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INLEIDING
Vanaf 2014 heeft onze partij onderdeel uitgemaakt van het college van burgemeester en wethouders. Wakker Emmen
heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om verandering tot stand te brengen en om zaken voor elkaar te krijgen. We
hebben hierdoor een groot gedeelte van onze vorige verkiezingsbeloftes kunnen realiseren, maar er is nog genoeg
werk aan de winkel. Ondanks dat we enorm trots zijn op de bereikte resultaten in deze periode, zijn we ons er wel
degelijk van bewust dat het werk er nog lang niet op zit. De komende jaren willen we daarom weer graag aan de slag
voor een nog beter en aantrekkelijker gemeente Emmen. Een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is.
Wij hopen dat de in 2014 ingezette koers wederom op uw steun kan rekenen. De komende periode staan wij voor tal
van grote uitdagingen. Hoe houden we onze dorpen en wijken leefbaar? Op welke wijze geven we invulling aan de
energietransitie en de krapte op de woningmarkt? Hoe zorgen we voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat? Hoe
blijven we een sociale gemeente met de nodige voorzieningen en ondersteuningen? Hoe blijven we zorgen voor een
goede samenwerking tussen de gemeente en de inwoners. Wakker Emmen gaat de komende periode weer graag
samen met u aan de slag met deze uitdagingen. Hier hebben we uw steun namelijk hard bij nodig.
Wij nodigen u daarom van harte uit om dit verkiezingsprogramma te lezen, waarin wij uitgebreid beschrijven hoe wij
ons willen inzetten voor een gemeente waar het fijn wonen en werken is. Wij hopen dan ook dat de inhoud van dit
verkiezingsprogramma u kan overtuigen om op 16 maart 2022 te stemmen op lijst 1, Wakker Emmen.
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WIE IS WAKKER EMMEN?
Wakker Emmen is een mix van ambitieuze, ervaren,

Inwoners willen een gemeente dat hen serieus neemt.

bevlogen, betrokken mannen en vrouwen die samen

Ze willen niet dat er over hen gesproken wordt, maar met

een politieke partij vormen. Een partij voor jong en oud.

hen. Ze willen gehoord worden. Wij hebben vertrouwen

Wakker Emmen is een lokale partij. Dit betekent dat we

in het gezonde verstand van onze inwoners en gaan dat

niet belemmerd of afgeremd worden door de landelijke

gesprek dagelijks aan.

standpunten van een partijtop in Den Haag, maar
puur beslissingen kunnen nemen in het belang van de

Als gemeente hoeven we de inwoners echt niet uit te leggen

gemeente Emmen en haar inwoners. Wakker Emmen

dat niet alles kan. Men begrijpt goed dat er vaak meerdere

is 100% lokaal en onafhankelijk! Wakker Emmen neemt

belangen spelen die afgewogen moeten worden. Wat niet

beslissingen met gezond verstand en door in overleg te

begrepen wordt is beleidsmatige vaagpraat. Iedereen wil

gaan met inwoners. En die inwoners zijn niet gek. Die

gewoon duidelijkheid: Als iets kan, regel het dan! Als iets

weten het beste welke problemen er spelen in een dorp of

niet kan, zeg het dan! Deze houding moet terugkomen in

wijk en wat er nu eindelijk eens aangepakt moet worden.

de taal van de gemeente. Er is duidelijke taal nodig die

Vaak zijn dat hele praktische zaken. Daar zijn geen grote

mensen begrijpen. Deze taal is ook nodig als er iets fout

beleidsstukken voor nodig, maar “gewoon doen”.

gaat. Te vaak wordt er om een fout heen gedraaid. Niet
doen. Als er iets fout is gegaan en dat gebeurt af en toe,

Wakker Emmen staat voor een gemeente die samen met

zeg dan dat je fout zat en ga aan de slag om deze fout te

haar inwoners werkt aan dorpen en wijken waar het fijn

herstellen.

wonen en werken is. Besluiten dienen daarom te worden
genomen op basis van draagvlak van haar inwoners en

Wakker Emmen is een praktisch ingestelde partij, een

niet met de mentaliteit dat de gemeente ‘wel weet wat

partij van doeners. De partij bestaat enkel en alleen uit

goed voor u is’. Het gaat niet om plannen en het gaat niet

Emmenaren die het beste voor hebben met de gemeente

om beleid, maar het gaat er om wat er gebeurt! Dat is

en hun inwoners. Een onafhankelijke partij zonder

uiteindelijk wat telt. Er moet niet eindeloos over problemen

ideologische ballast vanuit Den Haag. Dit wil zeggen;

worden gepraat, maar problemen moeten aangepakt

geen linkse of rechtse oplossing, maar de beste oplossing.

worden. No nonsens. Aanpakken en doen.

Onafhankelijk en met gezond verstand komen tot keuzes.
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1. FIJNE EN PRETTIGE WOONOMGEVING
Iedere inwoner van de gemeente Emmen wil een fijne en veilige plek om te wonen. Hierbij is het van belang dat alle
voorzieningen en faciliteiten binnen een wijk of dorp aanwezig zijn en dat de wegen en het groen goed onderhouden
worden. Er zijn voldoende sport- en speelvoorzieningen en er is geen sprake van een veilige omgeving zonder overlast en
criminaliteit. Een gezond verenigingsleven, een school in de buurt, goed functionerde dorpshuizen, openluchtzwembaden,
net als een bruisend stads- en dorpshart met gezellige horeca dragen bij aan het woongenot. De afgelopen jaren
heeft Wakker Emmen hier volop in geïnvesteerd. Zo zijn de dorpscentra van Nieuw- Amsterdam, Schoonebeek, Erica,
Zwartemeer en Rietlanden reeds vernieuwd en is Emmer-Compascuum binnenkort aan de beurt. Wakker Emmen wil
zich ook in de komende jaren inzetten voor een fijne en veilige woonomgeving voor alle inwoners van de gemeente,
ongeacht of men nu in een buitendorp of in Emmen zelf woont. We zijn er van overtuigd zodat we hiermee het fundament
van onze samenleving verstevigen. Hiermee zetten we in op een samenleving waarin we naar elkaar omzien en waarin
iedereen meetelt.

GEEN KRIMP MAAR GROEI
Na jaren van verwachte krimp zien we een stabilisatie en misschien wel een (lichte) groei van de bevolking in de
Gemeente Emmen. Wakker Emmen ziet hierin een prachtige kans om de kwaliteit en leefbaarheid in onze dorpen
en wijken te verbeteren, door ruimte te geven aan het bouwen van woningen. Wakker Emmen is voorstander voor
betaalbare nieuwe bouwkavels in alle dorpen en wijken!

BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN
Er is de laatste tijd een grote vraag naar woningen en kavels ontstaan. De gemeente Emmen heeft bijna geen kavel meer
in de verkoop en Wakker Emmen vindt dat onwenselijk. Wakker Emmen wil dat er in ieder dorp en wijk mogelijkheden
zijn om nieuw te bouwen en daar horen voldoende kavels bij. Belangrijk is om starters betere kansen te geven op de
woningmarkt. Wakker Emmen wil de komende periode actief inzetten om betaalbare kavels en woningen voor zowel
starters als andere geïnteresseerden, zoals senioren, te realiseren. Dit is namelijk belangrijk voor een goede doorstroom
op de woningmarkt. Bungalows en levensloopbestendige woningen moeten de komende periode worden gebouwd.
Iedereen moet oud kunnen worden in zijn of haar eigen dorp.
Momenteel is er veel leegstand in Emmen-centrum. Deze leegstand kan worden opgelost door winkelpanden om te
bouwen tot woningen. De gemeente Emmen kenmerkt zich door een prachtig landelijk gebied. Ook landelijk wonen in
dorpen en wijken verdient aandacht en daarom wil Wakker Emmen meer bouwmogelijkheden in het buitengebied. De
voet moet van de rem en de komende jaren moet er volop gebouwd worden.

ZELFBEWONINGSPLICHT
Veel goedkopere woningen, geschikt voor starters, worden momenteel opgekocht door beleggers. Wakker Emmen
vindt dat er een onderzoek moet worden uitgevoerd om een zelfbewoningsplicht in te stellen voor koopwoningen. De
zelfbewoningsplicht moet worden ingezet om te voorkomen dat beleggers woningen opkopen, om ze vervolgens zelf
tegen hoge prijzen weer te verhuren.

BOUWEN IN IEDER DORP EN WIJK!
LEON HERBERS UIT NIEUW-SCHOONEBEEK
“Een bouwaanvraag is een kans. Wakker Emmen ziet een bouwaanvraag niet als lastig, maar als een kans om
een dorp of wijk verder te ontwikkelen. Deze kwaliteitsimpulsen moeten beloond worden, vaak is de gemeente
te bang voor bouwinitiatieven. Het zorgt voor werkgelegenheid, voor vernieuwing en het biedt mensen de kans
om dromen waar te maken.”

4

WAKKER EMMEN Verkiezingsprogramma

OVERLAST AANPAKKEN
De leefbaarheid, vooral in de wijken van Emmen, wordt aangetast omdat veel woningen gebruikt worden voor
kamerverhuur voor studenten, arbeidsmigranten en lastige doelgroepen. Hierdoor is er veel sprake van (jeugd)overlast,
criminaliteit en/of vernielingen. Dit tast het woongenot en het gevoel van veiligheid aan voor de inwoners van deze
wijken. Wakker Emmen vindt dat er meer specifieke woningen moeten komen voor doelgroepen zoals bijvoorbeeld
arbeidsmigranten en studenten.

LEVENDIGE BINNENSTAD
Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de binnenstad van Emmen levendig blijft. Dit betekent dat we leegstaande
winkelpanden in het kernwinkelgebied wel bestemd willen houden voor detailhandel. Wij blijven winkels uit de buitenring
enthousiasmeren om te verhuizen naar het centrum, zodat we daar de winkels concentreren en een aantrekkelijk
winkelgebied houden. Hierdoor ontstaat er aan de buitenring ruimte voor woningen.
Om dit te realiseren stellen we een verplaatsingssubsidie beschikbaar. Deze subsidie moet stimulerend werken om te
verhuizen naar het kernwinkelgebied en de vrijkomende panden moeten getransformeerd worden naar wonen, werken
of andere centrumfuncties.

VEILIG STATIONSGEBIED EMMEN
Het stationsgebied in het centrum van Emmen wordt door velen als een onveilig gebied gezien. Wie daar ‘s avonds
loopt wordt op meerdere plekken geconfronteerd met drugsverslaafden en/of daklozen, omdat de inloopvoorziening
voor daklozen nabij het station gevestigd is. Verder zijn er op het station veel problemen door een agressieve opstelling
van zogenaamde “veiligelanders”(asielzoekers uit veilige landen). De problemen met veiligelanders zal mede door de
landelijke politiek opgelost moeten worden. Zolang dit nog niet is gedaan, zullen er in het gebied rondom het station meer
Boa’s ingezet moeten worden en de politie moet er vaker surveilleren. Het stationsgebied en het station zijn echt aan
onderhoud toe. Een opknapbeurt, met als resultaat een opener en toegankelijker structuur, met betere verlichting, zal in
zijn geheel automatisch bijdragen aan een beter gevoel van veiligheid.

AANPAK DRUGSGEBRUIK
Het drugsgebruik, het dealen en de overlast die hiermee ontstaat, neemt toe. Een deel van de boosdoeners is wel in
beeld bij de politie, maar onderbezetting maakt dit niet tot een prioriteit. Voor Wakker Emmen is dit niet acceptabel. De
overlast die bijvoorbeeld wordt ervaren in wijken als Angelslo en Emmerhout kun je niet langer afdoen met “we hebben
andere prioriteiten”.

GEWOON DOEN!


woningen in dorpen en wijken verbeteren



visie richting woningbouwcorporaties



verduurzamen woningvoorraad



nieuwbouw kavels in elk dorp



betaalbare kavels



oud kunnen worden in je eigen dorp,
zorg voor voldoende seniorenwoningen



toewijzingsbeleid corporaties gericht op voorkomen van overlast



bevorderen levensloopbestendig wonen



energieneutraal bouwen belonen



voldoende en goede huisvesting voor studenten
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2. OPENBAAR GEBIED DIENT EEN VISITEKAARTJE TE ZIJN
Een kwalitatief goed openbaar gebied draagt bij aan een prettige leefomgeving. De afgelopen jaren heeft Wakker
Emmen hier vol op in geïnvesteerd. Zo zijn de dorpscentra van Nieuw- Amsterdam, Schoonebeek, Erica, Zwartemeer
en Rietlanden vernieuwd en zijn er door de subsidieregeling ‘Dorpen en Wijken’ projecten vanuit de samenleving
ondersteund om de leefbaarheid te vergroten. De afgelopen periode is er veel achterstallig onderhoud weggewerkt
en zijn er vele miljoenen extra geïnvesteerd om de basis op orde te brengen. Wakker Emmen wil de komende periode
blijven investeren in een aantrekkelijk openbaar gebied. Een aantrekkelijk openbaar gebied is een belangrijke taak van
de gemeente en deze dient dan ook kwalitatief op orde te zijn. De gemeente Emmen kenmerkt zich door een groot
openbaar gebied met veel groen. Dit verdient goed onderhoud, zodat het openbaar gebied een visitekaartje is van onze
gemeente en geen ergernis. De vergroening van de leefomgeving is goed voor het klimaat en geeft de woonomgeving
kleur. Wakker Emmen wil meer aanplanten van bomen en aanleg van groen.

VEILIG STATIONSGEBIED EMMEN
De afgelopen jaren is 15 miljoen euro extra geïnvesteerd in achterstallig onderhoud van wegen en fietspaden. Veel
wegen zijn aangelegd in de jaren 70 en 80 en zijn nodig aan onderhoud toe. Wegenonderhoud moet op orde zijn en dat is
het op dit moment nog niet, ondanks dat de afgelopen jaren er extra geld is uitgetrokken voor wegenonderhoud. Wakker
Emmen vindt het daarom belangrijk hier de komende jaren fors in te blijven investeren. Goed onderhouden wegen,
fietspaden en voetpaden zijn belangrijk voor een fijne woonomgeving, maar ook om bedrijvigheid naar de gemeente
Emmen te trekken. De komende jaren zal er jaarlijks fors extra budget nodig zijn om fietspaden, voetpaden en wegen op
een acceptabel niveau te brengen.

GOED GROENONDERHOUD
We wonen allemaal graag in een buurt waar we ons thuis voelen en naar elkaar omkijken. Een buurt die groen,
schoon en veilig is, met voldoende speelruimtes en parkeervoorzieningen. Wakker Emmen is voorstander van goed
groenonderhoud. Hierbij moet er aandacht zijn voor biodiversiteit. Er dient strak gemaaid te worden waar dat moet en
wenselijk is en op andere plekken mogen bloemen en kruiden worden gezaaid. Hierdoor helpen we natuurlijke vijanden
van de eikenprocessierups zoals sluipwespen, bijen en koolmezen. Het onderhoudsniveau in onze buitendorpen moet
gelijk zijn als dat in Emmen-centrum.

AANPAK OVERLAST
Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast moet worden aangepakt en vernielingen
moeten snel worden hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker. Voor kinderen
moeten er voldoende, goed onderhouden speeltuinen in hun wijk of dorp zijn. Deze speeltuinen zijn veilig, aantrekkelijk
en groen en dragen bij aan een leefbare buurt.
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GROENONDERHOUD K AN EN MOET BETER!
GUNNAR JENS BIJLSMA UIT BARGER-OOSTERVELD
“De afgelopen jaren hebben we een inhaalslag gemaakt om het onderhoud in alle dorpen en wijken op hetzelfde
niveau te stellen als van Emmen-centrum. We zullen de komende jaren fors extra geld moeten uittrekken om het
groenonderhoud verder op peil te brengen maar ook nieuwe aanplant van bomen en aanleg van meer groen. Wakker
Emmen gaat voor een groene gemeente Emmen, maar vooral ook voor een goed onderhouden gemeente. Daarnaast
willen wij dat wegen en fietspaden er goed bij liggen. Hiervoor is het noodzakelijk om meer geld te investeren in wegen
en fietspaden. Dit hebben we de afgelopen jaren gedaan en zal ook de komende periode noodzakelijk zijn.”

ONDERSTEUNING INWONERSINITIATIEVEN
In woonwijken dient ook een kwaliteitsslag te worden gemaakt. In steeds meer dorpen en wijken ontstaan burgerinitiatieven
om zelf een extra ‘plus’ op het bestaande onderhoudsniveau te zetten. Dergelijke initiatieven dienen met een positieve
grondhouding te worden beoordeeld door de gemeente.

GOEDE, SLIMME EN DUURZAME OPENBARE VERLICHTING
Openbare verlichting moet bijdragen aan veiligheid. Op dit moment is dit voor diverse locaties ontoereikend. Buiten de
bebouwde kom en in het buitengebied is te weinig verlichting. Wakker Emmen wil in deze gebieden meer inzetten op
slimme verlichting. De lampen zijn voorzien van sensoren, waardoor zij alleen voluit branden als er verkeer nadert. Zijn
er geen weggebruikers in de buurt, dan werkt de verlichting op vijftien procent van haar vermogen. De lantarens moeten
zorgen voor een vermindering van energieverbruik en lichthinder. Wakker Emmen wil een goede, duurzame en slimme
openbare verlichting om de sociale veiligheid te verbeteren.

GEWOON DOEN!


Basis onderhoud wegen, fietspaden, voetpaden en groen verder op orde



Jaarlijks extra geld voor wegenonderhoud, inclusief fiets- en voetpaden



Buurtinitiatieven ondersteunen



Meer aanleg van groen en meer aanplant van bomen



Vegen van wegen intensiveren



Meer en duurzamere en slimme openbare verlichting



Meer geld voor groenonderhoud en een hoger onderhoudsniveau



Wegwerken achterstallig onderhoud wegen voetpaden en fietspaden
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3. VERKEER EN VERVOER
GOEDE BEREIKBAARHEID
Een goede bereikbaarheid is essentieel voor een goed vestigingsklimaat. Wakker Emmen is mede daarom voorstander
van de verdubbeling van het spoortraject naar Zwolle en een herinrichting van de weg Emmen-Klazienaveen, waarbij
wij een ongelijkvloerse kruising willen bij Nieuw-Dordrecht. Herinrichting van de weg moet bijdragen aan een betere
bereikbaarheid en ontsluiting van Klazienaveen en de bedrijventerreinen. Voor een goede bereikbaarheid van de
bedrijventerreinen is niet alleen de N862 belangrijk, maar ook de Rondweg. Om de bereikbaarheid van onze gemeente
te verbeteren is het erg belangrijk om de N34 te verdubbelen. Een verdubbeling verbetert de doorstroming, draagt bij
aan het versterken van de regionale economie en bevordert de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De gemeente moet
daarom samen met andere gemeenten en de provincie vol in zetten op verdere verdubbeling van de N34. Dit is cruciaal
voor een goede verbinding richting Groningen en Twente.
Verdubbeling van het spoor Emmen-Zwolle is erg belangrijk voor een goede bereikbaarheid. Het spoor bij station Emmen
Zuid wordt binnenkort verdubbeld. Treinen uit beide richtingen kunnen elkaar straks passeren op het station. Hierdoor
wordt de dienstregeling verbeterd. De reistijd tussen Emmen en Zwolle is straks korter.
komende periode gerenoveerd moet worden, zodat het weer aan de eisen van deze tijd voldoet.

GOEDE EN VEILIGE FIETSPADEN
Drenthe is de fietsprovincie van ons land en de gemeente Emmen kan daar niet bij achterblijven. We hebben prachtige
fietsroutes rond de Emmerdennen, door het Bargerveen, langs de Veenvaart en de Runde en nog veel meer. Wakker
Emmen wil volop inzetten op kwalitatief goede fietspaden. Niet alleen in onze toeristische gebieden maar vooral ook
tussen de dorpen, wijken en Emmen-centrum. Er zijn de afgelopen periode een behoorlijk aantal fietspaden vernieuwd,
maar er is ook nog een hoop werk te doen. Goede, aantrekkelijke en veilige fietspaden is voor Wakker Emmen een
prioriteit.

PRIORITEIT NUMMER 1: GOED ONDERHOUDEN FIETSPADEN!
ROELOF WOLTMAN UIT EMMER-COMPASCUUM
“We hebben gelukkig de laatste jaren fors extra kunnen investeren, maar dit zal de komende jaren ook zeer zeker
moeten worden voorgezet. Inwoners betalen vele euro’s belasting en mogen hier iets voor terug verwachten.
Goed onderhouden wegen en fietspaden is juist de essentie waarom er belasting wordt betaald.”
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GRATIS PARKEREN IN DORPEN EN WIJKEN
Het gratis parkeren in dorpen en wijken om onze centra vitaal en leefbaar te houden moet absoluut blijven. Parkeren
is de eerste kennismaking met een dorp of wijk en de parkeerterreinen dienen er dan ook uitnodigend bij te liggen. In
verschillende delen van dorpen en wijken is een tekort aan parkeerplaatsen omdat deze gebouwd zijn in een periode
dat we niet allemaal een auto hadden. Wakker Emmen vindt dat het aantal parkeerplaatsen moet worden afgestemd
op het huidige autobezit en het aantal bezoekers. In het centrum van Emmen is de afgelopen jaren voor vele miljoenen
geïnvesteerd in voornamelijk ondergrondse parkeervoorzieningen. Deze investeringen moeten worden terugverdiend en
daarom is Wakker Emmen voor betaald parkeren in het centrum van Emmen maar alleen tegen acceptabele tarieven.
Wakker Emmen streeft ernaar om de tarieven de komende jaren niet te verhogen. Wakker Emmen heeft zich in het
verleden altijd ingezet om parkeren in de dorpen en wijken gratis te houden. Gratis parkeren in dorpen en wijken dient
behouden te blijven!

LAATSTE TWEE WEKEN GRATIS PARKEREN CENTRUM EMMEN
Wakker Emmen vindt dat de bezoekers van het centrum van Emmen gedurende de twee laatste weken van het jaar
gratis in het centrum van Emmen moeten kunnen parkeren. De afgelopen jaren is dit een groot succes gebleken voor de
plaatselijke middenstand. De middenstand heeft de afgelopen periode zwaar te lijden gehad onder de coronamaatregelen.
Wakker Emmen wil de komende jaren deze actie voortzetten.

VERNIEUWING STATIONSGEBIED EMMEN
Het stationsgebied in Emmen is sterk verouderd en dient op de huidige plaats te worden vernieuwd. Daarbij moet er ook
aandacht zijn voor de veiligheid in het gebied. Die staat de laatste tijd onder druk door diverse oorzaken. Het is absoluut
geen visitekaartje en de toegankelijkheid voor mindervaliden laat ook sterk te wensen over. Wakker Emmen vindt dat
het stationsgebied de komende periode gerenoveerd moet worden, zodat het weer aan de eisen van deze tijd voldoet.

GEWOON DOEN!


Geen betaald parkeren in dorpen en wijken



Aanpak stationsgebied Emmen



Aantrekkelijke fietsroutes en goed onderhouden fietspaden



Aanpak verkeersonveilige situaties



Verdubbeling spoor Emmen-Zwolle en N34



Herinrichting N862 Emmen-Klazienaveen
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4. SOCIAAL EMMEN
RUIMHARTIG ARMOEDE- EN MINIMABELEID
Een groot deel van onze mensen heeft te maken met armoede. Daar moet aandacht voor zijn en er moet daadwerkelijk
wat aan gebeuren. De beste aanpak van armoede is een betaalde baan, maar daar waar mensen niet in staat zijn om
werk te vinden, moet de gemeente een vangnet bieden. Daarnaast moet er vooral geïnvesteerd worden in kinderen die
in armoedesituaties opgroeien, zodat deze kinderen een beter toekomstperspectief krijgen. De gevolgen van langdurige
armoede voor kinderen zijn groot. Armoede kan heel direct leiden tot kansenongelijkheid. Voor gezinnen en kinderen die
in armoede opgroeien dient de gemeente ondersteuning te bieden. Er zijn nu al vele goede regelingen die ondersteuning
bieden. Daar wil Wakker Emmen mee doorgaan. Deze regelingen moeten makkelijk vindbaar zijn voor de mensen die dit
nodig hebben en moeten vooral makkelijk aan te vragen zijn. Een ruimhartig armoede- en minimabeleid is waar Wakker
Emmen voor gaat.

LAAGGELETTERDHEID
De gemeente Emmen heeft relatief veel inwoners die laaggeletterd zijn. Laaggeletterdheid kan tot grote problemen
leiden. Denk aan werkeloosheid, minder grip hebben op geldzaken, problemen met gezondheid of taalachterstand bij
hun eigen kinderen. De afgelopen jaren zijn er al mooie initiatieven gestart, denk aan ‘Emmen telt mee met taal’. We
willen hier aandacht voor blijven houden zodat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving.

ALLE KINDEREN MOETEN KUNNEN DEELNEMEN A AN SPORT EN CULTUUR
KARIEN VELZING UIT KLAZIENAVEEN
“Om kansenongelijkheid van kinderen binnen onze gemeente te voorkomen wil ik mij inzetten voor gezinnen met
een laag inkomen. Deze gezinnen moeten ten allen tijde financiële ondersteuning ontvangen van de gemeente, zodat hun kind(eren) kunnen (blijven) sporten, zwemles kunnen krijgen, deel kunnen nemen aan culturele activiteiten
of het onderwijs kunnen volgen dat past bij hun uitstroomniveau en interesse.”
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EENZAAMHEID
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving, ook in de gemeente Emmen. Het komt in alle leeftijdscategorieën
voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid
van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat er wordt ingezet
op het tegengaan van eenzaamheid. Het is belangrijk dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer
iemand eenzaam is. Op deze manier kan er vroeg informele ondersteuning of, zo nodig, professionele interventie in gang
worden gezet.

MANTELZORGERS ONTZORGEN
Het cement van de samenleving zijn de mensen zelf en niet de gemeente. De samenleving is een samenwerking
van mensen. Mensen die graag een zinvol leven willen leiden en die van daaruit ook naar elkaar omzien. Dit kan
door vrijwilligerswerk of door mantelzorgwerk bij ziekte of beperking. Zowel de inzet van vrijwilligers als de inzet van
mantelzorgers is de kurk waarop de samenleving drijft. Bij mantelzorgers is de druk soms erg hoog. Deze inzet moet
gewaardeerd en ondersteund worden, ook bij nieuwe initiatieven. Wakker Emmen wil werkgevers stimuleren om ruimte
te bieden voor mantelzorg in hun bedrijf. Allerlei vrijwilligersorganisaties hebben moeite om nieuwe vrijwilligers te vinden.
Als hier om ondersteuning gevraagd wordt moeten we die bieden, bijvoorbeeld via Sedna, SportDrenthe of door inzet
van inwoners die een uitkering ontvangen en die op deze manier iets terug kunnen doen voor onze inwoners die het
moeilijk hebben en ondersteuning nodig hebben.

GEZONDHEID
In onze regio wonen relatief meer ongezonde mensen dan in andere delen van Nederland. Soms komt dit door overmacht,
zoals ziekte, maar vaak kan men deze ongezondheid ook relateren aan ongezond leven. Vooral dit laatste baart zorgen.
Er zal meer ingezet moeten worden op gezonder leven. Het aanleren van een gezonde levensstijl begint al op jonge
leeftijd. Sporten en gezonde voeding zijn hierbij essentieel. Hierin kan het programma M&Gezond! nog nadrukkelijker
een positieve bijdrage leveren.

HUISARTSENZORG
De huisartsenzorg als eerstelijnszorg inzake gezondheid staat onder druk. Er ontstaat een tekort aan huisartsen in
Zuidoost-Drenthe. Inzet is nodig om meer huisartsen naar onze regio te krijgen. Het Scheperziekenhuis is van cruciaal
belang voor de zorg in deze regio. Daar moeten we ons sterk voor maken.

SCHEPERZIEKENHUIS HOORT IN EMMEN
De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom het ziekenhuis. Wakker Emmen vindt dat het ziekenhuis in Emmen
thuishoort. De gemeente Emmen heeft er niet direct invloed op, maar Wakker Emmen is van mening dat de gemeente
zich maximaal moet inspannen om het ziekenhuis te behouden voor Emmen. Wij willen daarom de Boermarkeweg
verdubbelen om hiermee de bereikbaarheid van het ziekenhuis te vergroten. Tevens willen wij het oude camping/
Aquarena terrein omvormen tot een zorgcampus. Op deze campus is ruimte voor uitbreiding van het ziekenhuis en ruimte
voor het onderwijs om de verbinding te maken met het ziekenhuis. Goed opgeleid personeel is voor het ziekenhuis van
essentieel belang. Het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeente is voor Wakker Emmen
een speerpunt. Dit moet ervoor zorgen dat het ziekenhuis in Emmen blijft.
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GEBRUIK MAKEN VAN INNOVATIE
In het kader van toenemende vergrijzing van de samenleving en de steeds hoger wordende zorgkosten, moeten we
nagaan hoe innovatie ons kan helpen. Bij zorg en welzijn, zelfstandig langer blijven wonen en bij vervoer en mobiliteit.
Hierbij willen we sterk inzetten op innovatieve ideeën. Denk aan domotica (automatiseren van processen en handelingen
in huis), slimme combinaties van vervoersstromen, andere vormen van wonen en hulpverlening. Ook samenwerking
tussen verschillende partijen willen we stimuleren: denk aan een Natuurclub die wandeltochtjes voor ouderen organiseert
in de natuur. Ook combinaties van instrumenten uit Welzijn, WMO en Zorgverzekeringswet bieden goede mogelijkheden.
Denk hierbij aan het project Samen Oud.

JEUGDHULP
“Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden” Willen we het gebruik van jeugdhulp terugdringen dan is er een
brede aanpak nodig. Daarbij moeten allerlei instellingen, zoals scholen, buurtwerk, wijkagent, vrijwilligersorganisaties
etc. met elkaar samenwerken om op deze wijze een buurt te creëren die bijdraagt aan het terugdringen van jeugdhulp.
Daarnaast willen we inzetten op ‘normaliseren’. Een kind mag ook nog steeds een kind zijn en mag ook eens buiten de
lijntjes kleuren zonder dat er meteen een label op geplakt moet worden.
Wakker Emmen vindt dat we moeten blijven inzetten op preventie en vroegtijdige signalering. Hiermee worden complexe
trajecten voorkomen en wordt duurdere zorg als gevolg van te laat ingrijpen voorkomen.

WMO
De inwoner staat centraal. Ondersteuners moeten niet denken vanuit aanbod van voorzieningen maar denken vanuit
de behoefte van de inwoner. De inwoner centraal stellen betekent dat we respect hebben voor de keuzevrijheid van de
mens. Inwoners zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk. Zelfredzaamheid en eigen regie is het vertrekpunt. Waar
dat niet lukt, ook niet met behulp van de eigen omgeving, ondersteunt de gemeente. Veel voorkomende formele vormen
van ondersteuning zijn scootmobielen, rolstoelen, taxivervoer, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Dit moet
gewoon goed geregeld zijn. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat er naar de inwoner als geheel gekeken wordt. Niet
alleen naar welke ondersteuning nodig is, maar ook hoe het staat met het sociale leven van deze persoon: wie gaat
eens een keer biljarten met deze meneer of een spelletje doen met deze mevrouw? Ook daar moet veel in geïnvesteerd
worden de komende jaren.

GRATIS GEHANDICAPTENPARKEERKAART
Wakker Emmen vindt dat een gehandicaptenparkeerkaart gratis verstrekt moet worden. De kaart geeft recht om op een
invaldidenparkeerplaats te mogen parkeren. Het hebben van een dergelijke kaart is geen luxe, maar bittere noodzaak om
deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving. In de huidige situatie dient er te worden betaald voor de parkeerkaart,
maar ook parkeergeld voor de terreinen waar betaald parkeren van toepassing is. Dit is dubbelop en niet wenselijk.
Wakker Emmen wil daarom de kaart gratis verstrekken.

JEUGD
Jongeren moeten de ruimte krijgen zichzelf te zijn en moeten het fijn vinden om in de gemeente Emmen te wonen en te
blijven wonen. Dit begint door goed onderwijs, aantrekkelijke sportvoorzieningen, prettig wonen en perspectief op een
baan. Hiervoor zijn voorzieningen belangrijk. Denk hierbij aan scholen, jeugdsozen en andere ontmoetingsplekken voor
jongeren. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat er voldoende activiteiten zijn voor jongeren, maar dit wordt niet alleen
maar vanuit de gemeente georganiseerd. Wakker Emmen wil eigen initiatief vanuit de jeugd ondersteunen. Jongeren
weten zelf heel goed wat ze willen en de gemeente moet daarin participeren. Jong Emmen en de Jongeren Advies Raad
zijn hier goede voorbeelden van. Niet vanuit de gemeente bedenken wat goed is voor jongeren, maar vanuit de jongeren
zelf plannen ontwikkelen.
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BIJSTAND
Bijstand is een vangnet en een tijdelijke oplossing. Wakker Emmen wil dat er volop wordt ingezet dat mensen vanuit de
bijstand aan het werk worden geholpen. Hierbij wordt er gekeken naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat ze
niet kunnen. Begeleiden, coachen en opleiden van mensen in de bijstand om zo de kans te vergroten om aan het werk
te komen. Iedereen doet mee in-, en draagt bij aan de samenleving!

FRAUDE HARD AANPAKKEN
Bijstand is een vangnet en geen hangmat. Dit klinkt wellicht hard, maar Wakker Emmen wil misbruik hard aanpakken
voor de mensen die een sociale voorziening misbruiken en het hiermee voor anderen verpesten. Voor wie niet kan moet
de gemeente zorgen, maar voor niet wil moet de gemeente mensen niet pamperen.

GEWOON DOEN!


Niet rekenen vanuit budget, maar vanuit de inwoner



Inwoner centraal en zorg op maat



Mantelzorg en informele zorg ondersteunen



Ruimhartig armoede- en minimabeleid



Volop inzetten op normaliseren en preventie in de jeugdhulp



Iedereen doet mee aan de samenleving



Meer investeren in verhogen van de gezondheid van onze inwoners



Aanpak bijstandsfraude



Continue inzet om mensen in de bijstand aan het werk te helpen
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5. LEREN EN WERKEN VOOR EEN GOEDE TOEKOMST
Werk is het beste middel om mee te doen in de samenleving en draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Zuidoost
Drenthe is een moeilijker gebied om aan het werk te komen dan gemiddeld elders in Nederland. De gemeentelijke
inzet moet erop gericht zijn om zoveel mogelijk banen te creëren. Werkgelegenheid is de motor voor meer welvaart
in onze regio. Dit betekent dat de gemeente soms onorthodoxe oplossingen moet zoeken om bedrijven naar de
gemeente Emmen te halen. De samenwerking binnen Dutch Techzone (Vierkant voor Werk) dient te worden voortgezet.
Onderwijs, bedrijfsleven en gemeente dienen gezamenlijk te werken aan perspectief en kansen voor onze regio.
Een goed onderwijsaanbod moet zorgen voor een goede match tussen onderwijs en bedrijfsleven. De komst van de
Onderwijscampus (Universiteit van het Noorden) is hierbij een goed voorbeeld. De gemeente Emmen moet blijven
werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

MBO, HBO EN UNIVERSITEIT VAN HET NOORDEN
Het onderwijs aanbod dat we binnen onze gemeente hebben moet vergroot worden om het voor jongeren aantrekkelijk
te maken om zich hier te vestigen en te gaan studeren. Niet iedere jongere wordt later arts of advocaat. Het is daarom
van groot belang om een kwalitatief en ruim aanbod aan opleidingen te hebben. Zowel op Mbo- , Hbo- als Universitair
niveau. Wakker Emmen juicht het onderzoek naar de ontwikkelingen van een onderwijscampus in het gebied tussen
het ziekenhuis en de Angelsloёrdijk in Emmen van harte toe. Het beroepsonderwijs is belangrijk voor de regio. De
samenwerking tussen de scholen en de ontwikkeling van een gezamenlijke onderwijscampus voor beroepsonderwijs
biedt bijzondere kansen voor onze gemeente. Het maakt het makkelijker om ook in de toekomst goed kwalitatief en
breed onderwijs te kunnen blijven bieden in onze gemeente. Daarbij is het van belang om onderwijs en bedrijfsleven
te laten samenwerken, zodat de opleiding kan dienen als springplank naar het werken bij bedrijven in Emmen. Om het
voor studenten aantrekkelijk te maken om hier te gaan studeren is voldoende studentenhuisvesting belangrijk. Wakker
Emmen wil zich inzetten om het aantrekkelijk te maken voor jongeren om in Emmen te blijven. Dit begint met een goede
opleiding en goed perspectief op werk in Emmen.

BASIS- EN VOORGEZET ONDERWIJS
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen met passend onderwijs waar dat nodig is. Werken in het onderwijs
zou aantrekkelijk moeten zijn. Voor de gemeente Emmen betekent dit: blijven investeren in goede onderwijshuisvesting
en goede ventilatie in de gebouwen. Wakker Emmen wil frisse, eigentijdse scholen!
De gemeente moet erop toezien dat elk kind goed onderwijs krijgt. Onderwijs dat past bij de behoeften en interesses
van de kinderen. Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen, ongeacht zijn of haar achtergrond.
Kansenongelijkheid moet worden tegengegaan door onder andere financiële ondersteuning van arme gezinnen.

KINDEREN MOETEN ZICH OPTIMA AL KUNNEN ONT WIKKELEN
MARK WOLTMAN UIT NIEUW-WEERDINGE
“Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ik ben van mening dat een Integraal Kind Centrum (IKC) de
ideale plek is om kinderen deze kans te bieden. Een samenwerking tussen onderwijs, opvang en onderwijs- of
ontwikkelingsondersteuners onder één dak zorgt ervoor dat kinderen alle zorg en aanbod kunnen krijgen die ze
nodig hebben. Hier horen goede, eigentijdse en frisse (school)gebouwen bij.”
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Een basisschool in een dorp of wijk is van groot belang voor de leefbaarheid en het sociale netwerk van kinderen.
Wakker Emmen vindt dat ieder dorp of wijk een basisschool moet hebben. Er moet echter wel kwalitatief goed onderwijs
kunnen worden gegeven. Vanuit het rijk ligt de ondergrens om open te kunnen blijven op 23 leerlingen. Wakker Emmen
wil deze grens ook hanteren voor het openhouden van basisscholen.
Wakker Emmen vindt dat alle kinderen in de gemeente Emmen de mogelijkheid en kans moeten hebben om zich optimaal
te kunnen ontwikkelen. Een kind kan zich alleen ontwikkelen wanneer het zich veilig en prettig voelt en wanneer er wordt
aangesloten op hun (onderwijs)behoeften. Hierbij is goed zicht op deze ontwikkeling essentieel. Om de ontwikkelkansen
van kinderen te vergroten heeft de gemeente Emmen in bijna elke basisschool momenteel een voorschool. Op de
voorschool worden kinderen tussen 2,5 en 4 jaar op een speelse manier voorbereid op de basisschool. Dit doen ze
door veel aandacht te schenken aan de taalontwikkeling, het samenwerken tussen de kinderen te stimuleren en door de
kinderen om te leren gaan met regels en afspraken. Dit is een goede ontwikkeling.
Wakker Emmen wil het gebruik maken van de voorschool stimuleren, door te benadrukken dat deze voor alle kinderen
is. Tevens zou Wakker Emmen deze ontwikkeling graag willen uitbreiden naar het vormen van Integrale Kind Centra
(IKC’s) op iedere basisschool. Een IKC is de ideale plek voor kinderen om zich nog beter te kunnen ontwikkelen. Een
samenwerking tussen onderwijs, opvang en onderwijs- of ontwikkelingsondersteuners (GGD, Sedna, SMW, logopedie,
etc.). Door alles onder 1 dak te hebben, zorg je ervoor dat kinderen alle zorg en aanbod kunnen krijgen wat ze nodig
hebben. Dankzij deze aanpak zijn de kinderen vroegtijdig in beeld en zijn scholen beter in staat om mogelijke problemen
vroegtijdig te signaleren en/of aan te pakken en hierdoor kinderen nog beter uit te laten stromen naar het VO op het
niveau dat bij hen past.
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BESCHUT WERKEN EN LEERWERKBEDRIJF
Mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt dienen voldoende kansen te krijgen. Het aanbieden van
beschut werk en een veilige omgeving is een kerntaak voor de gemeente. Wakker Emmen vindt dat hier alle aandacht
en middelen, die hiervoor nodig zijn, aanwezig dienen te zijn. De gemeente dient zelf ook het goede voorbeeld te geven,
door voldoende mensen met een beperking in dienst te nemen. Door besluiten van de Rijksoverheid is de toekomst van
de sociale werkplaats (Emco) een heel andere geworden. Wakker Emmen heeft zich altijd sterk gemaakt voor de Emco
en zal dat ook blijven doen. Een goed draaiende organisatie waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen
werken en daarmee volwaardig meedraaien in de maatschappij.
Met ingang van 2018 is een Leerwerkbedrijf ontstaan (Menso). Het Leerwerkbedrijf helpt mensen in de bijstand weer
aan het werk door goed te kijken naar ieders mogelijkheden en door goede begeleiding. Daarbij wordt samengewerkt
met de Emco. Wakker Emmen is groot voorstander van deze ontwikkeling en waar mogelijk moet samenwerking worden
uitgebreid met andere organisaties, met als doel zoveel mogelijk mensen in de bijstand een perspectief te bieden op een
baan of om in een beschutte omgeving te kunnen werken.

INKOOP EN AANBESTEDING
De gemeente Emmen moet zoveel mogelijk werk gunnen aan lokale bedrijven en ZZP’ers. Werk gunnen aan lokale
bedrijven en bij hen inkopen werkt stimulerend voor de regionale economie. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie.

GEWOON DOEN!


Inzet op aantrekkelijk vestigingsklimaat



Zoveel mogelijk werk lokaal en regionaal inkopen en aanbesteden



Inzet op Integraal Kindcentra in scholen



Investeren in kwalitatief goed onderwijs



Ieder kind gelijke kansen!



Ieder dorp of wijk een basisschool waarbij de wettelijke grens geldend is



Sterke voorziening voor beschut werken door de EMCO en het leerwerkbedrijf
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6. LAGE LASTEN EN TERUGDRINGEN REGELS
WOONLASTEN
Wakker Emmen heeft zich de afgelopen jaren volop ingezet om de woonlasten te beperken. Emmen kent een geschiedenis
dat het op het gebied van woonlasten te duur is. In het verleden verschenen er diverse lijstjes op het gebied van
woonlasten, waar Emmen veel te hoog op scoorde. Wakker Emmen heeft er juist daarom voor gezorgd dat de afgelopen
jaren de woonlasten fors zijn beperkt. De komende jaren wil Wakker Emmen de woonlasten verder beperken door de
woonlasten te bevriezen. Wakker Emmen wil betaalbare tarieven van woonlasten, parkeren, vergunningen en begraven.

MINDER REGELS
De gemeente Emmen moet verder werk maken van deregulering. Overbodige regels moeten worden geschrapt. Meer
van de samenleving betekent minder overheidsbemoeienis. Regelen en beschermen wat moet en loslaten wat mag. Op
het gebied van bouwen en vergunningen dient niet alleen te worden gekeken naar regels rond bouwen, maar veel meer
in samenhang met aspecten als werkgelegenheid, leefbaarheid en kwaliteit. Op zoek gaan naar de ja!
Vanaf 2022 is de omgevingswet van kracht. Deze wet gaat ervoor zorgen dat er rond vergunningen en bestemmingsplannen
grote veranderingen gaan plaatsvinden. Er worden 26 wetten samengevoegd tot 4 wetten en deze nieuwe wet verplicht
gemeenten veel meer naar het totaal van ontwikkelingen te kijken. Wakker Emmen ziet de omgevingswet als een kans
en niet als een juridische verplichting. De omgevingswet biedt gemeenten de kans om meer vrijheid aan de samenleving
over te laten. Wakker Emmen heeft vertrouwen in de samenleving en vindt dat er meer individuele vrijheid op het gebied
van Ruimtelijk Ordening mag worden gegeven. Regel wat je als gemeente wilt sturen en laat los wat je vertrouwt! Met de
omgevingswet gaan ook bouwprocedures veranderen. Snelheid, duidelijkheid en klantgericht zijn voor Wakker Emmen
de uitgangspunten voor de wijze van werken van de gemeente Emmen.

GEMEENTEHUIS OOK OP ZATERDAG OPEN
Het gemeentehuis is er voor de inwoners van de gemeente en niet andersom. Daarom wil Wakker Emmen ruimere
openingstijden van het gemeentehuis. Nu moeten mensen die doordeweeks hard werken zich in allerlei bochten wringen
om een moment te vinden om bijvoorbeeld een id-kaart of rijbewijs op te halen. Wakker Emmen wil dat het gemeentehuis
zich daar op aanpast. Het gemeentehuis moet op zaterdag geopend zijn en tijdens de koopavond tot 21.00 uur.

GEWOON DOEN!


Overbodige regels schrappen



Bevriezing van de OZB



Gemeentelijke ondersteuning voor iedereen bij het indienen van bouw- en subsidieaanvragen



Ruimere openingstijden gemeentehuis

OPNIEUW VIER JA AR GEEN WOONL ASTEN STIJGING
JISSE OTTER UIT EMMEN
“Vanaf dag 1 dat Wakker Emmen deel uit maakt van het college is het een speerpunt geweest om de woonlasten terug
te dringen en dit heeft resultaat opgeleverd. De meeste gemeenten verhogen ieder jaar met een aantal procenten de
woonlasten. Door dit een fors aantal jaren achter elkaar niet te doen, scoort Emmen veel beter op het gebied
van woonlasten. Wakker Emmen heeft zicht sterk gemaakt voor lage woonlasten en zal dit blijven doen.”
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7. WERK MAKEN VAN VERDUURZAMING EN NUCHTER
KLIMAAT BELEID
Wakker Emmen kenmerkt zich door te denken in oplossingen en is een pragmatische partij. In de klimaatdiscussie stelt
Wakker Emmen zich nuchter, maar verantwoordelijk op. We moeten werk maken van verduurzaming en vergroening van
de maatschappij is hard nodig. Wij willen dit wel in een tempo doen dat onze inwoners, bedrijven en organisaties mee
kunnen komen. De energietransitie is een marathon geen sprint. De gemeente Emmen heeft al veel in de steigers staan
op het gebied van energie en klimaat en daar willen wij mee doorgaan.
In 2019 is in Nederland het klimaatakkoord gesloten. Het doel van de maatregelen uit het klimaatakkoord is een
grootschalige reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990: 49% in 2030 en 95% in 2050. Deze doelen vloeien
voort uit de klimaatafspraken die de internationale gemeenschap in 2015 maakte in het akkoord van Parijs en zijn in
Nederland officieel vastgelegd in de Klimaatwet. Gemeenten hebben een nadrukkelijke rol gekregen in de energietransitie
en de uitvoering van het klimaatakkoord. De gemeente staat als eerste overheid het dichtst bij inwoners, bedrijven
en organisaties en kan een belangrijke rol vervullen. De energietransitie is een opgave waarbij bedrijven, inwoners,
maatschappelijke organisaties, investeerders, kennisinstellingen en de overheid elkaar hard nodig hebben om de ambitie
te verwezenlijken. Wakker Emmen wil in 2050 een welvarende en CO2-neutrale gemeente zijn en we moeten met elkaar
de verantwoordelijk nemen om de energietransitie te laten slagen en onze inwoners, bedrijven en organisaties helpen de
omschakeling te maken. Wakker Emmen vindt dat gemeenten een duidelijk positie moeten krijgen in de energietransitie
en dat de rijksoverheid gemeenten ook financieel moet ondersteunen om deze taken te kunnen uitvoeren.

HERNIEUWBARE ENERGIE
Een CO2-neutrale gemeente betekent dat we alleen nog gebruik maken van hernieuwbare energie. In de gemeente
Emmen wordt, mede door de industrie, heel veel energie verbruikt. Het is onrealistisch om alle hernieuwbare energie
binnen de gemeentegrens op te wekken. De gemeente Emmen zal een evenredig aandeel hernieuwbare energie moeten
opwekken, passend binnen de ruimtelijke mogelijkheden en met behoud van onze identiteit en landschap. De gemeente
Emmen zal afhankelijk zijn van import door bijvoorbeeld windmolens op zee- of zonneparken in gebieden met veel
productie. In Drenthe is de regionale energiestrategie (RES) vastgesteld. De afspraken uit de RES komen wij na. Indien
er mogelijkheden zijn om de windopgave te verminderen en de taakstelling door zon te behalen, zal Wakker Emmen dit
doen. Biomassa vindt Wakker Emmen een slechte vorm van verduurzaming en is geen structurele oplossing voor het
probleem.

WERK MAKEN VAN VERDUUR Z AMING
HENK LINNEMANN UIT KLAZIENAVEEN-NOORD
“Wakker Emmen kenmerkt zich door te denken in oplossingen en is een pragmatische partij. In de klimaatdiscussie
stelt Wakker Emmen zich nuchter, maar verantwoordelijk op. We moeten werk maken van verduurzaming en vergroening van de maatschappij is hard nodig. Wij willen dit wel in een tempo doen dat onze inwoners, bedrijven en organisaties mee kunnen komen. Belangrijk hierbij is dat de energietransitie betaalbaar blijft voor onze inwoners en bedrijven.”
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ZONNE-ENRGIE ALS BASIS VOOR VERDUURZAMING
De gemeente Emmen kent veel dakoppervlak en dit is uitstekend geschikt voor zonnepanelen. In de gemeente Emmen
is ruimte voor zonne-akkers en dit willen wij blijven stimuleren, maar de focus zal meer verschoven moeten worden naar
zon op dak. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties willen we plannen ontwikkelen om hier versnelling te creëren.
Ook wil Wakker Emmen inwoners en bedrijven stimuleren om te verduurzamen. Dit kan door regelingen aan te bieden
voor zonnepanelen, warmtepompen of isolatiemaatregelen. De energietransitie kan alleen maar slagen als er ook volop
werk wordt gemaakt van energiebesparing. Hoe minder we verbruiken, hoe minder energie er opgewekt hoeft te worden.
De gemeente dient instrumenten te ontwikkelen om energiebesparing voor inwoners en bedrijven mogelijk te maken. De
energietransitie kan niet alleen door de gemeente worden opgepakt, maar zij zal vooral bedrijven en inwoners moeten
stimuleren. Een goed voorbeeld van energiebesparing is dat nieuwe woningen en gebouwen alleen nog energieneutraal
en zonder gas worden gebouwd. Voor bestaande woningen willen wij inwoners stimuleren en helpen om te kunnen
isoleren. Isolatie is momenteel de beste maatregel om te nemen!

ENERGIEARMOEDE IS GEEN KEUZE
Energiearmoede is een groeiend probleem en verdient aandacht en ondersteuning vanuit de overheid. Een groep
inwoners komt klem te zitten, omdat de woning slecht geïsoleerd is, de energieprijzen stijgen, en/of er geen geld is voor
het verduurzamen van de woning. Deze groep mensen verdient hulp.

WONINGEN VERDUURZAMEN EN RENOVEREN
De komende periode zullen de nodige woningen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 toe zijn aan renovatie. Wakker Emmen wil
samen met inwoners, bedrijven en corporaties concepten ontwikkelen om renovatiewoningen energieneutraal te kunnen
maken. Opwekken van duurzame energie is belangrijk, het besparen van energie is nog belangrijker. Verduurzaming
biedt ook kansen om oude woningen te renoveren en een tweede leven te geven. Het is belangrijk om samen met
woningbouwcorporaties en eigenaren plannen te maken. De rijksoverheid heeft bepaald dat alle gebouwen van aardgas
af moeten in 2050 en vormt daarmee ook een taak voor de gemeente. Wakker Emmen wil inwoners, bedrijven en
organisaties helpen en wil absoluut geen dwang. De komende periode moet benut worden om gezamenlijk plannen te
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ontwikkelen die haalbaar en betaalbaar zijn.

ENERGIECOÖPERATIES ONTWIKKELEN
Een energiecoöperatie is een initiatief van lokale bewoners, die de handen ineenslaan en aan de slag gaan met
duurzame energie. Wakker Emmen wil dit ontwikkelen door middel van zonne-energie. Leden van een energiecoöperatie
worden zelf producent en consument. Hierdoor is niet alleen besparing op de energierekening mogelijk, maar kunnen
opbrengsten ook worden gebruikt voor investeren in de lokale gemeenschap. De aanleg van zonne-akkers moet ook
kansen gaan bieden aan energiecoöperaties.

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
Het scheiden van afval moet leiden tot minder grondstof gebruik. Recycling van afval moet hiervoor zorgen. Vanaf 1
januari 2022 is het DIFTAR systeem ingevoerd in de gemeente Emmen. Betalen per lediging van de grijze container om
het tarief betaalbaar te houden. Het verbranden van afval gaat de komende jaren fors meer geld kosten. Hiervoor zijn twee
oorzaken aan te wijzen. De belasting die door de rijksoverheid wordt geheven over het verbranden van afval stijgt zeer
fors en het verwerken en verbranden van het afval gaat de komende jaren ook fors meer kosten. De gemeente Emmen
heeft nu nog een gunstig contract, maar met de huidige marktprijzen valt een forse stijging te verwachten. Gemiddeld
gooit een huishouden 200 kg in de grijze container. Maar liefst 150 kg is recyclebaar en hoeft niet te worden verbrand.
Beter voor het milieu en beter voor de portemonnee. In 170 gemeenten is Diftar ingevoerd en bij alle gemeenten wordt er
fors minder restafval geproduceerd en is een lager tarief mogelijk. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat er een goede
service wordt geboden om afval scheiden ook mogelijk te maken. Dit stelt inwoners in staat om zo weinig mogelijk de
grijze container aan de straat te zetten en daarmee dus geld te besparen. Het principe is immers; hoe minder vaak de
grijze container wordt geleegd, hoe meer geld u bespaart! Ook papierinzameling op de huidige wijze door verengingen,
kerken en scholen dient te worden behouden. Wakker Emmen staat voor een goede service tegen zo laag mogelijke
kosten om te kunnen sturen in de hoogte van de afvalstoffenheffing.

GEWOON DOEN!


Aantrekkelijke regelingen voor inwoners, bedrijven en verenigingen om te verduurzamen



Volop inzetten op zonne-energie



Gemeentelijk isolatieplan om te verduurzamen



Afval scheiden moet lonen



Geen dwang om van het aardgas af te komen



Energiecoöperaties ontwikkelen
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8. AANTREKKELIJKE EN LEEFBARE DORPEN EN WIJKEN
AANTREKKELIJKE EN LEEFBARE DORPEN EN WIJKEN
Aantrekkelijke dorpen en wijken met voldoende voorzieningen zijn essentieel voor een aantrekkelijk woon- en
leefomgeving. Wakker Emmen wil de leefbaarheid in de dorpen en wijken behouden zo dat iedereen tevreden in zijn
dorp of wijk kan wonen en oud kan worden. Zonder voorzieningen wordt dat moeilijk. Daarom blijven wij investeren in de
dorps en wijkcentra. Met behulp van het door Wakker Emmen in het leven geroepen fonds dorpen en wijken zijn er al vele
miljoenen in de dorp- en wijkcentra geïnvesteerd. De successen zijn te zien in Nieuw Amsterdam, Erica, de Rietlanden,
Zwartemeer en Schoonebeek. En in Emmercompascuum zijn inmiddels ook diverse projecten gestart. Maar daar zijn we
er niet mee. De gemeente Emmen bestaat uit 14 dorpen en 16 wijken dus nog genoeg werk aan de winkel.

WEG MET LEEGSTAND
Leegstand van winkelpanden in dorpen, wijken en Emmen-centrum is funest. In Emmen-centrum is dit probleem het
grootst. Maar ook in de dorpen en wijken zien we leegstand van winkelpanden. Wakker Emmen wil de komende periode
blijven inzetten op het terugdringen van de leegstand door verschillende maatregelen. Wij blijven winkels uit de buitenring
enthousiasmeren om te verhuizen naar het centrum. Zodat we daar de winkels concentreren en een aantrekkelijk
winkelgebied houden terwijl er tegelijkertijd aan de buitenring ruimte ontstaat voor woningen.

DORPSHUIZEN EN BUURTGEBOUWEN
Misschien wel een van de belangrijkste voorzieningen is een dorpshuis of buurtgebouw. Dit zijn plekken die een centrale
functie innemen in een gemeenschap, van workshops tot vergaderingen van de Erkende Overleg Partner en van
kinderdisco tot bingo avond. De vele vrijwilligers en organisaties die gebruik maken van een dorpshuis of buurtgebouw
hebben maar net genoeg financiele middelen om de activiteiten te ontplooien maar niet om de gebouwen te onderhouden.
Wakker Emmen ziet de buurtgebouwen en dorpshuizen als onmisbaar en zal zich daarom inzetten voor het behouden
van en kwalitatief goed onderhouden dorpshuizen. Er zijn nog voldoende dorpen en wijken met verouderde dorpshuizen
die aan vernieuwing toe zijn.

CENTRUMVERNIEUWING IN DORPEN EN WIJKEN VOORTZETTEN
PASCAL SCHRIK UIT SCHOONEBEEK
“Wakker Emmen heeft aangegeven de mouwen te willen opstropen. Met behulp van het door Wakker Emmen in het
leven geroepen fonds dorpen en wijken zijn er al vele miljoenen in de dorp- en wijkcentra geïnvesteerd. De successen
zijn te zien in Nieuw Amsterdam, Erica, de Rietlanden, Zwartemeer en Schoonebeek. En in Emmercompascuum zijn
inmiddels ook diverse projecten gestart. Wakker Emmen wil doorgaan met deze koers en ook de komende periode
blijven investeren in dorpen en wijken.”

21

WAKKER EMMEN Verkiezingsprogramma

SPEELPLAATSEN
Wakker Emmen vindt het van belang dat er voldoende speelplaatsen voor kinderen zijn in dorpen en wijken. Goede
groenvoorzieningen in combinatie met aantrekkelijke speelplaatsen moet bijdragen aan een fijne leefomgeving.
Voldoende en goed onderhouden speelplaatsen dragen bij aan de leefbaarheid en zal meer kinderen buiten laten spelen.
Het aanleggen en onderhouden van speelplaatsen is een gemeentelijke taak en daar moet ook voldoende geld voor
beschikbaar zijn.

HET RENSENPARK: STADSPARK VAN DE ONTMOETING
Het Rensenpark moet een echt stadspark blijven met volop ruimte voor wandelaars, sport en cultuur en andere recreatieve
elementen. Goed onderhouden met mooie speelplaatsen voor kinderen, een kinderboerderij en horeca voorzieningen.
Een park waar ook ruimte is voor allerlei evenementen. Het park moet vrij te bezoeken blijven nu en in de toekomst. In
het park staan nog een aantal gebouwen. Op termijn zullen deze gebouwen aan vervanging toe zijn. Wakker Emmen is
er geen voorstander van dat alleen de gemeente voor vele miljoenen aan gebouwen gaat bouwen in het park. Er zullen
dus ook private partijen moeten investeren in het park, passend binnen de visie van de gemeente.

GEWOON DOEN!


Blijven investeren in dorp- en wijkcentra



Leefbare en kwalitatief goede winkelcentra in dorpen en wijken



Aanpakken en tegengaan leegstand winkelpanden



Stimuleringsfonds dorpen en wijken uitbreiden



Voldoende voorzieningen in elk dorp en in elke wijk



Aantrekkelijke en voldoende speelplaatsen voor kinderen



Ondersteunen van buurt- en dorpshuizen



Rensenpark moet een mooi stadspark blijven
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9. SPORT, EVENEMENTEN EN CULTUUR
Sport in de gemeente Emmen kan rekenen op steun van Wakker Emmen. Sport en bewegen hoort bij Emmen. De sport
is hecht in de dorpen en wijken en verbindt veel van onze inwoners en heeft een belangrijke sociale functie in onze
samenleving. We hebben onze sportverenigingen en sportaanbieders, we hebben kwalitatief goede sportvoorzieningen
en de natuurlijke omgeving van onze dorpen en wijken is één grote buitensportaccommodatie. Betaalbare en goede
sportvoorzieningen zijn een kerntaak voor de gemeente. Wakker Emmen wil de komende periode meer investeren
in sport. Ondersteunen van sport- en beweegactiviteiten en toernooien, verbeteren van sportvoorzieningen en het
waarderen van vrijwilligers. We moeten trots zijn op onze sportverenigingen en vrijwilligers. Wakker Emmen ondersteunt
breedtesport en hier heeft de gemeente een belangrijke financiële taak. FC Emmen leeft in Drenthe en heeft voor een
bepaalde trots gezorgd. Het is een betaald voetbal organisatie en Wakker Emmen vindt dat de gemeente geen financiële
steun moet verlenen aan betaald voetbal. Dit was onze lijn de afgelopen jaren en is ook voor de komende periode onze
lijn. Wakker Emmen ziet het als een gemeentelijke taak om breedtesport financieel te ondersteunen.

SPORT VERBINDT EN SPORT IS GEZOND
Het aanleren van een gezonde levensstijl begint al op jonge leeftijd. Sporten en gezonde voeding zijn hierbij essentieel.
Zorg voor goede sport- en speelvoorzieningen in ieder dorp of wijk. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om te
kunnen sporten in de nabije omgeving van zijn huis. We kennen heel veel sportverenigingen in onze gemeente en we
hebben gelukkig veel sportvoorzieningen. Wakker Emmen staat voor goed onderhouden sport- en speelaccommodaties.
Investeren in eigen sport in plaats van grote prestigieuze sporttoernooien naar Emmen halen. Investeren in eigen
breedtesport leidt ook tot topsport. Goede en aantrekkelijke sportvoorzieningen verhogen de sportdeelname en dragen
bij aan een gezonder Emmen! Het initiatief ‘Emmen gezond’ moet meer bekendheid krijgen bij jongeren.

VERNIEUWEN EN VERDUURZAMEN SPORTACCOMMODATIES
Op dit moment wordt er onvoldoende rekening gehouden met onderhoudskosten, vernieuwing en verduurzaming van
sportaccommodaties. Er zijn diverse (buiten)sportaccommodaties sterk verouderd. Wakker Emmen wil nieuwbouw of
verbouwplannen in samenspraak met sportverenigingen gaan opstellen. Dit betekent dat er de komende periode diverse
plannen moeten worden ontwikkeld, zodat verouderde sportaccommodaties grondig gerenoveerd kunnen worden of er
werk gemaakt wordt van nieuwbouw. Het instellen van een stimuleringsregeling moet sportverenigingen, met een eigen
kleedaccommodatie, ondersteunen om de eigen accommodatie te verduurzamen en/of te renoveren.
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BUITEN- EN BINNENZWEMBADEN VERDIENEN ONDERSTEUNING
In het verleden zijn diverse sportaccommodaties, waaronder buitenzwembaden, geprivatiseerd. De keerzijde hiervan
is dat zwembaden soms in de problemen komen. Wakker Emmen hecht veel waarde aan deze voorzieningen. De
afgelopen periode is er extra geld vrijgemaakt voor onder andere de buiten- en binnenzwembaden en wij willen dit blijven
doen! Er dienen voldoende financiële middelen te zijn om ondersteuning te bieden aan het Geert Vos bad in Erica, De
Slagen in Schoonebeek, Neptunisbad in Klazienaveen, De Wieke in Nieuw Weerdinge, De Wiekslag in Weiteveen en
openluchtzwembad Emmer-Compascuum.

LOKAAL EVENEMENTEN ONDERSTEUNEN
Evenementen op het gebied van sport, vermaak en cultuur zorgen voor levendigheid in dorpen en wijken. Vele vrijwilligers
en organisaties steken hun handen uit de mouwen. Vele uren vrijwilligerswerk worden ingezet om geweldige evenementen
neer te zetten. De gemeente dient dit zoveel mogelijk te ondersteunen door eenvoudige regels en procedures, subsidies
voor evenementen met maatschappelijke waarde en het ontzorgen van vrijwilligers. Wakker Emmen vindt dat lokale
evenementen georganiseerd door vrijwilligers uit de gemeente Emmen ondersteuning verdienen. Maatschappelijke,
sport en culturele evenementen kunnen daarom ook rekenen op een subsidieondersteuning. Commerciële evenementen
dienen zich in principe zelf te redden.

CULTUUR
Een gemeente met een gezond cultureel klimaat stimuleert samenwerking, betrokkenheid en respect. Wakker Emmen
vindt het belangrijk om in cultuur te blijven investeren omdat dit bijdraagt in de talenten en vaardigheden van onze
inwoners. Wakker Emmen is trots op de Nederlandse cultuur en tradities en zal dit met trots uitdragen. Cultuur vergroot
de gemeenschapszin. Wakker Emmen vindt dat culturele activiteiten daar waar nodig ondersteund moeten worden.
Cultuur is niet alleen een doel op zich, maar vooral ook een middel om de samenhang in de samenleving te vergroten,
nieuwe initiatieven te initiëren en op sociaal, economisch en educatief gebied de aantrekkelijkheid van de gemeente
Emmen vergroten. Cultuur is veel meer dan alleen het Atlas theater. Emmen kent veel dorpen en wijken waar culturele
activiteiten plaatsvinden. Voor en door inwoners. Het ingestelde buurtcultuurfonds kan daarbij een belangrijke rol spelen.
Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Door de digitale ontwikkeling komt de traditionele bibliotheek onder druk
te staan maar Wakker Emmen vindt het van belang dat er in Emmen een goede en aan de tijd aangepaste bibliotheek
blijft bestaan. Ook kan de bibliotheek een belangrijke rol spelen bij taalontwikkeling en de aanpak van laaggeletterdheid.

ZUINIG ZIJN OP ERFGOED EN MONUMENTEN
De gemeente dient een aantrekkelijke gemeente te zijn om te wonen en te werken. Erfgoed kan hier een bijdrage
aan leveren door een gebied identiteit te geven. We moeten voorzicht en zorgvuldig omgaan met erfgoed. In nieuwe
gemeentelijke plannen en ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van erfgoed en
monumenten. Het in stand houden hiervan en daar waar nodig het versterken dient door de gemeente te worden
ondersteunt. Wakker Emmen vindt dat hier ook financiële instrumenten voor dienen te zijn. Niet alleen woorden op
papier, maar ook financiële ondersteuning.
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GOEDE SPORT VOOR ZIENINGEN VOOR JONG EN OUD
DEWY LEAL UIT DE RIETLANDEN
“Sporten is belangrijk voor het welbevinden en een gezonde leefstijl. Ik wil me inzetten voor goede sport- en speelvoorzieningen voor jong en oud in iedere wijk en in ieder dorp. Hieronder vallen ook de sportverenigingen, sporthallen en
(buiten)zwembaden. Het goed onderhouden van deze voorzieningen en/of financieel ondersteunen is hierbij van groot
belang voor het kunnen behouden van deze faciliteiten.”

GEWOON DOEN!


Betaalbaar sporten



Goede kwalitatieve sportvoorzieningen



Ondersteuning van eigen lokale en regionale evenementen



Buiten- en binnenzwembaden kunnen rekenen op steun



Ontzorgen van evenementen organisaties



Breedtecultuur ondersteunen



Ruimte bieden aan onze jeugd en in samenspraak met jongeren voorzieningen realiseren



Investeren in de aantrekkelijkheid van onze gemeente om daarmee te zorgen onze jongeren te binden
aan de gemeente Emmen
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10. UW MENING TELT!
DE AMBTELIJKE ORGANISATIE
De gemeentelijke organisatie heeft als doel de inwoners te dienen en basiszaken zoals reageren op mails en de telefoon
opnemen horen een vanzelfsprekendheid te zijn. We hebben de afgelopen jaren hierin al veel stappen de goede kant
op kunnen zetten maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. Wakker Emmen wil een ambtelijke organisatie die op
zoek gaat naar de Ja.

BURGERINITIATIEVEN
Wakker Emmen wil dat de mening en wensen van de inwoners voortdurend mede bepalend zijn voor het beleid. De
gemeente participeert steeds meer in burgerinitiatieven. De rol van de gemeente dient hierdoor anders te worden ingevuld.
Wakker Emmen vindt burgerinitiatieven waardevol en vindt dat deze, daar waar mogelijk, ondersteunt moeten worden.
Wij willen investeren in maatwerkoplossingen en ondersteunen initiatieven van EOP’s, bewoners en verenigingen.

GEEN DIPLOMADEMOCRATIE
Te vaak komen initiatieven vanuit de samenleving via mensen die een kruiwagen hebben binnen het gemeentehuis of
via hoogopgeleiden die de juridische wegen beter weten te bewandelen, dit wordt ook wel diplomademocratie genoemd.
Wakker Emmen wil dat iedereen in staat moet worden gesteld om initiatieven in te dienen. Voor wie daar minder bedreven
in is moet er ambtelijke ondersteuning beschikbaar komen om een initiatief op de juiste manier voor te bereiden.

DIGITALE DIENSTVERLENING
Door middel van apps en steeds verbeterende websites wordt het regelen van zaken bij de gemeente voor velen steeds
makkelijker. Er bestaat bijvoorbeeld nu al een gemeente “app” waarmee inwoners een probleem in de openbare ruimte
door kunnen geven. De drempel om contact op te nemen met de gemeente wordt hierdoor lager en de gemeente kan
sneller reageren op problemen. Wakker Emmen is voorstander van het verder ontwikkelen van dit soort toepassingen
om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren
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Er is ook een groep inwoners die weinig gebruik kunnen maken van deze nieuwe technologien. Bijvoorbeeld nieuwkomers
die de Nederlandse taal niet machtig zijn, ouderen, mensen met een taalachterstand of mensen die een computer of
internetverbinding gewoonweg niet kunnen betalen. Voor deze groepen moet er altijd een volwaardige manier mogelijk
blijven om contact te maken met de gemeente. De dienstverlening moet op peil blijven, niet alles kan digitaal. Ook moet
de gemeente doen wat ze belooft, dus terugbellen als dat beloofd wordt. Helaas gebeurt dat nog lang niet altijd. Houding
en gedrag van de gemeente moet klantgericht, duidelijk, snel en adequaat te zijn.

ERKENDE OVERLEGPARTNERS
De gemeente Emmen kent een waardevolle structuur in de vorm van Erkende Overleg Partners (EOP’s). Dit zijn de dorpsen wijkverenigingen in onze gemeente. Wakker Emmen hecht veel waarde aan deze partners, omdat zij korte lijnen
hebben richting de inwoners. Jaarlijks ontvangen EOP’s geld om de leefbaarheid in dorpen en wijk te verbeteren. Wakker
Emmen wil dit behouden en vindt het belangrijk dat EOP’s inwoners goed en direct betrekken bij hun planvorming. Het
handelen conform de gemeentelijke verordening moet echter wel op een goede wijze gebeuren. Verantwoording afleggen
aan inwoners en openbaar vergaderen behoort tot de basistaken. EOP’s die zich niet houden aan de verordening mogen
worden gekort op de jaarlijkse bijdrage.

GEWOON DOEN!


Op zoek naar de Ja in plaats van de Nee



Geen onnodig moeilijk ambtelijk taalgebruik



De telefoon opnemen en mails beantwoorden



Geen onnodig grote ambtelijke organisatie



Inwoners beter betrekken middels enquêtes



Geen diplomademocratie, ambtelijke ondersteuning bij het voorbereiden van initiatieven



Dienstverlening voor mensen die digitaal minder onderlegd zijn behouden
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