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1.

WELKOM

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij voor het Noorden Oldambt voor de periode 20182022. In dit programma treft u kort en bondig in een aantal hoofdstukken onze standpunten aan.
Geen schreeuwerig, populistisch programma maar gewoon klare heldere taal. Politiek is er voor de
inwoners, niet andersom. Ook geen klaagzang over allerlei andere partijen die het niet goed doen. En
al zeker geen klaagzang over onze gemeente. Natuurlijk kan er vaak veel beter, maar we zijn heel
goed op weg in Oldambt.
De Partij voor het Noorden wil ook voor de komende raadsperiode voortgaan op de ingeslagen weg.
Voortgaan met een sociaal en verantwoord beleid. Voortgaan met goede omgangsvormen naar
elkaar. Geen blabla politiek, maar gewoon het beste wat in ons vermogen ligt doen voor de inwoners
van Oldambt. En ook eerlijk zeggen als iets niet kan. Maar dan wel duidelijk uitleggen waarom voor
iets niet is gekozen.
De afgelopen 4 jaar hebben we deel uitgemaakt van een coalitie met de SP, de PvdA en het CDA. We
bedanken onze coalitiegenoten voor de samenwerking van de afgelopen 4 jaar. Er is samen hard
gewerkt aan een beter Oldambt. En dat is gelukt. De coalitie heeft de rit uitgezeten omdat het
belangrijkste ingrediënt aanwezig was: onderling vertrouwen. Heeft het wel eens gestormd binnen
de coalitie de afgelopen 4 jaar hoor ik u denken? Nee, meer dan een sterke bries hebben we niet op
de weerradar gehad. Na een goed en helder gesprek kwamen we altijd weer snel tot een prima
compromis.
De Partij voor het Noorden zal, wanneer wij gevraagd zouden worden, ook de komende raadsperiode
een collegeverantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Belangrijkste voorwaarden tot deelname zijn
opnieuw vertrouwen en gelijkheid.

2.

Terugblik: de Partij voor het Noorden, 4 jaar en coalitiepartner

Wat heeft de Partij voor het Noorden de afgelopen 4 jaar in Oldambt gerealiseerd en waar is
aandacht voor gevraagd;
 Een prima sociaal pakket voor oud en jong. Oldambt kan daar trots op zijn.
 Duurzaamheidslening voor aanpassing in en om eigen huis gerealiseerd.
 Ontwikkeling Historische haven Winschoten en Renselkade volop in gang.
 Duits taalonderwijs op basisscholen in Oldambt gerealiseerd.
 Oproep aan gemeente om commerciëler opereren t.a.v. verkoop bedrijventerreinen.
 Volop aandacht voor slechte afwikkeling van schade door mijnbouw.
 Aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid in allerlei aspecten.
 Aandacht gevraagd voor het beter leesbaar maken van de gemeentelijke website.
 Het weren van langparkeerders in centrum Winschoten.
 Eindelijk veilige overgang en ruimte voor fietsers bij Campus.
 Constante focus houden op noodzaak snel internet.
 Aandacht gevraagd voor onbewaakte spoorwegovergangen.
 Aanhoudend pleiten voor aanpak harddrugsproblematiek in het uitgaansgebied.
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3.
3.1

Bestuur, dienstverlening en financiën
Bestuur

Van het gemeentebestuur verwachten wij een dienstbare houding naar de inwoners van Oldambt.
De afstand moet minimaal zijn. Aanspreekbare wethouders die gemakkelijk te bereiken zijn. Een
gemeentebestuur met een duidelijke visie op Oost Groningen. Samen met de andere Oost-Groninger
gemeenten willen we de grote uitdagingen in ons gebied aanpakken. Werkgelegenheid, onderwijs,
algemene ontwikkeling en gezondheid zijn daarvan voorbeelden.
De Partij voor het Noorden wil dat Oldambt zich gaat profileren als ‘experimenteer-gemeente’. We
moeten koploper worden door vernieuwende experimenten toe te staan met bijvoorbeeld
basisinkomen, werken naast de bijstand, wonen (Tiny Houses), welstandsvrij bouwen, onderwijs,
milieu, energie, midden- en kleinbedrijf (MKB) en tal van andere zaken.
Meer buiten de gebaande paden denken dus.

3.2

Dienstverlening

De gemeente is er voor de inwoners! Daarom willen we dat de gemeente voor iedereen goed
bereikbaar is. Wij vinden dat dat nog beter kan. De gemeentelijke website moet gemakkelijker te
gebruiken zijn. Daar schort nog veel aan. De dienstverlening is de laatste jaren beter geworden, maar
kan nog beter.
Inwonersinitiatieven zijn belangrijk. Vooral ook omdat de gemeente immers niet alles meer kan
doen. Wij willen dat de gemeente Oldambt zich blijft inspannen om goede initiatieven te
ondersteunen. Dat kan alleen door goed samen te werken.

3.3

Financiën

De begroting van de gemeente moet op orde zijn. Het Rijk schuift meer zaken op het bordje van de
gemeenten. Dat heeft grote financiële gevolgen waardoor er vaak minder geld vrij te besteden blijft.
Dat betekent slimmer met geld omgaan.
De Partij voor het Noorden wil daarom marktpartijen verleiden te investeren in maatschappelijke
doelen. Samen kunnen we meer! Ook is de Partij voor het Noorden voorstander om een Rekenkamer
onderzoeken te laten doen naar specifieke dossiers.
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4.

Oldambt: een sociaal verantwoorde en zorgzame gemeente

De Partij voor het Noorden zet zich actief in voor mensen in armoede. Dat deden we in de afgelopen
periode en dat willen we blijven doen. Hieruit zijn goede dingen tot stand gekomen, zoals het
kindpakket. Ook de voedsel- en kledingbank krijgen nu subsidie. Niettemin blijft de armoede in onze
gemeente een groot probleem. Leven in armoede zorgt voor veel problemen. Niet alleen als het gaat
om inkomen en werk, maar ook zijn mensen in armoede vaak minder gezond en vereenzamen zij
sneller. Daarom willen wij doorgaan met het door ons ingezette beleid. Dit geldt ook voor een
ruimhartige beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.
Wij willen ook financiële problemen en
problematische schulden proberen te
beperken door er op tijd bij te zijn. De Partij
voor het Noorden wil daarom dat de
gemeente ook de komende jaren actief de
samenwerking blijft opzoeken met
bijvoorbeeld zorgverzekeraars, banken,
werkgevers, huisartsen, scholen en
vrijwilligersorganisaties. Door de handen
ineen te slaan, kunnen veel huishoudens aan
het einde van de rit een stuk sterker staan!
Leidraad voor ons gezondheidsbeleid is de gezondheidsnota 2017-2021. Onze partij ondersteunt van
harte de speerpunten van de nota. We blijven ons inzetten voor:





Oldambt in beweging; het blijven stimuleren van sport en bewegen samen met scholen,
kinderopvang, peuterspeelzalen, sport en spel aanbieders.
Het voortzetten van de gezonde voedingsprogramma’s voor alle leeftijden.
Het aanbieden van activiteiten die het gezond ouder worden bevorderen.
Het bevorderen van de sociale samenhang in wijken en dorpen waardoor mensen lang en
bij voorkeur definitief in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

De komende raadsperiode willen we dat de gemeente beleid ontwikkelt voor de mantelzorgers in
onze gemeente. Speciaal aandacht dienen de jonge mantelzorgers te krijgen. De Partij voor het
Noorden wil dat er daarover een beleidsnotitie komt. De jaarlijkse avond voor de vrijwilligers in onze
gemeente zetten we voort.
De Partij voor het Noorden vindt dat vluchtelingen een veilige opvang moet worden geboden
wanneer het bestaan in eigen land in gevaar is. We vinden dat onze gemeente daarin ook een
verantwoordelijkheid heeft en zullen desgevraagd opnieuw instemmen met de realisatie van een
opvang onder voorwaarde dat direct omwonenden van een mogelijke locatie hierbij volledig
betrokken worden.
Statushouders die in onze gemeente gehuisvest zullen worden en al zijn willen we intensiever
begeleiden bij het integreren in onze samenleving. Dat betekent dat we, nog meer dan nu het geval
is, onze welzijnsinstelling daarvoor willen gaan inzetten.

Partij voor het Noorden
VERKIEZINGSPROGRAMMA
2018 - 2022

5
5.
5.1

Onderwijs, sport en cultuur
Onderwijs

De gemeente heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Die ligt bij de
schoolbesturen. Voor het voortgezet onderwijs is dat al heel lang het geval, voor het basisonderwijs
geldt dat vanaf 2006. De Partij voor het Noorden is er trots op dat Oldambt geen scholen kent die als
“zwak” te boek staan. Daarvoor is waardering voor alle schoolteams op zijn plaats.
De scholen zullen de komende jaren, als gevolg van krimp en verschraling, verder geconfronteerd
worden met teruglopende leerlingen aantallen.

5.1.1 Basisonderwijs
Als er minder leerlingen zijn, zijn er ook minder gebouwen of lokalen nodig. Voor het basisonderwijs
betekent dit dat de gemeente naar de huisvesting van de scholen zal gaan kijken. Samenvoeging van
scholen is soms niet te voorkomen waarbij wij sterke voorkeur hebben voor de zogenaamde
samenwerkingsscholen (samengaan van openbaar en bijzonder onderwijs).
Op het gebied van de scholenhuisvesting zullen we dat stimuleren, maar de inhoudelijke
samenwerking is een verantwoordelijkheid van de schoolorganisaties. We doen dan ook een
dringend beroep op de basisschoolorganisaties om deze inhoudelijke samenwerking de komende 4
jaar vorm te geven. De Partij voor het Noorden wil graag dat er desondanks een breed
onderwijsaanbod mogelijk blijft zodat ouders een bewuste keuze kunnen blijven maken voor het
onderwijs aan hun kinderen. Onderlinge geschillen binnen de onderwijsorgansiaties mogen niet te
koste gaan van de onderwijskwaliteit aan onze kinderen. Dit betekent dat wij vinden dat aanvragen
voor onderwijshuisvesting van de schoolorganisaties getoetst moeten worden aan de wijze waarop
clustering en samenwerking gestalte krijgt.

5.1.2 Voortgezet onderwijs
Binnen het voortgezet onderwijs in onze gemeente zijn inmiddels verregaande plannen ontwikkeld
om te komen tot een samenwerkende onderwijsorganisatie. Deze samenwerking en samenvoeging
van onderwijsaanbod heeft gevolgen voor de onderwijslocaties in Winschoten. Er zal geïnvesteerd
moeten worden in (ver)nieuwbouw. De Partij voor het Noorden is een fervent voorstander van deze
verregaande samenwerking. Wij willen deze ontwikkeling ondersteunen. Daarbij kunnen we denken
aan uitbreiding van de huidige Campus in Winschoten, uitbreiding met de realisatie van een tweede
Campus elders in onze gemeente, eventueel in combinatie met een multi- sportcomplex of realisatie
van een onderwijscomplex in het vrijkomende ziekenhuis. In samenspraak met de
onderwijsorganisaties zal de gemeente in 2018 een keuze maken. De Partij voor het Noorden heeft
voorkeur voor het vrijkomende ziekenhuiscomplex. Ook het verder op genoemde plan voor een
“generatiewoonvorm” kan hier gerealiseerd worden.

5.1.3 Volwassenenonderwijs
Als je moeite hebt met lezen en/of schrijven dan is dat een enorme handicap. De Partij voor het
Noorden vindt dat er alles aan gedaan moet worden om deze mensen in onze gemeente te helpen.
Daarom willen we vol blijven inzetten op het “Taalhuis Oldambt”, in samenwerking met het
Noorderpoortcollege, de bibliotheek en de Klinker.
We blijven ook cursussen voor mensen met een uitkering ondersteunen zodat hun kansen om een
baan te vinden toenemen. Vooral de mogelijkheden die er zijn bij Synergon (en straks het nieuwe
Werkbedrijf) willen we daarvoor optimaal gebruiken.
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5.2

Sport

Sport en bewegen levert mensen zelf én de samenleving veel op. Mensen voelen zich fit en gezond
en worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Sporten verbindt, bevordert de saamhorigheid
en biedt mensen een sociaal netwerk, zeker in verenigingsverband. De Partij voor het Noorden wil
dan ook dat Oldambt een sportieve gemeente is. Een gemeente waar voor kinderen bereikbare
sportvoorzieningen aanwezig zijn, waar de openbare ruimte uitdaagt tot bewegen en waar kinderen
met bijzonder sporttalent de ruimte krijgen hun talent verder te ontwikkelen.
De Partij voor het Noorden wil graag een nieuw sportfonds voor jonge talenten; een fonds waar
verenigingen aanspraak op kunnen maken voor de extra training en begeleiding van jonge, nu nog
ruwe, ‘sporttalenten’ van de toekomst.
We willen voldoende goede maar vooral ook betaalbare sportaccommodaties voor verenigingen en
scholen, die zij in gezamenlijkheid kunnen gebruiken en zo mogelijk kunnen (laten) exploiteren.
De Partij voor het Noorden is een voorstander van een verdergaand onderzoek naar een multi
sporten complex om daarmee de verenigingen de kwaliteit, maar vooral ook continuïteit te bieden
die zij verdienen. Initiatieven tot samengaan of samenwerking willen we extra stimuleren.
Ook wil de Partij voor het Noorden graag op enkele openbare plekken in onze gemeente openbare
sporttoestellen plaatsen.

5.3

Cultuur

Cultuur draagt, ook in onze gemeente, bij aan de economische ontwikkeling van onze gemeente. We
vinden dat het Cultuurcentrum “de Klinker“ een belangrijke rol moet spelen bij het uitdragen van de
culturele activiteiten in de gehele gemeente.
Leidraad is de beleidsnotitie Cultuur “Laat 1000 bloemen bloeien “ 2017-2020. De Partij voor het
Noorden wil kinderen vroeg in aanraking brengen met cultuur. Daarom blijven we doorgaan met
muziekles op de basisscholen. Ook willen we de Cultuureducatiemiddelen voor de scholen
voortzetten voor een nieuwe periode van 4 jaar. Het verder uitbouwen van het Rosarium tot een
beeldenpark wordt ook de komende jaren gestaag doorgezet.
We blijven inzetten op minimaal 1 beeldententoonstelling per jaar.
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6.

Ouderen en prettig leven

Gelukkig hebben veel “Oldambsters” geen ondersteuning van de gemeente nodig. Zij die dat wel
nodig hebben kunnen op onze steun en hulp blijven rekenen. Het ruimhartige WMO-beleid willen
we, zolang dat binnen de financiële kaders past, blijven uitvoeren. Het realiseren van zogenaamde
WMO-woningen zal ook de komende 4 jaren door blijven gaan.
Waar we de komende vier jaar mee aan de slag willen
is de wens van veel ouderen om op een ‘andere’
manier te kunnen gaan wonen. Denk hierbij aan
wonen in een woongemeenschap (Botanicahof,
Sterrenborg etc.). De belangstelling voor wonen in een
woongemeenschap neemt toe, terwijl het aanbod nog
niet is toegenomen.
Daarom gaan we ons maximaal inspannen om meer
van dergelijke woonvormen te realiseren. Ook buiten
de kern Winschoten.
Het streven is om in de komende periode het “generatie wonen”, alle leeftijdsgroepen samen in een
woonvorm, te helpen realiseren. Samenwerking met woningcorporaties, particuliere investeerders
en gemeente moet leiden tot dergelijke vormen van wonen.

7.

Jongeren en hun toekomst

De jeugdzorg hebben we goed vorm en inhoud kunnen geven. Door de lagere bijdrage van het Rijk
was dat niet gemakkelijk. Onze gemeente heeft, in vergelijking met andere gemeenten, erg veel
kinderen die extra hulp en aandacht nodig hebben. Helaas groeit niet ieder kind op in een zorgeloze
en veilige omgeving en wij hebben dat wat gemakkelijker kunnen maken.
Ook kinderen met een autistische of andere stoornis hebben we extra hulp kunnen bieden en de
kinderen die zorg krijgen in het onderwijszorgcentrum “de Stuwe”. Kinderen die het wat minder
makkelijk hebben kunnen ook de komende jaren op onze steun rekenen.
We willen blijven investeren in “de Stuwe” en daarmee de jeugdzorg verder uitbouwen.
Samenwerking met en tussen de partijen die zich met kinderen bezighouden gaan we uitbreiden en
verbeteren.
Alle kinderen in onze gemeente horen dezelfde kansen te krijgen. Daarom willen we ons
“kindpakket” ook de komende vier jaar in stand houden en zo mogelijk uitbouwen.
Voor kinderen uit gezinnen met een beperkt gezinsinkomen zijn een groot aantal fondsen die hun in
staat stellen om volop mee te doen met hun leeftijdsgenoten. We houden onverkort vast aan de in
september 2017 vastgestelde beleidsnota “Vinden en Verbinden” waarmee het “kindpakket” voor de
komende jaren invulling wordt gegeven.
Om de jongeren meer bij de gemeente te betrekken willen we onder andere onderzoeken of een
“jeugdraad” daaraan een bijdrage kan leveren. Het aanbod van het jeugd- en jongeren werk van
Sociaal Werk Oldambt (SWO ) en Jimmy’s willen we ook de komende jaren in stand houden.
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8.
8.1

Een veilig Oldambt, in alle opzichten
Verkeersveiligheid

Sinds de Partij voor het Noorden Oldambt in 2009 in de raad zit hebben wij ons ingezet voor
veiligheid. De verkeersveiligheid is nog steeds een heikel onderwerp in onze mooie gemeente. Feit is
dat er te hard gereden wordt en dat dit een ergernis is. Helaas kan er niet op elke straat of weg
verkeerscontrole staan. De politie heeft steeds minder tijd om hierop te controleren.
Daarom pleit de Partij voor het Noorden voor een proef om Boa’s (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar) toe te staan snelheidscontroles uit te voeren.
De Partij voor het Noorden is van mening dat met spoed het Gemeentelijk Verkeers-en Vervoer Plan
(GVVP) moet worden geactualiseerd, dit in samenwerking met de politie, Veilig Verkeer Nederland
(VVN) en de dorps-en wijkvertegenwoordigingen.

8.2

Veiligheid rond mijnbouwschade

Veel inwoners van Oldambt hebben schade door mijnbouwactiviteiten. Dat varieert van een paar
honderd euro tot zelfs enkele honderdduizenden euro’s. Behalve financieel doet dat ook op sociaal
vlak veel met mensen. Het heeft een enorme invloed op de levens van deze mensen.
De Partij voor het Noorden wil dan ook expliciet in haar programma aandacht vragen voor de schade
die veroorzaakt wordt door de mijnbouw.
De NAM (Noordelijke Aardolie Maatschappij) is
onverbiddelijk en wees ook in onze gemeente
honderden gevallen van schade af. Oldambt
moet worden erkend als bevingsgebied. Nu
gaat ook in de nieuwste plannen het geld weer
naar 12 andere gemeenten, maar niet naar
Oldambt. Maar behalve het ruimhartig
vergoeden van ontstane schade willen we
vooral dat onze inwoners met sociale en
gezondheidsproblemen door mijnbouwschade
ondersteuning krijgen van de gemeente in de
vorm van begeleiding. Dat is de reden waarom
we hiervoor in de Algemene Beschouwingen
voor 2018 al hebben gepleit en dat er nu
onderzoek naar wordt gedaan. Misschien
kunnen we dit ook samen met andere
gemeenten oppakken.

8.3

Sociale en maatschappelijke veiligheid

De Partij voor het Noorden pleit ervoor dat we met zijn allen veilig en met een veilig gevoel in deze
gemeente kunnen wonen. Te denken valt bijvoorbeeld aan veiligheid in het uitgaanscentrum (alcohol
en drugsproblematiek) of voldoende slimme verlichting op straat. Maar ook het gebruik van
bijvoorbeeld Buurt-WhatsApp willen we faciliteren. De gemeente moet blijven hameren op ‘meer
blauw op straat’. De politiezorg, en daarmee de veiligheid in onze gehele provincie, is de laatste jaren
uitgekleed uit oogpunt van bezuiniging. Dat kan niet langer.
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9.

Economie en Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

Voldoende economische activiteit is de sleutel om tal van problemen in Oost Groningen op te
kunnen lossen en zeker ook in de gemeente Oldambt.
Eén van de speerpunten van de Partij voor het Noorden is dat er een evenwichtig opgebouwd
banenspectrum komt. Daarmee bedoelen we dat er voor ieder opleidingsniveau werk is. Een gezond
vestigingsklimaat is nodig voor economische activiteit. De gemeentelijke organisatie en het bestuur
kunnen daaraan bijdragen door een uitnodigende, dienstbare, creatieve en inventieve opstelling in
samenspraak met het bedrijfsleven.
De Partij voor het Noorden wil een gemeente die samen met ondernemers de randvoorwaarden
creëert voor het succesvol ondernemen in Oldambt.
Dat begint met een goed vestigingsklimaat: goed kunnen wonen met een aantrekkelijk cultuur- en
uitgaansaanbod. Niet alleen in Winschoten bestaat ruimte voor startende ondernemers
(zogenaamde Start-Ups) maar zeker ook in de diverse dorpen. Juist zij hebben ruimte nodig, een
soort van broedplaats; die ruimte hoeft de gemeente niet zelf te realiseren, maar ze kan deze wel
mogelijk maken.
Ondernemers en gemeente: Samen denken in kansen en niet in grenzen.

Oldambt moet zich niet enkel regionaal of nationaal maar als grensgemeente vooral ook
internationaal slim zien te positioneren. Dat kan door als regionale overheden samen te initiëren en
op te trekken, ongeacht landsgrenzen; de EDR (Eems Dollard Regio) is hier een mooi voorbeeld van,
net als de banenmarkten.
De gemeente moet zorgen voor een optimaal vestigingsklimaat voor internationale, innovatieve
ondernemers en bedrijven.
Snel internet in ons gebied wil de Partij voor het Noorden afdwingen. Snel internet is essentieel om
dit gebied economisch te ontwikkelen.
Aan de bereikbaarheid van Oldambt kan nog veel gesleuteld worden; zo kent Winschoten de Blauwe
Roos als zeer hinderlijk verkeersknelpunt in de bereikbaarheid via de A7 en daardoor tevens als
ernstige rem in de economische ontwikkeling. Het Blauwe Roos debacle moet op kort termijn door
de Provincie worden aangepakt.
Ook blijft de Partij voor het Noorden voorstander van een snelle en goede treinverbinding met
Duitsland en Groningen.
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10. Duurzaamheid, energie en milieu
Duurzame energie wordt een belangrijk onderwerp de komende jaren. We willen als
‘experimenteergemeente’ dat er opwekkingssystemen voor duurzame energie in de gemeente
komen. Daarbij gaat het om ontwikkelen en implementeren. De Partij voor het Noorden wil daaraan
zo goed mogelijk ruimte geven. Het ‘oogsten’ van zon- en windenergie, aardwarmte en het slim
toepassen van opslagmogelijkheden van energie zien we als belangrijke economische pijlers voor ons
gebied.
Echter, zonder draagvlak van onze bewoners,
gaan initiatieven op dit gebied vaak ten onder
aan langdurige discussies. Met als eindresultaat
het verliezen van geloof in nut en noodzaak voor
dit soort initiatieven dan wel een vroegtijdig
einde van voorgenomen plannen.
Wij willen u als bewoners betrekken in de
plannen! Wij willen een goede communicatie met
belangenvertegenwoordigers van onze bewoners
in ons gebied. En wij willen dat de lokale
gemeenschap profiteert van de plannen in ons
gebied. Het zijn allemaal zaken die van belang
zijn om uiteindelijk ons groter doel, namelijk een
energie-neutrale gemeente, te realiseren.
Een duurzame gemeente houdt in haar beleid van nú ook rekening met haar toekomstige bewoners,
zij durft daarin ambitieuze doelen te stellen. Verder gaan met het verduurzamen van het vastgoed
van de gemeente, het aanzetten van woningcorporaties om sneller en meeromvattend hun vastgoed
op een duurzame toekomst voor te bereiden, duurzaamheidleningen, het ondersteunen van
plaatselijk opgezette energie coöperaties, stimuleren van alternatieve woonvormen met een lage
CO2 footprint (bijvoorbeeld Tiny Houses).
Het zijn allemaal voorbeelden van ons streven om te komen tot een duurzame samenleving, voor de
korte termijn maar zeker ook voor de lange termijn voor ons nageslacht!
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
De Partij voor het Noorden wil dat de gemeente scholen stimuleert actief bezig te zijn met
duurzaamheid; zij zijn onze toekomst en zij zullen moeten doorgaan met het herstellen van hun
leefomgeving die door voorgaande generaties uit onwetendheid en soms ook uit puur winstbejag
vergaand is vernield.
Door middel van de status van ‘experimenteergemeente’ wil de Partij voor het Noorden bereiken dat
we als voorbeeld-gemeente gaan dienen, en voorloper zijn op het gebied van het creëren van een
duurzame samenleving!
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11. Leefbaarheid en toerisme
11.1 Leefbaarheid
Vitale dorpen met een sterke kern vormen samen een energieke gemeente. Veiligheid en eigen
verantwoordelijkheid in bijvoorbeeld het verkeer, maar ook rond de sportvelden. Het aantal
huishoudens zal naar verwachting verder afnemen; jongeren vertrekken naar de (Rand)stad voor
werk of studie. De tijd van grote projecten en massale woningbouw is voorbij.
De gemeente moet meebewegen met die veranderende vraag; samen met de corporaties streven
naar voldoende en goede huisvestingsmogelijkheden voor speciale doelgroepen, waaronder
ouderen. Hen dient maximaal de kans geboden te worden om zelfstandig te blijven wonen met zo
mogelijk hulp op afroep.
In goed overleg met de corporaties moeten plannen voor herstructurering en renovatie besproken
worden. De Partij voor het Noorden wil doorgaan met het gebiedsgericht werken. Sterker nog we
willen het uitbreiden daar waar dat nodig is. De dorpen en wijken moeten zelf de regie hebben voor
wat er in hun omgeving moet gebeuren. Gemeente en bewoners spreken daarover kaders af en de
gemeente moet het dan loslaten en faciliteren.
Ook is de Partij voor het Noorden van mening dat we opnieuw moeten kijken naar de
bouwmogelijkheden en kavels. Een mooi voorbeeld hiervan is Scheemda, door de komst van het
nieuwe ziekenhuis kan de vraag naar kavels daar zomaar aantrekken. Mensen moeten zelf kunnen
bepalen waar ze willen wonen!

11.2 Toerisme
Voor onze regio is toerisme een belangrijke pijler. Naamsbekendheid is essentieel, maar het gebied
zelf en ook hoe dit persoonlijk wordt ervaren, zijn nog veel belangrijker.
Rust, ruimte en wijdsheid en de schoonheid zijn de sterke punten van onze omgeving.
We zullen onze bezienswaardigheden nog meer moeten promoten en over het voetlicht brengen.
Ook toeristische pioniers (experimenten) moeten in Oldambt ruimte krijgen.
Ook hier geldt het “JA, mits”- principe in plaats van “NEE, maar”.
De Partij voor het Noorden wil graag ons rijke “Heden en Verleden” blijvend promoten. We hebben
als “jonge watergemeente” veel te bieden maar zeker ook een rijke en leerzame historie. Betaalbare
en toeristisch goed bereikbare huisvesting van de diverse waardevolle stichtingen en verenigingen
die zich hiermee bezig houden is daarom essentieel en dient waar mogelijk gefaciliteerd te worden.
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12. Oost Groningen; dat zijn we als gemeenten samen
Samen vormen we als gemeenten Oost-Groningen. Het gebied wat zo mooi is en waar het goed
toeven is. Maar ook het gebied waar we voor op moeten komen als het gaat om werkgelegenheid,
scholing en gezondheid. De Partij voor het Noorden is van mening dat de Oost-Groninger gemeenten
op deze terreinen de handen ineen moeten slaan. Niet kijken naar gemeentegrenzen maar samen de
problematiek oppakken en vooral kansen zien! Trotser zijn op ons prachtgebied hoort daar ook bij.
Tot slot, wij hebben ons programma de titel ‘omdat politiek altijd over mensen gaat’ meegegeven.
Dat hebben we niet zomaar bedacht. Alles wat je doet in de politiek raakt altijd mensen. Dat kan
zowel positief als negatief zijn. Daar zijn we ons als Partij voor het Noorden goed van bewust.
Daarom willen we ons ook in de komende periode weer voor 100% inzetten voor een mooie en
leefbaar Oldambt. Voor iedereen, niemand uitgezonderd.

Geef ons daarom uw stem op 21 maart

Omdat politiek altijd over mensen gaat!
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