
Goede treinen en bussen

Het is belangrijk dat mensen gemakkelijk naar hun 

werk, school, de stad of het ziekenhuis kunnen 

reizen. En ook naar andere plaatsen in Nederland. 

Dat betekent dat er in heel Fryslân goede treinen en 

bussen moeten zijn. Wij vinden dat dit nog wel beter 

kan.

 Meer toeristen in Fryslân

Fryslân is een mooie provincie om vakantie te vieren. 

Het is heel belangrijk dat er goede autowegen, 

fietspaden, wandelpaden en vaarroutes zijn. Hoe 

meer toeristen er naar Fryslân komen, hoe meer 

banen dat oplevert voor inwoners van Fryslân.  

Meer mensen aan het werk

Wij willen dat bedrijven waar mensen werken de kans 

krijgen om verder te groeien. Als dat lukt, kunnen er nog 

meer mensen gaan werken. 

Makkelijker  
een bedrijf beginnen

Wij willen dat het makkelijker wordt om een eigen bedrijf 

te beginnen. Er zijn meer bedrijven nodig die mensen 

een baan geven die al heel lang geen werk meer hebben 

of die een beperking hebben.  

Geen koopzondagen

Wij vinden het niet goed als de winkels elke zondag 

open zijn. Kleine winkeliers zijn dan nooit meer vrij. 

Of ze verliezen hun klanten omdat die naar de grote 

winkels gaan die wel altijd open zijn. Uiteindelijk zullen 

de kleine winkels het dan niet meer redden. Dat willen 

we niet. Daarom willen wij dat de winkels op de meeste 

zondagen dicht blijven.
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GELOOF IN WERK

Mensen worden gelukkig als ze bezig zijn met dingen die ze goed kunnen. Daarom is het 

belangrijk dat iedereen een opleiding kan volgen en werk vindt dat bij hem past. Helaas 

zitten nu heel veel mensen zonder werk. Wij willen dat de overheid nog meer haar best 

gaat doen om er nieuwe banen bij te krijgen. Want als je werkt, doe je mee en ben je 

meer betrokken bij alles wat er gebeurt. 

Fryslân


