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Beste inwoners, 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Westerwolde.  Op 1 januari 2018 

ontstaat de gemeente Westerwolde.  Een mooie gemeente waar wij ons sterk voor hebben gemaakt. 

Andere politieke partijen wilden lange tijd een fusie met de gemeenten Stadskanaal en Pekela om zo 

een grote gemeente te vormen. Wij hebben dat kunnen voorkomen en wij zullen er voor waken dat 

de komende jaren niet verder wordt opgeschaald.  

Wij zijn een lokale partij die opkomt voor de belangen van onze inwoners. Bij de landelijke 

verkiezingen in maart 2017 hebben we opnieuw gezien dat landelijke partijen hun beloften snel  

vergeten zoals bijvoorbeeld het gasdossier, de zorg en vele andere onderwerpen. 

Daarom richten wij ons op zaken die voor u als inwoner belangrijk zijn zoals economie, 

werkgelegenheid en vooral leefbaarheid. Buurthuizen en dorpshuizen zijn voor ons belangrijk, 

evenals sportverenigingen. Samen met dorpsraden en plaatselijke belangen vormen ze de basis voor 

leefbaarheid in de dorpen.  

Wij hebben de afgelopen 14 jaar bestuursverantwoordelijkheid gedragen en hebben laten zien dat 

wij er zijn voor u als inwoner van Westerwolde. Wij willen graag verder in het dagelijks bestuur om 

uw belangen te behartigen. Stem daarom op 22 november 2017 Gemeentebelangen Westerwolde! 

Janneke Kruiter 

Voorzitter Gemeentebelangen Westerwolde 
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Inwoners van de Gemeente Westerwolde, 

Op 22 november 2017 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze keer voor onze 

nieuwe gemeente Westerwolde. Dit is voor u, als kiezer, het moment om gemeentelijk beleid van de 

politieke partijen te beoordelen. Hebben de partijen gedaan wat ze vier jaar geleden hebben 

beloofd? 

 

Al ruim 30 jaar is onze partij een stabiele factor in de lokale gemeentepolitiek. Wij zijn als partij altijd 

actief, kritisch en betrokken. 

 

Actief 

Wij geloven in lokale democratie. Wij zijn van mening dat alle inwoners zelf mee mogen beslissen 

over hun eigen leefomgeving. Dit is al meer dan dertig jaar ons standpunt. 

 

Positief kritisch 

Wij willen weloverwogen beslissingen nemen en daarom niet alles klakkeloos als waarheid 

accepteren. Hierbij is blijven nadenken en het blijven stellen van vragen voor ons van groot belang, 

want alleen zo zullen wij kunnen komen tot een goede oordeelsvorming. Dit is belangrijk om voor 

onze inwoners de juiste beslissingen te kunnen nemen. Deze kritische houding is ook de basis waarop 

wij naar onze eigen partij kijken. Voor ons staat het belang van de gemeente Westerwolde altijd op 

de eerste plaats.   

 

Betrokken 

Wij voelen ons betrokken bij alle facetten van het dagelijks leven in onze gemeente. Als lokale partij 

maken wij daar ook deel van uit. Het is deze betrokkenheid die onze inzet en houding bepaalt. Die 

betrokkenheid uit zich zowel ten opzichte van het gemeentebestuur, als ten opzichte van de 

inwoners van onze gemeente. Een gemeente waarin de kwaliteit van het dagelijks leven voor ons 

centraal staat. 

 

Alvorens in te gaan op de komende vier jaar, willen we u mee nemen naar de afgelopen 

bestuursperiode. In de afgelopen jaren zijn er een aantal discussies geweest binnen de gemeenteraad 

en zelfs binnen de coalitie. Dit is goed en laat zien dat wij niet doen aan achterkamertjespolitiek. 

Uiteindelijk zijn wij ervan overtuigd dat de juiste beslissingen zijn genomen. 
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Wat hebben wij u vier jaar geleden beloofd? 

In ons verkiezingsprogramma van 2014 hadden wij de volgende kernpunten: 

· Fusie alleen met de gemeente Bellingwedde. 

· Zorgen voor optimale dienstverlening in de zorg voor de kwetsbare en oudere inwoners. 

· Optimale dienstverlening politie, brandweer en ambulance. 

· Veilige schoolroutes en schoolomgevingen. 

· Uitstekende sportvoorzieningen in onze gemeente. 

· Geen diftar (afvalstoffenheffing betalen per kilo). 

· Behoud van dorps- en buurthuizen, deze zijn de spil in onze samenleving. 

· Zorg voor leefbare dorpen en buurten. 

· Uitgaven aanpassen aan inkomsten. 

 

Op al deze punten hebben wij ons woord gehouden. Dit ging niet altijd gemakkelijk, maar 

vooruitgang is er zeker geboekt. Zijn wij als Gemeentebelangen Westerwolde helemaal tevreden? 

Nee. Er is nog veel te doen en wij zullen ons dan ook blijven inzetten voor bovenstaande kernpunten.  

 

De fusie met alleen de gemeente Bellingwedde kunnen we nu alvast afstrepen. Dit is te danken aan 

de vasthoudendheid van Gemeentebelangen Westerwolde. Wat wij de komende vier jaar belangrijk 

vinden wordt verder in dit programma per onderwerp duidelijk uitgelegd.  
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Bestuurszaken 

Er is in de afgelopen vier jaar veel gebeurd. Met name de herindeling heeft ons erg bezig gehouden. 

De fusie met alleen de gemeente Bellingwedde is geslaagd en op 1 januari 2018 zal de gemeente 

Westerwolde een feit zijn. Gemeentebelangen Westerwolde heeft hier altijd voor gestreden en wij 

zijn dan ook erg blij met dit resultaat. 

 

Als het aan de andere partijen binnen de gemeenteraad had gelegen was er geen gemeente 

Westerwolde gekomen. Middels een motie van de PvdA en het CDA heeft men lang geprobeerd om 

de gemeente Stadskanaal aan te laten sluiten om zo een grotere gemeente te kunnen vormen. Mede 

dankzij de vasthoudendheid van Gemeentebelangen Westerwolde is dit niet gelukt. Wij zullen blijven 

strijden voor een zelfstandig Westerwolde, ook wanneer andere partijen willen opschalen naar een 

nog grotere gemeente. 

  

Een goede dienstverlening voor de inwoners vinden wij belangrijk. Niet alleen persoonlijk, maar ook 

digitaal. Daarom zijn wij tegen de bouw van een nieuw gemeentehuis. Met de huidige digitale 

mogelijkheden kunnen beide locaties intact blijven, zodat de dienstverlening voor de inwoners 

optimaal blijft.  

 

Als Gemeentebelangen Westerwolde zijn wij terughoudend met het inhuren van dure externe 

onderzoeksbureaus. Met andere woorden; wij willen een zo efficiënt mogelijk gemeentebestuur. 

 

Wij vinden het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij hun buurt, daarom zijn wij voorstander 

van burgerparticipatie. Als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte, weten de inwoners als 

geen ander wat belangrijk is voor hun buurt. Daarom moeten buurt- en dorpsbelangenverenigingen 

een belangrijke stem hebben.  

 

De centralisatie van taken naar de Omgevingsdienst Groningen is geen succes gebleken. Interne 

verdeeldheid heeft geleid tot onnodige vertragingen in het verlenen van vergunningen en de toezicht 

en handhaving. Wij vinden dan ook dat de taken, die wettelijk niet verplicht zijn om uit te besteden, 

terug gehaald moeten worden naar de gemeente. Immers, onze inwoners zijn geen nummers, maar 

inwoners die recht hebben op een goede en snelle dienstverlening! 

 

Onze standpunten zijn: 

- Dienstverlening dichtbij de inwoners. 

- Een nieuw gemeentehuis is geldverspilling. 

- Uitvoeringstaken van de Omgevingsdienst zo veel mogelijk terug naar de gemeente. 

- Geen hernieuwde herindeling. Westerwolde blijft Westerwolde. 

- Goede burgerparticipatie. 
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Veiligheid 

Wettelijk is het geregeld dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde en 

veiligheid. De gemeenteraad heeft hierin alleen een controlerende taak. Dit houdt in dat de 

raadsleden erop moeten toezien dat het handhaven van de openbare orde en veiligheid op een 

adequate manier gebeurt. 

 

Wij hebben destijds volmondig ingestemd met de uitbreiding van het COA-complex in Ter Apel tot 

een capaciteit van 2000 vluchtelingen. Op het COA-complex is onder andere een vertrekcentrum van 

de Nederlandse overheid gevestigd. Bijna iedere asielzoeker die in Nederland asiel aanvraagt heeft 

zich in Ter Apel bij de IND (Immigratie- en naturalisatiedienst) aangemeld en wordt tijdelijk 

gehuisvest op het COA-complex. Dit maakt Ter Apel tot asielhoofdstad van Nederland. Vele inwoners 

hebben hier een betaalde baan gevonden. 

 

Na jaren van redelijke rust kregen wij in de zomer van 2014 signalen dat er ten gevolge van de hogere 

instroom van asielzoekers problemen ontstonden op het gebied van openbare orde en veiligheid in 

Ter Apel. Gemeentebelangen Westerwolde heeft dit direct aan de orde gesteld. Andere fracties 

waren van mening dat het allemaal wel meeviel. 

 

Bij de algemene beschouwingen voor het jaar 2015, hebben wij al gepleit voor een heropening van 

het politiebureau in Ter Apel. Dit werd door de meerderheid weggestemd; wij werden niet serieus 

genomen. In de tussentijd hebben wij herhaaldelijk in het openbaar en achter de schermen de 

problemen in Ter Apel aan de orde gesteld. 

 

In 2016 ontstonden er opnieuw diverse problemen wat zich uitte door bijvoorbeeld insluipingen en 

winkeldiefstallen. Voor de fractie van Gemeentebelangen Westerwolde was de maat vol. Publiekelijk 

gaven wij aan dat, wat ons betreft, zonder volwaardig politiebureau in Ter Apel, de overeenkomst 

met het COA kon worden opgezegd. Gemeentebelangen diende vervolgens een motie in voor een 

volwaardig politiebureau. Vervolgens was het politiebureau in Ter Apel binnen no time 24 uur per 

dag bezet. 

 

Wij zullen in dit dossier de vinger aan de pols houden en de burgemeester indien nodig aanspreken 

op zijn of haar verantwoordelijkheden voor wat betreft de veiligheid van onze inwoners. 

 

Onze standpunten zijn: 

- Geen COA-opvangcentrum zonder volwaardig politiebureau. 

- De raad controleert zoveel mogelijk de burgemeester inzake openbare orde en veiligheid in 

alle openbaarheid. 

- Er vindt een periodieke verantwoording plaats in de gemeenteraad. 

- Wij werken niet mee aan meer opvanglocaties in de gemeente Westerwolde. Ter 

     Apel als asielhoofdstad is voor ons voldoende. 
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Ruimte 

De openbare ruimte gebruiken we dagelijks. Deze ruimte is van ons allemaal en dient derhalve goed 

te worden onderhouden. 

De inwoners van dit openbaar gebied zijn de ervaringsdeskundigen; immers u verblijft en woont hier. 

Wanneer het dan anders, of heringericht moet worden, is het toch logisch dat u hierover meepraat 

en dat de politiek ook daadwerkelijk luistert?   

 

Inrichting van wegen is belangrijk. Wij zijn van mening dat er eenduidigheid moet zijn in 

snelheidsbeperkingen. Dat betekent voor ons dat er 80 kilometer per uur mag worden gereden waar 

het kan en 60 kilometer per uur waar het moet. 

Een goede ontsluiting van (landbouw)bedrijven is voor Gemeentebelangen Westerwolde belangrijk.  

Zowel voor personen als de aan- en afvoer van producten is bereikbaarheid van essentieel belang. 

 

Het harmoniseren van het strooibeleid zal onze aandacht vergen. 

 

Openbare verlichting is noodzakelijk, zowel in de dorpen als in het buitengebied. De afgelopen jaren 

is er, tegen onze zin, nogal wat verlichting verwijderd in het kader van bezuiniging. Daar is oriëntatie 

verlichting voor in de plaats gekomen. Iedereen moet veilig over straat kunnen. Er zijn tegenwoordig 

heel veel mogelijkheden met verlichting. 

 

De krimp in onze gemeente neemt steeds meer toe. Dit is te wijten aan landelijk en provinciaal 

beleid. Kleine dorpen mogen niet groeien, maar Blauwestad en Meerstad mogen wel uitbreiden ten 

koste van het overige platteland. Wij strijden voor meer woningbouw. Dit geldt zeker voor sociale 

woningbouw (lage huren) en aantrekkelijke seniorenwoningen. Alleen zo zal er voor iedereen, jong 

en oud, plaats zijn in onze mooie gemeente Westerwolde. De bestaande huurwoningen moeten, 

indien nodig, worden opgeknapt om onze gemeente leefbaar te houden. 

 

Afvalinzameling blijft een heikel punt. De afgelopen periode is de inzameling van PMD (plastic, 

metalen verpakkingen en drankenkartons) ingevoerd. Gemeentebelangen Westerwolde heeft hier 

tegen gestemd. Wij zijn van mening dat scheiding achteraf voldoende waarborg voor het milieu 

biedt. We zullen in de nieuwe gemeente moeten kiezen voor de huidige situatie of voor Diftar. Diftar 

staat voor verschillende tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval 

aangeboden wordt. Hoe meer afval een inwoner aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. 

Wij zullen niet instemmen om Diftar in te voeren. We zijn voor het standpunt dat de vervuiler 

betaalt. U bent als inwoner niet de grootste vervuiler, de echte vervuiler is de verpakkingsindustrie 

en dat hoeft u niet te betalen. Landelijke partijen zijn niet bereid de verpakkingsindustrie tot 

minderen te manen. Wat ons betreft bent u niet degene die de rekening hiervoor betaalt. 

 

Tot slot zullen wij er alles aan doen om te zorgen dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. 

Voorstellen moeten dan ook voldoen aan landelijke milieuregels. 
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Onze standpunten zijn: 

- Geen Diftar. 

- Woningbouw moet weer mogelijk worden en de woningcorporaties moet zorgen voor 

voldoende huurwoningen. 

- Veilige schoolroutes. 

- Openbare verlichting terug in de buitengebieden 

- Goed onderhoud openbare ruimte. 
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Openbaar vervoer 

Wij willen goed openbaar vervoer in onze gemeente. Reistijden voor onze jongeren die vanuit 

Westerwolde naar de Hanzehogeschool moeten reizen, zijn vaak bijna vier uur per dag kwijt aan 

reistijd.  

Wij streven naar goed openbaar vervoer binnen en vanuit onze gemeente. Jongeren die vanuit 

Westerwolde bijvoorbeeld naar Groningen moeten reizen voor hun studie zijn bijna vier uur per dag 

kwijt aan reistijd. Die tijd kunnen zij beter besteden aan hun studie. Bovendien is het voor ouders, 

met een modaal inkomen en lager, financieel vaak onhaalbaar om voor hun kinderen een kamer in 

Groningen te huren! Goed openbaar vervoer is daarom belangrijk. Ook voor de werkgelegenheid en 

het toerisme is goed openbaar vervoer onontbeerlijk.  

De dienstregeling 2018 voor het Openbare Vervoer baart onze grote zorgen. Lijnbelbussen in 

Westerwolde worden op rustige tijden vervangen door zogenaamde 'Hub' taxi's (de opvolger van de 

regiotaxi). Deze taxi's zijn twee keer zo duur als de lijnbussen en hanteren vanaf 15 kilometer het 

commerciële tarief! Wij zullen blijven strijden voor betaalbaar en efficiënt openbaar vervoer.  

 

Onze standpunten zijn: 

- Goed en betaalbaar openbaar vervoer. 

- Zelf alternatieven bieden als het OV-bureau het niet regelt. 

 

 



10 

 

  

 

Samenleving 

Onderwijs 

Onderwijs is uitermate belangrijk. Dit legt de basis voor de toekomst. Van de gemeente mag men 

verwachten dat er een breed en goed aanbod op onderwijsgebied is. Ook de gebouwen dienen goed 

op orde te zijn en gelukkig hebben we de laatste jaren fors in onderwijs geïnvesteerd. 

 

Vlagtwedde (‘t Aambeeld) en Sellingen (De Zuides) hebben een prachtige MFA gekregen en als 

laatste in de gemeente Vlagtwedde zal nu de RSG in Ter Apel voor vele miljoenen worden vernieuwd. 

In Bellingwolde wordt middelbaar onderwijs aangeboden door het Dollard College.  Wij vinden het 

belangrijk dat onderwijs op zoveel mogelijk plaatsen in onze gemeente wordt aangeboden omdat 

hiermee de leefbaarheid in de dorpen wordt gewaarborgd.   

 

Sport 

Sport is belangrijk voor de gezondheid en geeft sociale binding. Er zijn straks in Westerwolde heel 

veel sportverenigingen. In 2016 is de ‘Visie Sport & Bewegen’ met als titel ‘Iedereen kan meedoen!’ 

vastgesteld voor de gemeente Westerwolde. Wij vinden het belangrijk dat ook echt iedereen mee 

kan doen! Daarom zullen wij ons sterk maken voor het behoud van alle sportverenigingen in 

Westerwolde! Wel vragen wij van de verenigingen de inzet om ook zelf maximale inspanning te 

leveren voor het bestaan van de vereniging. Daarnaast willen wij ook onze gemeentelijke 

openluchtzwembaden in stand houden!  

 

Gezondheid en welzijn 

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is door de landelijke overheid overgeheveld naar de 

gemeenten. Dit bracht een forse bezuiniging en een grotere verantwoordelijkheid voor de gemeente 

met zich mee. Een hogere eigen bijdrage en minder zorg is hiervan het gevolg geweest. Gelukkig 

hebben we de schade ietwat kunnen beperken, maar helemaal is dit niet gelukt. Veel gezinnen zijn 

hun hulp of begeleiding kwijt of men kreeg veel minder hulp. 

 

Gemeentebelangen Westerwolde is van mening dat er in de nieuwe gemeente een eenduidig beleid 

gevoerd dient te worden als het gaat om zorg en huishoudelijke hulp. De middelen vanuit het rijk 

dienen volledig en optimaal ingezet te worden. Wij zullen niet accepteren dat eventuele 

overschotten van zorggeld naar de algemene reserve gaan. Dit geld moet terug naar de zorgvragers. 

 

Onze standpunten zijn: 

- Iedereen krijgt die zorg die nodig is. 

- Goede en betaalbare sportvoorzieningen. 

- Behoud van gemeentelijke zwembaden. 

- Goed onderwijs zowel basis als voortgezet onderwijs in adequate gebouwen. 
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Cultuur 

Cultuur levert een bijdrage aan de persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling. Cultuur bevordert de 

leefbaarheid en verbindt mensen. De cultuurhistorische waarde van Westerwolde is groot en wij zijn 

van mening dat we trots moeten zijn op onze taal en cultuur. Wij willen de ‘Grunneger Weke’ in de 

gemeente Westerwolde in stand houden om op deze manier onze taal en cultuur extra te 

benadrukken. 

 

Cultuureducatie is belangrijk. Daarom willen wij dat de voorzieningen voor het muziekonderwijs en 

het bibliotheekwerk binnen onze gemeente in stand worden gehouden. In de gemeente 

Westerwolde hebben we tal van musea. Wij zijn van mening dat een intensieve samenwerking tussen 

de verschillende musea belangrijk is om de waarde hiervan te versterken. 

 

Onze standpunten zijn: 

- Het Klooster, vesting Oudeschans en ook vesting Bourtange in stand houden. 

- Kamp de Beetse als belangrijk historisch punt in stand houden en nauwe samenwerking 

zoeken met Kamp Westerbork. 

- Voorzieningen voor muziekonderwijs en bibliotheekwerk behouden 

- Aandacht blijven houden voor onze Groninger taal en cultuur.  

 

Sociale zaken 

Gemeentebelangen Westerwolde vindt dat de politiek dichtbij de inwoner moet staan. Met het 

instemmen van het ‘Akkoord van Westerlee’ is de regie van het ondersteunen van inwoners met een 

uitkering uit handen gegeven. Gemeentebelangen Westerwolde heeft altijd gestreden voor de 1, 2, 3 

methode omdat het belangrijk is om onze werkzoekende inwoners zo snel mogelijk te kunnen 

bemiddelen naar werk.  

Werk biedt inkomen en participatie. 

Er dient een adequaat vangnet te zijn voor de minder bedeelden. Participatie moet goed geregeld 

zijn. Iedereen moet mee kunnen doen. Steun vanuit de gemeente is dan ook op zijn plaats. Men mag 

van de gemeente en haar inwoners verwachten dat een ieder zich inspant om niet afhankelijk te zijn 

van een uitkering. De WSW is door de PvdA en de VVD ten dode opgeschreven. Mensen verliezen 

hun baan of worden overgeleverd aan grote industriëlen zoals bijvoorbeeld is gebeurd met Synergon 

Metaal met alle gevolgen van dien. Lokale afdelingen van hiervoor genoemde partijen hebben in dit 

dossier de ogen gesloten en laten het gebeuren. Gemeentebelangen Westerwolde zal er alles aan 

doen om de mensen die buiten de WSW-boot vallen weer aan een baan te helpen. Werk geeft 

zekerheid voor de toekomst. 

 

Onze standpunten zijn: 

- werkzoekenden intensief begeleiden naar betaald werk 

- extra aandacht voor mensen in de WSW en mensen die daar nu geen recht meer op hebben 
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Milieu 

Milieu is belangrijk voor ons leefklimaat. Investeren in milieu is dan ook belangrijk. Bij nieuwbouw is 

het van belang om rekening te houden met het milieu. Zonne-energie en aardwarmte zijn dan ook 

zaken om in te investeren net als duurzame bouwstoffen. Echter het moet niet zo zijn dat er 

investeringen worden gepleegd die zich niet of nauwelijks terugverdienen. Dit is zonde van ons 

gemeenschapsgeld en levert u als inwoner niets op. Verder dienen we ons te houden aan wettelijke 

regelgeving.  

  

Landbouw 

Landbouw is voor Gemeentebelangen Westerwolde heel belangrijk. We zijn en blijven een agrarische 

gemeente met veel landbouwers binnen de gemeentegrenzen. Wij zijn dan ook van mening dat de 

agrarische bedrijven de ruimte moeten krijgen om zich door te ontwikkelen en te innoveren. Immers, 

de opschaling van deze bedrijven zal alleen maar toenemen om een inkomen te kunnen verwerven. 

Met de grote aardappelverwerker binnen onze gemeente is het van belang dat landbouw een 

belangrijke plaats inneemt. Ook veebedrijven krijgen van ons de ruimte, mits men voldoet aan 

landelijke regelgeving. Wij zullen zeker geen gemeentelijke belemmeringen opwerpen om deze 

bedrijven in te perken. Opschalen is een middel, geen doel. 

 

Economie en werkgelegenheid 

Economie is belangrijk voor de gemeente Westerwolde!  

Economie betekent werkgelegenheid, iets dat schaars is in Oost-Groningen. Daarom is het ook 

belangrijk dat bedrijven worden gesteund als zij zich willen vestigen in Westerwolde. 

Ook is het belangrijk dat er goede en adequate informatie voor bedrijven beschikbaar is om zich te 

vestigen in ons gebied. De huidige economie moeten we koesteren en op alle mogelijke manieren 

steunen om hun bedrijf te kunnen voortzetten of uit te breiden. Dit geldt ook voor 

landbouwondernemingen. Wij willen geen andere dan wettelijke regels of belemmeringen gaan 

opwerpen. 

Werkgelegenheid is belangrijk voor de inwoners van de gemeente Westerwolde. Wij zijn van mening 

dat iedere  inwoner het recht heeft op ondersteuning bij het vinden van een baan. Onze trainings- en 

diagnosecentra en de sociale dienst hebben hierin een belangrijke taak. 

Onze standpunten zijn: 

- Bedrijven optimaal faciliteren bij vestiging of uitbreiding. 

- Geen extra regels bovenop landelijke regelgeving 

- Inwoners ondersteunen bij het vinden van werk.  
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Financiën 

Onze nieuwe gemeente Westerwolde zal het zeker de eerste jaren financieel niet gemakkelijk 

hebben. Het is dan ook zaak om die middelen die we hebben, goed te besteden en niet te verknoeien 

aan onzinnige dure projecten. Wij kunnen u als inwoner van onze gemeente allerlei mooie zaken 

voorspiegelen die we de komende jaren voor u gaan realiseren, maar dat doen wij niet.  

 

Zoals u in ons verkiezingsprogramma kunt lezen, zijn er geen plannen die heel veel geld zullen gaan 

kosten. Dit hebben we bewust gedaan omdat wij weten dat dit, gezien de bezuinigingen van het 

afgelopen kabinet, helemaal niet kan. 

 

Wij zullen ons krachtig blijven inzetten om de belastingen laag te houden en de voorzieningen op het 

huidige peil te houden. Gemeentebelangen Westerwolde maakt zich hier sterk voor. Het is in onze 

nieuwe gemeente beslist geen kommer en kwel, maar we zullen wel pas op de plaats moeten maken. 

 

Gemeentebelangen Westerwolde wil niet bezuinigen op voorzieningen als buurthuizen, 

onderwijsinstellingen en welzijnswerk omdat dit de dragers van onze samenleving zijn. Deze 

voorzieningen moeten wat ons betreft voor de inwoners beschikbaar blijven. 

 

Gemeentebelangen Westerwolde wil een lage belastingdruk houden voor de inwoners van 

Westerwolde. Wij beloven u dan ook geen gouden bergen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek 

genoeg.   

 

Onze standpunten zijn: 

- een degelijk financieel beleid gericht op de lange termijn. 

- niet investeren in prestige plannen.  

- lage belastingdruk. 

- de OZB niet als melkkoe voor de begroting gebruiken.  

- niet te pas en te onpas inhuren van externe bureaus. 
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Conclusie 

Met de gemeente Westerwolde ontstaat er een mooie plattelandsgemeente, waar het goed werken, 

wonen en recreëren moet zijn. 

Gemeentebelangen Westerwolde zal er zorg voor dragen dat de gemeente financieel gezond wordt. 

De eerste jaren zal dat een uitdaging zijn. Daarom is het van belang dat er geïnvesteerd wordt in 

zaken waar u als inwoner profijt van heeft in plaats van in grote prestigeprojecten die niets 

opleveren. 

Gemeentebelangen Westerwolde staat voor leefbare dorpen waar voorzieningen als scholen, 

winkels, buurt- en dorpshuizen belangrijke voorzieningen zijn. In samenspraak met de inwoners moet 

dit in stand blijven. 

Wij investeren in duurzaamheid, zeker bij nieuw te bouwen zaken. Onze inwoners dienen hierin te 

worden gestimuleerd. Wij investeren alleen in duurzaamheid als dat een duidelijke meerwaarde 

heeft voor u, als inwoner.  

Veiligheid is heel belangrijk! In dat kader hebben wij ervoor gezorgd dat het politiebureau in Ter Apel 

weer volledig openging en bezet is. Wij zullen niet toestaan dat dit bureau weer haar deuren zal 

sluiten. Zonder politiebureau geen asielcomplex in Ter Apel! 

Voor Gemeentebelangen Westerwolde is het opvangcentrum in Ter Apel voldoende. Wij zullen niet 

meewerken aan nog een locatie in de gemeente Westerwolde. 

De verkeersveiligheid heeft voor ons prioriteit, zeker daar waar het gaat om schoolroutes. Kinderen 

moeten veilig naar school kunnen. Hier hoort ook straatverlichting bij; zeker in het buitengebied.  

Het onderwijs moet in de gemeente Westerwolde breed worden aangeboden in adequate gebouwen 

die verspreid zijn over de verschillende dorpen. 

Wij zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen in het dagelijks bestuur van de gemeente 

Westerwolde. Wanneer wij zitting nemen in het dagelijks bestuur kunnen wij ervoor zorgen dat 

bovenstaande wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met onze inwoners.  

 



15 

 

  

 

 

Tot slot 

Gemeentebelangen Westerwolde wil u met dit verkiezingsprogramma laten zien waar wij voor staan. 

Wij stellen ons weer beschikbaar om uw belangen te behartigen in het gemeentebestuur. 

Omdat onze leden het te voeren beleid bepalen bent u ook van harte welkom op de 

fractievergaderingen voorafgaande aan de raadsvergaderingen. 

Gemeentebelangen Westerwolde is bereid om deel te nemen aan een college, maar alleen wanneer 

we daadwerkelijk iets kunnen bereiken. We zullen dus niet deelnemen enkel en alleen om de macht. 

We zijn ons er van bewust dat we in een eventuele coalitie samen zullen moeten werken met andere 

partijen. Wij staan daar open voor en hebben de afgelopen jaren laten zien dat we dat kunnen. 

U zult Gemeentebelangen Westerwolde niet voor de show met een kraam op markten of braderieën 

zien staan, wij gaan liever op een rustig moment met u het gesprek aan.  

 

Ons verkiezingsprogramma is opgesteld onder verantwoordelijkheid van: bestuur, fractie en leden 

van Gemeentebelangen Westerwolde en wordt dus breed gedragen. Gemeentebelangen 

Westerwolde is een actieve club die zich inzet voor de belangen van de inwoners. Immers, het 

gemeentebestuur is er voor u! 

Gemeentebelangen Westerwolde hoopt ook de komende periode weer op uw steun te mogen 

rekenen, zodat we gezamenlijk onze gemeente Westerwolde leefbaar kunnen houden, de zwaksten 

kunnen ontzien en voorzieningen op peil kunnen houden. 

 

Bestuur en fractie 

Gemeentebelangen Westerwolde. 

 

 

 

 

 

 


