven
wonen.

KOLLUM

Wij zijn tegen de sluiting van de vestiging in
Kollum van sociale werkvoorziening NEF. Mensen die bij
NEF ‘beschut werk’ doen of reïntegreren op de arbeidsmarkt,
moeten dit op zo kort mogelijke afstand van huis kunnen doen.
Wij zijn voorstander van de realisatie van integrale kindcentra. Wij
juichen de komst van een Kindcentrum in Kollum, waarbij twee
basisscholen en de kinderopvang onder één dak
worden gebracht, dan ook toe.
Wij willen dat de huidige afvaldepots
open blijven, dus ook die in
Kollum.

EEN GREEP UIT
ONZE STANDPUNTEN
VOOR ENKELE
DORPEN

TERNAARD

Wij zijn tegen de plannen voor gaswinning bij
Ternaard. Wij zijn ook tegen het omgevingsproces
dat bedoeld is om geld te slaan uit de gaswinning.

S!N had verzorgingshuis Spiker graag willen behouden.
Het is een gemiste kans dat het initiatief vanuit het
dorp voor een nieuw zorgconcept geen kans
heeft gekregen. Wij zullen ons inzetten
om de ouderenzorg in Ternaard
S!N vindt dat er opnieuw een dorpen- en
in stand te houden.
wijkenfonds moet komen om projecten te kunnen
financieren voor het opknappen van dorpen en wijken
in onze gemeente. Breed gedragen plannen, zoals
in de dorpsvisie van Ferwert en Hegebeintum,
ondersteunen wij van harte.

FERWERT

De nieuwbouw van het Dockingacollege in Ferwert moet
doorgaan.
Rebecca Slijver
Dokkum
nr. 3

WAT WILLEN WIJ NOG MEER?
Meer inspraak van burgers. Duidelijke signalen vanuit de samenleving
mogen niet langer worden genegeerd. Wij denken daarbij aan de
4000 handtekeningen tegen de plannen voor de Markt in Dokkum
en het vergeefse pleidooi van veel Hallumers voor het clusteren van
sportvoorzieningen in het centrum van hun dorp.
Wij zijn tegen de plannen om gas te winnen d.m.v.
fracking bij Blije en aan de oostkant van
onze gemeente bij Munnekezijl,
Warfstermolen en Burum.
Winkeliers mogen zelf
besluiten of ze op
zondagmiddag open
gaan.

Sjoerd Keizer
Triemen
nr. 2

Wij steunen grote en
kleine initiatieven
voor het opwekken
van schone energie.

S!N heeft zich steeds
verzet tegen de rigoreuze
bomenkap in de gemeente.
Er moet veel meer balans komen
in het groenbeheer.

LEES ONS HELE VERKIEZINGSPROGRAMMA
OP WWW.SIN.FRL

DOKKUM
Sportverenigingen en omwonenden kunnen zich niet vinden in
de laatste schetsen voor de herinrichting van het Harddraverspark. De
inspraak is dan ook zwaar onder de maat. Wij zijn voor het (goedkopere)
plan waar de verenigingen en camping eerder zelf al mee kwamen.
Medisch Centrum Sionsberg in Dokkum vinden wij van groot belang voor
de regio. Wij zouden graag zien dat er weer een zo breed mogelijk aanbod aan
ziekenhuiszorg zou worden aangeboden. Dus mét een 24-uurs spoedeisende hulp
en mét uitgebreide geboortezorg.
Welzijnswerk, voor zowel jong als oud, vinden wij erg belangrijk. Zo blijven we ons
inzetten voor het Bolwerk en het betaalbaar houden van de activiteiten. Ook het
jongerenwerk, met name in het Fûgellân, moet nieuw leven worden ingeblazen.

