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Een lokale onafhankelijke partij biedt vele mogelijkheden voor de burger en hun inbreng. Lokaal en onafhankelijk maakt het veel makkelijker en eenvoudiger de democratie te herontwerpen met gebruik van de aanwezige
kracht uit de samenleving.

Van Lokaal naar Beter!
Gemeentebelangen Westerveld heeft geen
enkele binding met een landelijke politieke
partij. Wij zijn volledig onafhankelijk en vrij
in het bepalen van onze standpunten.

Visie & Missie
Gemeentebelangen
Westerveld

In de nieuwe democratie krijgen ideeën, kennis en initiatieven uit de samenleving de ruimte, denken we in
oplossingen en proberen we die uit. Zeggenschap organiseren we in wisselende en gevarieerde vormen, die
passen bij de aard, de omstandigheden en de schaal
van het vraagstuk. Nieuwe democratie steunt op lerend
vermogen, lef, vertrouwen en (ieders) betrokkenheid.
Denken en analyseren gaat samen met doen en experimenteren.

De 7 Kernwaarden van
Gemeentebelangen Westerveld
1.Wij zijn een onafhankelijke lokale partij die opkomt voor de
belangen van de 26 kernen in de gemeente Westerveld met
behoud van lokale waarden en identiteit.
2.Wij streven naar een duurzame leefomgeving die gezondheid,
welzijn en welvaart bevordert in een goede balans met
economie en bedrijvigheid. Wij gaan verantwoord om met
natuur en milieu.
3.Wij gaan uit van de kracht van de burger waar mogelijk en
bieden bescherming aan de zwakkeren waar nodig.
Armoedebeleid is hierin het uitgangspunt, waarbij niet de norm
maar de persoonlijke omstandigheden leidend zijn.
Burgerparticipatie is het uitgangspunt.

Gemeentebelangen Westerveld is een lokale, politieke partij.
Ons doel is mensen en organisaties te verbinden, dit doen we
door te luisteren en belangen af te wegen. Op deze manier
werken we met elkaar aan Westerveld, voor iedereen!

4.Wij staan voor een rechtvaardige samenleving, waarin
iedereen zich thuis en vrij voelt, zijn/haar bijdrage kan leveren en
gelijke kansen heef t om zichzelf te ontwikkelen.
Gemeentebelangen heeft een grote sociale maatschappelijke
betrokkenheid.

Wij behartigen, onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek, de belangen van de inwoners van de hele
gemeente Westerveld in alle 26 kernen.

5.Wij hanteren de menselijke maat: kleinschaligheid, maatwerk,
kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen, herkenbaarheid,
een warme sociale omgeving en lokale identiteit.

Met behulp van een breed netwerk staan wij met onze wortels in Westerveld. We zijn er niet alleen voor de gemeenschap maar komen zelf ook uit deze gemeenschap.

6.Wij kiezen de pragmatische aanpak: een maatschappelijk
probleem wordt gewoon opgelost. Onze bovengenoemde
kernwaarden geven daarvoor de richting: verschillende
belangen wegen we af op basis van feiten en cijfers.

Goede communicatie met de inwoners is het uitgangspunt.
Goede communicatie betekent niet alleen luisteren en informeren, het betekent ook samen met de inwoners aan de
slag gaan om wensen of plannen te realiseren.

7.Wij streven naar een betrouwbare overheid die er is voor haar
inwoners en die haar informatie zo open mogelijk deelt met
inwoners, verenigingsleven, bedrijfsleven en partners.

Burger & Bestuur en Openbare Orde & Veiligheid

● Eigen kracht van de burger staat centraal(zelfredzaamheid, meedoen en saamhorigheid): de
gemeente faciliteert en stimuleert.
● Elke kern wordt vertegenwoordigd door een
dorps- of wijkraad.
● Wijk- en dorpsraden zijn mede verantwoordelijk voor de eigen woon- en leefomgeving.
● Een gemeentebestuur met een innovatief,
dienstverlenend karakter communiceert open,
eerlijk en duidelijk met haar inwoners.
● Dienstverlening is maatwerk. Naast een per-

soonlijk gesprek op het gemeentehuis is ook
een thuisbezoek mogelijk.
● Wij zetten in op minder regels en werken aan
een optimale dienstverlening zonder bureaucratie.
● Burgers krijgen de mogelijkheid om onderwerpen op de agenda(van commissie en/of raad)
te zetten.
● Burgers moeten te allen tijde gebruik kunnen
maken van het inspreekrecht.
● Gemeente Westerveld maakt gebruik van sociale media(Twitter, Facebook) voor het beantwoorden van vragen.
● Er is niet alleen aandacht voor objectieve veiligheid, maar ook voor subjectieve veiligheid(veiligheidsgevoel).
● Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en
ondersteund.
● Bij nieuwe ruimtelijke plannen houden wij rekening met het verhogen van het veiligheidsgevoel. Bijvoorbeeld door straten overzichtelijk in
te richten en deugdelijk te verlichten.

Beheer Openbare Ruimte
● De gemeente faciliteert burgerinitiatieven.
● Goed onderhoud van wegen- en ets/voetpaden. De Verkeersveiligheid staat bij
ons hoog in het vaandel.
● Goed onderhoud van begraafplaatsen en openbaar groen.
● Versterking van ruimtelijke kwaliteit door middel van groen.
● Natuurgebieden vrij toegankelijk voor iedereen.
● Extra aandacht voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor minder validen.

Milieu & Duurzaamheid
Duurzame landbouw
● Landbouw is en blijft een belangrijke economische drager van
het buitengebied van Westerveld.
● Onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe economische dragers voor het buitengebied.
● Terughoudendheid bij het ontwikkelen van megastallen in het buitengebied.
● Spuitvrije zones in kwetsbare gebieden bij de teelt van lelies en/of
andere bolgewassen.
Duurzaamheid
● Gemeente heeft voorbeeldfunctie qua energieverbruik en duurzame energie.
● Zuinig omgaan met ruimte en kwaliteit creëren in woningbouw
en bedrijventerreinen.
● Bij nieuwbouw streven naar energieneutraal bouwen.
● De omslag (transitie) en de versnelling naar hernieuwbare duurzame energiebronnen doet Gemeentebelangen kritisch staan tegenover de noodzaak van nieuwe gasboringen in het natuurgebied van
Zuidwest-Drenthe en in de gemeente Westerveld in het bijzonder.
● Bedrijven en particulieren worden gestimuleerd om gebruik te
maken van natuurlijke energiebronnen zoals zon en wind.
● Oplaadpunten voor elektrische auto's/etsen op prominente
plaatsen.
● Stimuleren van zonneweiden en biovergisters voor het opwekken van energie.
● Een buurtmobiel als burgerinitiatief wordt door ons ondersteund.

Onderwijs
● Voor onderwijs geldt: Kwaliteit moet leidend zijn.
● Schoolgebouwen moeten multifunctioneel worden gebruikt.
● Integrale Kindcentra en doorgaande leerlijn met aandacht
voor Vóór- en Vroegschoolse

Educatie
● Aandacht voor passend onderwijs en laaggeletterdheid.
● Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid
voor innovatieve projecten en voldoende stageplaatsen voor
leerlingen uit onze gemeente.
● Maatschappelijke stages en leerwerkplekken zijn essentiële
schakels tussen onderwijs, werk en samenleving.
● Preventie en bestrijding van schoolverzuim en tegengaan
van vroege schoolverlaters.
● Cultuureducatie en sport voor leerlingen van de basis- en
middelbare scholen.
● Schoolzwemmen blijvend ondersteunen.

Sport
● Sport is heel belangrijk voor de inwoners van Westerveld. Het draagt bij aan
gezondheid, is bindend voor onze samenleving. Gemeentebelangen Westerveld zal
zich hier voor inzetten.
● Gezonde voeding, voldoende bewegen en het voorkomen van verslaving. Daarvoor
wordt een preventiebeleid opgesteld in samenwerking met gespecialiseerde
organisaties, scholen en sportverenigingen.
● Waar mogelijk worden meerdere sportaccommodaties gecentraliseerd.
● Sportaccommodaties worden multifunctioneel gebruikt.
● Bijzondere aandacht voor gehandicaptensport en andere speciale doelgroepen
binnen het sportaanbod.
● Toegankelijkheid voor alle kinderen mogelijk via het Kindpakket.

Jeugdzorg & Jeugdbeleid
Jeugdbeleid
● Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
● Jongerenwerkers zijn de spil in de totstandkoming
van jeugdbeleid. Een jongerenbus werkt hierin
ondersteunend.
● Een Jongeren Opvang Plek(JOP) in iedere kern.
● Een beleidsnota Jeugdbeleid is voor ons een
primair uitgangspunt.
● Bewegingsarmoede onder jeugd dient voorkomen
te worden.
● Sportactiviteiten vergroten de kans op een betere
sociale samenhang.
● Realisatie van een kinder(jeugd)raad.
Jeugdbeleid opzetten in samenspraak met de jeugd
● Gaat uit van kansen en mogelijkheden.
● Biedt zicht op trends en ontwikkelingen op het gebied van jeugd.
● Biedt zicht op knelpunten en problemen die moeten worden opgelost.
● Biedt een richtinggevend kader om deze problemen in samenhang op te lossen.
Met de ontwikkeling van jeugdbeleid willen we:
● De samenhang tussen de programma's op het gebied van jeugd verbeteren.
● De kennis en ervaring binnen de programma's op het gebied van jeugd optimaal
benutten en bundelen.
● De kennis en ervaring van onze maatschappelijke partners optimaal benutten.
● Sturing geven aan het jeugdbeleid op basis van deze input.
● Uitbreiding van jongerenwerk is hiervoor noodzakelijk.

Met als uiteindelijk doel:
Het bieden van optimale
ontwikkelingsmogelijkheden
aan jeugd/jongeren tot 23 jaar.

Lokale Economie

Duurzaam ondernemen

● Westerveld positioneert zich als een aantrekkelijke vestiging- en werkgelegenheidgemeente.
● Een slimme marketing- en promotiestrategie
versterkt de positie van Westerveld als motor
van de economie; zowel regionaal als landelijk.
● De arbeidsmarkt is voor iedereen toegankelijk
en biedt zoveel mogelijk gelijkwaardige kansen
voor iedereen.
● Economische groei is in balans met gezondheid
en milieu.
● Wonen, werken en recreatie zijn in balans.
● Westerveld is een toeristische trekpleister, grensoverschrijdende samenwerking is noodzakelijk.
● Instellen innovatiefonds. Dit fonds stelt ondernemers in staat om ideeën gemakkelijker en sneller
om te zetten in nieuwe producten en diensten.

● Duurzame bedrijventerreinen (zowel bestaand als
nieuw). Dit houdt in: zuinig ruimtegebruik, energiebesparende maatregelen, en een goed beeld kwaliteitsplan.
● Social Return en Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen zijn uitgangspunt bij aanbestedingen van
Westerveld. Inwoners die al lang werkloos zijn en/of een
afstand tot de arbeidsmarkt krijgen voorrang. De

gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.
● Duurzaam verantwoord produceren van voedsel stimuleren.
● Het platteland is economisch gezond met behoud van
landschap, natuur en cultuurhistorie.
● Nieuwe duurzame vormen van landbouw, zoals verbrede of ecologische landbouw in relatie tot recreatie.

OPEN
BEDRIJVENDAG

WESTERVELD

Ondernemersklimaat
● Economische ontwikkeling die past bij de kracht en identiteit
van iedere kern.
● Minder concurreren en meer samenwerken met gemeenten
en provincie op regionaal niveau.
● Er is 1 aanspreekpunt of loket voor alle ondernemers in combinatie met een integraal werkend ambtenarenteam zodat snel
duidelijk is wat wel en wat niet kan. Processen zoals vergunningaanvragen kennen een zo kort mogelijke doorlooptijd.
● Intensief overleg met bedrijfsleven, onderwijs en ondernemersverenigingen in Westerveld. Maak gebruik van elkaars
kracht.
● Verbeteren van vestigingsmogelijkheden voor detailhandel,
dienstverlening en ambachtelijke bedrijven.
● Intensief ondersteunen van startende ondernemers.

● Optimaal gebruik maken van beschikbare subsidiegelden(Provincie, Rijk, EU, EDR).
● Lokale werken Lokaal uitvoeren.
● Alle ondernemersverenigingen van Westerveld en andere
belanghebbenden zijn structureel betrokken bij alle plannen
die voor ondernemers belangrijk zijn.
● Lasten (zoals OZB) kunnen omlaag door zelfwerkzaamheid
van en/of overdragen van taken (denk aan onderhoud bedrijventerreinen) aan het bedrijfsleven.
● Glasvezel in alle kernen en buitengebied, zowel voor bedrijven als voor particulieren.
● Geen wirwar aan regelgeving, maar alleen regels als die echt
nodig zijn en die dan ook handhaven.

Vrijetijdseconomie
● Het buitengebied is aantrekkelijk en
veilig voor ets- en wandelrecreatie.
Er is een goed wandel- en etsknooppunten netwerk, met een logische verbinding tussen alle kernen van Westerveld en voorzien van verdere faciliteiten, zoals bijvoorbeeld oplaadpunten voor elektrische etsen.
● Recreatiemogelijkheden zijn bereikbaar
voor jong en oud en minder validen.
● Voor recreatie geldt in onze visie: Kwaliteit boven Kwantiteit.
● Het ontwikkelen van een Beleidsnota
Recreatie samen met de sector.
● Westerveld als beweeg- en beleefgemeente levert een economische bijdrage.
● Realiseren van Camperplaatsen met
faciliteiten en overnachtingsmogelijkheid (max. 24 uur).
● Slecht weer accommodaties zijn noodzakelijk.

Sociaal Domein
Algemeen (uitgangspunten)
● Actief zijn binnen de samenleving is voor
iedereen belangrijk. Iedereen doet volwaardig mee, ongeacht leeftijd, afkomst, geloof,
geaardheid, politieke voorkeuren, lichamelijke- of geestelijke beperkingen.
● Mens voorop, zorg op maat. De menselijke
maat is uitgangspunt.
● Budget mag niet leidend zijn.
● Lokaal waar kan, regionaal waar moet.

Integraal Sociaal Domein (we doen het samen)
● Eén adviesraad voor het gehele Sociaal Domein is stevig verankerd in alle kernen; deze raad weet wat er in de
praktijk leeft en kan inhoudelijk adviseren.
● De hulpverlening is effectief georganiseerd. Er is een
breed loket waar hulpvragers en/of gezinnen een eigen
coördinator krijgen toegewezen. Hij of zij zet de juiste
specialisten in, maar houdt wel de regie.
● Goed geschoolde medewerkers geven "raad op
maat"(jeugd, participatiewet, wmo). Verschillende disciplines werken samen.

Innovatie
● Ondersteunen, faciliteren en
enthousiasmeren van vernieuwingen/innovatie binnen
het Sociaal Domein.
● Dorpsgemeenschappen actief
betrekken bij een innovatieve
en dorpsgerichte aanpak.
● Inzetten van buurt-, wijk- of
dorpsondersteuners met een
duidelijke opdracht.
● Dorpskamers als burgerinitiatief wordt door ons gefaciliteerd.
● Sportverenigingen zouden zich nog meer moeten ontwikkelen als
partners in het Sociaal Domein.
● Combineren en coördineren van initiatieven en organisaties uit de 4
hoofdkernen (geen dingen dubbel doen).
● Stimuleer het gebruik van buurtApps.

● Organisaties en medewerkers werken samen met lokale (vrijwilligers)organisaties.
● Organisaties in het Sociaal Domein zetten in op versterking van de eigen kracht. Zij stimuleren zelfredzaamheid
en zelfstandigheid van inwoners van Westerveld.
● Voorzieningen moeten open, helder en toegankelijk zijn
voor iedereen voor wie ze bedoeld zijn.

Participatiewet

WMO & Welzijn

● Een rechtvaardig minimabeleid is gericht op het "in kracht zetten" van mensen.
● Tegenprestatie naar vermogen.
● Een zinvolle dagbesteding draagt bij aan gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en netwerkversterking, en andersom.
● Lokale bedrijven en onderwijs en spelen een actieve rol in "het proces naar
arbeid".
● Projectmatige sportstimulering leidt tot structurele participatie.
● De gemeentelijke organisatie geeft zelf het goede voorbeeld als het gaat om de
inzet van kwetsbaren in de organisatie.
● Inzetten op integratie van statushouders en nieuwkomers in de verschillende
kernen.
● Minimabeleid is maatwerk, de Mens staat centraal.

● De menselijke maat is het uitgangspunt in zorg en welzijn.
● Iedereen draagt naar vermogen en
op basis van zijn kwaliteiten zijn
steentje bij in de zorg.
● Inzetten van eigen kracht en regie is
prima maar wel naar vermogen.
● Extra aandacht voor mantelzorgers
en vrijwilligers.
● Inzetten op preventie binnen de
zorg(duurzame zorg).

Minimabeleid

Seniorenbeleid

● Het voorkomen van armoede is ons uitgangspunt.
● Binnen het lokale Minimabeleid zullen wij een
onderscheid maken tussen de begrippen "armoede" en "minima". Niet alle minima voelen zich
arm en niet allen die zich arm voelen, leven van
een inkomen op een minimumniveau.
● In een beleidsnota Minima moet expliciet aandacht worden besteed aan de oorzaken van
armoede. Dit maakt het mogelijk om de verschillende doelgroepen binnen de minima te onderscheiden.
● Ontwikkelen van een schuld opkoopprogramma.
● Hulpverleners krijgen een bureaucratievrij budget.
● Het gebruik maken van regelingen voor minima is
geen gunst, maar een recht. Uw goed recht!
● Het Kindpakket moet verder ontwikkeld en uitgebreid worden.

● Ontwikkelen van een Nota Seniorenbeleid. De nota
geeft het beleid weer voor de komende vier jaar op
dit brede beleidsterrein. Het is goed dat ook voor
de doelgroep senioren apart beleid wordt geformuleerd, deze groep wordt groter en heeft zijn
eigen wensen als het gaat om leven in de Westerveldse samenleving.
● De nota zal zich vooral richten op zelfredzaamheid
van ouderen, waarbij bevorderd wordt dat ouderen
zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving
kunnen blijven wonen. Een blijvers lening kan hierin stimulerend werken.

Kunst & Cultuur
● Culturele instellingen werken
samen aan een divers cultuuraanbod voor alle inwoners van
Westerveld met bijzondere aandacht voor leerlingen van de
plaatselijke basis- en middelbare school.
● Lessen en cursussen muziek
en creativiteit worden op diverse plaatsen in Westerveld gegeven en zijn goed bereikbaar
voor de inwoners. Het aanbod
wordt -zo mogelijk- uitgebreid.
● De gemeente steunt en/of faciliteert culturele activiteiten.

Gemeentelijke zorgplicht
voor omgevingskwaliteit
● Erfgoed is identiteit.
● Het behoud van erfgoed zorgt voor
een aantrekkelijke omgeving.
● Herbestemmen met karakter.
● Duurzame energie, duurzame
leefomgeving.
● Lokale culturele organisaties worden zoveel mogelijk betrokken bij gemeentelijke evenementen.
● Cultuur is het bindmiddel tussen verschillende bevolkingsgroepen (multicultureel etc.).
● De bibliotheek is een basisvoorziening.
● Veelvuldig gebruik van openbare gebouwen als expositieruimte voor kunst.

Ruimtelijke Ontwikkeling
Ruimtelijke processen:
● Inwoners en belanghebbenden zijn vanaf de start betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zij
worden actief gevraagd naar ideeën en meningen. Dat gaat dus verder dan het indienen van een
zienswijze op een bestemmingsplanwijziging.
● Wanneer projecten invloed hebben op de (volks)gezondheid dan wordt deze invloed vooraf in
kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt.
● Kleinschalige zorgcentra eventueel gecombineerd met jongerenhuisvesting juichen wij toe.
Ruimtelijke kwaliteit van Westerveld:
● Landschappelijke karakter en natuurwaarden van dorpen in Westerveld versterken.
● Welstandsarmer (ver)bouwen in binnen- en buitengebied. Het gaat meer om de hoofdlijn, zoals
aansluiting op de stijl in de omgeving. Er is ruimte voor details.
● Zuinig ruimtegebruik is één van de uitgangspunten. Inbreiding vóór uitbreiding.

Wonen in vitale dorpen:
● Voldoende sociale woningen(huur, koop, starters en senioren) in
dorpen en kernen.
● Voldoende betaalbare en aan
de wooneisen van diverse
doelgroepen aangepaste
woningen.
● Wij zijn voor alternatieve
vormen van bouwen,
bijvoorbeeld Tiny Houses.
● Legalisatie permanente bewoning recreatiewoningen.
● Behoud voorzieningen in kleine dorpen en gemeenschappen.
● Snel, veilig en gezond naar werk, school, zorg, familie en
voorzieningen.

Financiën & Belastingen
● Structurele lasten worden gedekt met structurele middelen.
● Begroting is meerjaren dekkend.
● Transparant weergeven van subsidiestromen.
● Eerste aanzet voor een Burgerbegroting.

