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‘Samen Verder Vooruit…’ 
Wonen, werken en ontspannen in een vitale gemeente. 

 
 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van BBC2014 met als titel 'Samen Verder Vooruit'. Meer dan  
ooit een titel die de lading dekt, want dat is waar we voor staan en wat we willen: samen met onze 
inwoners, verder bouwen aan een sterke gemeente Coevorden, waar er balans is tussen dorpen en 
stad en iedereen mee kan doen. 
 
Sinds de oprichting van BBC2014 en onze deelname in het gemeentebestuur is de gemeente van ver 
gekomen. Bezuinigingen waren nodig, maar we zijn er bovenop gekomen. Sterker nog, Coevorden  
staat er in veel opzichten sterker voor dan ooit, zonder dat de lasten voor onze inwoners enorm zijn 
gegroeid. 
 
Ondanks de moeilijke coronaperiode hebben we ook nu de opgaande lijn te pakken. We zijn financieel 
gezond, zelfbewust en vol ambitie om onze gemeente nog mooier, beter en welvarender te maken. 
 
BBC2014 draagt inmiddels acht jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid en daar kijken we met tevreden-
heid op terug. Maar ons werk is niet af. We popelen om met het herstructureringsfonds onze dorpen 
en wijken te verfraaien, de recreatiesector verder te versterken met nog aantrekkelijker fietsroutes  
en ruimte te geven aan ondernemers, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar uitbreiding van 
bedrijventerreinen. Ook veiligheid, woningbouw en het zuinig omgaan met ons natuurlijk kapitaal 
staan bij ons hoog in het vaandel.  
 
We zijn positief over de toekomst, zitten vol ambities en willen met onze inwoners verder bouwen  
aan een toekomstbestendig Coevorden waar het goed wonen, werken en recreëren is, oftewel:  
Samen Verder Vooruit!  
 
Graag zet ik me daarvoor in. 
 
Steven Stegen, wethouder  
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Waarom kiezen voor Belangen Buitengebied Coevorden?  
 
 
 

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) is acht jaar geleden -als onafhankelijke lokale 
partij- begonnen met verbindend besturen. We gaan door met het opzoeken van onze 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. 
 
Onze dorpen, wijken en stad moeten zich kunnen blijven door ontwikkelen. De tijd van 
doorpakken en samen verder vooruit is aangebroken. Laten wij trots zijn op onze gemeente, 
onze prachtige dorpen!  
 
Dit zijn de belangrijkste onderdelen van onze speerpunten: 
 

• Tot 2030 minimaal 750 betaalbare nieuwbouwwoningen voor alle doelgroepen (starters, 
jonge gezinnen en ouderen). 

• Voorrang eigen inwoners bij uitgifte bouwkavels. 

• In stand houden dorpsbudgetten. 

• Toekomstagenda buitengebied, waarbij wensen inwoners en geplande gemeentelijke 
projecten worden gecombineerd. 

• Gemeentelijke belastingen stijgen niet, behalve de inflatiecorrectie. 

• Komende jaren geen verhoging toeristenbelasting. 

• Beter onderhoud aan openbaar groen, met respect voor flora en fauna. 

• Verenigingen en dorpsbelangen zijn belangrijk voor ons. Zij verdienen blijvende financiële 
en organisatorische steun. 

• 30km/60km zones zodanig inrichten dat het niet uitnodigt om harder te rijden. 

• Spreekuur instellen voor verbetering contact tussen inwoners en gemeente. 

• Vereenvoudiging subsidie aanvragen. We pleiten voor aanstellen van een subsidie-
coördinator. 

• Scholen in kernen in stand houden. 

• Jongeren kennen, erkennen en mogelijkheden bieden om eigen activiteiten te realiseren. 
 
Een stem op BBC2014 betekent…. 

Een stem op onze partij betekent kiezen voor evenwicht (2014) en nu, na doorpakken (2018), 
samen verder vooruit (2022) om te oogsten met voldoende financiële buffer. En dat u kiest 
voor behoud van voorzieningen in dorpen en stad, beter openbaar groen en een OZB-aanslag 
die wederom niet of nauwelijks stijgt. 
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Onze speerpunten voor 2022-2026 
 
 
 
Belangen Buitengebied Coevorden wil Samen Verder Vooruit met de volgende speerpunten:  
 
1. Wonen 
“Wij vinden het belangrijk dat u trots bent op uw dorp, wijk of stad. Wij pleiten nadrukkelijk voor meer 
bouwen met oog voor de omgeving en wensen van dorpsbewoners.” “Geen dorp op slot!” 
• Nieuwe woningen bijbouwen, volgens opgave in de Woonvisie. 

• Wonen betaalbaar houden voor huurders en kopers en ruimte bieden aan starters en jonge gezinnen. 

• Woonplicht voor kopers. 

• Dorpen en stadswijken verbeteren en deze vitaal en leefbaar houden. 

• Samenwerken met inwoners om woningen te verduurzamen. 

• Er is altijd oog voor een goed bouwplan. 

• Vereenvoudiging regelgeving woonvoorziening mantelzorg bij eigen huis. 

• Wij maken ons sterk voor extra woonruimte door het opdelen van panden en bijgebouwen. 

• Evenredige woningverdeling statushouders en eigen inwoners binnen de gehele gemeente. 

 
2. Investeren 
“Initiatieven vanuit de inwoners en ondernemers stimuleren.” 
• Stimuleringsfonds/dorpsbudgetten voor initiatieven van inwoners en dorpsbelangen. 

• Herstructureringsfonds (financiële bijdrage) zo snel mogelijk inzetten voor nog mooiere dorpen, wijken en  
de stad. 

• Toekomstagenda buitengebied, waarbij wensen van inwoners en ondernemers en geplande projecten 
worden gecombineerd. 

• Investeren in vakbekwame gemeentelijke medewerkers. 

 
3. Verkeersveiligheid en bereikbaarheid 
“Wij zijn een groot voorstander van een lagere maximumsnelheid in de dorpen en wijken; samen met 
inwoners knelpunten in kaart brengen en aanpakken. Openbaar vervoer mag niet verder uitgehold 
worden. 
• Verkeersbeleid moet dorpen en stadswijken veiliger maken. 

• Verbeteren van fiets- en voetpaden. 

• Openbaar vervoer behouden, ook in kleinere kernen. 

• 30km/60km zones zodanig inrichten dat het niet uitnodigt om harder te rijden. Landbouwverkeer mag geen 
hinder ondervinden. 

• Met buurgemeenten en provincies inzetten op verdere verbreding van N34 richting Hardenberg. 

• Ondersteunen van de Nedersaksenlijn (Spoorverbinding Enschede – Groningen via Coevorden). 

 
4. Zorg 
“Wij willen dat iedereen zo veel mogelijk op eigen kracht kan meedoen in onze gemeente. Voor wie dat 
niet kan is adequate ondersteuning aanwezig.” 
• Zorg bereikbaar voor iedereen. 

• Zorgbeleid is gericht op meedoen, voorkomen en ondersteuning. 

• We houden goed de vinger aan de pols bij zorgkosten en werkwijze van aanbieders. 

• We zetten verder in op preventie, ook door het stimuleren van sport en beweging. 

• Bereikbaarheid voor visueel gehandicapten en rolstoelgebruikers. 

 
5. Onderwijs 
“Voor ons staan ontwikkeling en educatie van het kind centraal. We zijn voor kind centra, waarin  
kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samenkomen.” 
• Het behouden van goed primair en voortgezet onderwijs. 

• Scholen in kernen in stand houden. 

• Werken aan een goede regionale samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers. 
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6. Recreatie en toerisme verder stimuleren 
“In ons buitengebied draagt vooral toerisme bij aan werkgelegenheid en behoud van voorzieningen  
en daarmee aan de leefbaarheid in de dorpen in vele vormen.” 
• Kwaliteit vrijetijdssector verder vergroten. 

• Verbreding van het toeristische aanbod, met oog voor ons mooie landschap. 

• Blijvende inzet op het project Vitale Vakantieparken. 

• ToReCo (Toeristisch Recreatief Coevorden) blijven steunen als aanjager van toerisme in onze gemeente. 
 

7. Leefomgeving en duurzaamheid 
“Wij zijn trots op onze woon- en leefomgeving en dat moet zo blijven! Voor ons is een duurzame en 
gezonde leefomgeving de norm.” 
• Beter onderhoud aan openbaar groen, met respect voor flora en fauna. 

• Naoberschap staat bij ons hoog in het vaandel, we helpen elkaar waar we kunnen. 

• Inwoners ondersteunen bij de overgang naar duurzame energiebronnen. 

• Een duurzame gemeente is een gemeente die ook meewerkt aan het verbeteren van de biodiversiteit  
en inspeelt op het verbeteren van het klimaat. 

• Geen nieuwe zonneparken in de natuur of weilanden. 

• Geen windturbines er bij. 
 

8. Goede regionale samenwerking en inzetten op werkgelegenheid 
“Goed ondernemersklimaat en werkgelegenheid belangrijke drijfveren. Coevorden moet 
samenwerken.” 
• Ruimte geven aan bedrijvigheid, ook in de dorpen, waar nodig nieuwe vestigingslocaties.  

• Samen optrekken binnen het regionaal samenwerkingsverband (Dutch Techzone) van de zgn. drie o’s: 
ondernemers, onderwijs en overheid, en gezamenlijk verkennen of en waar nieuwe bedrijventerreinen  
nodig zijn. 

• Blijvende inzet op landsgrensoverschrijdende contacten en activiteiten. 

• Uitbreiding bedrijventerrein Geesbrug. 
 

9. Versterken cultuur en natuur 
“Een gevarieerd cultureel aanbod voor al onze inwoners.”  
• Zuinig zijn op onze natuur, landschap en cultuurhistorie. 

• Stimuleren binnen- en buitenschoolse cultuur-en natuureducatie. 

• Culturele activiteiten en evenementen in de hele gemeente ondersteunen. 
 

10. Stimuleren lokale voorzieningen en verenigingsleven   
“Wij vinden de wijk- en dorpsverenigingen zeer belangrijk en ondersteunen ze.”  
• We bouwen aan een aantrekkelijke omgeving voor jong en oud. 

• We koesteren het eigen karakter, elk dorp en wijk is uniek en mag dat blijven.  

• Ondersteuning voor dorpsverenigingen, sport, muziek en cultuur. 

• Ondersteuning vrijwilligers. 

• Stimuleren voorzieningen voor de jeugd. 
 

11. Afval 
“BBC2014 ziet geen noodzaak voor Diftar (gedifferentieerd tarief).” 
• Aanstellen van afvalcoaches, die inwoners helpen bij scheiden van afval. 

• Voorlichting over afval/milieu op scholen. 

• Regelmatig duidelijk informeren over juist scheiden van afval in plaatselijke media. 

• Controle en handhaving van afvalstromen (containers en milieustraten). 
 

12. Financieel gezonde gemeente 
“Mede dankzij BBC2014 is Coevorden een financieel gezonde gemeente; dat moet zo blijven!” 
• Gemeentelijke belastingtarieven niet verhogen, alleen inflatiecorrectie; regelingen vereenvoudigen. 

• Er ligt een mooi stabiel financieel toekomstperspectief voor gemeente en inwoners. 

• Ambitieus, maar behoedzaam met grote uitgaven. We gaan niet over één nacht ijs. 

• Geld eerlijk verdelen over de hele gemeente. 

• Aanstellen subsidie coördinator.  
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13. Verbindend besturen 
“Verbindend besturen moet vanzelfsprekend zijn!” 
• Stimuleren proactieve houding van de gemeente. De gemeente is er voor alle inwoners. 

• Versterken relatie tussen gemeente en inwoners. 
 

• Vereenvoudiging van regelgeving. 

• Inwoners op de hoogte houden over lopende procedures, zoals vergunningsaanvraag. 

• Medewerkers van de gemeente en inwoners moeten elkaar kunnen begrijpen; dezelfde duidelijke taal 
spreken. 

 

Wat hebben we bereikt?  
Mede door de initiatieven van BBC2014 zijn veel van onze verkiezingsbeloften in de afgelopen  
periode gerealiseerd. Een aantal voorbeelden: 
  

•         De lokale lasten zijn niet of nauwelijks verhoogd.     

•      Woonvisie vastgesteld (In diverse dorpen nieuwbouwmogelijkheden). 

•         Kwaliteitsverbetering groenonderhoud (2022). 

•         Inhaalslag wegenonderhoud in stad en dorpen. 

•         Modernisering en uitvoeren van groot onderhoud sportvelden. 

•      Invoering Stimuleringsfonds en Dorpsbudget. 

•         Herstructureringsfonds (2 miljoen euro) voor aanpak ‘rotte kiezen’ in de dorpen. 

•         De aanleg van glasvezel in het hele buitengebied. 

•         Ecologisch bermbeheer ingevoerd. 

•         Openbaar vervoer weer door de dorpen (Oosterhesselen). 

•         Fietspad en snelheid remmende maatregelen Schapendijk (2022). 

•         Fablab in de Nieuwe Veste gerealiseerd. 

•         Nieuwe camperplaatsen. 

•         Renovatie en herinrichting binnenstad. Compacter winkelhart. 

•         Geen windturbines en -parken erbij; kleine windmolens toegestaan. 

•         Er zijn meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aangesteld. 

•         Dividend Area N.V. vloeit via speciaal fonds terug naar inwoners. 

•         Spoorverbinding Rheine (2025). 

•         Geen nieuwe locatie voor een asielzoekerscentrum. 

•         Paspoorten etc. kunnen thuisbezorgd worden. 

•      Verhouding tussen stad en buitengebied sterk verbeterd. 

 

Tot slot.  
Belangen Buitengebied Coevorden heeft een visie voor de gemeente Coevorden: onze partij kiest voor een 
laagdrempelige manier van politiek bedrijven -niet vanuit macht, maar vanuit kracht- en wil ook in de komende 
bestuursperiode de inwoners verantwoordelijkheid geven over hun eigen leefomgeving. Het stimuleringsfonds  
en dorpsbudget zijn mooie voorbeelden van deze burgerdeelname. 
 
Met grote regelmaat gaan we ook de komende jaren in gesprek met inwoners en organisaties om ons te  
laten voeden met wat er speelt in de gemeenschap en dat vervolgens te vertalen in helder beleid.   
 
We spreken de wens uit dat ons verkiezingsprogramma u aanspreekt en dat u straks in maart 2022 stemt op 
Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014). 

 

 

 

 

“

 


