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GEMEENTEBELANGEN
DE WOLDEN: 100% LOKAAL
EN ONAFHANKELIJK
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen De Wolden. Vanwege Coronamaatregelen zal ook ditmaal het aantal dagen waarop de gemeenteraadsverkiezingen plaats vindt over
meerdere dagen verspreid worden. Stemmen kan van maandag 14 tot en met woensdag 16 maart
2022.
In De Wolden zijn wij de enige onafhankelijke lokale partij die geen binding heeft met landelijke partijen. Wij maken ons sterk
voor álle inwoners, ongeacht hun politieke- of levensbeschouwelijke overtuiging. Als 100% lokale partij zetten wij ons in voor
lokale vraagstukken vanuit de lokale wensen en behoeften van ónze inwoners, verenigingen en ondernemers. Een eerlijke en
betrouwbare overheid, die verantwoordelijkheid durft te nemen, ook als het moeilijk wordt!
Tot nu toe hebben we in De Wolden de Coronapandemie redelijk goed doorstaan, maar we zijn er nog niet. Openheid en
verbinding houden met de inwoners hebben we nodig om lokaal de gevolgen van Corona te lijf te gaan.
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De afgelopen vier jaar hebben
we als Gemeentebelangen De
Wolden samen met inwoners,
ondernemers en verenigingen
veel bereikt!
Zo zijn er kunstgrasvelden aangelegd
in De Wijk, Ruinerwold en Ruinen.
Alle inwoners die zorg nodig hebben
kunnen nu een beroep doen op
Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning
voor ondersteuning bij hun aanvraag.
Zij helpen u op weg. Meer gratis
afvalstromen bij de milieustraat.
Niet voor rest-, bouw- en sloopafval.
Samenvoeging van sport, bibliotheek,
cultuur en dorpshuis in Zuidwolde
met als inzet een Huus voor Sport
en Cultuur. Voor zowel Ruinerwold
als Ruinen zijn de uitbreidingen van
hun bedrijventerrein in gang gezet.
Het Sociaal Domein is ondanks forse
overschrijdingen in balans met goede
voorzieningen voor hen die het iets
minder hebben. Ook de ouderenzorg

in zowel de Wijk (nieuw- en verbouw)
als in Ruinerwold (verbouw) is weer
stevig verankerd in beide dorpen. Vele
fietspaden zijn aangelegd en zijn over
de hele gemeente uitgerold evenals het wandelknooppuntennetwerk.
Bijzonder was de toewijzing van het
EK Young Riders in de zomer van 2019.
We hebben genoten van dit groot
internationaal hippisch evenement
met een geweldige economische
spin-off voor de regio.
Ons speerpunt Initiatiefrijk De Wolden
verdient met het ondersteunen van
de vele initiatieven die door onze
inwoners zijn gerealiseerd in deze
opsomming natuurlijk een ereplaats!
Achteraf gezien is het belangrijkste
punt dat gerealiseerd is, en voor de
toekomst misschien ook wel weer
wordt, het invoeren van een raadsbreedakkoord. Vooraf afspraken maken
met alle partijen, zodat inwoners
weten over welke belangrijke thema’s

de raad de komende vier jaar met u in
gesprek wil gaan. Samen met u, maar
ook met de andere partijen, zijn en
maken we De Wolden!

Hoe verder?
De Wolden is een groeiende gemeente
en al voelt het niet zo, met de steeds
hoger wordende gemiddelde leeftijd
slaat de verzilvering wel toe. Onze
bevolkingssamenstelling verandert en
mensen worden steeds mondiger.
Daarom vinden wij het belangrijk
te blijven bouwen aan leefbaarheid.
Ambities op het gebied van wonen,
sport, duurzaamheid, zorg en economie
zijn nauw verbonden met het woonen leefklimaat in onze gemeente.
Voor de gemeente zien wij hierin
een stimulerende, ondersteunende,
verbindende en soms ook een
uitvoerende rol. Grijp de kansen die
zich voordoen en maak plannen
mogelijk. Zien. Horen. Doen.
Gemeentebelangen De Wolden

Horen. Zien. Doen.
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WONEN EN LEVEN IN DE WOLDEN
Nu en in de toekomst

Toekomstvisie
Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties is er nagedacht over hoe wij de toekomst zien qua omgeving
waarin we wonen, werken, recreëren, met elkaar samen werken en samen leven. 2040 Is nog ver weg. Als Gemeentebelangen
zien wij de toekomstvisie dan ook als een dynamisch document. SAMEN weten we wat het beste is voor De Wolden.

Wonen
Bouwen, bouwen, bouwen is ons standpunt. De komende vier jaar willen
wij 450 woningen realiseren. De Wolden is namelijk een zeer aantrekkelijke
gemeente om te wonen. Niet alleen door de ligging, maar met name ook
door de voorzieningen die er in de dorpen zijn. Om deze voorzieningen
in stand te houden is Gemeentebelangen van mening dat je ook de
mogelijkheid moet bieden om, vooral voor de vijf kerndorpen, in te zetten
op uitbreiding.

BOUWEN, BOUWEN
EN NOG EENS BOUWEN!
Er is een recent strategisch woonplan waar toekomstige uitbreidingen in
staan. Naast dit plan wil Gemeentebelangen dat er nu al een strategisch
plan komt voor de lange termijn, om klaar te zijn voor de toekomst.
Daarnaast staan wij open voor inbreidingsinitiatieven binnen alle kernen
met name wanneer het een kwaliteitsimpuls betreft.
Om snel uitbreiding van het aantal woningen te realiseren zien wij kansen
in Flexwoningen, woningsplitsing, wonen op erven en alternatieve woonvormen.
Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, oftewel van onderop aan
de slag om samen een woningbouwontwikkeling tot stand te brengen,
zien wij als mogelijkheid om te bouwen voor eigen inwoners. Voor
dorpen, groot en klein, die zelf aan de slag willen middels Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap, stellen wij graag extra middelen ter
beschikking om dit op te starten.
Over al deze mogelijkheden om tot extra woningbouwontwikkelingen te
komen willen wij de komende tijd met verenigingen van Dorpsbelangen
afspraken maken. Welke ontwikkeling past het best bij ieder dorp en op
welke manier kunnen zij hierbij ondersteuning van de gemeente verwachten.
Kortom; als er kansen zijn voor extra woningbouwontwikkelingen pak deze
dan. Horen, Zien, Doen.
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Uuthuusies en
Uitvliegfonds
voor jongeren
Uuthuusies zien wij als een
mooie aanvulling om jongeren
de mogelijkheid te geven om
in hun dorp te blijven wonen.
Uuthuusies zijn verplaatsbare,
circulaire en betaalbare ‘kanten-klaar’
woningen.
Deze
kunnen
tijdelijk
geplaatst
worden op bestaande erven of
op aangewezen locaties. Zowel
binnen- als buiten de bebouwde
kom. Zijn ze niet meer nodig
dan kan een Uuthuusie een
nieuwe plaats krijgen.
Daarnaast willen we dat, daar
waar het kan, onze eigen
jongeren als eerste aan bod
komen om in hun eigen
gemeente te starten. Het
invoeren
van
een
zelfbewoningsplicht voor bestaande woningen zien wij als
hulpmiddel om jongeren meer
kansen te geven.
Ook van onderop aan de slag
gaan om samen een woningbouwontwikkeling tot stand
te brengen, zien wij als
mogelijkheid om jongeren in
eigen dorp te laten wonen.
Om dit in gang te zetten zijn we
bereid extra geld beschikbaar
te stellen. Bijvoorbeeld een
‘Uitvliegfonds’ waaruit de aanloopkosten gedekt worden.

Vitale vakantieparken
Woningbouw versnellen
Om alle ontwikkelingen, ideeën en projecten voldoende aandacht te geven
in de beginfase pleiten wij ervoor om te starten met een Team Woningbouw, zodat er een versnelling in de woningbouw wordt ingezet.
Als er meerdere ontwikkelingen tegelijkertijd in een gebied zijn dan ziet
Gemeentebelangen een gebiedsplan als een kans om uiteindelijk een
hogere kwaliteit in het gebied te creëren.
De keuzes die gemaakt worden zijn gedragen en hierdoor krijgt het gebied
voor iedereen meer kwaliteit. Gedragen gebiedsplannen zal Gemeentebelangen graag ondersteunen.

Het transformeren van de vijf vakantieparken die in aanmerking komen voor
transformeren naar wonen is complex.
Gemeentebelangen wil dat minimaal
één park per jaar wordt getransformeerd naar een nieuwe bestemming.

Arbeidsmigranten
Momenteel is er een tekort aan
arbeidskrachten. Er zijn bedrijven
of ondernemers die gebruik maken
van arbeidsmigranten. Deze mensen
moeten op een goede manier gehuisvest worden.

DUURZAAMHEID
Lokale aanpak

Duurzaamheid
Vanuit Den Haag ligt er een opgave om over te gaan van
fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen.
Gemeentebelangen De Wolden vindt het niet meer dan
vanzelfsprekend dat we als gemeente onze eigen verantwoordelijkheid nemen, door de energie die we zélf gebruiken
in onze gemeente zélf op te wekken. Wij willen dat de dorpen
zélf de kans krijgen om het initiatief hierin te nemen. Lokaal
produceren, lokaal consumeren en lokaal profiteren.

LOKAAL PRODUCEREN,
LOKAAL CONSUMEREN
EN LOKAAL PROFITEREN!
Wacht niet tot het netwerk voor energietransport op sterkte
is, maar start alvast in de dorpen met plannen maken om zo
tot slimme combinaties te komen. Bijvoorbeeld niet zon op
land als makkelijkste oplossing in een plattelandsgemeente,
maar zoek naar combinaties. Bijvoorbeeld zon op water,
zon langs de A28 en wind in combinatie met natuur.

Daarnaast vinden wij het als Gemeentebelangen belangrijk
dat, wanneer je het hebt over duurzaamheid, er ook inzet
komt op het gebruik van duurzame installaties.
De invloed van landelijke discussies over Thorium kerncentrales zijn niet één-op-één naar lokaal te vertalen.
Alhoewel wij als Gemeentebelangen deze discussies met
belangstelling volgen zijn wij van mening dat we onze
verantwoordelijkheid nú moeten nemen en niet blijven
praten maar doen! In De Wolden gaan we aan de slag om
onze eigen energieverbruik op te wekken. Den Haag is
aan zet als het om kernenergie gaat. Wij zien geen rol
weggelegd voor De Wolden als het gaat om kernenergie.
Samen met Rendo hebben wij in De Wolden de ambitie
uitgesproken om in 2030 honderd procent groen gas, of in
de toekomst waterstof, door de leidingen te laten stromen.
Dit ondersteunt Gemeentebelangen nog steeds van harte.
Wij zijn tegen kapitaalvernietiging. De bestaande infrastructuur is van dermate hoge kwaliteit, dat wij hier niet
voor niets zoveel mogelijk gebruik van willen blijven maken.

Horen. Zien. Doen.
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Gemeentebelangen denkt dat hier mogelijk een rol voor de
agrarische sector is weggelegd. Initiatieven en innovaties
voor het produceren van groen gas zullen wij ondersteunen!
Net als het geval is bij initiatieven op het vlak van hernieuwbare energie geldt ook bij groen gas wat ons betreft:
lokaal produceren, lokaal consumeren en lokaal profiteren.
Momenteel zijn kleine windmolens in een paar gebieden in
onze gemeente uitgesloten. Omdat de kleine windmolens
weinig impact geven op het landschap en de hoeveelheid

agrariërs in deze gebieden gering is, willen wij dat agrariërs
ook in die gebieden de mogelijkheid krijgen om een kleine
windmolen te plaatsen.
Daarnaast zijn zonnepanelen op het dak vergunningsvrij,
maar voor op de grond zijn er nogal wat regels waar men
aan moet voldoen. Gemeentebelangen wil zonnepanelen
die niet op het dak van een woning passen onder beperkte
voorwaarden vergunningsvrij maken.

Afval

Oud papier

Het aanbieden van afval moet
voor inwoners van De Wolden
laagdrempelig en toegankelijk
zijn en blijven. Gemeentebelangen wil de toepassing van
technieken waarbij afval zoveel
mogelijk wordt hergebruikt
blijven stimuleren.

Het oud papier wordt in onze gemeente opgehaald door vrijwilligers. De gemeente betaalt aan deze vrijwilligers een vaste vergoeding voor het ophalen van het
oud papier die daarmee de kas van hun vereniging, stichting of school spekken.
Wij begrijpen dat er ontwikkelingen zijn die maken dat deze manier van inzamelen niet meer in stand gehouden kan worden.

Wij vinden dat de gemeente
regelmatig moet communiceren over haar afvalbeleid om
onze inwoners te helpen en te
stimuleren het afval zo goed
mogelijk te scheiden.

Aanpassen aan
het klimaat
(Klimaatadaptatie)
Het klimaat gaan we niet veranderen
op gemeentelijk niveau, maar we zien
wel dat het klimaat verandert! De laatste jaren zijn we geconfronteerd met
extreme droogte, hitte en extreme
hoosbuien. Vooruitkijken is belangrijk
en daarom moeten we onze omgeving, ook op lokaal niveau aanpassen,
zodat we klimaatveranderingen goed
doorstaan. Wat Gemeentebelangen
betreft moeten we hier vooral praktisch mee omgaan en dit samen met
het Waterschap oppakken. Pak het aan
op het moment dat er andere werkzaamheden plaatsvinden. Maak werk
met werk. Met uitzondering van grote knelpunten, die moeten meteen
worden aangepakt. We ondersteunen
graag bestaande en nieuwe initiatieven van onze eigen inwoners op dit
vlak.
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Gemeentebelangen heeft aangegeven dat er overleg moet komen met de betrokken vrijwilligers om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Een vergoeding voor het opruimen van zwerfafval zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar
wij vinden dat het inzamelen van oud papier door verenigingen en scholen zo
lang mogelijk in stand gehouden moet worden. Daarnaast kan ook gekeken worden of en hoe verenigingen kunnen bijdragen aan het verspreiden van de Wolder
Courant

Kringloopwinkel
Het succes van de kringloopwinkel in Ruinerwold is enorm en helemaal
passend in de wereld van nu. Wij denken dat, in een maatschappij waar
afval en circulariteit grote thema’s zijn, het succes van kringloopwinkels
de komende jaren alleen maar groter wordt. Gemeentebelangen denkt dat
er in andere dorpen een grote kans ligt voor verenigingen en organisaties
om hiermee aan de slag te gaan. Behalve dat de kringloopwinkels door
hergebruik voor minder afval zorgen, heeft een gezamenlijke kringloopwinkel ook een grote maatschappelijke functie. Als die kans wordt
opgepakt is Gemeentebelangen de eerste die dit volop zal ondersteunen.

Global Goals voor De Wolden
In 2015 zijn de Global Goals vastgesteld door de Verenigde Naties als de
nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden
gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
Niet alle doelen zijn meteen op onze gemeente van toepassing, maar
Gemeentebelangen ziet wel dat er iets moet gebeuren. Horen, zien en
DOEN. Daarom willen wij de Global Goals omvormen naar eigen Woldense
Doelen. Waar scoort De Wolden als het de Global Goals betreft.

WERK EN ECONOMIE
Een sterke basis is broodnodig

Landschap
Groen, groener, groenst. Gemeentebelangen is van mening dat wij het afwisselende groene landschap voor een groot deel te danken hebben aan
de agrarische sector. Een landschap dat hooggewaardeerd wordt door
onze inwoners.

GROEN, GROENER, GROENST!
Door natuurontwikkeling, energietransitie en woningbouwontwikkelingen
staat ons landschap onder druk. Voor Gemeentebelangen is het niet vanzelfsprekend dat het landschap zomaar wordt opgeofferd aan natuurontwikkeling. Bij ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken vindt
Gemeentebelangen dat het landschap een grote rol moet hebben, maar
geen beperkende factor mag zijn.

Groot wild
Hoe bijzonder het ook is om groot wild, als wolf, edelhert en wild zwijn te kunnen
spotten, in onze ogen past dit niet in Drenthe. Niet alleen de toerist, maar ook de
eigen inwoners moeten zich veilig voelen in het bos en in het verkeer en agrariërs
moeten in vertrouwen hun vee buiten kunnen laten lopen. Je kunt niet overal
een hek omheen zetten, zonder het landschap van De Wolden aan te tasten. Als
gemeente hebben we geen directe invloed op het beleid over groot wild. Wij
zullen bij de provincie het standpunt van Gemeentebelangen De Wolden, geen
groot wild in De Wolden vanwege de veiligheid, kenbaar maken. Mocht het
provinciaal beleid anders uitpakken dan is een goede schaderegeling nodig die
zowel de materiële als de emotionele kosten dekt.

Agrariërs
Gemeentebelangen vindt dat boeren
dé oplossing zijn voor de forse uitdagingen (bodem, biodiversiteit, klimaat
en water) in de agrarische sector. Daar
waar mogelijk zullen we de agrarische
sector dan ook volop ondersteunen
en stimuleren om te innoveren of
stappen te zetten naar een duurzame toekomst. De Gebiedscoöperatie
Zuidwest Drenthe, waar ondernemers,
overheid, onderwijs en omwonenden
samen op zoek gaan naar innovatieve
oplossingen, kan hier wat ons betreft
een belangrijke rol in blijven spelen.
We zijn er van overtuigd dat er voor
deze sector geen standaard oplossing
voor iedereen is.
Intensief, extensief, biologisch, gangbaar, regeneratief of natuurinclusief,
elk bedrijf kan op zijn eigen manier
stappen zetten naar een duurzame
toekomst. Gemeentebelangen wil dat
graag stimuleren, waarbij wij er voor
willen zorgen dat er vanuit de gemeente geen extra regels bij komen.
We hebben vertrouwen in het vakmanschap van de boer en vinden dan
ook dat de boer zelf aan het stuur staat
van deze oplossingen. Geef de boeren
de ruimte en de mogelijkheden om te
laten zien dat we in De Wolden wel
kunnen wat in Den Haag niet lukt!

Ooievaar versus biodiversiteit
Het is in De Wolden geen zeldzaamheid dat we deze mooie grote vogel met zijn
wit zwarte verenkleed statig op zijn lange rode poten zien lopen door de landerijen.
Het Reestdal is dankzij de ooievaar aangewezen als Important Bird Area (IBA), wat
uiteindelijk weer een reden kan zijn om aan te wijzen als Natura2000 gebied. Dat
willen wij niet!
Om te voorkomen dat we als gemeente De Wolden straks tussen twee Natura
2000 gebieden liggen, met alle bijkomende beperkingen, wil Gemeentebelangen
dat onderzocht wordt of het Reestdal nog steeds terecht IBA gebied is. Draagt
de ooievaar bij aan biodiversiteit of werkt de vogel in de huidige aantallen juist
averechts op de biodiversiteit? Stop met het afgeven van vergunningen voor
nestgelegenheden totdat het onderzoek is afgerond en duidelijk is wat het effect
is van de ‘overmatige’ aanwezigheid van ooievaars op de biodiversiteit.

Exoten
Jacobskruiskruid, Japanse
duizendknoop, Reuzenberenklauw en inmiddels zijn er al
meer invasieve exoten in De
Wolden. Het begint een serieuze
plaag te worden. Provinciaal
gaat hier beleid op gemaakt
worden, maar als dat te lang
duurt dan vindt Gemeentebelangen dat we hiermee zelf en/
of samen met het Waterschap
aan de slag moeten.

Horen. Zien. Doen.
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Omgevingswet
Natuurbegraafplaats
Een natuurbegraafplaats kan in onze gemeente een goede aanvulling
zijn op de reeds bestaande begraafplaatsen. In de komende periode wil
Gemeentebelangen laten onderzoeken wat binnen onze gemeente de
mogelijkheden zijn voor een natuurbegraafplaats. Bijvoorbeeld in combinatie
met een dubbelfunctie zoals nieuw bos.

Ondernemers
In Ruinerwold en in Ruinen zijn vergaande stappen gezet voor het uitbreiden
van de bedrijventerreinen. In Zuidwolde is het bedrijventerrein inmiddels vol
terwijl we zien dat er nog wel behoefte is. In de komende raadsperiode willen
we dat Zuidwolde een nieuw bedrijventerrein rijker wordt. Gemeentebelangen wil ook oog houden voor de bestaande bedrijventerreinen.
We willen samen met de bedrijven kijken hoe we deze terreinen toekomstbestendig kunnen maken.
Daarnaast kent onze gemeente een heel groot aantal (circa 850) ZZP-ers.
Omdat de Wijk en Koekange dorpen zijn waar geen bedrijventerreinen
maar wel veel ondernemers zijn, wil Gemeentebelangen kijken of zij
ondersteund kunnen worden met bedrijfshuisvesting. Zodat ook deze
ondernemers de mogelijkheid krijgen zich verder te ontwikkelen.
Door de uitbreiding van Hoge Akkers zal de verkeersintensiteit op de
Kerkweg ter hoogte van Blijdenstein ongetwijfeld toenemen. Gemeentebelangen wil niet afwachten, maar nu al onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om dit toekomstig knelpunt te ontlasten.

Dienstverlening
voor ondernemers
Gemeentebelangen is altijd een
groot voorstander geweest van de
bedrijvencontactfunctionaris.
Een
herkenbare persoon; makkelijk aanspreekbaar voor ondernemers. Om de
ondernemer te informeren of te ondersteunen bij vragen en op die manier de Wolder ondernemer verder te
helpen. Wij vinden het erg belangrijk
dat er iemand is die de ondernemer
‘het gemeentehuis door kan leiden’.
Mochten er vanuit de ondernemers
signalen komen dat de behoefte
bestaat deze functie uit te breiden,
dan staat Gemeentebelangen daarvoor open.
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Eindelijk gaat het gebeuren!
De nieuwe omgevingswet zal
in de komende periode ingevoerd worden. Als Gemeentebelangen zien wij hierin een
kans. Meer ruimte voor lokaal
maatwerk en lokale initiatieven. Minder regels, meer
vergunningsvrij en snellere
afhandeling is voor ons in deze
wet een prioriteit. Loslaten
en vertrouwen toepassen in
de praktijk.

Verkorten van
de voedselketen
In coronatijd heeft het verkorten van
de voedselketen een vlucht genomen.
Dat is een ontwikkeling die de
bewustwording over waar ons voedsel
vandaan komt vergroot. Hoe mooi is
het dat bijvoorbeeld asperges die je
hier in de supermarkt koopt, gewoon
geteeld worden in De Wolden. Dat ze
dus niet eerst het hele land doorgaan
en dan pas bij de consument terecht
te komen. De Gebiedscoöperatie
speelt hierin een belangrijke rol. Wat
Gemeentebelangen betreft blijft ze dit
in de toekomst doen.

Regio Zwolle
De Regio Zwolle manifesteert zich als 4e (top-)regio in Nederland.
Gemeentebelangen De Wolden wil hier graag een onderdeel van blijven.
We hebben een groot platteland binnen de Regio Zwolle, door samen te
werken biedt dit kansen voor onder andere innovatie van de agrarische
sector. Regio Zwolle is een samenwerking die ons op meerdere terreinen
winst oplevert. Het ontwikkelfonds, Kennispoort, verstedelijkingsstrategie,
maar Regio Zwolle is ook te gebruiken als lobby richting Den Haag voor
bijvoorbeeld onze bereikbaarheid (A28 en N48).

DIENSTVERLENING

Omgaan met inwoners en initiatieven
Vrijwilligers
en verenigingen
Vrijwilligers moet je koesteren! Door
met vrijwilligers in gesprek te gaan
en goed naar hen te luisteren ervaart
Gemeentebelangen regelmatig hoe
belangrijk vrijwilligers zijn voor leefbaarheid in de dorpen en voor het
ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Denk bijvoorbeeld aan evenementen
op het gebied van sport en culturele
activiteiten, maar ook aan de zwembaden, de zorg en de kerken. Als de
overheid regels verandert die vrijwilligers raken, dan is goede informatie
richting vrijwilligers van groot belang.
Een vereniging is vitaal wanneer
voldoende mensen er samen de
schouders onder zetten. Als Gemeentebelangen ondersteunen wij vitale
verenigingen onder andere op het
gebied van het werven van nieuwe
leden, vrijwilligers en bestuur.

Doorgaan met Initiatiefrijk De Wolden
Initiatiefrijk De Wolden is opnieuw het grote succes van de afgelopen
vier jaar gebleken. In totaal is er bijna 2,5 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor projecten uit de samenleving. Nergens anders komt de kracht
van onze samenleving beter naar voren. Meer dan honderdvijftig initiatieven
hebben inmiddels een beroep gedaan op een bijdrage. Initiatiefrijk De
Wolden bewijst dat inwoners heel goed zelf weten hoe ze hun eigen
leefomgeving aantrekkelijker kunnen maken. Gemeentebelangen vindt dat
het laagdrempelig mogelijk moet zijn om een beroep op cofinanciering en
ondersteuning te doen. Natuurlijk met als voorwaarde dat onze inwoners,
dorpen en organisaties zelf met initiatieven komen. Ook jongeren moeten
de regeling goed kunnen vinden. Gemeentebelangen wil dat deze regeling
blijft bestaan!

Vitale dorpen
Alle dorpen hebben hun eigen dorpsvisie gemaakt. Sommige dorpen hebben inmiddels
zelfs al een tweede dorpsvisie gemaakt. Een dorpsvisie is een mooi document om
mee te werken. Actieve inwoners hebben ervoor gezorgd dat er veel wensen uit
de dorpsvisies zijn uitgevoerd, al dan niet met hulp van Initiatiefrijk De Wolden. Wij
vinden het belangrijk dat dorpsbelangenverenigingen en inwoners ondersteund worden
wanneer zij een bijdrage willen leveren aan hun eigen leefomgeving.

Dorpshuizen
Voor elk dorp is het belangrijk dat er een ontmoetingsplek is. De dorpshuizen vervullen daarin een zeer belangrijke
rol. De aanwezigheid van een dorpshuis stimuleert niet alleen het verenigingsleven, maar ook de sociale vitaliteit in
een dorp. Maar dorpshuizen hebben het zwaar als gevolg van de coronacrisis. Gelukkig blijkt dat de dorpshuizen nog
steeds op veel steun vanuit de dorpen kunnen rekenen. En ook Gemeentebelangen blijft de dorpshuizen steunen.
Wanneer er draagvlak is vanuit het dorp blijft het dorpshuis open!

Dienstverlening
Laten we eerlijk zijn, ons streven voor de kwaliteit van de
ambtelijke organisatie was ‘Excellente Dienstverlening’. Er
gaat veel goed, maar met de vele geluiden die we gehoord
hebben via onze ‘Luistervink’ moeten we concluderen dat
dit niet is gelukt!
Onze inwoners kunnen niet kiezen om met een andere
gemeente zaken te doen. Daarom moeten zij erop kunnen
vertrouwen dat de gemeente ervoor zorgt dat de dienstverlening niets te wensen overlaat. Gemeentebelangen
vindt dat een tekort aan medewerkers niet ten koste mag
gaan van de dienstverlening. Een terugbelverzoek is wat
ons betreft een terugbelverzoek; wees duidelijk over de
verwachtingen die je wekt en toon betrokkenheid.

De gemeente moet aansluiten bij de leefwereld van de
inwoners, in welke vorm dan ook. Hetzij digitaal via de
website, aan het loket of per telefoon. Nummerherkenning
bij het terugbellen hoort hier ook bij. Op het gebied van
dienstverlening zal de gemeente haar verantwoordelijkheid
moeten nemen! Er zal een cultuuromslag moeten plaatsvinden, zodat in het denken en doen van de ambtenaren
onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties centraal staan. Het horen, zien en doen van
onze dorpscoördinatoren zijn hiervan goede voorbeelden.
Ons streven blijft ook voor de komende vier jaar: ‘Excellente
Dienstverlening’. De overheid is er voor de inwoners en niet
andersom!

Horen. Zien. Doen.
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De stem van de inwoners
In De Wolden willen we niet eerst beleid maken en daarna
pas het gesprek (Dialoog) aangaan met inwoners en
betrokken organisaties om te vragen wat u nodig heeft. Dat
moet andersom en daarom zijn we enkele jaren geleden
gestart met 3DeWolden. We gaan eerst ons oor te luisteren
leggen in de samenleving en pas daarna wordt hierover
in de gemeenteraad gesproken (Debat). Als laatste volgt
besluitvorming (Decision=besluit). Er zijn al veel dialoogavonden gehouden, onder andere over: dienstverlening,
zorg, afval, landbouw, verkeer en vervoer, duurzaamheid,
etc. Als het aan Gemeentebelangen ligt gaan we hier in de
nieuwe periode mee door. Horen, Zien en Doen.
Gemeentebelangen durft een nieuwe stap te zetten met
‘4DeWolden’. We zien dat inwoners niet staan te trappelen
om raadslid te worden, omdat ze geen ‘vergaderdier’
zijn. Een raadslid moet ook niet al zijn tijd verdoen aan
vergaderen, maar juist in gesprek gaan met de inwoners

Veiligheid
De wijkagent weet wat er speelt in
een dorp. Met de al maar verminderde
capaciteit waar de politie de laatste
jaren mee geconfronteerd is, is de
functie van de wijkagent onderbelicht
geraakt. Hierdoor valt een stuk preventie weg! Gemeentebelangen is van
mening, dat hulpdiensten (politie,
brandweer en ambulance) een onderdeel vormen van het veilig voelen en
daarom onmisbaar zijn.

Handhaving
Regels zijn niet leuk en moeten wat
Gemeentebelangen betreft zoveel
mogelijk beperkt worden. Maar de
regels die er zijn moeten wel nageleefd worden. Voor het overgrote
deel van onze inwoners geldt dat zij
dat ook netjes doen. Maar wat nu
wanneer iemand zich niet aan de
regels houdt? Dan moet u erop
kunnen vertrouwen dat de overheid
ervoor zorgt dat de regels worden
nageleefd. Dat doet de gemeente
onder andere met de Buitengewoon
Opsporingsambtenaar, de BOA. Om
ervoor te zorgen dat niet alleen de
handhaving in De Wolden gegarandeerd kan worden, maar ook de
preventie, zijn meer boa’s wat ons
betreft bespreekbaar.
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van onze dorpen. Ophalen wat er speelt en waar kansen
liggen. Gemeentebelangen vindt dat de belangrijkste
rol van een raadslid die van volksvertegenwoordiger is.
Daarom willen we de komende raadsperiode als gemeenteraad in gesprek met Dorpsbelangenverenigingen en
jongeren om te kijken op welke manier we inwoners, in
het bijzonder de jeugd, nog meer kunnen betrekken bij
het maken of uitvoeren van beleid. We gaan een vierde D
toevoegen aan 3Dewolden, de D van Doen!
Gemeentebelangen stond en staat voor een nieuwe manier
van besturen. Het raadsbreed akkoord, dat naar aanleiding
van ons vorige verkiezingsprogramma tot uitvoering is
gekomen, is hiervan een goed voorbeeld. Ons doel is om
opnieuw, zo snel mogelijk na de verkiezingen, met de
inwoners in gesprek te gaan. Hieruit moet duidelijk worden
waar bij onze inwoners de prioriteiten liggen. En dat is
bepalend voor de agenda van de gemeenteraad voor de
komende jaren. Middels een raadsbreed gedragen akkoord.

Samenwerkingsorganisatie
De Wolden/Hoogeveen
De aanleiding om te gaan samenwerken met de gemeente Hoogeveen
bestond uit drie aspecten, de 3 K’s: kosten besparen, een minder
kwetsbare organisatie en het waarborgen van de kwaliteit. Ook al werken
we inmiddels al zeven jaar samen; deze thema’s zijn nog steeds actueel.
Gemeentebelangen heeft een 4e K toegevoegd: kritisch. Wij blijven de
samenwerkingsorganisatie op de voet volgen.

DE WOLDEN IS EN BLIJFT EEN
ZELFSTANDIGE GEMEENTE MET
EEN EIGEN IDENTITEIT!
De gemeente De Wolden bepaalt haar eigen beleid en dit zal, wat
Gemeentebelangen betreft, ook zo blijven! Ambtelijke samenwerking is
niet de opmaat naar een samenvoeging van beide gemeenten. Met
een eigen gemeentesecretaris laten we de stem van De Wolden binnen
de organisatie duidelijk klinken. De Wolden is en blijft een zelfstandige
plattelandsgemeente. De Wolden doet het goed en wij zullen dit als
Gemeentebelangen goed bewaren en bewaken! De Wolden is en blijft een
zelfstandige gemeente met een eigen identiteit!

SPORT EN VRIJETIJDSBESTEDING
Invulling geven; DOEN!

Sport
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat er een positieve sportcultuur
en een goed verenigingsklimaat in
onze gemeente is. Daarvoor is het
van belang dat de sportverenigingen in onze gemeente sterk, vitaal en
financieel gezond zijn en dat het
gemeentelijk sportbeleid stevig in zijn
schoenen staat. Mensen krijgen door
sport de mogelijkheid om mee te
doen aan de samenleving.

MENSEN KRIJGEN
DOOR SPORT DE
MOGELIJKHEID OM
MEE TE DOEN AAN
DE SAMENLEVING.
Wat Gemeentebelangen betreft zijn
duurzame en toekomstbestendige
sportvoorzieningen hiermee onlosmakelijk verbonden.
Er lopen initiatieven om te komen
tot Multi Functionele Sportlocaties. In
Ruinerwold loopt er een initiatief op
het evenemententerrein, maar ook
in het gebied rondom sportpark de
Baete in Ruinen wordt gekeken op
welke manier het terrein beter kan
worden ingericht, zodat de functie
wordt verbreed. Dit zijn initiatieven
die op onze steun kunnen rekenen.
Want hierdoor krijgen onze dorpen
nog betere voorzieningen en worden
deze nog aantrekkelijker om te
wonen, te ondernemen en te leven,
ook voor onze jongeren.
Initiatieven voor het verzelfstandigen
van het beheer en onderhoud van
sporthallen en sportvelden zullen wij
positief benaderen.

Huus voor Sport & Cultuur
In september 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van
het Huus voor Sport & Cultuur (HSC) in Zuidwolde. Gemeentebelangen
heeft – in lijn met onze gedachten over het stimuleren van sport en cultuur
in onze gemeente – ingestemd met de realisatie van het HSC.
Gemeentebelangen zal zich blijven inzetten voor realisatie van het HSC
binnen de daarvoor afgesproken budgetten. Wij zijn realistisch en zien
dat de kosten van bouwmaterialen stijgen. De bouw moet wat ons betreft
doorgaan. Als blijkt dat de kosten voor de bouw van het HSC de begroting
ver overstijgen, dan gaan wij kijken binnen welke onderdelen van het HSC
financiële ruimte gevonden kan worden.

Sportfunctionarissen
De functies van de sportfunctionarissen zijn ontstaan op initiatief van
Gemeentebelangen. Zij hebben als doel om de kwaliteit en de mogelijkheden van het sport- en beweegaanbod te vergroten voor jong en oud.
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat inwoners van jongs af aan
vaardig worden opgevoed in sport en bewegen en dat sporten en bewegen
voor iedere Woldenaar, ongeacht achtergrond, leeftijd, beperking en
financiën, moet worden gestimuleerd.
Wij vinden de sportfunctionarissen belangrijk. Een evaluatie kan inzicht
geven op welke plek of in welke aantallen zij het beste tot hun recht
komen. Bijvoorbeeld bij sportverenigingen of wellicht is het beter om ze
meer op de scholen in te zetten.

Cultuur en evenementen
Gemeentebelangen vindt dat ons cultureel erfgoed, waar niet alleen de
beschermde dorpsgezichten, karakteristieke panden en de veelzijdigheid
aan landschappen onder vallen, maar ook het carbidschieten, de paasvuren
en dorpsfeesten, van grote waarde is. Het hoort bij het platteland en onze
manier van leven. Dat moeten we blijven koesteren.
Oud en nieuw is ook zo’n feest, dat traditioneel gevierd wordt met vuurwerk. De landelijke tendens is dat op één plek, centraal in de gemeente
vuurwerk, wordt afgestoken. In een plattelandsgemeente als De Wolden
vinden wij zo’n lokaal vuurwerkverbod ongewenst.

Horen. Zien. Doen.
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Recreatie en Toerisme
Net als het fietsknooppuntennetwerk is in De Wolden, als eerste gemeente in
Drenthe, ook het wandelknooppuntennetwerk gereed. Gemeentebelangen
vindt echter dat we niet achterover moeten gaan leunen, maar actief moeten
gaan inzetten om nieuwe wandel- en fietsbelevingen te ontwikkelen.
Goede plannen die ervoor zorgen dat de toerist nog liever naar De Wolden
wil komen. Investeringen in kwaliteit kunnen rekenen op onze steun. Het
excelleren van recreatieparken biedt hiervoor mogelijkheden.

Fietspaden
Er is de afgelopen vier jaar opnieuw veel geïnvesteerd in fiets- en wandelpaden.
En daar zijn we trots op! Met name op de initiatieven van onze inwoners, zoals
het familiepad in Koekange, een wandelpad langs de Koekanger Dwarsdijk en de
verlenging van het fietspad langs de Drogterweg richting Fort. Hier willen we mee
doorgaan om twee redenen: verkeersveiligheid en toerisme & recreatie.
Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid vinden wij het belangrijk dat de bermen
langs onze fietspaden goed onderhouden worden; in de winter op tijd strooien en
’s zomers op tijd snoeien en maaien.
Ons fietspadennetwerk is nagenoeg compleet zodat wat Gemeentebelangen
betreft nu de ontbrekende schakels tussen fietspaden aan de beurt zijn.
Het gebruik van e-bikes leidt ertoe dat steeds meer mensen, ook voor langere
afstanden, gebruik maken van de fiets. Ouderen fietsen door tot op hoge leeftijd en werkenden kiezen vaker voor de fiets als het gaat om woon-werkverkeer.
Een goede zaak. Daarom vinden wij het belangrijk dat de laatste schakel van een
fietssnelweg langs de Hoogeveense vaart vanaf De Wijk richting Meppel wordt
aangelegd.
Ook al vindt de minister het niet belangrijk genoeg, de lobby voor verbreding
van de A28 van knooppunt Lankhorst tot het klaverblad bij Hoogeveen moet
wat Gemeentebelangen betreft gewoon doorgaan. Evenals de verbreding en de
verdubbeling van de N48. Beide dragen bij aan een betere ontsluiting naar de
Regio Zwolle, een sterk economisch gebied.

Culturele gemeente
De Cultuurexplosie heeft met de input van inwoners een positieve bijdrage
geleverd aan de vele bestaande culturele uitingen, zoals het Oeverloos
Verhalenfestival in De Wijk en het Faliebergfestival in Zuidwolde. De
betrokkenheid binnen onze gemeente bij cultuur is groot. Gemeentebelangen juicht innovatieve initiatieven waarbij de samenwerking en
verbinding met inwoners, ondernemers, onderwijs, verenigingen, sport,
sociaal domein, recreatie en toerisme wordt gezocht toe. Cultuur is één van
de bindende factoren binnen de dorpsgemeenschappen en geeft ook een
recreatieve impuls. De Wolden is bij haar 25-jarig bestaan in 2023-2024
Drentse Culturele Gemeente. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk
inwoners hierbij betrokken worden.
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Bereikbaarheid
Een goede bereikbaarheid, veilige
wegen en fietspaden voor onze
inwoners, toeristen en recreanten
blijven topprioriteiten in De Wolden.
Gemeentebelangen vindt dat iedereen,
maar in de eerste plaats jongeren,
ook op relatief eenvoudige wijze via
een vervoersknooppunt (HUB) van
A naar B moeten kunnen reizen.
Kwetsbare inwoners moeten gebruik
kunnen maken van vervoer op indicatie.
Onderzoek naar toekomstbestendige,
innovatieve en duurzame wegen
in onze gemeente wordt door ons
ondersteund, want een goede
infrastructuur blijft belangrijk voor de
economische ontwikkeling van onze
gemeente.

Groen en Spelen
Gemeentebelangen ziet dat
inwoners in toenemende mate
bereid zijn zich in te zetten voor
hun eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld door het aanleggen
van bloemrijke bermen om
de
eikenprocessierups
te
bestrijden, maar ook door
het schoonhouden van de
bermen. Wij juichen die
ontwikkeling zeer toe en zullen
initiatieven op dat vlak steunen.
Buitenspelen is van groot
belang voor een gezonde
ontwikkeling van kinderen.
Kinderen ontmoeten elkaar en
leren met elkaar samenspelen.
Gemeentebelangen vindt het
een goede zaak dat het budget
voor vervanging en reparatie
van speeltoestellen structureel
is verhoogd. Want als je speeltoestellen hebt dan hoort
daar ook goed onderhoud bij.
Gemeentebelangen is voor
speelbossen en vergroening
van de schoolpleinen, omdat
wij sporten en bewegen in de
openbare buitenruimte willen
stimuleren.

ZORG EN ONDERWIJS

Voorkomen is beter dan genezen
Zorg
Het kindpakket is ingesteld voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen. Op allerlei vlakken zorgt dit pakket voor ondersteuning. Kinderen kunnen op deze manier goed meedoen op school, bij de sport of de muziekvereniging. Gemeentebelangen
vindt het heel belangrijk dat deze voorziening blijft bestaan.

GEMEENTEBELANGEN VINDT HET BELANGRIJK DAT
KINDEREN EN JONGEREN VEILIG KUNNEN OPGROEIEN,
MET OPTIMALE ONTWIKKELKANSEN
De nadruk ligt hierbij op preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Daarbij is onder andere een goede aansluiting van
onderwijs en jeugdzorg nodig. Voor de komende periode wil Gemeentebelangen binnen de jeugdzorg vooral een praktische
en persoonlijke aanpak, gebaseerd op maatwerk. Gemeentebelangen staat voor een solide financieel beleid. Wij willen de
komende periode de stijgende kosten voor jeugdzorg binnen de perken houden. Zorgaanbieders die alleen financieel
voordeel als doel hebben, de zogenaamde zorgcowboys, willen we buiten de deur houden.

Sociaal en
in balans
Inwoners die dat nodig hebben
willen we graag ondersteunen.
Maar we blijven het wel belangrijk vinden dat er balans zit
in de uitgaven en inkomsten.
Iedereen doet mee, maar wel
binnen de financiële kaders.

Participatiewet
Meedoen in de samenleving is belangrijk. Het hebben van werk is daarbij
belangrijk. Werken bevordert sociale contacten en is goed voor lichaam
en geest. Een klein deel van onze inwoners lukt het niet om passend
werk te vinden. Gemeentebelangen is van mening dat inwoners, met een
afstand tot de arbeidsmarkt, begeleiding nodig hebben om hen goed tot hun
recht te laten en blijven komen. De vorm waarin dit gebeurt is hieraan
ondergeschikt, maar het moet wel betaalbaar blijven.

Mantelzorg
Als iemand langdurig zorg nodig
heeft, dan betekent dit zeker iets
voor de omgeving van die persoon.
Gemeentebelangen vindt het van
groot belang dat de mantelzorgvrager
voldoende ondersteund wordt, zodat
alle betrokkenen, zoals de partner en
overige gezinsleden (de mantelzorgers) ontlast worden (Respijtzorg). In
De Wolden bestaat de mogelijkheid om
een mantelzorgwoning te realiseren.
Gemeentebelangen wil in de komende
periode
prémantelzorgwoningen
mogelijk maken. Op deze manier
kunnen ouderen (70+) in een vroeg
stadium een beroep doen op hun
toekomstige mantelzorger(s).

Wmo
Gemeentebelangen wil graag dat alle inwoners volop meedoen in de lokale
samenleving. Mensen die niet zelfredzaam zijn kunnen ondersteuning
krijgen via de Wmo, zoals bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp. Den Haag
heeft hierbij de inkomenstoets losgelaten en iedereen betaalt maandelijks
hetzelfde, relatief lage, abonnementstarief. Gemeenten worden hierdoor
benadeeld. Gemeentebelangen vindt dit geen goede zaak en pleit voor
afschaffing van deze regeling. Pas de inkomenstoets weer toe. Het gaat wat
ons betreft om wat je nodig hebt en niet waar je recht op hebt.
De onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) kan helpen de weg binnen
de gemeentelijke organisatie te vinden op het gebied van zorg. Vanuit
onderzoek blijkt dat de OCO nog niet door iedereen goed te vinden is.
Gemeentebelangen vindt dat de bekendheid en de zichtbaarheid van de
OCO de komende jaren moet worden vergroot.

Horen. Zien. Doen.
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Onderwijs

Inclusiebeleid

Het Integraal Kindcentrum (IKC) vinden wij een goede ontwikkeling. Het
IKC is een voorziening waarbij onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse
opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn
samengevoegd. Kinderen kunnen hier leren, spelen, ontwikkelen en elkaar
ontmoeten.

De afgelopen jaren is er beleid
gemaakt om tot een inclusieve
samenleving te komen. Afgesproken
is om dit bij alle nieuwe voorstellen
terug te laten komen. Hier staan wij
achter.

Gemeentebelangen is voor gelijke ontwikkelkansen voor peuters. Wij zijn
dan ook trots op de vele verschillende peuterspeel- en opvanglocaties.
Peuters met een ontwikkelachterstand mogen gebruik maken van voor- en
vroegschoolse educatie (vve). Dit moet voor gelijke ontwikkelkansen van
peuters zorgen. Echter, wanneer een professionele kinderopvangorganisatie
in aanmerking wil komen voor het ‘predikaat’ vve-locatie, moet men met
een bepaalde methode werken. Stop met het hanteren van afvinklijstjes
om te bepalen of een methode voldoet. Gemeentebelangen legt het
vertrouwen graag neer bij het werkveld, bij de professionals. Peuters
moeten dichtbij huis opgevangen kunnen worden, want dan is de kans dat
meer peuters met een ontwikkelachterstand hier gebruik van maken vele
malen groter.
De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat het ontzettend belangrijk is dat
kinderen kunnen leren en verblijven in een schoolgebouw met een gezond binnenklimaat. Gemeentebelangen maakt zich er hard voor dat in De
Wolden alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor
ventilatie. Kinderen en leerkrachten moeten in een gezonde omgeving
kunnen leren en werken.

KINDEREN EN LEERKRACHTEN
MOETEN IN EEN GEZONDE OMGEVING
KUNNEN LEREN EN WERKEN
De wettelijke opheffingsnorm van een basisschool staat op 23 leerlingen,
Gemeentebelangen houdt hieraan vast. Het is belangrijk dat er in de
gemeente zowel kleine als grote scholen bestaan. Het ene kind is gebaat bij
een kleine school, een ander kind voelt zich helemaal thuis op een grotere
school. Deze variatie moet blijven bestaan, mits er voor de kleine scholen
voldoende draagvlak is.
Als scholen willen samengaan om de kwaliteit van hun onderwijs te
vergroten, dan zien wij dit als een kans die je moet benutten.
Leerkrachten en sportfunctionarissen kunnen in een vroeg stadium
signaleren of kinderen een moeilijke thuissituatie en/of ontwikkelingsachterstand hebben. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat er een
goede samenwerking is tussen scholen, sportfunctionarissen en het
Centrum voor Jeugd en Gezin, zodat deze signalen snel opgepakt worden.
Jonge nieuwkomers in De Wolden met taalproblematiek ontwikkelen zich
het best als ze gewoon tussen hun eigen leeftijdsgenootjes de Nederlandse
taal leren en gebruiken. Wij denken dat zij zich op deze manier het snelst
thuis voelen en goed integreren.
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Kleinschalige
ouderenzorg
in alle dorpen
Naast de grote woonzorgvoorzieningen met dagopvang voor
ouderen in De Wolden (Hof
van Koekange, Tonckenshuys
Zuidwolde, Dunninghe De Wijk,
Het Vonder Ruinerwold, ’t Neie
Punt Ruinen) zien we ook de
opkomst van kleinschalige
zorginstellingen
toenemen,
zoals in Kerkenveld, Ansen,
Ruinerwold en Fort. De
belangstelling hiervoor is groot.
Nieuwe kleinschalige zorginitiatieven voor eigen inwoners
krijgen bij ons de handen op
elkaar.

Ouderen doen mee
De kennis en ervaring van ouderen
mag niet verloren gaan, maar moet
effectief worden ingezet bij plannen
en projecten. Deze moeten niet over,
maar samen mét ouderen gemaakt
worden. Op die manier sluiten ze beter
aan bij de wensen en behoeften van
ouderen. Te denken valt aan thema’s
als: langer thuis wonen, betere toegankelijkheid van de publieke ruimte
en eigen regie. Ook wil Gemeentebelangen samen met verenigingen
en maatschappelijke organisaties
én ouderenorganisaties initiatieven
ondersteunen om capaciteiten en
talenten van de actieve senioren beter
te benutten. Wij willen de vergrijzing
verzilveren!

Cannabisolie

Digitale samenleving

Het beschikbaar stellen van medicinale
cannabis is een langdurig proces.
Landelijk en lokaal zijn de verschillen
groot. Inmiddels is bij de Drentse Zorgtafel een werkgroep samengesteld
waarin de gemeente geen rol heeft.
Zij gaan zich inspannen medicinale
cannabis beschikbaar en bereikbaar
te maken in de regio. Mocht er aan
deze tafel geen concreet resultaat
behaald worden of mocht de aandacht
afnemen, dan pakken wij dit thema als
Gemeentebelangen weer actief op.

Mee kunnen doen aan de digitale samenleving lijkt sinds de coronacrisis
belangrijker dan ooit. Het glasvezelnetwerk heeft in de afgelopen periode
zijn dienst bewezen. Online burgerbetrokkenheid in een veilige en respectvolle online leefomgeving en toegankelijke online dienstverlening voor
iedereen vinden wij van groot belang.
Gemeentebelangen ziet de ontwikkelingen van eHealth in de zorg als
een kans. Patiënten en artsen kunnen via de computer diagnoses stellen,
uitslagen communiceren en informatie uitwisselen. Het draagt bij aan
betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer
eigen regie voor cliënten. Dit haalt de werkdruk in de gezondheidszorg weg.
Initiatieven voor eHealth-projecten ondersteunen we graag. Daarnaast is
en blijft persoonlijk contact natuurlijk zeer belangrijk!

FINANCIËN

Meer dan geld alleen
Onderhoud

Financieel gezond

Op nagenoeg alle thema’s in ons verkiezingsprogramma is het thema
onderhoud van toepassing. Een initiatief starten en uitvoeren is één ding,
maar hetgeen dat door het initiatief is ontstaan heeft ook onderhoud
nodig. Bij Initiatiefrijk De Wolden wordt dit overigens tegenwoordig gelijk
meegenomen.

De gemeente De Wolden is een financieel gezonde gemeente. Gemeentebelangen heeft hier als collegepartij
altijd aan bijgedragen en zal dat
blijven doen. We hebben een goed
voorzieningenniveau en een beperkte
lastenontwikkeling
voor
onze
inwoners en ondernemers.

Als het gaat om wegen, fietspaden en groen is het belang van onderhoud
wel duidelijk. Bijvoorbeeld de mooie brede fietspaden waar er de afgelopen
vier jaar weer een flink aantal van is aangelegd. Maar we hebben ook
gezien dat deze fietspaden in de zomers een stuk minder breed waren
doordat het onderhoud, maai- en snoeiwerk, te wensen overliet.
Bij onderwerpen als sociaal, onderwijs, financiën of 3DeWolden, is het
belang van onderhoud misschien wat minder duidelijk maar daarom niet
minder belangrijk. Als Gemeentebelangen willen wij de komende jaren
instanties, regels en/of regelingen tegen het licht houden om te zien of
ze nog voldoen aan waar zij destijds voor zijn opgericht of waar ze voor
staan. Naast het fysieke onderhoud, willen wij inzetten op zaken zoals
bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen of ten aanzien van de
contracten van zorgaanbieders. Doen zij wat ze moeten doen en hoe
toekomstbestendig zijn zij.

De afgelopen jaren hebben we
gemiddeld zo’n vier miljoen euro
per jaar kunnen investeren in een
inclusieve samenleving met leefbare
en vitale kernen, dorpen en wijken.
Wij willen dat de komende jaren
blijven doen. Gemeentebelangen
heeft een duidelijke mening over de
gemeentelijke financiën: een gezond
financieel beleid met behoud van de
nodige investeringsruimte.

Horen. Zien. Doen.
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KIESLIJST
2022
1. Gerrie Hempen -Prent, Echten
2. Egbert van Dijk, Ruinen
3. Petra Haanstra, Ruinerwold
4. Ronald Brouwer, De Wijk
5. Betty Vrielink-Linthorst, Zuidwolde
6. Pieter Groot, Ruinerwold
7. Harold Benning, Echten
8. Gerbrand Gol, Ruinerwold
9. Riny Jansen, Zuidwolde
10. Ina van Goor- van der Veen, Zuidwolde
11. Patrick de Boer, Veeningen
12. Henk Boelen, Zuidwolde
13. Tom Lubbinge, Ruinen
14. Mathilda Jansen, Kerkenveld
15. Rudi Hooch Antink, Koekange
16. Jaap Santing, Ruinen
17. Dik Schuldink, Zuidwolde
18. Jan Boverhof, De Wijk
19. Gerrie Bennink, Veeningen
20. Ageeth Heuvelman, Koekange
21. Albert Kreulen, Koekange
22. Harry Scheper, Koekange
23. Marius van de Pol, Berghuizen
24. Jenneke Dijkstra-Offerein, Ruinen
25. Berend Boverhof, De Wijk
26. Ronald Buld, Ruinerwold
27. Gea Leffers-Heeling, Ruinen

Meer lezen over deze toppers?
Kijk op onze website
of scan de QR code

Gemeentebelangen De Wolden, info@gbdewolden.nl, www.gbdewolden.nl
06 833 06 050

Je kan ons volgen op:

gbdewolden

