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Inleiding
Beleid zou veel meer vanuit de dorpen ontwikkeld moeten worden, ongeacht het onderwerp. Dit
betekent dat ambtenaren van Aa en Hunze meer werkbezoeken in dorpen moeten afleggen.
Regelmatig dringen we erop aan besluiten niet vanachter een bureau te nemen, maar op locatie.
Beoordeel in het veld, en niet enkel vanaf een kaart of plattegrond. En luister naar de kennis in
het gebied. Wat ons betreft kan een organisatie zoals Dorpsbelangen daarbij als intermediair
optreden.
Als gemeenteraad vertegenwoordig je de inwoners en ondernemers in een gemeente. Dit is
weleens lastig, omdat elk besluit voor- en tegenstanders kent. We maken daarin keuzes die
passen bij onze achtergrond en gaan voor het algemene belang. We stellen kaders en bepalen op
hoofdlijnen wat er nodig is in Aa en Hunze. Het college gaat hier vervolgens mee aan de slag. We
moeten reële doelen stellen. Niet alles is maakbaar. Lukt iets niet, dan moet uitgelegd kunnen
worden waarom het niet lukt. We moeten duidelijk zijn in de keuzes die we maken, en waarom
we die keuzes maken.
De gemeente is dienstverlenend. Ook wij zien dat de dienstverlening beter moet dan de
afgelopen jaren. Met name als het gaat om het contact met de inwoners. Denk aan de
bereikbaarheid, niet nagekomen (telefoon)afspraken of vergunningaanvragen die onnodig
ingewikkeld gemaakt worden. Dit moet anders.
Ondanks dat, hebben we het als inwoners en ondernemers goed in Aa en Hunze.
We zijn een financieel gezonde gemeente. Dat willen we graag blijven. Het niveau van de
voorzieningen moet op peil blijven, terwijl we de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk willen
houden. Daarom nemen we onze besluiten kostenbewust.
Ons verkiezingsprogramma is niet veel anders dan voorgaande edities. Het gaat om kleine
verschillen. Wat ons betreft blijven de inwoners en ondernemers voorop staan. In ons
verkiezingsprogramma geven wij weer hoe wij de komende periode willen werken. De inhoud
kwam tot stand na gesprekken met inwoners en ondernemers uit de verschillende dorpen.
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1.

Wonen en Leven

Het is goed toeven in onze dorpen. En dat willen we graag zo houden. Dit betekent dat we
aandacht moeten blijven houden voor de leefbaarheid. Niet alle dorpen zijn gelijk. Dorpen die
meer moeite hebben om voorzieningen in stand te houden, mogen extra hulp van de gemeente
verwachten.

1.1 Zoek naar een oplossing voor de woningproblematiek
De woningvraag neemt toe. Dit geldt voor alle doelgroepen. We zetten in op nieuwe
levensloopbestendige woningen. Daarnaast ligt onze focus op betaalbare starterswoningen.
Een grote zorg is de betaalbaarheid van de woningen. Bij woningverkoop wordt momenteel
enorm overboden. Woningzoekenden uit eigen omgeving kunnen daar niet tegenop. Hier moet
aandacht voor komen. We moeten op zoek naar een oplossing. Zo zijn we bijvoorbeeld bij kavelof woninguitgifte voor de gedachte dat belangstellenden met een sociale of economische binding
weer voorrang kunnen krijgen.
Een initiatief voor nieuwbouw, in welke vorm dan ook, wordt wat ons betreft altijd gestaafd met
een behoefte-inventarisatie door de initiatiefnemers. Dit geldt ook voor eventuele
ontwikkelingen rondom Tiny Houses. Bouwen waar al infrastructuur ligt, heeft onze voorkeur.
Daarbij moeten we ruimer kijken naar mogelijkheden voor woningbouw buiten de bebouwde
kom, als dit zo uit komt.
Bij nieuwe woongebieden gaan we uit van een realistische verhouding koop- en betaalbare
sociale huurwoningen. Samen met woningcoöperaties moeten we de woningbehoefte blijven
inventariseren en aan de hand van een uitvoeringsagenda verplichte prestatieafspraken maken,
inclusief afspraken over woningen van deze tijd. Dus herstructureren als dat nodig is.
Momenteel hebben we te maken met twee woningcoöperaties in onze gemeente. Wij zijn
voorstander van één woningcoöperatie.

1.2 Denk mee als inwoners er niet uit komen
Aanvragen voor bouw en/of verbouw moeten gemakkelijk door inwoners zelf kunnen worden
gedaan. We verwachten hier een adequate dienstverlening. Lukt het de inwoners niet, dan moet
de ambtelijke dienst meedenken. Bij bouw en verbouw is de welstand een belangrijk onderdeel.
Niet teveel regels, maar wel duidelijke kaders met redelijk eisen, waarbij we niet mogen
verzanden in subjectieve voorkeuren of iets mooi of niet mooi is.

1.3 Zorg voor voldoende woonplek voor ouderen, ook in de kleinere dorpen
Het aantal ouderen zal de komende jaren steeds harder stijgen. Ook het aantal alleenstaande
ouderen dat zelfstandig thuis woont zal steeds groter worden. Iedereen moet gezond en veilig in
eigen huis kunnen blijven wonen, of in ieder geval in eigen dorp. Woningen moeten daarom
levensloopbestendig worden gemaakt. De blijverslening van de gemeente kan hier iets in
betekenen.
De tendens van de ontwikkeling van een gezamenlijke woonruimte voor ouderen met de
mogelijkheid tot zorg, blijven wij stimuleren. Zoals bijvoorbeeld het plan voor het
appartementencomplex voor ouderen in Grolloo.

1.4 Stimuleer plannen ter bevordering van de levendigheid
Onze dorpen zijn levendig. Daar waar inwoners ideeën hebben om de inrichting te verbeteren
ter bevordering van die levendigheid, stimuleren wij dat. Het terugbrengen van de vaart in
Gasselternijveen is zo’n initiatief. Dit geeft het karakter weer van het dorp. Dit voorbeeld is
overigens niet iets wat we als gemeente alleen kunnen dragen. Dit moeten en kunnen we
gezamenlijk met partners doen.
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1.5 Breng het Leefbaarheidsfonds meer onder de aandacht
Leefbaarheid is een breed begrip, en dat geldt ook voor de inzet van ons Leefbaarheidsfonds.
Met het Leefbaarheidsfonds wil de gemeente op een praktische wijze een bijdrage leveren aan
initiatieven binnen de gemeente Aa en Hunze. Vanuit de dorpen kan advies, ondersteuning en
mogelijk een financiële bijdrage uit dit fonds gevraagd worden. Dit fonds moet vaker onder de
aandacht worden gebracht.

1.6 Lever een bijdrage aan de renovatie van dorpshuizen
Wij blijven dorpshuizen ondersteunen, mits deze gedragen worden door de dorpen zelf. We
staan nog steeds achter de 70/30 regel. Van het groot onderhoud wordt 70% door de gemeente
betaald en de rest gebeurt door zelfwerkzaamheid of wordt betaald met fondsen. De gebouwen
en de inrichting van de dorpshuizen moeten van deze tijd zijn en bruikbaar naar behoefte. Ligt
er een gedegen plan voor aanpassing van een dorpshuis, dan willen wij hier onze bijdrage aan
leveren. Denk aan De Eekhof (Ekehaar) en het Markehuis (Grolloo). Voor alle dorpshuizen geldt
dat zij zelf moeten zorgen voor de exploitatie.

1.7 Adviseer en ondersteun dorpen met gedragen plannen
Vrijwilligers zijn de smeerolie in de samenleving. Dankzij deze vrijwilligers blijven dorpen
levendig en is het er goed wonen. Impuls is daarin waar nodig een dienstenmakelaar. Deze
organisatie maakt nieuwe inwoners, inclusief inburgeraar, attent op het werk als vrijwilliger. En
organisaties kunnen vrijwilligerswerk aanbieden bij Impuls.
Dit is echter maar een klein deel van het totaal aantal vrijwilligers in onze gemeente. Denk aan
alle organisaties, coöperaties en (sport)verengingen en dergelijke. De gemeente heeft geen zicht
op al deze vrijwilligers. Vaak worden zaken binnen het dorp geregeld door vrijwilligers. Het is
aan de gemeente om dorpsinitiatieven mogelijk te maken. Het ene dorp zal daarbij meer advies
vragen van een gemeente dan de andere. Vaak redden de dorpen zich dan zelf.

1.8 Activeer een vrijwilligersfonds
De gemeente geeft waardering aan vrijwilligers door een open uitnodiging te publiceren voor
een festival of uitvoering. Als dank voor hun inzet. Maar de vraag is welke vrijwilligers hiermee
worden bereikt. Een groot deel van de vrijwilligers meldt zich hiervoor niet aan. Vaak te
bescheiden of geen behoefte. Wij stellen daarom voor het geld dat besteed wordt aan de huidige
opzet te stoppen in een fonds waar organisaties met vrijwilligers een beroep op kunnen doen.
Voorwaarde is dat het geld besteed wordt aan een schouderklopje voor de vrijwilligers in de
vorm van een attentie of activiteit. Het gaat hierbij om het gebaar. Hier moet een
vrijwilligersfonds voor komen.

1.9 Stimuleer dorpen hun naoberschap uit te dragen bij nieuwe inwoners
Op het platteland spreekt men vaak over naoberschap, het er voor elkaar zijn. Hulp aanbieden,
maar ook hulp durven vragen. Dit begint met elkaar kennen en vooral elkaars gewoonten
kennen. We verwelkomen de laatste jaren regelmatig nieuwe inwoners. Dorpen doen dit op hun
eigen manier. Wij willen de dorpen stimuleren om voor nieuwe inwoners een dorpsbijeenkomst
te organiseren, door hiervoor een vergoeding mogelijk te maken vanuit het Leefbaarheidsfonds.

1.10 Denk na over de wijze van participatie
Bij besluiten en uitvoering van grotere projecten moeten inwoners betrokken worden. De
manier waarop is wat ons betreft afhankelijk van de impact van een besluit. Hebben mensen er
last van, voordeel bij of verandert er iets in de directe leefomgeving, dan moeten inwoners mee
kunnen praten. Luisteren naar andere ideeën is goed, maar participatie is wat ons betreft niet
altijd het aanpassen van een denkrichting omdat inwoners het er niet mee eens zijn. Het
algemeen belang gaat altijd nog voor het individueel belang of dat van een beperkte groep.
Participatie is wél het vragen van de inwoners naar bijvoorbeeld een geschikte
uitbreidingslocatie voor het dorp.
6
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2.

Zorg

Omdat de zorgtaken Wmo en Jeugdzorg een aantal jaren terug zijn overgedragen aan de
gemeente, kunnen we directer en samen met inwoners en instanties mooie voorzieningen en
goede hulp bieden aan de mensen die dat nodig hebben. Maar, dit gaat niet vanzelf.

2.1 Heb aandacht voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
In onze gemeente leven meerdere inwoners die langere tijd niet gewerkt hebben, vanwege
ziekte of om andere redenen. Voor die mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt,
willen we graag extra aandacht. Wat ons betreft wordt dit zo lokaal mogelijk ingevuld. Met
actieve en deskundige begeleiding van ondernemers, en goede contacten met Werkplein
Drentsche Aa. Dit is de instantie die dit, samen met de ondernemers in de omgeving, moet
uitvoeren.

2.2 Neem processen zorgondersteuning onder de loep
De zorgondersteuning is en blijft belangrijk. Op de meeste zorgregels hebben we als gemeente
geen invloed. Wel op de Wmo. En die kunnen we anders organiseren. Wij vinden dat het geld
gebruikt moet worden waar het voor bedoeld is. Processen kunnen eenvoudiger. Kosten kunnen
omlaag. Door een en ander efficiënter te organiseren, kunnen we besparen op de uitgaven. Een
voorbeeld hiervan is het van ver laten komen van specialisten voor (her)beoordeling. Graag
nemen we dit de komende periode goed onder de loep.

2.3 Ontwikkel de rol van de dorpscoördinator
Impuls speelt een belangrijke rol bij de ouderenzorg. Er zijn nog steeds kwetsbare alleenstaande
ouderen die zich zeer eenzaam voelen. De centrale huiskamers in de verschillende dorpen
bieden de gelegenheid om te ontmoeten. Daarbij wordt de rol van de dorpscoördinator wat ons
betreft verder ontwikkeld en fijn geslepen. Het is juist de fysieke aanwezigheid van de
dorpscoördinator die het verschil maakt. Zo’n coördinator past zich aan naar de behoefte van
het dorp. Hij/zij weet de weg te vinden en heeft het vertrouwen van de inwoners. De
fundamentele rol daarbij is het optimaal inzetten van de burgerkracht in een dorp, zodat zo’n
dorpscoördinator goed ondersteund kan worden door vrijwilligers. De dorpen die een
dorpscoördinator willen, moeten dus eerst nagaan waar de behoeften in het dorp liggen en wat
de dorpsbewoners zelf kunnen bieden.

2.4 Stimuleer initiatieven voor gezond gedrag
We stimuleren initiatieven om gezond gedrag te bevorderen. Zoals de initiatieven in de dorpen
om eens in de zoveel tijd samen te eten. De zogenoemde dorpsmaaltijden. Het
Leefbaarheidsfonds kan hierin financiële ondersteuning bieden.
Daarnaast ondersteunen we initiatieven om jongeren en ouderen meer te laten bewegen. Dit is
van belang voor het lichamelijk, mentaal en sociaal functioneren.

2.5 Zoek naar effectieve werkwijze voor de Jeugdzorg
De kosten voor de Jeugdzorg zijn enorm. Dit gaat ten koste van andere belangrijke gemeentelijke
taken. Wij denken dat dit anders kan. Het blijkt dat in gemeenten waar het aantal aanbieders van
Jeugdzorg fors toenam, ook de uitgaven voor Jeugdzorg fors gestegen zijn. Door het grote aantal
aanbieders wordt er nauwelijks samengewerkt en zijn er onnodig veel overheadkosten.
Bovendien zien wij dat in dit bestel het belang van het kind niet altijd centraal staat. Wat ons
betreft beperken we het aantal zorgaanbieders voor de Jeugdzorg en gaan we over tot één
dossier per kind. We moeten op zoek naar een effectievere werkwijze, die een betere
kostenbeheersing voor de Jeugdzorg tot gevolg heeft.
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3.

Economie en Ondernemen

Het ondernemerschap groeit. Er komen steeds meer jonge ondernemers bij. En dat is positief.
Het is van belang dat de gemeente deze ondernemers faciliteert. In onze gemeente is ruimte om
te ondernemen. We willen voor ondernemers geen strengere regelgeving of normen dan dat er
landelijk en provinciaal al gelden. Ook bij ondernemerschap gaan we uit van het ja-tenzijprincipe. De gemeente zit daarbij wat ons betreft naast de ondernemer en zorgt voor advies en
ondersteuning.

3.1 Geef ondernemers ruimte zich te ontwikkelen
Ondernemerschap in een woonwijk of kleiner dorp kan, mits dit geen overlast en/of gevaar
veroorzaakt voor de omgeving. Grotere panden als boerderijen zijn hiervoor zeer geschikt.
Ondanks dat we vinden dat ondernemerschap in een woonwijk of dorp moet kunnen, stimuleren
we bedrijventerreinen bij de grotere kernen. Dit betekent dat daar voldoende ruimte moet zijn.
De gemeente speelt hier al op in door te onderzoeken of uitbreiding van Bloemakkers Gieten
mogelijk is en door bij Rolde het Ambachtenterrein toe te staan. Het stimuleren, verbinden en
het delen van kennis kan gecoördineerd worden door de gemeente.

3.2 Ondersteun de vitalisering van de recreatiesector
Aa en Hunze is één van de grootste toeristische gemeenten van Drenthe. Met de
recreatieondernemers wordt gekeken naar vitaliteit, een goede ontwikkeling die zowel
ondernemers als gemeente ten goede komt. Diversiteit versterkt de aantrekkingskracht. Het
stimuleert de economie, zorgt voor werkgelegenheid, vergroot de leefbaarheid en geeft kansen.
Voorwaarde is het verbeteren van de recreatievoorzieningen als fiets- en wandelpaden, ruiteren mountainbikeroutes.

3.3 Heb oog voor de landbouwsector
Ondanks dat er de afgelopen jaren veel landbouwgrond is omgezet in natuur is de
landbouwsector, naast het midden klein bedrijf (MKB) en de toeristische sector, een belangrijke
economische pijler in onze gemeente. Door herinrichting zijn de beekdalen verbeterd, maar daar
waar nu nog natuuropgaven liggen, staat voor ons vrijwillige medewerking van de
grondeigenaren voorop. De landbouw bepaalt grotendeels ons huidige unieke landschap. Dit
moeten we beschermen.
Net als de MKB en recreatieondernemers moeten ook landbouwers hun werk goed kunnen doen.
Dit betekent dat er wederzijds begrip moet zijn bij bijvoorbeeld weggebruik tijdens onder
andere de oogsttijd.
Voor de recreatiesector is er de mogelijkheid een tweede bedrijfswoning te bouwen, voor de
landbouw is die mogelijkheid er nog niet. Steeds vaker zien we dat een boerenbedrijf niet door
één gezin wordt gerund. Een tweede woning met eigen privacy en woongenot moet daarvoor
mogelijk zijn.
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4.

Groenonderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbaar groen. Vanaf 2021 is dit
georganiseerd met kernteams. Dit heeft een periode nodig om goed te kunnen functioneren. De
kernteams zijn verantwoordelijk voor hun eigen gebied. Wat ons betreft is de voorman van het
team herkenbaar én bereikbaar voor de inwoners van dat gebied.

4.1 Sta open voor bermbeheer door de dorpen zelf
We wachten de uitkomsten van de pilot ecologisch bermbeheer af. Wat daar ook uitkomt, de
wegkanten van de bermen moeten kort gehouden worden voor de veiligheid van het verkeer.
Binnen de bebouwde kom willen we het openbaar groen kort houden. We ondersteunen
initiatieven waarbij dorpen zelf de bermen bij houden, zoals bijvoorbeeld in Eexterzandvoort.

4.2 Zaai bloemenmengsels voor de biodiversiteit
Op het gebied van biodiversiteit sluiten we aan op provinciaal en landelijk beleid. Wij gaan ervan
uit dat de gemeente op eigen terreinen en overhoekjes kruiden- en bloemenmengsels zaait en
insectenhotels plaatst waar dat kan.

4.3 Bestrijd exoten en andere schadelijke planten
Woekerplanten in bermen, overhoekjes en op terreinen van de gemeente, die hier van
oorsprong niet voorkomen, moeten ten allen tijde worden bestreden. Doen we dit niet, dan
worden deze planten als grote berenklauw, waternavel en Japanse duizendknoop een ware
plaag. Ook het voor vee en paarden giftige jakobskruiskruid moeten we bestrijden. Wij willen
dat hier beleid voor wordt opgesteld, zodat het onderdeel wordt van het beheer en onderhoud.
Daarnaast moet de gemeente in overleg met andere overheden en terreinbeheerders, zodat ook
zij deze schadelijke planten op hun grond in onze gemeente bestrijden.
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5. Energie en Milieu
Bewuster omgaan met energie en milieu is essentieel voor een leefbare toekomst. Daarbij moet
de gemeente het goede voorbeeld geven, door bijvoorbeeld over te stappen op elektrisch
vervoer zodra het wagenpark vervangen wordt. En zal de gemeente moeten investeren in
meerdere laadpalen op logische plekken in de gemeente.

5.1 Steun alternatieve energie op initiatief van de dorpen
Daar waar initiatieven komen vanuit de dorpen voor alternatieve energie ondersteunen we
deze, indien dit passend is in de omgeving. Of dit nu om waterstof, wind of zon gaat. Gaat het om
zonne-energie dan gaat onze voorkeur uit naar plaatsing op daken in plaats van op
(landbouw)grond of water. En we zijn er voorstander van dat het eigendom van deze
alternatieve energie in het dorp blijft. De ontwikkelingen rondom waterstof blijven we volgen.

5.2 Maak kleine windmolens bij bedrijven mogelijk
Wij staan achter het in 2020 door ons vastgestelde beleid voor zonne-energie én kleinschalige
windenergie bij landbouwbedrijven in het buitengebied. Daarnaast moeten er ook
mogelijkheden komen voor ondernemers in zowel buiten- als bebouwd gebied.

5.3 Behoud huidige afvalsysteem
We zijn voor het behoud van het huidige afvalsysteem en tegen differentiatie naar gewicht. Wel
moet de afvalscheiding beter. Goede communicatie is van belang. Niet alleen vertellen wat er in
de oranje Plastic-Metalen-Drinkkartons-container mag, maar ook wat er niet in de grijze
Restafval-container thuis hoort. Alleen permanente aandacht ondersteunt de
gedragsverandering van de inwoners. Zo kunnen we samen de afvallasten zo laag mogelijk
houden.

5.4 Plaats afval- en hondenpoepbakken op logische plekken
Zwerfvuil is een steeds groter wordend probleem. Het heffen van statiegeld op blik en petflessen
kan de hoeveelheid zwerfvuil verminderen, maar wij zien dit niet als totaaloplossing. Wij zijn
daarom voor het uitbreiden van de blikvangers en het plaatsen van afvalbakken bij bankjes die
verspreid staan in onze gemeente.
Daarnaast zien we graag speciale hondenpoepbakken op logische plekken in de verschillende
dorpen. Zowel de afvalbakken als de hondenpoepbakken moeten uiteraard wel worden geleegd.
Wat ons betreft gebeurt dit door de groenploeg van de gemeente.

5.5 Maak inbreng verzameling groot groenafval mogelijk
Groot groenafval kan twee keer per jaar twee weken lang tijdens de takkendagen gratis worden
afgegeven. Die periode van twee weken is ontstaan voor een betere spreiding in verband met
Corona. Wat ons betreft houden we dit zo. De gratis takkendagen zijn een prima geste. Wel
moeten we het mogelijk maken om met groter materieel de stort op te kunnen rijden. Daarmee
stimuleren we de inwoners om gezamenlijk takken te komen brengen. Óf we moeten inwoners
de mogelijkheid bieden hun takkenafval in die periode op een centrale plek in het dorp te
brengen, waar de gemeente het vandaan haalt. Dit scheelt enorm in het aantal
verkeersbewegingen. Daarnaast willen wij inwoners stimuleren als ze er ruimte voor hebben om
groenafval zelf te composteren. De gemeente zou hier heel goed in kunnen ondersteunen door
het geven van informatie.
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5.6 Stimuleer deelname landelijke opschoondagen
De gemeente faciliteert in materialen en afvalzakken tijdens de speciale landelijk
opschoondagen. Hier kan en mag wat ons betreft steviger over worden gecommuniceerd om
inwoners te enthousiasmeren hier iets mee te doen.

5.7 Sorteer voor op klimaatverandering
Aa en Hunze heeft in 2020 een stresstest gedaan om inzichtelijk te maken waar binnen
Ruimtelijke Ordening (RO) ‘probleempunten’ liggen voor de toekomst. Dit gaat om
overstroming, wateroverlast, droogte en hittestress.
Duidelijk is dat er steeds vaker hevige piekbuien vallen en dat straten tijdelijk blank blijven
staan. Dat is geen probleem, maar het mag uw woonruimte natuurlijk niet binnen stromen.
Kritische plekken moeten worden opgelost, om risico’s te mijden. Daarbij vragen we ook de
inwoners zelf om actie te ondernemen door het erf niet volledig te verharden en ruimte over te
laten waar regenwater via de grond weg te kan lopen. De gemeente zelf kan Wadi’s aanleggen op
overhoekjes. Op deze plekken is ruimte voor regenwater dat hier langzaam de grond inzakt.
Wadi’s helpen tegen wateroverlast én droogte. Door meer water in de gemeente te kunnen
bergen, in wadi’s of vijvers, werken we mee aan het tegengaan van droogte.
Hittestress kan worden voorkomen door het planten van bomen of het aanbrengen van groene
daken. Dit is met name bij verzorgingshuizen als Dekelhem (Gieten) en De Wenning (Rolde) van
belang. Aa en Hunze is een redelijk groene gemeente. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen
moeten we rekening blijven houden met voldoende groene invulling.

5.8 Gas- en zoutwinning
Ook de gas- en zoutwinning houdt de gemoederen in onze gemeente bezig. Daar waar schade
ontstaat, moet dit worden gecompenseerd. Het loket voor inwoners waar ze terecht kunnen met
vragen en het melden van schade blijft een belangrijk aandachtspunt. Dit moet gelden voor ons
hele gebied. En alle woningen die in het aardbevingsgebied staan moeten vallen onder de
Waardedalingsregeling Instituut Mijnbouwschade.
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6.

Grondbeleid

Wij staan achter een actief grondbeleid. Dit betekent dat we stimuleren dat de gemeente
strategisch nadenkt over bepaalde grond aan- en verkoopkeuzes. De gemeente is geen
ondernemer of projectontwikkelaar, maar het kan helpen om de gemeentelijke taken beter uit te
kunnen voeren. Denk daarbij aan het woonbeleid, het maken van ruimte voor ondernemers,
grondruil en/of compensatiegrond. De gemeente moet een grondpositie hebben voor
ontwikkeling. Eventueel kan de gemeente de grond in erfpacht geven.
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7.

Verkeer en Vervoer

Onze gemeente is een grote plattelandsgemeente met relatief veel kilometers aan wegen. Veilige
bereikbaarheid met de auto, openbaar vervoer, te fiets of te voet is altijd van belang.

7.1 Ga voor verbeteren van de N34
Wij gaan voor het verkeersveilig maken van de N34 rekening houdend met landschappelijke
inpassing én het voorkomen van extra geluidsoverlast. Daarnaast moet de doorstroming op de
N34 bij de rotonde Gieten verbeterd worden. Samen met omwonenden, de gemeente Aa en
Hunze en andere belanghebbenden moet de provincie tot een verstandige oplossing en
uitvoering komen.

7.2 Blijf in contact met de openbaar vervoer organisatie
De gemeente gaat niet over het openbaar vervoer of het transferium, maar heeft via de
wethouder Verkeer & Vervoer wel invloed. We vinden dat de gemeente zich bij het OV-bureau
sterk moet maken voor het behoud van goede OV-verbindingen. Het transferium bij Gieten is
een aandachtspunt. De parkeergelegenheid moet worden vergroot en wat ons betreft mogen er
camera’s komen voor veiligheid en het voorkomen van fietsendiefstal.

7.3 Zorg voor veilige en comfortabele fiets- en wandelpaden
Daar waar nog geen veilig fietspad is, moet het worden aangelegd. Denk aan Ekehaar-Nijlande
en Grolloo (Oostereind)-Papenvoort. En daar waar de fietspaden nog niet goed toegankelijk zijn
voor bijvoorbeeld driewielers of scootmobielen, moeten ze worden verbreed. Wij gaan voor
langdurig duurzame verbetering, ongeacht de plek. Beton is daarvoor wat ons betreft een prima
oplossing. Ook wandelpaden, zoals de trottoirs in de dorpen, moeten goed begaanbaar zijn.

7.4 Ga door met de aanleg van graskeien
Veilige paden, geldt ook voor veilige wegen en bermen. De gemeente heeft de afgelopen jaren
vele kilometers graskeien langs de wegen aangelegd. Dit werkt goed. Daar waar door gebruik
diepe kuilen ontstaan naast de weg, moet een strook graskeien worden aangelegd.

19

20

8. Onderwijs
Het openbaar onderwijs in onze gemeente wordt verzorgd door Stichting PrimAH. Daarnaast
hebben we te maken met bijzonder onderwijs. Goed contact met deze organisaties is van belang
om bijzonderheden vroegtijdig te kunnen signaleren.

8.1 Behoud scholen als de kwaliteit voldoende is
Een school in een dorp is meer dan een onderwijsvoorziening. Een school is ook het hart van het
sociale en culturele leven en draagt bij aan de leefbaarheid van een dorp. Wat ons betreft moet
een school zo lang mogelijk kunnen blijven bestaan, mits de kwaliteit van onderwijs voldoende
is. Zo zijn we ook zeer content met het Dr. Nassau College in Gieten en zullen er alles aan doen
wat in onze macht ligt om dit te behouden.
Moeten scholen worden samengevoegd, dan is voor ons een goede bereikbaarheid van de school
vanzelfsprekend. Er moet aandacht zijn voor een veilige route.

8.2 Zorg voor maatschappelijke ondersteuning op scholen
Passend onderwijs voor alle kinderen vraagt veel van onderwijzers, onderwijsondersteuners en
schoolleiding. Vroegtijdige maatschappelijke ondersteuning op de scholen werkt preventief en
kan eventuele instroom naar de zorg voorkomen.

8.3 Werk aan laaggeletterdheid
Het aantal laaggeletterden moeten we niet onderschatten. Daarom zetten we enerzijds in op het
herkennen van de signalen, zodat er hulp geboden kan worden. En anderzijds is het van belang
dat hiermee rekening gehouden wordt in een toegankelijke en begrijpelijke communicatie.

21

22

9.

Armoede

Armoede komt ook in onze gemeente steeds meer voor. Dit moeten we actief bestrijden. Wij zijn
voorstander van een goed sociaal beleid voor de minst draagkrachtigen, de minima.

9.1 Help werkzoekenden
Inwoners zonder werk moeten door de gemeente geholpen worden op weg naar een nieuwe
baan. De gemeente moet regelingen aanbieden waar inwoners zonder werk een beroep op
kunnen doen.

9.2. Leg meedoenregelingen opnieuw onder de loep
De gemeente moet ruimhartig werken aan regelingen waarmee kinderen uit gezinnen met een
(te) laag inkomen aan allerlei schoolse en maatschappelijke activiteiten mee kunnen doen. Er
bestaan al verschillende meedoenregelingen, zoals het Kindpakket en ondersteuning van
lidmaatschappen voor kinderen bij sportclubs en muziekverenigingen. Deze regelingen moeten
actief onder de loep worden genomen, zodat ze gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn.

9.3 Zorg voor betere afstemming
We denken dat er een betere afstemming van de diverse voorzieningen bij het bestrijden van
armoede gerealiseerd moet worden. Er zijn meerdere vrijwilligersorganisaties en initiatieven
die hulp bieden bij armoedebestrijding. Maak gebruik van hun kennis om de armoedebestrijding
te verbeteren. Deze organisaties moeten worden gekoesterd.
Onderzoek heeft aangetoond dat veel mensen geen gebruikmaken van financiële regelingen
waar ze wel recht op hebben. De drempel is vaak te hoog. Hier moet een vangnet voor komen.
Initiatieven zoals de kanskaartenactie in Gasselternijveen, waarbij inwoners actief gewezen
wordt op de mogelijkheden, ondersteunen we.

9.4 Pak energiearmoede aan
Energiearmoede is een fenomeen dat ook in onze gemeente voorkomt. Dit gaat om huishoudens
waar de energielasten te hoog zijn in verhouding tot het inkomen. We moeten dit meten,
monitoren en bestrijden. De aanpak ervan staat niet op zich, maar moet geïntegreerd worden in
het bredere armoedebeleid én het beleid voor bouw en renovatie woningvoorraad. We
ondersteunen initiatieven voor proeftuinen op dit gebied.
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10. Kunst, Cultuur en Sport
Kunst- en cultuuruitingen van en door eigen inwoners hebben wat ons betreft een belangrijke
plaats in het subsidiebeleid. Hierbij denken wij aan de diverse toneel-, muziek- en
zangverenigingen.

10.1 Creëer plek voor hobby of sport
Verenigingen verdienen een gezamenlijke plek, passend bij deze tijd. Is deze er niet, terwijl de
behoefte daar wel is, dan moeten we er alles aan doen om te kijken wat er mogelijk is. Een
cultureel podium in Gieten voor alle verenigingen is hier een voorbeeld van. De exploitatie moet
wel door het dorp zelf gedragen worden (zie ook ‘dorpshuizen’).

10.2 Investeer in energiebesparing bij sportaccommodaties
Ook het in stand houden van sportaccommodaties en zwembaden is van groot belang. Door hier
breder gebruik van te maken, energie te besparen en energieopwekking te regelen als dit er nog
niet is, kunnen kosten worden gedrukt. Dit komt ten goede aan de verenigingen en dus aan onze
inwoners.

10.3 Koester cultuur- en sportevenementen
Cultuur- en sportevenementen zoals Festival der Aa, het Bluesfestival Grolloo en bijvoorbeeld de
Superprestige in Gieten zijn evenementen die Aa en Hunze op de kaart zetten. Wij koesteren dit.
Daarom is het voor ons logisch dat de gemeente hier een bijdrage aan levert.

10.4 Stimuleer sport en beweging
Het stimuleren van jeugd en ook zeker onze ouderen om deel te nemen aan sport en/of bewegen
ondersteunen wij zeer. We hebben in onze gemeente een gevarieerd aanbod van diverse
sportverengingen, dankzij vele diverse vrijwilligers. Ook deze verenigingen zorgen voor een
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze dorpen.

10.5 Maak geschiedenis zichtbaar
Als gemeente moeten we het cultuurhistorisch erfgoed in de dorpen zichtbaar maken. De
historische verenigingen kunnen we enthousiasmeren om de historie te duiden in de
leefomgeving. Het is leerzaam, voor zowel eigen inwoners als bezoekers.

10.6 Houd de streektaal levend
Investeren in de Drentse taol is van belang om te voorkomen dat onze streektaal verdwijnt. Niet
alleen scholen dienen aandacht te hebben voor de Drentse taal en cultuur, maar ook de
gemeente kan daar iets in betekenen.

10.7 Behoud tradities als het paasvuur
Tradities als het paasvuur hebben we hoog in het vaandel staan. We zijn voor het behoud van de
paasvuren.
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11. Veiligheid
Onze gemeente staat al jaren hoog op de ranglijst van veilige gemeenten. Dat moet zo blijven.
Steeds vaker horen we in het land over messen, wapens en geweld. Dat baart ons zorgen.
Iedereen moet in een veilige omgeving kunnen leven. Een politie die bereikbaar en zichtbaar is,
speelt hierin een belangrijke rol. Wij zien een prominente plek voor de wijkagent en de jongeren
agent.

11.1 Blijf alert op verdachte omstandigheden
De burgemeester is verantwoordelijk, maar veiligheid is natuurlijk van ons allemaal. Van politie,
gemeenten, jongerenwerkers, woningbouwverenigingen, ondernemers en zeker van ons als
inwoners met elkaar. Ondermijning, waarbij (georganiseerde) criminelen gebruik maken van de
samenleving en grenzen vervagen, komt ook hier steeds dichter bij. Alleen samen kunnen we dit
tegen gaan, door op te letten wat er in onze omgeving gebeurt en bijzonderheden te signaleren.
Zo zorgen we samen voor een veilige leefomgeving.

11.2 Stimuleer gebruik preventieapp
Verschillende buurten en woonwijken hebben een buurtpreventieapp opgericht. Het nut
daarvan is aangetoond. Het delen van ervaringen, maar ook preventieve tips tegen inbraak
kunnen inwoners helpen. De gemeente heeft hierin een rol door het geven van advies bij het
oprichten van zo’n preventieapp, al dan niet met de wijkagent.

11.3 Behoud de brandweerposten
Veiligheid is ook brandweer en ambulance. De vier brandweerposten in onze gemeente willen
we behouden. Wat ons betreft blijven ze bestaan uit vrijwilligers. Daarom moeten én willen wij
ze ondersteunen en faciliteren.
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12. Dienstverlening
De dienstverlening kan beter. De omgevingswet doet in de komende bestuurstermijn zijn
intrede. Theoretisch zou het er voor de inwoners makkelijker op worden. Zoals een duidelijk
inzicht in de Ruimtelijke Ordening op mogelijkheden en onmogelijkheden voor initiatieven in de
omgeving. Maar hulp en begeleiding daarbij vanuit de gemeente zal zeker de eerste jaren nog
nodig zijn.

12.1 Houd korte lijnen
Het allerbelangrijkste voor ons is het contact van de gemeente met de inwoners. Kortere lijnen
tussen inwoners en gemeenteambtenaren, tussen inwoners en college van B&W helpen hierbij.

12.2 Spreek dezelfde taal
Beter contact met de inwoners, betekent ook dat we de taal moeten spreken van de inwoners.
Alleen dan kunnen we elkaar begrijpen. Dit kost soms tijd en energie, maar uiteindelijk levert
het meer op. Dit vraagt iets van de gemeentemedewerkers, zowel binnen- als buitendienst. Er
moet geïnvesteerd worden in personeel.

12.3 Toets je beleid
Beleid maken is één. Uitvoeren, monitoren en evalueren is twee. We vinden het belangrijk dat
regelmatig nagegaan wordt hoe betrokkenen het (voorgestelde) beleid ervaren door met hen in
gesprek te gaan en te blijven.

12.4 Wees toegankelijk
Toegankelijkheid is een groot goed. Hiervoor gelden wettelijke regels. Dit geldt zowel voor de
fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimten (brede paden, opstapjes, automatisch te
openen deuren) als de digitale toegankelijkheid van de gemeente. Informatie moet voor
iedereen in begrijpelijke taal aangeboden worden. Dit geldt voor laaggeletterden én
slechtzienden.

12.5 Gebruik gezond verstand
Gezond-verstand-beredenering staat bij ons hoog in het vaandel. Liever maatwerk als iets
logisch is, dan stug bepalen volgens de regels als dat onlogisch is.
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