Omdat politiek altijd
over mensen gaat
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Welkom Oldambtsters
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2022-2026 van de Partij voor het Noorden.
Geen programma met allerlei loze beloftes, maar met reële doelen en wensen.
Daar mag u ons op afrekenen over 4 jaar.
Dat is ook de reden dat wij in ons programma altijd een lijst opnemen van gerealiseerde doelen en
zaken waar we ons voor hebben ingezet. Deze vind u dan ook op de volgende pagina.
We doen voor de 4e keer mee in Oldambt en zijn een sterke lokale en provinciale partij met mensen
uit heel Oldambt. Met raadsleden en een wethouder die goed benaderbaar zijn en met inzet voor de
goede zaak.
De afgelopen 4 jaar hebben we in een minderheidscoalitie met de PvdA en VVD en met de
ondersteuning van een 4-tal partijen die verantwoordelijkheid durven te nemen, Oldambt door
financieel slechte jaren geloodst. De samenwerking met de VVD en de PvdA was erg goed. Lokale
politiek heeft meer te maken met de mensen waar je mee samenwerkt dan met landelijke politiek.
Er is veel gerealiseerd, maar we moeten ook eerlijk zijn, er is veel bezuinigd om Oldambt financieel
op de rails te krijgen. Bezuinigingen die, alhoewel onvermijdelijk, soms pijn hebben gedaan. Toch
staat Oldambt nu op de rails en moeten we nu zorgen dat dat zo blijft.
De Partij voor het Noorden wil verder in en mèt Oldambt. Er liggen volop kansen en mogelijkheden.
We denken dan aan de NPG gelden, de Regio Deal gelden, het bouwen van huizen en de vraag naar
bedrijventerreinen in Oldambt. De genoemde gelden moeten worden ingezet in heel Oldambt; stad
en dorpen! Er liggen kansen die we moeten pakken!

Jurrie Nieboer - Lijsttrekker
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Wat hebben we de afgelopen 4 jaar voor u gedaan
•

De eerste Tiny Houses staan in Oldambt.

•

We hebben meegeschreven aan het verweerschrift om een ongewenst zonnepark bij
Finsterwolde tegen te houden.

•

Bij de Regionale Energie Strategie 1.0 samen met andere partijen een amendement
geschreven waarmee we aandacht vragen voor scholing, economie en werkgelegenheid rond
het realiseren van zonneparken.

•

Opnieuw aandacht gevraagd voor het tegengaan of verbieden van de verkoop van lachgas.

•

Een verbod op het oplaten van ballonnen.

•

Met een motie extra aandacht gevraagd voor de zogenaamde ‘witte vlekken’ in onze
gemeente; dat zijn de plekken waar géén of onvoldoende bluswater voorhanden is.

•

De aanleg van snel internet is begonnen.

•

Er zijn meer inwonersinitiatieven dan ooit tevoren, gemeente en inwoners doen het samen.

•

De rekenkamerfunctie in de gemeenteraad komt eraan.

•

Een sterker beleid op het voorkomen van problematische schulden.

•

Het Huisvestingsplan Onderwijs is in concept klaar.

•

De eerste openbare, vrij toegankelijke beweegparken zijn in gebruik.

•

Er wordt gewerkt aan Omni-sportcomplexen om sport toekomstbestendig te maken en
houden.

•

De aandacht is er op goede en betaalbare Jeugdzorg. De pilot om jongeren uit de duurdere
jeugdhulp te houden draait.

•

Er is een Jeugdraad actief in Oldambt.

•

Jongerenwerk Oldambt draait volop en is heel actief binnen Oldambt.

•

Het culturele leven in Oldambt bruist en is de smeerolie van onze gemeenschap.

•

De Blauwe Roos gaat aangepakt worden voor een betere doorstroom van verkeer.

•

De snellere treinverbinding met Duitsland (Wunderline) komt eraan.

•

Het vestigingsklimaat in Oldambt is aantrekkelijk. Nieuwe bedrijven weten ons te vinden.

•

Het Programma Zon & Wind 1.0 biedt ruimte aan initiatieven op het gebied van
duurzaamheid, maar met oog voor het Oldambtster landschap.
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Bestuur, Dienstverlening en Financiën
Bestuur
Van het gemeentebestuur en onze ambtenaren verwachten wij een servicegerichte houding naar de
inwoners van Oldambt. De afstand moet minimaal zijn. Benaderbare wethouders en raadsleden die
weten wat er leeft in Oldambt. Een gemeentebestuur met een duidelijke visie op Oldambt en haar
rol in Oost-Groningen. Samen met de andere Oost-Groninger gemeenten willen we de grote
uitdagingen in ons gebied aanpakken. Werkgelegenheid, bouwen, onderwijs, algemene ontwikkeling,
jongerenproblematiek en gezondheid zijn daar voorbeelden van.
De Partij voor het Noorden wil dat Oldambt zich blijft profileren als ‘experimenteer-gemeente’.
We moeten koploper worden door vernieuwende experimenten toe te staan. Met duidelijke
afsprakenkaders over o.a. werken naast de bijstand, welstandsvrij bouwen, onderwijs, milieu,
energie, midden- en kleinbedrijf (MKB) en tal van andere zaken.

Dienstverlening
De gemeente is er voor de inwoners!
De gemeentelijke website moet duidelijker
en gemakkelijker in gebruik zijn. De
dienstverlening is de laatste jaren beter
geworden, maar het kan nog beter. Een
eenvoudig benaderbare gemeente die
actief meedenkt in mogelijkheden en
betrokkenen ook daadwerkelijk betrekt.
Een gemeente die klantgericht klachten
afhandelt en een terugkoppeling doet naar
de inwoners. Ook als zaken langer duren
dan gewenst of niet kunnen. Nee is ook een
antwoord. Ook willen wij nog steeds dat
vergunningen en grote plannen tevens via
regionale gedrukte media worden
gepubliceerd.
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. De Partij voor
het Noorden is trots op het wijkgericht
werken en de gebieds-regisseurs. Zij zijn de
schakel tussen onze inwoners, de
wijkplatforms, de dorpsbelangenverenigingen en de gemeente.
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Financiën
Vier jaar geleden stond onze gemeente op het randje van faillissement. Doordat 7 partijen binnen de
raad samen hun verantwoordelijkheid erkenden hebben we dit nog tijdig kunnen afwenden. Daar
hebben we erg veel voor moeten bezuinigen. Maar als we ‘de sleutel hadden ingeleverd bij de
Provincie’ hadden we óók moeten bezuinigen. Maar nu met het verschil dat we zelf konden bepalen
waar bezuinigd zou worden. Dat noemt de Partij voor het Noorden verantwoordelijkheid nemen.
De begroting van de gemeente moet op orde zijn. Het Rijk schuift nog steeds te veel en te
gemakkelijk zaken op het bordje van de gemeenten. Dat heeft grote financiële gevolgen waardoor er
steeds minder geld vrij te besteden blijft. De Partij voor het Noorden wil dat het huishoudboekje van
de gemeente klopt. Er moet, nu we weer licht aan het eind van de tunnel zien, een duidelijk plan zijn
hoe we in de toekomst investeren in mensen en stenen.

Nationaal Programma Groningen / RegioDeal
Met het NPG geld ( Nationaal Programma Groningen) en de RegioDeal, geld dat we vanuit het Rijk
wel krijgen, kunnen we op het gebied van o.a. jongeren, toerisme, werkgelegenheid, leefbaarheid en
welzijn een visie en plan maken waar onze en de komende generatie op voort kunnen borduren.
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Sociaal, Gezond en Zorgzaam
Sociale gemeente
De Partij voor het Noorden zet zich actief in voor mensen die het nodig hebben. Dat deden we in de
afgelopen periode en dat willen we blijven doen. 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.
Ondanks noodgedwongen bezuinigingen hebben we voor mensen met financiële problemen een
laagdrempelig schuldhulploket kunnen realiseren. Hier komt op 1 plek alle hulpverlening rondom
financiën samen.
De Partij voor het Noorden wil zich inzetten voor de terugkeer van een vorm van participatiefonds.
Meedoen aan sport en andere activiteiten is voor iedereen belangrijk en moet mogelijk zijn voor
iedereen in het Oldambt om uitsluiting te voorkomen.
Om het betaalbaar te houden hebben we het idee opgevat om dit nieuwe ‘meedoenfonds’ te
koppelen aan het schuldhulploket. Mensen die onder de bijstandsnorm leven komen dan in
aanmerking voor extra steun.
Ook wil de Partij voor het Noorden dat Oldambt experimenten met de bijstand, zoals in andere
gemeenten plaatsvinden, goed volgt, en daar waar mogelijk overneemt.
De Partij voor het Noorden pleit ervoor dat alleen mensen die het zelf niet kunnen betalen gebruik
kunnen maken van WMO voorzieningen. Daarom pleiten wij voor een inkomensafhankelijk systeem
van hulp. Mensen die het echt nodig hebben en zelf niet kunnen betalen moeten van voorzieningen
als Huishoudelijke Hulp, vervoer en hulpmiddelen gebruik kunnen maken.

Gezonde gemeente
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 gezondheid in wijken en dorpen waardoor mensen
lang en bij voorkeur definitief in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Gastvrije gemeente
De Partij voor het Noorden vindt dat vluchtelingen een veilige opvang moet worden geboden
wanneer het bestaan in eigen land in gevaar is. De gemeente heeft daarin ook een
verantwoordelijkheid heeft en de Partij voor het Noorden zal desgevraagd opnieuw instemmen met
een opvang onder voorwaarde dat direct omwonenden van een mogelijke locatie hierbij volledig
betrokken worden en de schaalgrote past bij Oldambt.
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Onderwijs, sport en cultuur
Onderwijs
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van ons onderwijs. De afgelopen 4 jaar hebben
we goede stappen gezet en ligt er een plan voor nieuwe huisvesting voor het basisonderwijs tot
2040. We doen dit in combinatie met het ontwikkelen van Omnisportparken; parken waar meerdere
clubs op kunnen sporten. Veel is goed te combineren en daar willen we de komende jaren volop op
inzetten. Er moeten de komende jaren vanuit dit huisvestingsplan initiatieven komen voor
gecombineerde (brede) scholen, met name in Winschoten. Daar zijn veel schoolgebouwen
tegelijkertijd aan vervanging toe.
De Partij voor het Noorden wil dat opleidingen aansluiten bij werkgelegenheid in onze gemeente.
Ook wil de Partij voor het Noorden dat milieu- en natuureducatie samen met bedrijven wordt
opgepakt. Dit is een mooi voorbeeld van bedrijven die investeren in maatschappelijke doelen. De
Partij voor het Noorden wil ook de komende 4 jaar het buitengewoon onderwijs behouden binnen de
gemeente. Kwetsbare kinderen moeten een veilige plek hebben. Het voortgezet onderwijs moeten
we de komende jaren minimaal behouden en daar waar mogelijk clusteren.

Sport
Oldambt kent veel sportclubs en sporthistorie. Sport en beweging is belangrijk voor jong en oud. Het
houdt je fit en gezond. Maar ook de club waar je sport moet fit en gezond zijn. Wij willen op enkele
plekken in Oldambt Omnisportparken realiseren waar verschillende sportclubs samen gebruik van
kunnen maken. We willen een toekomstbestendig sportklimaat in Oldambt. Zonder verlies van
identiteit van de clubs. De Partij voor het Noorden wil meewerken aan het realiseren van gratis
toegankelijke beweegparken- en pleinen, waar onbeperkt en ongeremd gebruik van gemaakt kan
worden door iedereen die dat wil.
Door als gemeente
te faciliteren in
sport en spel
houden we jong en
oud gezond.
Mensen doen dan
minder snel een
beroep op sociale
voorzieningen
omdat ze gezonder
blijven. De Partij
voor het Noorden
wil graag in de
komende periode
een fonds
realiseren voor
Oldambtster
sporttalenten.
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Cultuur
Cultuur is de smeerolie van onze samenleving. Cultuur verbindt! De Partij voor het Noorden wil
cultuur blijven ondersteunen en faciliteren in Oldambt. Oldambt kent een rijk cultureel leven. Dat
varieert van ons cultuurhuis de Klinker tot allerlei cultuurclubs in onze gemeente. Daarom moet ook
na de coronaperiode aan de cultuursector in Oldambt een sterke impuls worden gegeven.
Nieuwe plannen en ideeën vanuit de cultuursector moeten we ondersteunen om ze gezond te
houden. Wanneer de ‘Halte Democratie’ in 2023-2024 vrijkomt zou dit volgens de Partij voor het
Noorden een ideale plek zijn voor een museum over de geschiedenis van Oldambt.
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Welzijn voor jong en oud
Jongeren
Voor jongeren moet er toekomst zijn in Oldambt. Toekomst als het gaat om scholing, werk en
vrijetijdsbesteding. De Partij voor het Noorden is heel tevreden hoe het Jongerenwerk haar werk
doet en volop activiteiten organiseert. Dat doen ze in dorpen en stad. Daar moeten we ook de
komende jaren op blijven inzetten en meer jongerenwerkers aanstellen. Om jongeren te betrekken
bij de uitvoering van gemeentelijke plannen (ook klimaatbeleid) wil de Partij voor het Noorden dat de
Jeugdraad (GeneRaadCie) uitgebreid gaat worden en dat moet de gemeente ook ondersteunen. Ook
pleit de Partij voor het Noorden voor het jaarlijks kiezen van een JONGERENBURGEMEESTER.

SOCIAALWERKOLDAMBT.NL

Ouderen
Niet alleen onze jongeren maar ook de oudere generatie moet zich goed voelen in Oldambt. De
groep ouderen wordt steeds groter. Oldambt moet daar aandacht voor hebben. De oudere mensen
moeten goed en waar ze zelf willen wonen. Ze moeten goed mee kunnen doen, dus met volop
activiteiten in de omgeving en aandacht voor vereenzaming. En er moet aandacht zijn voor
kwalitatief goed (openbaar) vervoer, plekken om samen te komen, te kunnen bewegen en een
luisterend oor hebben. Sociaal Werk Oldambt speelt daar ook nu al een prima rol in met het
ontwikkelen van een inloop café voor ouderen.
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Jeugdhulp / Sociaal Werk Oldambt

Oldambt kent nog steeds veel jongeren met een meervoudige problematiek. Deze jongeren mogen
niet tussen wal en schip komen. Om te voorkomen dat jongeren te snel een indicatie krijgen voor de
zogenaamde ‘zwaardere hulp’ zijn we in Oldambt in 2020 begonnen met de pilot SoWieSo. Hierdoor
worden meer jongeren doorverwezen naar Sociaal Werk Oldambt voor de problemen waar ze mee
worstelen en minder snel doorverwezen naar lange en vaak dure trajecten in de Jeugdzorg. Daar wil
de Partij voor het Noorden graag mee doorgaan. De Partij voor het Noorden kijkt niet alleen naar
betaalbare alternatieven in de jeugdhulp maar wil gewoon de beste hulp voor jongeren met
problematiek.

Ook van de pilot met het IJslands model (het indammen van middelengebruik, betaald vanuit NPG
gelden) zijn wij een warm voorstander. Los van de huisvesting van onderwijs wil de Partij voor het
Noorden de ingezette lijn voor wat betreft gezondheid en preventie voortzetten. Met de invoering
van het IJslands model willen we daar mooie en meetbare stappen maken.
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Een veilig Oldambt, in alle opzichten
Verkeersveiligheid
Sinds de Partij voor het Noorden 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 mankracht en tijd om hierop te controleren. Daarom pleit de
Partij voor het Noorden voor het aanstellen van meer Boa’s in onze gemeente.
De verkeersveiligheid bij de scholen is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de
gemeente, de ouders en de scholen.
De Partij voor het Noorden is van mening dat het gemeentelijk vervoersplan met spoed moet worden
geactualiseerd, dit in samenwerking met de politie, verkeersbelangenorganisaties, wijken en dorpen
en inwoners.

Veiligheid rond gestapelde mijnbouwschade
Oldambt en haar
inwoners ondervinden
ook de gevolgen van
de gaswinning en de
zoutwinning. Dat
noemen we gestapelde
mijnbouwschade. Dat
varieert van een paar
honderd euro tot zelfs
honderdduizenden
euro’s. De afwikkeling
van de schade verloopt
oneerlijk en veel te
traag. Daarop moeten
we blijven hameren bij
de Provincie en bij het
Rijk. 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 in haar programma aandacht vragen voor de vergoeding van
schade die veroorzaakt wordt door de gestapelde mijnbouw; niet alleen door gas-, maar óók door
zoutwinning. Dat is een complexe materie omdat er naar elkaar word gewezen en inwoners met
schade zich in de steek gelaten voelen. Dit geldt overigens niet alleen voor woningen, maar ook voor
veel boerderijen met schade.
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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 de veiligheid in het uitgaanscentrum;
overlast, door drank- of drugsgebruik en lachgas kan niet getolereerd worden. De verkoop van
lachgas-, soortgelijke en zwaardere drugs dient maximaal bestreden te worden, ook wanneer dit ten
koste gaat van de lokale horeca-omzet. Maar ook voldoende verlichting op straat, in de bebouwde
omgeving en daarbuiten met “slimme” verlichting. Het gebruik van bijvoorbeeld Buurt-WhatsApp
willen we ondersteunen. De gemeente moet in Den Haag blijven hameren op ‘meer blauw op straat’.
De politiezorg en daarmee de veiligheid in onze gehele provincie, is de laatste jaren uitgekleed uit het
oogpunt van bezuiniging.

Vandalisme
Oldambt moet schoon en veilig zijn en iedereen
die daar anders over denkt of naar handelt moet
daarvan de (financiële) consequenties
ondervinden. Bij vernielingen gaat er direct een
rekening naar de vandalen of, indien minderjarig,
naar de ouders waarbij de minderjarige vandalen
zelf, ook consequenties van hun daden moeten
ervaren. Vandalisme loopt de laatste jaren de
spuigaten uit. Dit wil de Partij voor het Noorden
ondersteunen door extra Buitengewoon
Opsporings Ambtenaren, (BOA’s) aan te stellen.
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Bedrijvigheid / werkgelegenheid
Bedrijven
Werk en banen zijn 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
gemeente kan daaraan bijdragen door een uitnodigende, dienstbare, creatieve en inventieve
opstelling.
De Partij voor het Noorden ziet een toename van grotere bedrijven en daarmee werkgelegenheid in
Oldambt als zeer positief. Mooie voorbeelden hiervan zijn Hyzon/Holthausen, Perkin Elmer en
Google. En die ruimte moeten we ook bieden.

Kritisch op grootschalige bedrijven
Toch wil de Partij voor het Noorden dat we kritisch zijn op de komst van meer datacenters en megabedrijven naar Oldambt. Mega bedrijven die veel energie vragen en weinig werkgelegenheid
opleveren, en bovendien het landschap aantasten hebben niet onze voorkeur. Dit heeft ook een te
grote impact op het leefgebied van mensen. Dus zorgvuldig kijken naar de plek en wat het
daadwerkelijk aan banen brengt. Daarom kijken wij als lokale partij ook zeer kritisch naar de plannen
tussen Westerlee en Scheemda.
De Partij voor het Noorden wil een gemeente die samen met ondernemers randvoorwaarden creëert
voor het succesvol ondernemen in Oldambt. Ook met de verdere ontwikkeling van het centrum van
Winschoten willen we een toekomstbestendig ondernemersklimaat creëren.
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 Startups) 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 mede
mogelijk maken.

Incubator
Om ondernemende schoolverlaters en startups te kunnen faciliteren wil de Partij voor het Noorden
het initiatief nemen om te kijken naar de mogelijkheden van het opzetten van een “Incubator”.
Een incubator is een locatie/pand dat nieuwe te ontwikkelen bedrijven helpt met starten en groeien
door diensten zoals huisvesting, managementtraining en toegang tot financiers en netwerken te
bieden. Hiermee wordt een brug geslagen tussen de startende ondernemer/schoolverlater en de
toekomstige partners die voorwaardelijk zijn om een nieuwe onderneming te starten.
Zo wil de Partij voor het Noorden innovatie stimuleren en het ondernemerschap voor jongeren
binnen handbereik brengen, mogelijk gefinancierd door het Europese Horizon2020 kaderprogram.
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Snel internet
Snel internet in ons
gebied is in aantocht
maar gaat de Partij voor
het Noorden nog niet
snel genoeg. Juist dit
snel internet is
essentieel om dit gebied
economisch te
ontwikkelen en
bedrijvigheid aan te
trekken.

Bereikbaarheid
Aan de bereikbaarheid van Oldambt kan nog veel gesleuteld worden; zo kent Winschoten de Blauwe
Roos als zeer hinderlijk verkeersknelpunt. De Partij voor het Noorden blijft de focus houden op de
aanpak van dit knelpunt.
Ook is de Partij voor het Noorden voorstander van een snelle en goede treinverbinding met Duitsland
en Groningen.
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Duurzaamheid, energie en klimaat- en natuurbeleid
Duurzame energie
De Partij voor het Noorden wil zich de komende jaren inzetten voor een ‘eerlijke en transparante’
energietransitie in onze gemeente. We hebben een opgave te doen met ons allen om aan de
energievraag te kunnen blijven voldoen. Voorlopig kan dat alleen met zonneparken, zonnepanelen
op daken, maar we moeten ook nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen. Maar wij willen dat vooral
onze inwoners profiteren van de plannen in ons gebied. Draagvlak en het meeprofiteren van de
opbrengst staan voor de Partij voor het Noorden bovenaan.
Het zijn allemaal zaken die van belang zijn om uiteindelijk ons groter doel, namelijk minder aardgas
gaan gebruiken te halen. Bij alles wat we doen wil de Partij voor het Noorden aandacht voor ons
karakteristiek Oldambtster landschap houden. Oldambt moet Oldambt blijven. De bodem van
Oldambt wil de Partij voor het Noorden niet gebruiken voor opslag van afval afkomstig van
energieopwekking, in welke vorm dan ook. De Partij voor het Noorden wil geen grote windmolens in
Oldambt. De kleinere dorpsmolens en de molentjes op de boerenerven willen we wel toestaan.

Klimaat en beleid
De Partij voor het Noorden wil dat de gemeente
scholen stimuleert actief bezig te zijn met
duurzaamheid; zij zijn onze toekomst. Dit kan door
jongeren mee te laten praten over het toekomstig
duurzaamheidsbeleid. Voorlichting geven op scholen
over het scheiden van afval teneinde de landelijke
doelstellingen te realiseren kan daarbij heel positief
werken.
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.
Daarbij willen we ook inzetten op energiebesparing in
huis, alternatieven zoeken om huizen en bedrijven te
verwarmen en meer groen in het centrum van
Winschoten.
Ook moeten we ‘zonnepanelen op daken’ stimuleren
en promoten.
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Natuurbeleid
De Partij voor het Noorden wil dat de gemeente Oldambt het “goed omgaan met de natuur” gaat
stimuleren en faciliteren. Dit kan o.a. door natuureducatie op scholen te ondersteunen. De
verschillende schooltuinen die Oldambt al heeft zijn daar een mooi voorbeeld van (De tuin in
Oostwold en de Tuin bij de Stuwe) Maar ook het nieuw initiatief van de Schooltuinjuf is daar een
prachtig voorbeeld van. Leer kinderen om te gaan met onze natuur. Daarnaast moet Oldambt
doorgaan de biodiversiteit binnen haar gemeente te promoten door meer akkerranden en
bloemmengsels aan te brengen.
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Leefbaarheid, toerisme en erfgoed
Leefbaarheid en wonen
Vitale dorpen met een sterke kern vormen samen
een energieke gemeente. Veiligheid en eigen
verantwoordelijkheid in bijvoorbeeld het verkeer,
maar ook rond de sportvelden en scholen. We
hebben niet meer te maken met krimp, onze regio
groeit en er is een tekort aan betaalbare huur en
koopwoningen.

De gemeente moet meebewegen met die
veranderende vraag; samen met de corporaties
streven naar voldoende en goede
huisvestingsmogelijkheden voor speciale
doelgroepen, waaronder ouderen, jongeren en
alleenstaanden en nieuwe Oldambtsters. Ouderen
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. Met het Programma
Wonen hebben we de kans om dit ook
daadwerkelijk realiseren.

Ook is de Partij voor het Noorden van mening dat
we karakteristieke gebouwen zoals bijvoorbeeld de
Oldambtster boerderijen moeten beschermen en
er meervoudige bewoning in mogelijk maken.
Op de plek van het voormalig Sint Lucasziekenhuis
ziet de Partij voor het Noorden het liefst een
combinatie van winkels (verplaatsing) en
(betaalbaar) wonen.
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Gebiedsgericht werken
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 belangrijk is. Samen met de gebieds-regisseurs komen daar mooie dingen tot stand.

Toerisme & erfgoed
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 weidsheid 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.
De Partij voor het Noorden is trots op ons rijke “Verleden en Heden” en wil dit blijvend koesteren en
promoten. We hebben in voorgaande eeuwen onze prachtige en weidse polders van de Dollard
mogen erven, waar we een rijke geschiedenis aan te danken hebben. Van een graanrepubliek met
haar statige boerderijen tot een rampgebied na de sluiting van de strokartonfabrieken.

Wij willen met uiterste zorg omgaan met onze omgeving en erfgoed; landschappelijk en gebouwen.
Geen windmolens die onze weidse vergezichten vervuilen of zonneweiden binnen onze
Dollardpolders. Maar omzien naar behoud en goed overwogen invullingen van historische
gebouwen. Indien nodig meewerken aan alternatieve invullingen van onze karakteristieke
Oldambtster boerderijen en gedegen behoud onderzoek vóór afbraak. Het oude en historische deel
van ons voormalige St. Lucas ziekenhuis is hier een voorbeeld van. Mogelijk zou door ombouw naar
appartementen dit stukje erfgoed weer zichtbaar worden en de historie behouden.
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Wegen, fiets- en tegelpaden en groenonderhoud
Wegen en fiets- en wandelpaden
In de afgelopen 4 jaar is er ondanks de moeilijke
financiële situatie van de gemeente nog wel
geïnvesteerd in wegen en fietspaden. Niet voldoende,
maar we hebben een aantal wegen en fiets- en
wandelpaden aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn o.a.
Sint Vitusholt en het fietspad Bovenburen. De Hora
Siccemaweg van Midwolda naar Winschoten staat voor
2022 op het programma. Daarnaast wordt er samen
met het Provinciaal programma Blauwestad nog 13
kilometer fietspad verbeterd en nieuw aangelegd in en
rond Blauwestad en de dorpen Midwolda,
Finsterwolde, Beerta en Oostwold. Maar we willen nu
ook doorzetten. Er liggen nog te veel wegen en fiets-en
tegelpaden ronduit slecht bij. Daar willen we, waar
financieel ruimte is, geld voor uittrekken. Ook de fietsen tegelpaden in de voormalige gemeente Reiderland
verdienen de nodige aandacht. De Partij voor het
Noorden wil in samenwerking met andere gemeenten,
provincie en Rijk een plan van aanpak van de door
droogte verzakte wegen in onze gemeente.
De Partij voor het Noorden wil in samenspraak met
eigenaar ProRail dat de tunnelverbinding van Plan Zuid
naar het centrum van Winschoten geschikt wordt
gemaakt voor rolstoelen en rollators. Ouderen en
gebruikers van rolstoelen moeten te ver omlopen om
in het centrum te komen.

Groenonderhoud
Het groenonderhoud in de gemeente Oldambt is sinds de laatste bezuiniging niet direct een
visitekaartjes, al werken de mensen van de buitendienst daar met volle inzet aan. De Partij voor het
Noorden ziet graag dat we in een meerjarenvisie toewerken naar een beter niveau van onderhoud in
de hele gemeente. We moeten een nog betere balans gaan vinden tussen NETJES, VEILIG en
AANDACHT VOOR BIODIVERSITEIT.
Ook wil de Partij voor het Noorden buurten en scholen die zelf meehelpen hun buurt en omgeving
schoon en netjes te houden belonen en ondersteunen. Daar wil de Partij voor het Noorden een
budget voor uittrekken. Verder wil de Partij voor het Noorden jaarlijks een prijs in het leven roepen
voor een Oldambtster of groep die zich op bijzondere wijze inzet voor natuur en milieu.

19

Oost-Groningen: dat zijn we als gemeenten samen

Samen vormen we als gemeenten OostGroningen. Het gebied dat 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 namelijk 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 mooi en
leefbaar Oldambt.

Van iedereen en vóór iedereen, niemand uitgezonderd!
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Standpunten

 Oldambt blijft een gemeente waar het goed wonen is voor jong
en oud
 Duurzaamheid willen we voor iedereen in Oldambt betaalbaar
houden
 Groenonderhoud in Oldambt willen we netjes, veilig en met oog
voor biodiversiteit
 Het karakteristiek Oldambtster landschap willen we behouden
 Mensen die in Oldambt willen wonen moeten ook in Oldambt
kunnen werken
 Cultuur verbindt en blijven we met een hoofdletter C schrijven
in Oldambt
 Jongeren in Oldambt verdienen alle kansen op scholing, hulp en
werk
 De brede ontwikkeling van sport in Oldambt willen we volop
stimuleren
 In Oldambt willen we scherp blijven op alle aspecten van
veiligheid
 De aanpak van wegen, fiets- en wandelpaden willen we in
Oldambt prioriteit geven
 Oldambt blijft de sociale gemeente die ze is
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