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Dit zijn de drie W’s van de Wad’npartij. Ze vatten op de kortst mogelijke
manier ons programma samen en ze zijn met elkaar verbonden. We
lichten ze in drie advertenties toe.

Thema Welzijn: Een ruim begrip waar alles onder valt
dat maakt dat de mens zich goed voelt. Dus Groen,
Onderwijs, Cultuur, Sport, Jeugdzorg, Ouderenzorg,
Volksgezondheid (bijv. de uitstoot van zeer gevaarlijke stoffen door de Afvaloven; niemand heeft het er
meer over, maar het blijft doorgaan), bodemdaling
door de zoutwinning, enz. Allemaal niet los te zien

van een leefbare maatschappij, waarin de mens zich
wel bevindt. Daar houden wij scherp oog op, zonder
extreem te worden. En i.t.t. meneer Jetten, de nieuwbakken minister van energie en milieu vinden wij
haalbaarheid en betaalbaarheid wel van groot belang.
Ook daar gaan deze verkiezingen over.

Wat wil of vindt de WAD’N PARTIJ? verhoudingsgewijs weinig geld gaat de gemeenten kan leggen.
Wij vinden Harlingen een te stenige naar “kleinere” (binnen)sporten en U ziet: wij laten ons niet verleiden tot
gemeente, daar mogen heel wat extra daarnaast dat de gemeente wel heel details op de vierkante millimeter die
gemakkelijk inefficient gebruik van aan de gemeenten worden overgelabomen bij.
Mede ter versterking van de soci- voetballocaties accepteert.
ten om over te bakkeleien, maar legaal-economische infrastructuur zou
gen de verantwoordelijkheid waar die
er gekeken kunnen worden naar uit- Verantwoordelijkheid
thuishoort.
breiding van ons onderwijsaanbod. Op het gebied van jeugdzorg, oudeWe hebben goed basis- en middelbaar renzorg en volksgezondheid zijn ge- Kostenvoorbeeld
onderwijs. En daarnaast de Maritieme meenten vaak vooral uitvoerder van Voorbeeldje uit de gezondheidszorg:
Academie. In die richting denken we: regeringsbeleid. Daar word je dus niet door technische en wetenschappelijzoeken naar een niche in de onder- vrolijk van. En voorzover de gemeen- ke ontwikkelingen is zo langzamerwijsmarkt met een specialistihand “alles” mogelijk, maar
sche HBO-opleiding.
betekent dat ook dat alles dan
Oorlog is de meest extreme vorm
Aan cultuur doet Harlingen
maar moet kunnen? Ongeacht
van ondermijning van ons welzijn.
naar onze mening sinds jaar en
de soms gigantische kosten?
Dat dringt nu toch wel weer tot ons door.
dag te weinig. Natuurlijk klopSimpel modern vraagje: Moet
te er iets niet aan de opzet van Trebol, ten er wel over gaan, wordt het veelal iedereen die dat wil zich kunnen laten
maar het gemak waarmee de gemeente uitbesteed aan zgn. Gemeenschap- “ombouwen” tot man of vrouw? Op
Trebol verloren heeft laten gaan zon- pelijke Regelingen, samenwerkings- kosten van de buren, om het simpel te
der na te denken over de consequen- verbanden van meerdere gemeenten. stellen. Daar gaat Harlingen niet over,
ties is toch wel treurig. En ondertussen Ligt an sich voor de hand, maar om- maar het schetst de dilemma’s. En het
wachten we zo langzamerhand met dat de gemeenten (lees: gemeentera- raakt Harlingen wel degelijk. Hoe
smart op de toegezegde evaluatie van den) daar vervolgens weinig over te meer er technisch kan, en dan blijkhet zogenaamde “culturele centrum” zeggen hebben, komt het dus neer op baar ook “moet kunnen”, hoe meer de
(HannemaHuis/Bieb/boekhandel).
wel verantwoordelijk, maar geen zeg- gewone burger het gaat merken in zijn
Zo weinig aandacht als Harlingen genschap. Dan kun je het maar beter belastingaanslag of ziektekostenpreheeft voor cultuur, zo veel is er voor overhevelen naar de provincie. Of te- mie. Wij plaatsen hier vraagtekens bij.
sport. Daar is niets mis mee, maar er rug naar de regering die dan ook niet Technisch is zo langzamerhand the
zijn wel een paar kanttekeningen te langer de financiele verantwoordelijk- sky the limit, maar dat geldt niet voor
plaatsen. In de eerste plaats dat er heid, met extreme bezuiningingen, bij het geld.
Politiek kan soms heel simpel zijn. Neem nou Harlingen. sport. Meer verantwoordelijkheid van de
WELZIJN.Teweinigaandachtvoorcultuur(ookbelangrijk gemeente betreffende volksgezondheid.
voor het speerpunt toerisme). Te eenzijdige nadruk in de 
Er is een alternatief:

