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Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Assen

Beste Assenaren,
Assen is een prachtige stad. Er zijn veel plekken die mij blij en trots maken. De inwoners, divers als ze
zijn, maken van Assen mijn thuis. Ik zou in geen enkele andere stad willen wonen.
Toch maak ik mij ook zorgen. In de afgelopen jaren heb ik Assen zien veranderen. Zo is het voor te
veel mensen moeilijk om een betaalbaar huis te vinden. Voor jongeren is er al helemaal weinig te
doen. Bovendien neemt de kansenongelijkheid toe. In andere woorden: er is werk aan de winkel. In dit
verkiezingsprogramma leest u ons plan om Assen weer socialer, mooier en eerlijker te maken. Dat
doen we onder andere door stevig in te zetten op:
Meer vormen van (betaalbaar) wonen, met meer sociale huurwoningen.
Een plek voor jongeren.
Een samenleving waarin iedereen meedoet en je een steuntje in de rug krijgt als je het nodig hebt.
De mens weer centraal in de zorg.
Goede ondersteuning van Assenaren bij de overgang naar andere vormen van energie.
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U bepaalt met uw stem wie er
plaatsneemt in de gemeenteraad van Assen. De PvdA Assen maakt al sinds jaar en dag deel uit van
de raad en heeft veel kunnen doen voor onze mooie stad. We zijn een partij met een verleden, met
oude principes, maar wel in een hedendaags jasje. Er staan ambitieuze mensen klaar die allemaal
willen werken aan een eerlijke samenleving. Met uw stem kunnen we aan de slag.
Stem sociaal, kies PvdA. Voor een eerlijker Assen.

Cindy Vorselman-Derksen
Lijsttrekker PvdA Assen

Vooraf...
Vanuit onze principes heeft de PvdA veel zaken die wij
anders doen en willen. Veel van deze punten gelden
voor alle gemeenten in Nederland en zijn te vinden op
de website van de PvdA. Voor het overzicht hebben
we die uitgangspunten niet herhaald in dit document.
Dit verkiezingsprogramma richt zich specifiek op onze
stad en de dingen die we voor Assen willen bereiken.

Wonen
Het fundamentele grondrecht op betaalbaar wonen staat onder grote druk. Er is behoefte aan
woningen voor starters én senioren, zowel in de koop- als in de huursector. De doorstroom moet
beter. Die ontwikkeling kan niet zonder een strakke regievoering door de gemeentelijke overheid. Om
de woonwensen van inwoners in kaart te brengen, doet de gemeente elk jaar een woononderzoek.
Voor de toekomst geldt dat woningen niet alleen betaalbaar moeten zijn, maar ook van goede
kwaliteit, duurzaam gebouwd en levensloopbestendig. Ook het stimuleren van de leefbaarheid in (de
randen van) het centrum is een belangrijke doelstelling. Daarnaast zetten we in op andere vormen
van wonen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan tiny houses, knarrenhofjes en kantoorwoningen.
In haar regierol kan de gemeente eisen stellen aan projectontwikkelaars. We bouwen ook woningen
die voor een ontwikkelaar minder goed renderen.
Onze keuzes:
Als regisseur van de woningbouw maakt de gemeente jaarlijks bekend hoe zij haar regierol
invult en welke plannen zij daartoe heeft.
De gemeente ziet erop toe dat projectontwikkelaars meerdere types woningen bouwen en dat
woningcorporaties hun rol invullen in het woningtekort.
De gemeente onderzoekt in welke gevallen zij zich voor de bouw van woningen garant kan
stellen dan wel zelf als opdrachtgever kan optreden.

Werk en inkomen
Werk is de basis van een goed leven. Daarom wachten we niet tot mensen in de bijstand belanden,
maar helpen mensen die hun baan kwijt zijn geraakt zo snel mogelijk weer aan het werk. Dat doen we
eerlijk en fatsoenlijk. Oude ideeën als de instroom- en uitstroombanen herstellen we in ere en we
investeren in (bij)scholing. Door goede infrastructurele voorzieningen (wegen, spoorlijnen, digitale
aansluitingen) bevordert de gemeente haar bereikbaarheid. Voor ondernemingen is dit een
levensvoorwaarde voor vestiging.
Het centrum van Assen wordt het kloppende hart van de stad: aantrekkelijk om te winkelen, gezellig
om uit te gaan en zonder verloedering van verwaarloosde panden. Door de organisatie van grote
manifestaties als de jaarlijkse TT, en een tentoonstelling als die over Frida Kahlo, straalt de stad trots
uit.
Onze keuzes:
Jaarlijks maakt de gemeente de balans op over haar plaats als interessante woonstad en geeft
daarbij aan op welke maatregelen zij zich in het nieuwe jaar in het bijzonder zal richten.
Het centrum van Assen blijft ingedeeld in een gebied (kring, ring, zone) voor
winkelvoorzieningen en daaromheen en gebied met een gemengde functie (winkel, woning,
anderszins). De indeling en de uitvoering daarvan vindt zoveel mogelijk in overleg met
eigenaars, gebruikers en bewoners plaats. Leegstand gaan we actief tegen.
Nieuwe bedrijven zijn wezenlijk voor de stad. Assen maakt hiervoor een plan. Daarbij kijkt zij
nadrukkelijk ook naar de ruimte die vrij komt in het stadscentrum.

Zorg en Welzijn
Als je zelf ziek bent, of iemand uit je naaste omgeving, dan is in één klap al het andere onbelangrijk.
Dan realiseer je je pas echt hoe waardevol een goede gezondheid is. Het is de basis van ons
bestaan. In Nederland zijn we binnen de zorg de menselijke maat uit het oog verloren. De mens moet
in het systeem passen, in plaats van dat het systeem de mensen ondersteunt. De PvdA draait dit om.
De mens staat weer centraal. Er is sprake van toename van aantal mensen met dementie: in 2020
gaat het in Assen om ongeveer 1200 personen. Dat groeit naar verwachting in 2050 tot 2700 mensen.
Wij willen Assen hierop inrichten door een dementievriendelijke samenleving te creëren. Ook in Assen
spelen sociaal-economische gezondheidsverschillen, waardoor mensen met een lager inkomen 17
jaar langer ziek zijn en 7 jaar eerder overlijden dan mensen met een hoog inkomen. De aanpak van
deze gezondheidsverschillen is complex. Deze verschillen komen vaak niet alleen, maar hebben vaak
een relatie met inkomen, armoede, schulden, onprettige leefomgeving.
Onze keuzes:
De medewerkers van de gemeente Assen zijn zich bij zorgvragen bewust van de menselijke
maat en van de noodzaak om in goed contact met de betrokkenen de gewenste ondersteuning
te zoeken en zo nodig te helpen organiseren. Hierbij is ook aandacht voor preventie.
Assen ondersteunt initiatieven (en is zelf actief) om oudere Assenaren niet te laten
vereenzamen en de mogelijkheden te bieden het leven naar hun behoeften vorm te geven.
Denk hierbij aan een goede opvang voor demente plaatsgenoten, hulp bij het vinden van goede
huisvesting en de realisatie van speciaal voor ouderen bestemde woonvormen.
Assen werkt aan het verkorten van de wachttijden voor de Jeugdzorg, o.a. door
overbruggingszorg aan te bieden.

Duurzaamheid
Klimaatverandering en haar impact schreeuwen om actie. Recente weersextremen, denk aan
overstromingen en langdurige hittegolven, laten dat meer dan ooit zien. Niet langer is de vraag of
maar hoe en wanneer we de duurzame omslag gaan maken. Aanpak van de klimaatcrisis is primair
een zaak voor de landelijke overheid, maar ook op de gemeente rust de taak alles te doen om zo
ecologisch verantwoord en duurzaam mogelijk te handelen. Bovendien biedt dit enorme kansen voor
onze regio. Een schone, duurzame en eerlijke koers is nodig.
Onze keuzes:
De aanpak van klimaatverandering vereist een beleidscentrum op gemeenteniveau, inclusief
een strak beleidsplan, een wethoudersportefeuille en een passende begroting.
De gemeente Assen streeft ernaar om voor haar eigen bedrijfsvoering volledig klimaatneutraal
te zijn. Daarvoor maken we voor 2023 een plan met als realisatiedatum maart 2026.
Assen bevordert dat in de gemeente Assen ieder jaar het gebruik van fossiele energie met 10%
afneemt. We nemen hierin als gemeente niet alleen het voortouw, maar zorgen vooral ook dat
de lasten eerlijk verdeeld worden.
De gemeentelijke organisatie gebruikt niet langer wegwerpplastic.

Cultuur
Kunst en cultuur raakt, verbindt, ontspant en biedt naast plezier ook stof tot nadenken. Met de Nieuwe
Kolk heeft onze stad een prachtig cultureel centrum en het Drents Museum geniet nationale
bekendheid. Dat houden we in stand. Kunst gaat ook over wie we zijn, over onze drijfveren en over
onze dromen. Zonder bibliotheek, muziekschool, cultuurinstelling, poppodium, musea en
cultuureducatie is het lastig om die dromen te verwezenlijken. Voor de PvdA is het belangrijk dat alle
vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde
is, ook voor de makers. Iedereen moet kunnen genieten van kunst en cultuur. De PvdA steunt de
culturele en creatieve sector en hanteert een eerlijke beloning.
Onze keuzes:
We gaan voor een spraakmakend Asser jongerencentrum. We realiseren dit samen mét
jongeren.
We behouden kleinschalige (sociaal) culturele voorzieningen in de wijken, want die zijn
ongekend belangrijk.
We stimuleren de totstandkoming van het TT-museum.

Sport
Assen is een echte sportstad. Elke week weer staan vele vrijwilligers van verenigingen voor dag en
dauw op om het beoefenen van hun sport in Assen mogelijk te maken. Daarmee leveren ze een
onmisbare bijdrage voor het vitaal en krachtig houden van onze lokale samenleving. We koesteren
onze vrijwilligers en verenigingen en zien sport als een publieke voorziening.
Jong geleerd is oud gedaan. Vanuit scholen stimuleren we de mogelijkheid om kennis te maken met
diverse takken van sport. Scholen en sportverenigingen staan we daarin bij door faciliteiten te bieden.
We stimuleren ook 60+ sport. Het Asser Sport Akkoord neemt hierin de regie. Met de Asser Sportpas
kan iedereen vrijwel elke tak van sport uitproberen.
Onze keuzes:
Sport en bewegen is gezond voor iedereen. Daarom maken we het betaalbaar en toegankelijk
voor al onze inwoners.
We investeren in goede, mooie en duurzame sportvoorzieningen die toegankelijk zijn voor
iedereen. We denken hierbij sportbreed. Ook nieuwe sporten stimuleren we.
We maken ons sterk voor een openluchtzwembad.

Open bestuur
Wij willen een open, transparant en toegankelijk bestuur. Hoe groter de rol van de overheid, hoe
groter het belang van een open bestuur. Het gemeentelijke bestuur sluit aan bij wat de inwoners
willen. Die eis wordt steeds belangrijker. Dat we eenmaal in de 4 jaar mogen kiezen is mooi, maar
onvoldoende om de gemeentelijke democratie goed te laten werken. Bovendien komen de leden van
de gemeenteraad teveel uit dezelfde inwonergroepen.
Onze keuzes:
Wij willen meer burgers bij het gemeentebestuur betrekken. Daarom starten wij een proef met
een ‘burgerparlement’. Aan adviezen van dat ‘parlement’ moet de gemeenteraad verplicht
aandacht besteden.
Wij willen een beleidsveld ‘open bestuur’ met daarbij een verantwoordelijk wethouder, een
budget, een coördinerend ambtenaar en een ‘loket’ waar burgers terecht kunnen
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