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1.

Inleiding

Gemeentebelangen Hoogeveen is sinds 1978 niet meer weg te denken als lokale politieke
partij in Hoogeveen. Gestaag is Gemeentebelangen gegroeid naar de grootste partij in
Hoogeveen. Niet verwonderlijk want Gemeentebelangen staat midden in de samenleving en
weet wat er leeft. U heeft vertrouwen in ons en ons uw stem gegeven. Het is onze taak om
uw standpunten naar de politieke agenda te brengen. En dat doen we graag!
Met enthousiasme, gevoel voor de lokale situatie en samenleving behartigen wij uw
belangen!
Kernwaarden
Gemeentebelangen staat voor verantwoordelijkheid, solidariteit, gerechtigheid, eerlijkheid,
duidelijkheid, verbondenheid en transparantie. Deze kernwaarden bepalen nu en in de
toekomst, met behoud van het streekeigene, de houding van Gemeentebelangen. Wat we
doen, doen we goed! Dit komt terug in ons partijprogramma:

Vertrouwd dichtbij, vanuit het hart!
2.

Visie

De kloof in de samenleving lijkt steeds groter te worden. Tussen gevaccineerd en nietgevaccineerd, tussen arm en rijk, tussen ziek en gezond, tussen kopen en huren van een
woning en tussen hier geboren en hier komen wonen. Deze kloven niet verder vergroten,
maar de verschillen verkleinen is een belangrijke opgave voor de politiek.
Wij doen dat lokaal en onafhankelijk. Ons beleid was, is en blijft dat wij ons inzetten voor alle
inwoners ongeacht hun politieke of levensbeschouwelijke overtuiging. Wij werken vanuit
vertrouwen en vanuit ons hart. Wij zijn voor u de stabiele kracht om uw belangen op de
politieke agenda te krijgen. In onze visie is de politiek er voor u om zaken gedaan te krijgen.
Niet de politiek, maar u als inwoner staat centraal als de agenda wordt bepaald. Betrek ons
bij uw vragen, problemen, belangen! Wij zijn voor u de kortste weg om deze op de politieke
agenda te krijgen. Daarom is onze politieke agenda niet een in beton gegoten programma
maar houden we actuele ontwikkelingen in de gaten om daar direct op in te spelen. Het
programma is samen met onze leden tot stand gekomen. Daarbij past het dat ieder raadslid
de mogelijkheid heeft om inhoud te geven aan de actuele belangen van onze inwoners om
op basis van eigen waarneming van de beleving in de samenleving en actualiteit, een
afweging te maken en u te steunen.
Onderscheidend
Wij onderscheiden ons van de andere politieke partijen in onze gemeente. Wij bepalen
steeds weer zelf onze koers op basis van uw belangen. Wij zijn niet gebonden aan de
knellende regels van een landelijke partij. Landelijke partijen zijn namelijk altijd gebonden
aan (landelijk) opgelegde afspraken waardoor de lokale belangen niet worden gediend.
Vanuit onze visie en onze onafhankelijke positie is het ook vanzelfsprekend dat wij niet
weglopen voor onze verantwoordelijkheid: We werken - dualistisch - vanuit een duidelijke
opdracht, waarbij het college van B&W de opdracht (het beleid) uitvoert. Of dit weer een
zakencollege zal zijn is afhankelijk van de besluitvorming hierover in de nieuwe
gemeenteraad, na de verkiezingen.
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Gemeentebelangen Hoogeveen:
-

is er voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen en zet zich actief in voor uw
vragen, problemen en/of belangen. Wij bereiken dit door:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3.

inwoners actief te benaderen en naar hen te luisteren
de uitkomsten daarvan nemen we mee naar de raadszaal
dit betekent dus dat u als inwoner direct invloed heeft op de politieke agenda
de administratieve lastendruk te verlagen bij inwoners en bij het gemeentelijk
apparaat
te staan voor een bedrijfsmatige aanpak van de ambtelijke organisatie
het afschaffen van overbodige regels
meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid bij de inwoners neer te leggen
de gemeentelijke overheid telkens eraan te herinneren dat zij in dienst zijn
van de inwoners
het behouden van het streekeigene en een leefbare omgeving
extra aandacht te geven aan kwetsbare groepen en personen.

Dienstverlening

De kwaliteit van dienstverlening van de gemeente is belangrijk. De gemeente is er voor de
inwoners. Dienstbaar, correct en transparant. We vinden het vanzelfsprekend dat als je de
gemeente benadert, dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt en direct een
ontvangstbevestiging retourneert als er brieven en/of emails naar de gemeente worden
gestuurd. Kunnen vragen niet direct volledig en duidelijk beantwoord worden, dan moet de
gemeente alles in het werk stellen om dit wel heel vlot te doen en u hierin meenemen. U op
de hoogte stellen dat het antwoord binnen enkele dagen komt, is óók een antwoord.
Het uiteindelijke antwoord moet duidelijk naar u gecommuniceerd worden zodat u ook
begrijpt waarom dit antwoord gegeven wordt. Vriendelijk, servicegericht en betrokken.
Correspondentie van en met de inwoners mag niet zoek raken.
De gemeente is er voor de inwoners, niet andersom! Wij verwachten/eisen dit ook in de
houding van ambtenaren. De kwaliteit van de dienstverlening naar u als inwoner staat
voorop. Gemeentebelangen verwacht dat de ambtelijke organisatie efficiënt werkt en daarom
blijven wij ook de samenwerkingsorganisatie Hoogeveen/De Wolden zeer kritisch volgen.
De ambtelijke samenwerkingsorganisatie wordt door ons beoordeeld op de volgende punten:
• de kwaliteit van dienstverlening naar de inwoners toe
• de kwaliteit van de samenwerkingsorganisatie moet een dusdanig niveau
hebben dat het inschakelen van externe deskundigen tot een absoluut
minimum wordt beperkt
• efficiënt ambtenarenapparaat
• financieel voordeel behalen
• gebruik maken van elkaars kennis en kunde.
In de vorige periode is door onze inzet bereikt dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren
open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Daarnaast hebben wij het ook mogelijk
gemaakt dat medewerkers van de gemeente op afspraak bij u, onze inwoners komen.
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4.

Financiën

Een financieel gezonde gemeente heeft een solide financiële basis om van daaruit
gemeenschapsgeld doelmatig en doelgericht in te zetten. In de voorgaande periodes bent u
als inwoners geconfronteerd met ernstige tekorten. Tekorten die voortvloeien uit een beleid
dat lang geleden (vanaf 2005!) is ingezet. Het gevolg was dat deze gaten in de begroting
moesten worden gedicht. Daarvoor was het noodzakelijk om enerzijds enorm te bezuinigen
op alle gemeentelijke uitgaven en anderzijds heeft u dat als inwoners direct in uw
portemonnee gevoeld door de verhoogde gemeentelijke belastingen.
Gemeentebelangen heeft vanaf 2014 tot 2020 deel uitgemaakt van de coalitie waarbij de
gemeente Hoogeveen in financieel zwaar weer is geraakt. Daar lopen wij niet voor weg en
erkennen daarin ook ons deel van de verantwoordelijkheid. Het is ook onze
verantwoordelijkheid om samen met u te voorkomen dat verdere stijgingen van
gemeentelijke belastingen en ingrijpende bezuinigingen, noodzakelijk zijn.
Speciale aandacht hebben wij voor onze ondernemers. Lokale ondernemers zijn de pijlers
van onze lokale economie. Ze zorgen voor de werkgelegenheid van onze inwoners en stelt
hen in staat producten en/of diensten, dichtbij huis te kunnen inkopen. Gemeentebelangen
weet dat de lokale middenstanders en ondernemers het heel erg moeilijk hebben in deze
periode van verandering van consumentengedrag en aanhoudende economische
onzekerheden, mede veroorzaakt door de covid crisis.
Belangen van de Hoogeveense ondernemers en de wisselwerking tussen ondernemers en
inwoners worden door Gemeentebelangen ondersteund. We zijn er voor u!

Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
te streven naar een gezonde financiële positie door o.a.
o
o
o
o

5.

geen grote financiële risico’s aan te gaan
raadsbesluiten te beoordelen op een gedegen financiële onderbouwing
uit te gaan bij de gemeentelijke heffingen en regelingen; gelijke monniken,
gelijke kappen
uit te gaan van een realistische verhouding tussen lasten en voorzieningen.

Woningbouw

Het woningtekort wordt steeds groter. De huizenprijzen rijzen de pan uit. Er wordt veel te
weinig gebouwd. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de procedures rondom
woningbouw verder worden vereenvoudigd zodat sneller gebouwd kan worden waardoor het
woningaanbod stijgt en daardoor betaalbaar blijft. Samen met u willen wij ons inzetten voor
woningen in alle categorieën, denk aan koopwoningen, huurwoningen en starters- en
seniorenwoningen. Waar mogelijk, kan woningbouw gerealiseerd worden door inbreiding in
dorpen en woonwijken. Door een snellere realisatie van het verminderen van de woningnood
kunnen ook compleet nieuwe woonwijken aangelegd worden zowel in Hoogeveen als de
dorpen, met betaalbare woningen.
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Wij sluiten graag aan bij ontwikkelingen en creatieve ideeën zoals bijvoorbeeld door de
Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt en de vereniging voor Plaatselijk Belang naar
voren zijn gebracht. Woonhofjes waarbij noaberhulp en omkijken naar elkaar centraal staan,
worden daarbij als ideale ontwikkeling gezien.
Gezien de nood op de woningmarkt en het gebrek aan doorstroming staan wij voor een
projectmatige aanpak om tijdelijke woonruimte, kleine starterswoningen (zonder
uitbreidingsmogelijkheden) en/of tiny houses.
Voor koopwoningen moeten clausules ingebouwd worden om het voor beleggers,
huisjesmelkers onaantrekkelijk te maken deze te kopen. Er moet voorrang gegeven worden
aan de eigen inwoners, bijvoorbeeld de jeugd in de dorpen, dat zij als eersten een kans
krijgen om een kavel te bemachtigen. De manier waarop de uitgifte van de kavels aan de
Oostering in Pesse tot stand gekomen is, keuren we af.
Ook het aantal standplaatsen voor woonwagens mag groeien met als uitgangspunt dat de
woonwagencultuur blijft bestaan. Gemeentebelangen wil zich graag inzetten voor deze groep
inwoners om tot een daadwerkelijke realisatie te komen zodat de groei van het aantal
standplaatsen in verhouding staat met de groei van de overige woningen. Ook daar is de
nood soms hoog.
Ruimtelijke ordening
Gemeentebelangen vindt het normaal dat omgevingsplannen actueel worden gehouden
(wettelijke plicht) en ruim van opzet moeten zijn. Wij willen de regelgeving daarbij verder
vereenvoudigen.
Voor recreatieparken die geen toekomst hebben als recreatie, zal permanente bewoning
mogelijk gemaakt moeten worden.
Herstructurering is nodig omdat de samenstelling van de bevolking verandert en daarmee de
woningbehoefte. Maar ook omdat de ideeën over wonen bij zowel inwoners als professionals
veranderen. Het levert een belangrijke bijdrage aan leefbare wijken en buurten en prettig
wonen. Goed onderhoud van bestaande wijken, kernen en dorpen, mag daarbij niet uit het
oog worden verloren.
Het gebruiken en/of het overdragen van snipperstukjes openbaar groen, waarvan de
aanliggende inwoners graag het onderhoud voor hun rekening willen nemen, moet
toegestaan worden.
Wil je als gemeente aantrekkelijk blijven om er te wonen en voor bedrijven om zich er te
vestigen, dan is het noodzakelijk dat woonwijken en bedrijventerreinen er verzorgd bij liggen.
Daarnaast dient de infrastructuur van woonwijken en bedrijventerreinen te voldoen aan de
actuele behoefte.
Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
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Voldoende koop-, huur-, starters- en seniorenwoningen in de gehele gemeente te
faciliteren
Initiatieven van inwoners en (dorps)verenigingen te ondersteunen
de bouw blijvend stimuleren door soepele regels en korte procedures
het afschaffen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (welstand)

-

bevorderen van levensloopgeschikte woningen
bevorderen van permanente bewoning op de recreatieparken zonder toekomst
vergroten van het aantal kleinschalige woonwagenparken
de bouw van kleine huisjes (starters/tiny houses) mogelijk maken
te zorgen voor goede bescherming van cultuurhistorische gebouwen of gebieden
samen met de betrokken partners, zoals wooncorporaties, eigenaren en huurders
plannen te ontwikkelen om de leefbaarheid op peil te houden
het stimuleren van de ontwikkeling van levensloopbestendig wonen
bedrijventerreinen aantrekkelijk houden voor bedrijven om te blijven en om nieuwe
bedrijven aan te trekken
lege ruimtes in de stad- en dorpskernen passend in te vullen
de mogelijkheden onderzoeken om leegkomende winkels en kantoorpanden om te
zetten naar (tijdelijke) huisvesting en hierbij de betreffende ondernemers te betrekken

6.

Leefbaarheid

Gemeentebelangen vindt het belangrijk om de aandacht voor het welzijn in buurten, wijken
en dorpen te vergroten. Het leef- en woongenot van de inwoner in zijn of haar omgeving
levert een positieve bijdrage aan de volksgezondheid op. Wij vinden het belangrijk dat elk
dorp of wijk een ontmoetingsruimte heeft. Initiatieven van bewoners uit dorpen, buurten en/of
wijken met als doelstelling de leefbaarheid te bevorderen willen wij stimuleren. Hierbij
kunnen de Smederijen een belangrijke kanaliserende rol richting de gemeente spelen.
Initiatieven van lokale ondernemers, zoals bijvoorbeeld in Fluitenberg waar door inwoners
gezamenlijk kan worden gegeten, verdienen blijvend onze steun.
Een gevarieerd aanbod van winkels, restaurants, terrassen en cafés is belangrijk om de
leefbaarheid en gezelligheid in onze gemeente te bevorderen. Daarbij passen ook
activiteiten voor jong en oud, in het centrumgebied, bv. door de aanleg van een skatebaan
een Jeu de Boules baan en dergelijke.
Daarnaast is bescherming van cultuurhistorisch erfgoed een vereiste. Voorbeelden hiervan
zijn de Grote Kerk en de fabriekspijp van de DOC. Wil je als gemeente aantrekkelijk blijven
om er te wonen dien je ook het historisch erfgoed in ere te houden. Beeldbepalende
gebouwen kunnen wel een andere functie krijgen maar met behoud van het oorspronkelijke
karakter.
Wij willen er voor u zijn als u de leefbaarheid in uw dorp, wijk of buurt wilt bevorderen, maar
ook als u als inwoner vindt dat er een ernstige aantasting is van uw leefomgeving en inbreuk
wordt gemaakt op de leefbaarheid in het dorp, de buurt of wijk waar u woont. Draagvlak en
goede organisatie in een actiegroep is daarbij van het grootste belang.
Een goed voorbeeld daarvan is Gien Planet. Wij hebben veel begrip voor de bezwaren van
de inwoners van Pesse tegen Green Edge. Het plan en dan vooral de geplande uitkijktoren
is een ernstige aantasting van de leefomgeving en inbreuk op de leefbaarheid in het dorp. Dit
staat los van het tankstation Green Planet, zoals zelf door het actiecomité aangeduid als het
mooiste en duurzaamste tankstation van Nederland.
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Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-

het op peil brengen en houden van het openbaar gebied
vereenvoudigen van vergunningaanvraag voor evenementen, waar mogelijk verlenen
voor meerdere jaren en het afschaffen van legeskosten voor verenigingen
initiatieven van bewoners kunnen eventueel financieel ondersteund worden
samenwerken, afstemmen en verbinden met partners daar waar mogelijk
gezellig uitgaan de norm te laten zijn
een relatie op te bouwen en onderhouden met vrijwilligers en voldoende te faciliteren
voor hun vrijwilligerswerk
leegstand en verpaupering tegen te gaan
ideeën vanuit de bevolking op waarde beoordelen en zo mogelijk ondersteunen
activiteiten voor jeugd en ouderen zo mogelijk ondersteunen
eenzaamheid bij ouderen voorkomen
aanleg van eenvoudige voorzieningen zoals trapmuren, korfbalpalen of
basketbalpalen
de Smederijen, wijkbeheer, dorpsbelangen en buurtbeheer op elkaar afstemmen en
pleiten voor een nauwe samenwerking
het ondersteunen van breed gedragen initiatieven van de plaatselijke belangen, zoals
bijvoorbeeld de ontwikkeling van een landschapsvisie Veenkoloniaal gebied.

Afvalinzameling
Afval is een grondstof voor nieuwe producten. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de
afvalinzameling aansluit bij de wensen en behoeften van u als inwoner. Samen met u willen
wij ons inzetten voor de meest optimale wijze van afvalinzameling en hergebruik, tegen zo
laag mogelijke kosten. Hier liggen mogelijkheden om een goedkopere wijze van inzameling
mogelijk te maken, bijvoorbeeld per lediging en niet per kilo met als doel het verhogen van
de lasten die voor rekening van de inwoners komen, te voorkomen en het voordeel terug te
geven aan u.
Ter bestrijding van groot zwerfafval (bv. bankstellen etc.) wil Gemeentebelangen de huidige
regelingen ten aanzien van het storten van restafvalstoffen op de gemeentewerf behouden.
Inwoners zijn zelf verantwoordelijk om klein zwerfafval te voorkomen.
Zwerfafval na evenementen/markten etc. worden uiteraard door de gemeente en/of
organisator verwijderd. De gemeente moet er ook voor zorgen dat de prullenbakken in
Hoogeveen dusdanig vaak geleegd worden en er voldoende prullenbakken staan, zodat ze
niet overvol raken en dat afval naast de prullenbak gedeponeerd wordt.

7.

Werk en inkomen

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat het uitgangspunt van sociaal beleid moet zijn, dat
alle inwoners onder gelijkwaardige omstandigheden gelijk worden behandeld. Hierbij mag
het menselijk aspect niet uit het oog verloren worden. Dit is van groot belang bij het
vormgeven van een actief minimabeleid, kwijtscheldingsbeleid en beleid voor bijzondere
bijstand. Wij vinden dat uitkeringsgerechtigden daarbij ook hun eigen verantwoordelijkheid
moeten tonen door zelf actief mee te werken aan diverse activiteiten, zoals scholing,
leerwerktrajecten en het aanvaarden van werk. Het is belangrijk dat iedereen, die daartoe in
staat is, arbeid verricht en wij vinden dat werken moet lonen. Met behulp van ondernemers
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en instellingen moet de basis worden gelegd voor herintreding op de arbeidsmarkt door
middel van onder andere scholing- en reïntegratieplaatsen. De mogelijkheden om
werkervaring op te doen is hierbij een belangrijk aspect.
Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-

het Werkplein een proactieve rol te laten vervullen, bijvoorbeeld door het organiseren van
jongeren job meetings
diegene die een uitkering ontvangt, arbeidsfit te maken door onderwijs en specifieke
opleiding; inzetten op vakmanschap en toeleiden naar werk
meer en sneller direct contact met werkcoaches en minder via internet
tegenprestatie te eisen van degene die een bijstandsuitkering ontvangt
Iedereen telt mee maar hierbij mogen reguliere banen niet worden verdrongen
doelmatige controle op de uitvoering van de sociale wetgeving
huur, zorgpremie en de kosten voor gas, water en elektra al in te houden op de uitkering
het stimuleren van inzetten van inwoners met een bijstandsuitkering, met behoud van
uitkering, op activiteiten ten behoeve van het sociaal domein (vrijwilligerswerk in
verpleeghuizen, chauffeurs voor ouderen etc.).

8.

Openbare orde en veiligheid

Veiligheid is van ons en voor ons allemaal: van de gemeente en politie mag geëist worden
dat zij die veiligheid garanderen in de openbare ruimte. Van de inwoners mag verwacht
worden dat zij ook een oogje in het zeil houden, zeg maar sociale controle, en zo nodig bij
bijvoorbeeld overlast, hiervan melding te doen bij de politie. Het is de taak van de politie om
hierop snel en adequaat te reageren.
Voor Gemeentebelangen spreekt het vanzelf dat het vergroten van de basisteams van politie
niet mag leiden tot vermindering van de politiezorg in dorp, wijk en buurt. De politie moet
herkenbaar zijn en vooral ook benaderbaar.
Overlast/ergernissen
Gemeentebelangen constateert uit gesprekken met inwoners dat inwoners zich vaak ergeren
aan kleine vormen van overlast zoals honden- en kattenpoep en zwerfafval. Juist in de tijd
van covid zien wij veel zwerfafval in de vorm van mondkapjes in het straatbeeld verschijnen.
Ook het aantal huisdieren, vooral honden en katten, is sterk toegenomen waardoor helaas
ook de overlast van de uitwerpselen van deze dieren, juist op andermans terrein en op
straat/stoep en berm. Wij vinden dat hierop streng moet worden gehandhaafd want deze
ergernissen tasten het leef- en woongenot aan.
AED’s
Wij vinden dat in de gehele gemeente voldoende AED’s beschikbaar moeten zijn en gebruikt
kunnen worden om hopelijk levensreddend te kunnen worden ingezet.
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Brandweer
Wij vinden het belangrijk dat de brandweer een centrale positie inneemt binnen de gemeente
om te kunnen voldoen aan de oproepeisen in de gehele gemeente. Nadenken over een
nieuwe locatie is wat ons betreft belangrijk. Wij zien daarbij vestigingsmogelijkheden op
bijvoorbeeld "De Buitenvaart" met de goede aan- en afvoerwegen en centrale ligging ten
opzichte van stad en dorpen. Daarnaast willen wij de vrijwillige brandweer in stand houden
en activiteiten ondersteunen om het gewenste aantal vrijwilligers op peil te houden,
bijvoorbeeld door het stimuleren van de jeugdbrandweer.
Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-

in elk dorp, buurt of wijk een wijkagent te hebben, die laagdrempelig aanspreekbaar
is en hiervoor ook over voldoende tijd beschikt
goede verlichting te realiseren in het algemeen en in het bijzonder de fietspaden
het effectief inzetten van straatcoaches
actief waarschuwend en bekeurend optreden door handhaving
toezicht te hebben, waar onveiligheid en overlast wordt ervaren, eventueel met
cameratoezicht
de hulpverlening in gevallen van acute hulp binnen de gestelde tijdsnormen aanwezig
te laten zijn
gemeentebreed dekking van AED’s en opleidingen te organiseren
de vrijwillige brandweer in stand te houden;
bij huiselijk geweld de hulp te verlenen die nodig is om het te stoppen.

-

9.

Economie

De economie is kwetsbaar maar ook veerkrachtig gebleken. Wij willen ons, samen met u,
blijvend inzetten voor een gezonde en groeiende economie en daarmee een verlaging van
het aantal werkzoekenden binnen onze gemeente. Initiatieven daartoe zullen wij
ondersteunen en waar nodig samen met u op de politieke agenda brengen.
De economische groei en ontwikkeling van de regio Zwolle is ook voor Hoogeveen
belangrijk. De samenwerking en deelname is van belang om in economisch opzicht mee te
kunnen profiteren van de groei en positieve ontwikkeling die de regio Zwolle doormaakt.
Voor Hoogeveen is het belangrijk dat het beschikt over getalenteerde en gemotiveerde
medewerkers en dat dit ook wordt uitgedragen om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven om
zich in Hoogeveen te vestigen.
Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-
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in gesprek te blijven met de ondernemers
een actief wervings- en stimuleringsbeleid te voeren voor het binnenhalen van
bedrijven en voor het behouden van bedrijven in onze gemeente
vooral te kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden voor bedrijven,
qua vestigingsbeleid

-

actief te kijken zowel op landelijk niveau als op Europees niveau naar
subsidiemogelijkheden
bij elke aanbesteding in ieder geval plaatselijke ondernemers te betrekken. Uiteraard
met inachtneming van prijs/kwaliteitverhouding
te zorgen dat de infrastructuur in het algemeen op een kwalitatief hoog niveau komt,
en dat dit op de bedrijventerreinen goed blijft.
een stabiel en snel internet in heel de gemeente Hoogeveen te realiseren
een zo eenvoudig en beperkt mogelijke regelgeving en geen administratieve
bureaucratische rompslomp
het stimuleren van initiatieven zoals bijvoorbeeld de coöperatieve gedachte gericht op
het laag houden van de werkeloosheid en de lokale economie stabiel en levendig te
houden.

Agrarische bedrijven Landbouw en Veeteelt
Gemeentebelangen vindt de agrarische sector in onze
gemeente uiteraard van belang en wil haar de ruimte
blijven geven om zich toekomstgericht te kunnen blijven
ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Wij zijn trots
op onze agrariërs waarbij zij niet worden gezien als een
probleem maar onderdeel uitmaken van de oplossing.
Samen met de bewoners op het platteland dragen wij bij
aan het accepteren van wederzijdse belangen. Er dient
ruimte te zijn voor uitbreiding van agrarische bedrijven.
Tevens worden nevenbedrijven op het platteland
gestimuleerd. Ook stimuleren wij dat leegkomende boerderijen voor andere doeleinden
kunnen worden gebruikt (woningen, kleine ambachtelijke bedrijven etc.) zonder inbreuk te
doen op het landschappelijke karakter.
Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-
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te zorgen dat er activiteiten in die agrarische omgeving worden gestimuleerd. Wij
denken hierbij aan recreatie en/of vervangende bedrijvigheid in de bestaande panden
plattelandsontwikkelingen te stimuleren en diegene die op het platteland woont of wil
wonen, moet zich ook conformeren aan de agrarische leefomgeving
innovatie in de agrarische sector te stimuleren
het stimuleren van de verkoop van streekproducten rechtstreeks van de boer.

10.

Duurzaamheid

Gemeentebelangen vindt duurzaamheid een belangrijk punt, maar wij hoeven niet voorop te
lopen, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van zonnepaneelweides. Wij vinden dat we de
duurzaamheid van de samenleving kunnen bevorderen door gebruik te maken van
maatregelen en initiatieven die al een bewezen bijdrage hebben geleverd. Wij staan open
voor ontwikkelingen die bijdragen aan het in stand houden en bevorderen van een
duurzame, gezonde, veilige en plezierige leefomgeving. Het voorkomen van verspilling van
grondstoffen door hergebruik van materialen is daarbij van belang.
Duurzaamheid heeft óók betrekking op de wijze waarop onze inwoners willen wonen en
verblijven. Het heeft betrekking op de samenleving in haar geheel en het is van belang dat
de leefomgeving bijdraagt aan het plezier in de buurt of wijk waar men woont.
De generaties na ons hebben recht op leven in een gezond klimaat en een duurzaam
ingerichte leefomgeving.
Geen dwang!
Wij zijn tegen dwangmaatregelen in de energietransitie waarbij huishoudens worden
gedwongen om van het gas af te gaan en over te stappen naar andere bronnen zoals
bijvoorbeeld collectieve warmtesystemen of waterstofgas.
De gemeente dient zelf het voorbeeld te geven met betrekking tot het nemen van
maatregelen die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving, bijvoorbeeld
automatische aan- en uit verlichting op de fietspaden. Dit geldt ook voor intern voor het
gebruik van gebouwen en middelen als extern bij de ontwikkeling van initiatieven. Wij vinden
dat de gemeente daarbij vooral rekening dient te houden met u als inwoner, met andere
woorden, er moet een groot draagvlak voor zijn.
Daarbij is het ook van belang in te zetten op participatie bij de aanleg van de nu nog
geldende regeling "Zonneparken" om zoveel mogelijk financieel voordeel hieruit te halen
voor de bewoners of voorzieningen in het desbetreffende dorp. Voorbeelden zijn: Zonneroute
A37 of zonneparken Nieuwlande-Hollandscheveld.
We hebben de afgelopen jaren ook geconstateerd dat
sommige maatregelen in het kader van duurzaamheid,
zoals bijvoorbeeld de zonnepaneelweides, tot sterk
afwijkende belangen hebben geleid. Dit zien we ook bij
de ontwikkeling van een waterstofwijk en de mogelijke
aanpassing in de wijk Erflanden, naar waterstofgas. Wij
willen er voor u zijn als u duurzaamheidsinitiatieven wilt
ontwikkelen, maar ook als u als inwoner vindt dat het
een ernstige aantasting is van uw leefomgeving en
inbreuk maakt op het plezier in de buurt of wijk waar u
woont.
In het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van milieu maar
tevens om te komen tot besparingen op de gemeentelijke kosten, is Gemeentebelangen van
mening dat er een nieuw verlichtingsplan moet worden opgesteld.
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Op openbare verlichting kan aanzienlijk bespaard worden door:
-

het aantal lantaarnpalen fors terug te brengen naar strikt noodzakelijk
de verlichting geleidelijk (of sneller na berekening van kosten/baten) te vervangen
door ledverlichting
vanaf 23.00 uur de verlichting per lantaarnpaal ook nog eens te halveren
de verlichting helemaal doven, waar het kan (bv. parkeerplaatsen achter Gamma
etc.)
openbare verlichting in lommerrijke omgevingen vervangen door groene
(led)verlichting zodat de nachtdieren dit ervaren als gehele duisternis.

-

Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-

de ontwikkelingen nauw te volgen om een bijdrage te kunnen leveren aan een
duurzame gemeente:
→ zonne-energie
→ waterkracht
→ aardwarmte / geothermie (warmte/koude opslag)
→ kleinschalige windenergie (alleen op acceptabele locaties bv. bij
boerderijen)
→ waterstof
→ kernenergie

-

alle nieuwbouw/vernieuwbouw panden in de gemeente Hoogeveen dienen een
dusdanige constructie te hebben dat op het dak zonnepanelen geplaatst kunnen
worden. de gemeente is hierin zelf ook leidend (nieuwbouw scholen etc.)
opnieuw de afvalinzameling analyseren en waar het kan aanpassen (kostenreductie)
plaatsen van afvalinzamelpunten en depotpunten voor bijzondere afvalstromen
inzamelen van oud papier blijft gebeuren door verenigingen, scholen, kerken en
andere instellingen
het stimuleren van inwoners bij het doorvoeren van duurzame maatregelen
inwoners de mogelijkheid geven om financieel te participeren en dan dus ook
meedelen in de financiële voordelen van een initiatief. Dit als stimulering en het
vergroten van bewustzijn op het gebied van duurzaamheid
scholen te betrekken bij duurzaamheidsprojecten
stimuleren van een gezonde en plezierige leefomgeving

-

11.

Bedrijventerreinen

Gemeentebelangen vindt dat er voldoende bedrijventerreinen zijn. Wij vinden het belangrijk
dat het onderhoud van de bestaande bedrijventerreinen op hoog niveau is en moet blijven
om Hoogeveen aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats. Vertrek van bedrijven moet
worden voorkomen door aandacht te geven aan de al gevestigde bedrijven. Deze kunnen
een aanzuigende werking ontwikkelen om nieuwe bedrijven aan te trekken. Ook moet er
energie gestoken worden in het opvullen van de lege kavels op bedrijventerreinen. Een vol
bedrijventerrein oogt veel beter.
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Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-

het actief promoten van Hoogeveen als vestigingsplaats voor bedrijven
de aanzuigende werking van gevestigde bedrijven te versterken
particulier initiatief voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen
gevestigde bedrijven en nieuwe bedrijven te ondersteunen door het vereenvoudigen
van de regelgeving en het geven van een vast aanspreekpunt bij de gemeente
de aan- en afvoerwegen van bedrijventerreinen te optimaliseren
het bieden van aantrekkelijke grondprijzen
het plegen van goed onderhoud en andere mogelijkheden om de bedrijventerreinen
aantrekkelijk te houden voor bedrijven
de aantrekkelijkheid benadrukken gezien onze ligging t.o.v. de A28 en A37

-

12.

Verkeer en vervoer

De veiligheid van alle verkeersdeelnemers vinden wij belangrijk en daarbij kijken wij naar een
breed pakket aan maatregelen die de veiligheid in het verkeer vergroten. Wij vinden het
belangrijk dat er goede verbindingen zijn, ook met het openbaar vervoer, met de omliggende
plaatsen als Emmen, Meppel, Assen, Zwolle en Hardenberg. Ook onze haven als
waterverbinding voor het vervoer van goederen vinden wij van belang. Daarnaast liggen er
kansen voor vliegveld Hoogeveen, door de ontwikkelingen bij andere vliegvelden zoals
Teuge en Lelystad, om deze verder te ontwikkelen. De militaire vliegroute mag daarbij geen
beperking betekenen voor vliegveld Hoogeveen.
De fiets wordt een nog veel belangrijker vervoersmiddel met de toename van zoveel e-bikes
en pedelics. Werknemers die op de fiets naar hun werk gaan moeten comfortabel kunnen
fietsen (goede kwaliteitsfietspaden, veilige fietspaden/stroken, goede fiets-infrastructuur).
Indien nodig zal dit moeten worden verbeterd, waarbij fietspaden van asfalt en beton de
voorkeur genieten. Geef fietsers daarbij meer voorrang. Verkeerslichten voor
fietsers/voetgangers sneller op groen en langer op groen (wel detectie; op momenten dat er
geen fietsers zijn moet het natuurlijk niet). Fietsen op de Hoofdstraat mag altijd wat ons
betreft! Door 'shared space' let men beter op. Wij vinden het belangrijk dat er weer een
bewaakte fietsenstalling komt.
Wij vinden het ook belangrijk om het succes van het openbaar vervoer met De Bij uit te
breiden naar de buitendorpen; wij blijven ons inzetten voor een busverbinding tussen
buitendorpen en Hoogeveen.
Hoogeveen heeft goede spoorverbindingen. Echter nu er plannen zijn om het noordelijke
spoorwegennet uit te breiden, zal ook uitbreiding in Hoogeveen moeten plaatsvinden o.a.
door het herintroduceren van een intercitystopplaats in Hoogeveen.
Een rechtstreekse spoorverbinding tussen Hoogeveen en de Randstad vinden wij belangrijk.
Daarbij is ook van belang het regeerakkoord te betrekken. Dit akkoord spreekt over het
uitbreiden van het aantal treinen tussen Groningen en Zwolle. Hoogeveen mag daarbij niet
worden overgeslagen.
Gemeentebelangen pleit ook voor een spoorverbinding van Hoogeveen naar
Coevorden/Emmen met een tracé langs de A37, zodat er een goede verbinding ontstaat met
Oost-Groningen (Nedersaksenlijn) en Duitsland. Hierdoor kan ook gemakkelijk zakelijk
gereisd worden naar bv. Berlijn.
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Gemeentebelangen vindt dat een deel van de openbare parkeerplaatsen voorzien moet
worden van elektrische laadpalen. Vergroting van het aantal parkeerplaatsen in de wijken en
dorpen is belangrijk.
Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-

goede aansluitingen te houden met de autosnelwegen A28 en A37 en de
bereikbaarheid van de A28 waarborgen
in te zetten op verdubbeling van de N48 richting Ommen
het organiseren van een betere doorstroming vanaf de afrit Fluitenberg
te blijven werken aan een volwaardige treinverbinding met de Randstad en daarnaast
de mogelijkheden onderzoeken een spoorverbinding met Coevorden/Emmen te
realiseren
het behouden van verbinding met onze haven
fietspaden te voorzien van asfalt en soepel te laten aansluiten op kruisende wegen;
door gehandicapten-, taxi-, en eventueel leerlingenvervoer te combineren en deze
goed inpassen in de dienstregeling van De Bij, ook goed voor het onderlinge sociale
aspect
geen onnodige verkeersdrempels aan te leggen maar daar waar noodzakelijk, deze
te veranderen in andere snelheid beperkende maatregelen
een budget voor de fietsinfrastructuur op te nemen in de begroting.

-

13.

Jongeren

Gemeentebelangen vindt het belangrijk een actief jongerenbeleid te voeren en daarbij
onderkomens voor de jeugd in stand te houden. Belangrijk zijn ook de activiteitencommissies
in dorpen en wijken die activiteiten voor en door jongeren organiseren.
Wij zijn ook blij met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gerichte regievoering door de
gemeente is daarbij van belang.
Gezond opgroeien is belangrijk. Wij vinden dat jongeren vanaf een jonge leeftijd
gestimuleerd moeten worden om te gaan sporten. Maar ook buiten spelen is belangrijk:
spelletjes, hutten bouwen, in het bos sjouwen etc.
Naast gezond opgroeien is bewust opgroeien ook een belangrijk punt. Dat kan heel
gemakkelijk door bijvoorbeeld:
- aan te leren dat een ieder zijn eigen vuilnis zelf opruimt (schoolpleinen, speeltuinen
etc.)
- het organiseren van maatschappelijke activiteiten, zoals ontmoetingen met ouderen.
Goed voor de jeugd om te leren van de ouderen en de senioren blijven er jong bij.
Voorkomen moet worden dat jongeren te vroeg een “label” krijgen, waardoor te snel een
beroep wordt gedaan op de jeugdhulpverlening. Inzet op preventie door
praktijkondersteuners bij huisartsen vinden wij dan ook belangrijk. Daarnaast hebben
scholen een belangrijke taak in de registratie en herkeninnig van jongeren die tussen wal en
schip dreigen te vallen.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat schoolzwemmen een verplichting is. Ieder kind moet
kunnen zwemmen als basisvaardigheid. Het budget van jong Hoogeveen biedt hiervoor
voldoende ruimte om invulling te geven aan de verplichte zwemlessen.
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Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-

Ouders en verzorgers te wijzen op hun taak als eerst verantwoordelijken
de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdgezondheidszorg goed te bewaken en daar
waar nodig bij te sturen en of te ondersteunen
jongeren invloed te laten uitoefenen op hun directe leefomgeving
het effectief inzetten van de straatcoaches
verplicht schoolzwemmen weer in te voeren
Muziek in de klas.

-

14.

Onderwijs

Wij vinden goede onderwijsmogelijkheden en een optimale begeleiding door leerkrachten,
ouder(s) en verzorger(s) van al onze jongeren belangrijk. Gemeentebelangen wil zich ervoor
inzetten om HBO-opleidingen naar Hoogeveen te halen. Hierin past sterke betrokkenheid en
afhankelijkheid tussen woningbouw voor studenten (1-persoonshuishoudens) en scholing
want daar waar veel jonge mensen goed kunnen wonen en studeren, is deze plaats ook
aantrekkelijk voor bedrijven die plaats hebben voor HBO-afgestudeerden.
Daarnaast vraagt laaggeletterdheid, het voorkomen daarvan, nog steeds extra aandacht.
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat kinderen al vroeg in hun ontwikkeling worden
voorgelezen. Ouders, verzorgers, kinder- en peuteropvang en de basisschool spelen daarbij
een belangrijke rol. Ook daar waar ouders zelf laaggeletterd zijn, kan juist via het kind een
beweging ontstaan om ook bij ouders de leesvaardigheid te vergroten.
Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-
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bevorderen dat jongeren de school niet verlaten zonder een diploma
het voorkomen van onveilige situaties binnen en buiten de schoollocaties
scholen attent te laten zijn op signalen van kinderen over de thuissituatie
de leerplichtambtenaar voldoende bevoegdheden te geven om scholen op hun
verantwoordelijkheden te wijzen en in te kunnen grijpen
te zorgen dat elk kind in zijn/haar eigen woon- leefomgeving naar school kan
te streven naar optimale schoolhuisvesting
schoolzwemmen op de basisschool weer als verplichting in te voeren
Muziek in de klas.

15.

Middelbaar beroepsonderwijs

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de relatie tussen bedrijven, ondernemers,
leerwerkplekken en (techniek)onderwijs goed is. Dit is voor de werkgelegenheid van groot
belang.
Wij vinden het zeer van belang dat het middelbaar beroepsonderwijs is afgestemd op de
arbeidsmarkt in onze regio o.a. door actief in te spelen op een arbeidsmarkt alleen voor de
jeugd (Jeugdarbeidsmarkt). Diverse initiatieven lopen al zoals bijvoorbeeld "Hoogeveen on
stage" en tussen het Alfa college en regionale bedrijven. Het is van belang deze initiatieven
in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden om werkloosheid onder jongeren te
voorkomen.

16.

Alcohol en drugs

Gemeentebelangen vindt dat overmatig gebruik en overlast van alcohol en drugs dient te
worden ontmoedigd door preventief en handhavend op te treden. Ook de verkoop en het
gebruik van lachgas in openbaar gebied zal wat ons betreft verboden moeten worden.
Op de eerste plaats ligt een duidelijke verantwoordelijkheid hiervoor bij de
ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten.
Gemeentebelangen heeft zich de afgelopen periode ingezet voor de legalisering van
medicinale cannabis. Echter Gemeentebelangen vindt ook dat de overheid hierin een rol kan
vervullen door hierin verder invulling geven. Het moet gemakkelijk toegankelijk en
verkrijgbaar zijn.
Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-
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strenge handhaving en toezicht op overlastlocaties door inzet van zowel boa's en
politie, maar ook door inwoners. Handhaven doen we samen!
preventieve voorlichting, toezicht en controles op de basisscholen en voortgezet
onderwijs
effectief inzetten van straatcoaches
aanpakken van de bron, zoals dealers van drugs waaronder lachgas
het afsluiten van panden bij het aantreffen van productie van alle aan drugs te
relateren producten en middelen
winkeliers vertrouwen geven bij het voorkomen van verkoop van alcohol aan
jongeren.

17.

Ouderen

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat wij ons tot het uiterste inspannen voor de
generatie die verantwoordelijk is geweest voor de wederopbouw van ons land in de jaren
vijftig en zestig. Wij vinden dat ouderen zo lang mogelijk zelf de regie moeten kunnen
voeren. Het is belangrijk dat ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren
binnen hun eigen woonomgeving en we zijn van mening dat oudere echtparen niet
gedwongen moeten worden gescheiden te leven.
In tegenstelling tot de landelijke ontwikkelingen vinden wij dat ouderen niet in een sociaal
isolement en daaraan gerelateerde eenzaamheid terecht moeten komen. Goed contact en
begrijpelijke communicatie, waarbij de hulpvraag centraal staat, vinden wij belangrijk ook
gezien de ervaringen tijdens de COVID-pandemie. Daarbij past cliëntondersteuning vanuit
één loket gericht op een duurzame samenwerking en ondersteuning. Wij hebben veel
waardering voor mantelzorgers. Wij vinden het belangrijk dat zij de verdiende aandacht,
ondersteuning en mogelijkheden hebben om de zorgtaken uit te voeren, zonder dat
overbelasting van de mantelzorger ontstaat (zie ook vrijwilligers en mantelzorgers).
Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-

-
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een duidelijk ouderenbeleid te voeren, met één loket
te zorgen voor voldoende levensloopgeschikte (aanleun)woningen
het ondersteunen en stimuleren van kleinschalige dagbesteding
de herintroductie van de wijkverpleegkundige in wijken en dorpen waardoor zij als het
ware een spilfunctie gaat krijgen voor het aansturen en coördineren van zorg en
ondersteuning (de "moeder/vader" van de buurt); deze persoon kan tevens ook als
informatiepunt dienen voor alle vragen op het gebied van de wmo (wet
maatschappelijke ondersteuning)
gevraagd en ongevraagd advies te organiseren van maatschappelijke instellingen,
zoals het Gehandicapten platform, de Adviesraad Sociaal Domein, de
ouderenbonden, Senioren Platform en het WAC (woon- en adviescommissie)
maatwerk leveren en het stimuleren van zorg in nabijheid
te zorgen dat oudere echtparen niet gedwongen gescheiden moeten leven
het organiseren van spreekuren van de gemeente in de verzorgingshuizen
ouderen ondersteunen om voorzieningen aan te vragen zodat thuis wonen mogelijk
blijft
activiteiten die vooral bedoeld zijn om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen,
laagdrempelig houden en stimuleren.

18.

Zorg

Gemeentebelangen vindt goede zorg heel belangrijk. De invulling van de regierol van de
gemeente is daarbij van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat zorg bereikbaar,
kwalitatief op orde, en natuurlijk betaalbaar is voor onze inwoners. Daarnaast vinden wij dat
zorg zo veel als mogelijk in nabijheid georganiseerd moet zijn. Gemeentebelangen pleit
ervoor dat de "ouderwetse" wijkverpleegster weer in elke wijk/dorp aanspreekpunt is. Een
wijkverpleegster (lees: alle genders) die de gezinnen kent, weet wat er speelt en regie voert
hoe deze gezinnen te begeleiden. Deze wijkverpleegster is vertrouwenspersoon voor de
gezinnen (ouders, kinderen) en staat in nauw contact met de huisarts. We zijn ervan
overtuigd dat door deze persoonlijke aanpak heel veel zorgkosten door allerlei verschillende
instanties vermeden kan worden en het allerbelangrijkste, voor de betreffende gezinnen veel
fijner is om met één persoon te maken te hebben.
Preventie
Gemeentebelangen vindt het voorkomen van ziektes en zorgvraag natuurlijk ook belangrijk.
Dat moet vanaf de geboorte al beginnen door onze kinderen alleen in rookvrije omgevingen
te laten verblijven en voor zowel jongeren als ouderen geldt: Gezond leven door meer te
bewegen in onze gezonde Drentse lucht. Verder is het aanbieden van gezond eten/drinken
en het demotiveren van het nuttigen van ongezond voedsel/drank essentieel. Naast de
ouders/verzorgers, spelen van Kinderopvang tot middelbaar onderwijs, hierin een cruciale
rol. Waar nodig en mogelijk, moet de gemeente hierop anticiperen.
Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-

ontwikkeling van een duidelijk en begrijpelijk zorgbeleid en er dient ingezet te worden
op ontschotting in de zorg
aandacht te vragen voor de gezondheidsrisico’s van luchtvervuiling
maatwerk leveren en het stimuleren van zorg in nabijheid (wijkverpleging,
maatjesproject, noaberhulp, buurhulp etc.), met als prachtig voorbeeld de
Dorpscoöperatie in Hollandscheveld
het stimuleren van maatregelen die mantelzorgers ontlasten (zie vrijwilligers en
mantelzorgers)
goed overleg in het werkveld tussen de wijkverpleegkundige, de zorgverleners
(mantelzorgers) en de professionele zorgverleners.

Ziekenhuis Bethesda
Wij vinden het belangrijk dat ziekenhuis Bethesda voor Hoogeveen behouden blijft. Het
ziekenhuis heeft een belangrijke functie in onze regio als zorgverleners op bereikbare
afstand. Treant wordt door ons kritisch gevolgd over het te ontwikkelen en te voeren beleid
alsmede de kwaliteit van de zorg. Wij vinden het belangrijk daarbij in gesprek te blijven met
Treant. Gemeentebelangen blijft strijden voor een 24/7 goed volledig bemande
huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis.
Voor levensbedreigende situaties moeten onze inwoners tegenwoordig naar Assen, Emmen
of Meppel. De wettelijke norm is 45 minuten. Wij zullen erop blijven toezien dat deze norm
gegarandeerd blijft. Daarbij is gewoon telefonisch contact ook belangrijk.
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Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-

in gesprek te blijven met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Treant
in gesprek te blijven met de diverse belanghebbenden, zoals personeel,
patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, huisartsen, ambulancedienst en Drentse
zorgtafel
het volgen van de nieuwe ontwikkelingen in de zorgverlening
blijvend te werken aan het versterken van het vertrouwen tussen betrokken partijen.

-

Medicinale Cannabis
Gemeentebelangen heeft zich de afgelopen periode ingezet voor de legalisering van
medicinale cannabis. In de komende Raadsperiode willen wij ook onze steun en
medewerking verlenen om het legaliseren van medicinale cannabis mogelijk te maken.
Bijvoorbeeld door in samenwerking met de Stichting Suver Nuver een infopunt op te zetten.

19.

Vrijwilligers en mantelzorgers

Wij hebben bijzonder veel waardering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers die zich in onze
samenleving overal voor inzetten. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn de smeerolie van onze
maatschappij. Zonder hen staat heel veel stil.
De afgelopen jaren heeft Gemeentebelangen zich sterk gemaakt voor waardering richting de
vrijwilligers en mantelzorgers. Wij realiseren ons dat menig mantelzorger, vooral die onder
de 18 jaar, nog niet in beeld is. Daarom is het van groot belang hieraan voldoende aandacht
te besteden en hen te ondersteunen in het belangrijke werk dat ze verrichten. Ook zullen we
het project Mantelzorg Vitaal meer bekendheid moeten geven voor het opsporen van
(over)belaste mantelzorgers. Wij onderschrijven het belang om deze mantelzorgers te leiden
naar ondersteuning en respijtzorg op maat. Het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen heeft
als belangenbehartiger voor de mantelzorg zes aandachtspunten geformuleerd die
richtinggevend zijn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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participatie van de mantelzorger
lotgenoten van de mantelzorger
respijtzorg voor de mantelzorger
project mantelzorg vitaal
werk in combinatie met mantelzorg
communicatie met en over mantelzorg

20.

Regiofunctie

Hoogeveen heeft een belangrijke regiofunctie. Een winkelcentrum met aantrekkingskracht is
een voorwaarde om deze regiofunctie te behouden. Wij vinden een uitstekende
bereikbaarheid daarbij belangrijk. Een centrum met een gevarieerd aanbod met regelmatig
nieuwe/originele evenementen heeft aantrekkingskracht. De huidige trend is "beleving".
Gemeentebelangen vindt dat de gemeente de organisatoren hierin zo veel mogelijk moet
faciliteren. Voldoende parkeergelegenheid op wandelafstand is daarbij noodzakelijk.
Uiteraard hebben de ondernemers hier ook een verantwoordelijkheid en hebben deze
opgepakt in het manifest “Hoogeveen, sterk verankerd in de regio”. In samenspraak met
deze ondernemers moet de gemeente tot een goede promotie van Hoogeveen komen.
Gemeentebelangen is een voorstander van de ontwikkeling van groene zones in de stad zelf
én in de regio. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van de gehele gemeente. Uiteraard moet dit
hand in hand gaan met de andere ontwikkelingen.

21.

Sport

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat het beoefenen van sport wordt gestimuleerd.
Hier is een faciliterende rol weggelegd voor de gemeente, maar ook stimuleren wij
privatisering van sportaccommodaties. Wij vinden het beoefenen van sport niet alleen
belangrijk voor de lichamelijke gezondheid, maar ook goed voor de sociale/mentale
ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat sport op wijk/dorp gerichte locaties moet kunnen
worden beoefend. Gemeentebelangen heeft zich samen met de verenigingen in de dorpen
Pesse, Elim en Hollandscheveld sterk gemaakt voor de aanleg van kunstgrasvelden voor de
voetbalverenigingen in de buitendorpen. Wij vinden het belangrijk dat ook in de buitendorpen
structureel kan worden getraind en wedstrijden kunnen worden gespeeld, ook in het najaar
en in de winter. De aanleg van alle velden is in 2019 en 2020 gerealiseerd.
Een soortgelijke behoefte zien we bij de binnensportverenigingen in Hollandscheveld. Vanuit
deze verenigingen wordt de aandacht gevraagd om een nieuwe multifunctionele sporthal te
realiseren o.a. om “Sporthart Hollandscheveld” waar te maken. Gemeentebelangen
ondersteunt deze behoefte, te meer omdat de huidige sporthal al 41 jaar oud is en voor grote
kosten komt te staan bij het noodzakelijke groot onderhoud. Er kan gestart worden met een
breedte onderzoek naar dit soort voorzieningen omdat, naast de sporthal in Hollandscheveld,
ook andere sporthallen verouderd zijn, zoals bijvoorbeeld de sporthal in Elim (32 jaar).
Gemeentebelangen waardeert evenementen die zorgen voor een positieve uitstraling van de
gemeente Hoogeveen. Gemeentebelangen stelt voor om voor sportverenigingen, die geen
gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen, een budget ter beschikking te stellen.
Inzetten op nieuw zwembad
Het huidige zwembad voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, maar is toch onlangs
weer gerenoveerd. In feite is dit dweilen met de kraan open. Het klinkt wellicht vreemd in
deze financieel moeilijke tijden, maar een nieuw zwembad heeft de voorkeur omdat dit in de
exploitatie veel voordeel zal opleveren, waardoor het per saldo goedkoper zal zijn dan het
huidige zwembad in stand te houden. Wij vinden het belangrijk dat tariefstelling geen
belemmering mag zijn om het zwembad te bezoeken. Uiteraard zijn de voorwaarden dat alle
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zwemmers evenredig gebruik kunnen maken van de faciliteiten (zwemlessen, zwemclubs cs,
recreatie etc.).
Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-

de toegankelijkheid voor sportbeoefening voor elke inwoner van Hoogeveen mogelijk
te maken
ook mensen met een beperking de mogelijkheden van sportbeoefening te bieden
in gesprek te blijven met sportverenigingen en deze te ondersteunen
het stimuleren en waarderen van vrijwilligerswerk binnen de sportverenigingen
beheerovereenkomsten af te sluiten voor privatisering van locaties, echter zodanig
dat sport voor iedere inwoner betaalbaar blijft
bestaande sportlocaties zo veel mogelijk in stand houden en privatisering daarvan
stimuleren
het promoten van sportbeoefening binnen het onderwijs
het promoten van sportbeoefening voor ouderen
verenigingen te ondersteunen bij de organisatie van grote evenementen met een
bovenregionale uitstraling.

-

22.

Cultuur

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat een ieder een plek moet hebben voor zijn of haar
cultuuruitingen. Wij vinden dat scholen een belangrijke rol spelen en aandacht moeten geven
aan culturele ontwikkeling van leerlingen.
De Tamboer is de grootste culturele voorziening van de gemeente Hoogeveen met een
regionale uitstraling. Wij vinden het belangrijk dat de programmering van De Tamboer goed
wordt afgestemd met omliggende theaters en met de culturele instellingen in de dorpen,
wijken en buurten.
Er gaat heel veel gemeenschapsgeld naar De Tamboer. Cultuur mag wat kosten, maar er
zijn grenzen. Zo kan er gekeken worden naar de toegangsprijs van de bezoekers. Ten
aanzien van de toekomstplannen van De Tamboer, vinden wij het belangrijk dat er een
zorgvuldige afweging gemaakt wordt waarbij we andere opties, zoals privatisering of sluiting,
bij de toekomstplannen betrekken. Daarbij staan wij ook open voor de ontwikkeling van een
regionaal poppodium, zonder dat de gemeente daarbij financiële risico’s aangaat.
De bibliotheek ontwikkelt zich van een organisatie gericht op het uitlenen van boeken en
andere gegevensdragers naar een organisatie die zich veel meer richt op het vertellen van
verhalen. Alle soorten media en uitingen in allerlei vormen spelen daarbij een belangrijke rol.
Wij vinden dat op basis van deze rolverandering naar mogelijkheden moet worden gekeken
om de bibliotheek mee te nemen in de ontwikkeling van de visie op het stadscentrum en
sluiten verplaatsing naar een andere locatie niet uit. Wij vinden het belangrijk dat er zoveel
mogelijk culturele voorzieningen moeten worden ondergebracht op één locatie. Hierdoor
kunnen andere gebouwen worden afgestoten.
Het Onderduikersmuseum de Duikelaar in Nieuwlande is een mooi succesvol voorbeeld van
een lokaal initiatief.
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Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-

meer samenwerking met en tussen alle culturele instellingen om kennis, kunde en
voorzieningen met elkaar te delen
cultuur en de culturele voorzieningen op te nemen in de centrumvisie om tot één
centrale voorziening te komen
het promoten van cultuur op scholen.

-

23.

Recreatie en toerisme

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat Hoogeveen aantrekkelijker wordt gemaakt voor
dag- en verblijfsrecreatie. Wij vinden dat de gemeente dit in samenwerking met de inwoners
en/of ondernemers dient te realiseren. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente een
ondersteunende rol heeft in relatie tot dagtoerisme en grootschalige langdurige
verblijfsrecreatie. Daarnaast willen wij toeristische bedrijvigheid activeren. Overnachten in de
gemeente Hoogeveen moet een begrip worden. Met de mooie vaarverbindingen in onze
gemeente vinden wij het belangrijk dat de toeristische recreatieve scheepvaart wordt
gestimuleerd. Wij vinden het van belang dat het vliegveld Hoogeveen Airport behouden blijft.
Het behouden van de landschapswaarde in de regio Hoogeveen is voor ons belangrijk. Een
initiatief vanuit de plaatselijke belangen Hollandscheveld, Nieuwlande, Elim en
Noordscheschut, met betrekking tot de ontwikkeling van een integrale landschapsvisie is
daarvan een goed voorbeeld.
Recreatiegebieden Schoonhoven en Nijstad
Het recreatiegebied Schoonhoven met zwem- en visvijver is in de jaren zeventig van de
vorige eeuw door de gemeente Hoogeveen aangelegd en ligt midden in de bossen van
Hollandscheveld. Het is een prachtig gebied dat meer onder de aandacht gebracht kan
worden in promotie uitingen. Dit zogeheten cultuurbos in de driehoek HollandscheveldNieuwlande-Elim is een van de oudste bossen in Drenthe. Het is belangrijk is deze
voorziening aantrekkelijk te houden. Daarnaast is aan de westkant van Hoogeveen het
voormalige zandwingebied Nijstad ontwikkeld als recreatie- en woongebied. Wij vinden dit
een mooie ontwikkeling en hebben veel waardering voor dit particuliere initiatief. Uitbreiding
van de hotelfunctie vinden wij een mooi initiatief. Voor onze inwoners maar ook voor de
toeristen geldt dat beide recreatiegebieden via recreatieve en verkeersveilige wandel- en
fietspaden goed toegankelijk zijn. Gemeentebelangen wil zich inzetten voor veilige fiets- en
wandelroutes naar de recreatiegebieden en in het algemeen het onderhoudsniveau van de
toeristische paden en wegen omhoog brengen.
Recreatiegebieden rondom Hoogeveen
Hoogeveen ligt aan de poort van prachtige recreatieve gebieden, zoals het Echtens Paradijs,
Dwingelderveld, Mantingerveld en de VAM-berg. Vanuit Hoogeveen kan je als toerist en
recreant de mooiste plekjes van Drenthe ontdekken. Gemeentebelangen vindt het belangrijk
dat de gemeente Hoogeveen veel meer uitdraagt dat het een stad is waar de toerist en
inwoner heel prettig kunnen verblijven; overdag met mooi weer in de natuur rondom
Hoogeveen, aan het einde van de dag gezellig terrassen in Hoogeveen, bij de plaatselijke
horeca. Daarom hecht Gemeentebelangen er waarde aan dat de recreatiegebieden rondom
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en het uitgaansgebied in Hoogeveen aantrekkelijk zijn voor de eigen inwoners maar ook voor
de toeristen.
Het uitgaansgebied moet een gebied zijn waar je graag naar toe gaat. Een praatje maken
met deze en gene, genieten van de activiteiten en dat in een mooie omgeving met
bloemen/groen, pleinen en waterpartijen.

24.

Vluchtelingen

Gemeentebelangen vindt dat tijdelijke opvang nodig is voor mensen die in nood verkeren. Dit
gaat om landelijk beleid dat regionaal wordt uitgevoerd. Wij vinden dat we menselijk moeten
zijn voor hen die de hulp echt nodig hebben en streng voor hen die crimineel zijn of zich
blijvend asociaal gedragen.
Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door:
-

de eerste verantwoordelijkheid voor de opvang bij de landelijke politiek te laten
onze voorkeur uit te spreken voor opvang in de regio van herkomst
hulp te verlenen die daadwerkelijk nodig is
ons in te spannen om schrijnende situaties te voorkomen (menselijke maat)
binnen de geldende regels vluchtelingen deel te laten nemen aan het arbeidsproces
en vrijwilligerstrajecten
de vluchteling die een permanent verblijf is toegestaan, te laten integreren binnen
onze samenleving. Dit kan het beste door onze taal te leren spreken, lezen en
schrijven en kennis te nemen van onze normen en waarden.

-

25.

Tradities en evenementen

Gemeentebelangen vindt tradities heel
belangrijk. Tradities horen bij ons en dragen
bij aan een herkenbare samenleving waarbij
gebruiken of gewoontes van generatie op
generatie worden doorgegeven. Tradities zijn
daarmee waardevol en dragen bij aan de
maatschappelijke stabiliteit. Naast tradities
kennen we ook jaarlijks terugkerende
evenementen die belangrijk zijn voor een
actieve en aantrekkelijke gemeente.
Geef deze initiatieven de ruimte
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