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Nog even en we mogen ons officieel 
Hogelandsters noemen, de enige echte bewoners 
van het door Ede Staal zo lyrisch bezongen gebied. 
Want op 1 januari verenigen Bedum, De Marne, 
Winsum en Eemsmond zich in gemeente Het 
Hogeland. Waar wilt u dat de nieuwe gemeente 
naartoe gaat? Op 21 november mag u het zeggen!  

De PvdA kiest voor een helder en degelijk 
programma. Een programma dat nadrukkelijk 
steunt op de traditionele waarden van de 
sociaaldemocratie: inclusiviteit en solidariteit. 
We willen een veilige, betrokken en duurzame 
gemeente tot stand brengen, een gemeente waarin 
het vanzelfsprekend is dat iedereen kan en mag 
meedoen. 

Met elkaar kunnen we een breed en stevig 
fundament leggen onder Het Hogeland. Een 
fundament dat draagkracht biedt voor kwesties 
als de veranderende bevolkingsopbouw, 
de maatschappelijke veranderingen, de 
gaswinningschade en de daarmee verband 
houdende energietransitie. De nieuwe gemeente 
biedt volop kansen om het enorme potentieel aan 
kennis, ervaring en menskracht te bundelen en in te 
zetten voor innovaties en slimme oplossingen. 

INLEIDING 
Ons Hogelaand

‘t Is de waait, ‘t is de hoaver
‘t Is ‘t koolzoad in de blui
‘t Is de horizon bie Roanum
Vlak noa ‘n dunderbui
Dat is mien laand, mien Hogelaand.
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Maar of we daarin zullen slagen is sterk afhankelijk 
van de keuze die u straks maakt. 

De PvdA kiest voor verbinding. Verbinding tussen 
gemeente, burgers en bedrijven. Tussen politiek en 
samenleving. Tussen individu en organisatie. Want 
in verbinding schuilt de grootste kracht. We willen 
daarom investeren in nabijheid en bereikbaarheid 
van een breed scala aan (dorps)voorzieningen. 
fysiek waar het kan en overal digitaal. Nabijheid en 
bereikbaarheid voor iedereen. 

Dat Ede Staal zo vol passie zong over juist Het 
Hogeland is niet verwonderlijk: het landschap met 
de vele karakteristieke dorpen en buurtschappen is 
niet alleen prachtig maar ook uniek. 
De PvdA hecht aan elke gemeenschap en aan 
iedere kern en we zullen ons inzetten om de 
eigenheid ervan te bewaren. De kracht en de 
kansen van de inwoners en het gebied vormen 
daarbij steeds ons uitgangspunt. 

Wat we concreet willen en hoe we dat denken 
te bereiken, leest u in dit programma. Wij hopen 
dat het u ter inspiratie dient om op 21 november 
uw stem aan ons te geven. Want samen met u 
willen wij ons verbinden aan Het Hogeland, óns 
Hogelaand!

 ⇨We steunen de ontsluiting van het terrein 
waar ooit de Onstaborg heeft gestaan. 
 ⇨We werken mee aan de realisatie van een 
hardloopronde rond de sportvelden waarbij 
ook het fietspad wordt betrokken.
 ⇨Zo mogelijk is de dorpsgemeenschap bereid 
het onderhoud van het trapveldje achter de 
school over te nemen. We juichen het toe als 
het door de gemeente bespaarde bedrag dan 
naar de gemeenschap vloeit.

SAUW
ERD



PvdA het hogeland - 6 - verkiezingsprogramma



PvdA het hogeland - 7 - verkiezingsprogramma

LEEFBAARHEID

 ⇨De PvdA hecht aan goede en nabije zorg. 
Mensen staan voorop. Dat geldt zeker voor 
onze oudere en kwetsbare mede-inwoners.  
Als er mogelijkheden zijn om binnen onze 
dorpen voorzieningen te treffen zodat 
mensen langer in hun eigen woning en dorp 
kunnen blijven wonen, dan grijpen we die 
met beide handen aan. De komende jaren 
willen we een inspanning leveren, opdat 
inwoners die aangewezen zijn op zware zorg 
in Uithuizen kunnen blijven wonen.

HUIZEN
UIT

Gemeente en inwoners samen 
verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid van de dorpen. Dat 
is een uitgangspunt waar we als 
PvdA volledig achter kunnen 
staan. We zouden zelfs nog 
een stap verder willen gaan. In 
2016 heeft de Tweede Kamer-
fractie van de PvdA samen met 
de fractie van de ChristenUnie 
een initiatiefnota opgesteld:  
De herovering van de publieke 
samenleving, naar coöperatief 
overheidsbestuur. In die nota 
wordt gepleit voor meer ruimte 
en zeggenschap voor de burger 

bij planvorming en –uitvoering.
Wij willen dat idee graag 
overnemen. Dat houdt in dat we 
burgerinitiatieven zoveel mogelijk 
willen stimuleren, ondersteunen 
en faciliteren. Dorpen, wijken 
of burgergroeperingen mogen 
wat ons betreft de gemeente 
uitdagen een publieke taak met 
bijbehorende budgetten aan hen 
over te dragen. Het voordeel van 
een dergelijk concept is dat een 
publieke taak exact gevormd 
wordt naar de behoeften van de 
gebruikers. 

Concreet wil de PvdA:
1. Dorpencoördinatoren inzetten als intermediair tussen gemeente 

en inwoners. Zij zijn de oren en ogen van de gemeentelijke 
samenleving en ze bieden ondersteuning bij het verder brengen 
van de initiatieven. 

• Financiële ondersteuning van burgerinitiatieven in de vorm 
van een leefbaarheidsfonds voor kleine(re) projecten) en een 
cofinancieringsfonds voor grote(re) projecten.
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2. In algemene zin meer verantwoordelijkheid en meer zeggenschap 
voor de burgers. Bijvoorbeeld het recht van overname van een 
voorziening wanneer opheffing of sluiting door de gemeente aan 
de orde is – mits er een deugdelijk exploitatieplan gepresenteerd 
kan worden.

3. Samen met inwoners van buurten en dorpen keuzes maken over:
• De regie ten aanzien van de inrichting en het onderhoud van het 

groen: wat kan en wil een buurt of dorp zélf en wat moet de rol 
van de gemeente zijn?

• De besteding van het geld.
4. Inzetten op duurzaamheid: welke maatregelen kunnen we nemen 

om de openbare ruimte zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te 
richten? Ook hier zoeken we heel nadrukkelijk de samenwerking 
met de burgers.

5. Inzetten op uitstraling en kwaliteit van de dorpscentra; deze vormen 
de visitekaartjes van de woonkernen. Verkeersontlasting is hierbij 
een van onze aandachtspunten. 

6. Een app ontwikkelen die het voor inwoners mogelijk maakt snel en 
eenvoudig klachten te melden en te volgen. 

7. Een verkiezing van ‘De Hogelandster van het jaar’. Op een vaste 
datum wordt iemand in het zonnetje gezet die een bijzondere 
betekenis heeft voor onze gemeente.

 ⇨Helaas ontstaat er leegstand in de 
Heerestraat. Dit heeft gevolgen voor de 
uitstraling. De PvdA wil zich inzetten voor 
‘upgrading’ en vergroening.

BAFLO
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waar nodig uitbreiden.
2. De bereikbaarheid van de regio verbeteren en veiliger maken. 
3. Doorgaand verkeer buiten de dorpen om – indien gewenst.
4. Zorgcentra, bibliotheek, gemeentehuis en gemeentelijke 

voorzieningen voor iedereen bereikbaar maken en houden. Digitaal 
waar het kan, fysiek waar het moet.

5. Een toegankelijke infrastructuur door het onderhoud van stoep, 
straat, vaarweg, kade en beschoeiing adequaat en tijdig uit te 
voeren.

6. Bij (her)inrichting een seniorvriendelijke infrastructuur centraal 
stellen; wat goed is voor senioren is goed voor iedereen.

7. Rond scholen veilige schoolzones creëren. In deze zones geldt een 
parkeerverbod en een maximum snelheid van 30 km/u. Bovendien 
zijn er veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige fietsroutes 
en voldoende fietsstallingen.

8. Carsharing stimuleren.

Alleen al vanwege het grote aantal 
forenzen is de bereikbaarheid 
van de regio economisch gezien 
belangrijk, zowel fysiek (auto, fiets, 
openbaar vervoer) als digitaal 
(breedband). 
Onze gemeente kent veel kleine 
dorpen waarvan de voorzieningen 

steeds meer gecentraliseerd 
worden. De toegankelijkheid 
van die voorzieningen komt 
daarmee onder druk te staan. Voor 
kwetsbare doelgroepen, zoals 
ouderen die weinig mobiel zijn, is 
flexibel en toegankelijk openbaar 
vervoer van essentieel belang. 

Concreet wil de PvdA:
1. Openbaar vervoer tussen de grotere dorpskernen handhaven en 

BEREIKBAARHEID

 ⇨ In de voormalige school is een broedplaats 
van activiteiten ontstaan op het gebied van 
handel in gebruikte spullen, historie, zorg en 
recycling. Het dorp heeft de school voorlopig 
in bruikleen en wil het in de toekomst graag 
kopen. De PvdA wil dat mogelijk maken.

ANDEL
DEN
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De bevolking in Het Hogeland 
krimpt de komende jaren 
naar verwachting licht, de 
mate waarin verschilt per 
dorp. Er komen meer één- en 
tweepersoonshuishoudens. 
Bedum en Winsum varen mee met 
de groei van de stad Groningen. 
Onze dorpen zijn aantrekkelijk als 
woonplaats. De kwaliteit van met 
name de sociale huurvoorraad 
en de goedkope particuliere 

woningvoorraad moet verbeterd 
worden. Het zijn veelal kleine 
woningen met hoge energielasten 
en matig onderhoud. Er moeten 
altijd voldoende huurwoningen 
in de sociale sector beschikbaar 
zijn om aan de vraag te kunnen 
blijven voldoen. Fijn wonen kan 
niet zonder een prettige, goed 
onderhouden openbare ruimte. 
Deze is vanzelfsprekend schoon, 
intact en veilig.

Concreet wil de PvdA:
1. Vanaf het prille begin van planvorming overleggen met de buurt, de 

huurdersorganisatie, de dorpsraad en andere betrokkenen.
2. Het dorp en de buurt zoveel mogelijk zelf hun wijk- en/of 

dorpsagenda laten bepalen.
3. Evenwicht op de woningmarkt ten behoeve van de sociale structuur. 
4. Bouwbeleid voortdurend en adequaat afstemmen op de 

veranderende woningmarkt.
5. Een gevarieerd woningaanbod in de dorpen en wijken; 

goedkope en dure koopwoningen bevinden zich naast sociale 
woningbouwwoningen. 

6. Voldoende sociale huurwoningen voor alle doelgroepen.
7. Doorgaan met slopen, vervangen en verbeteren van de sociale 

huurvoorraad.
8. Gebiedsgerichte plannen ontwikkelen voor de invulling van 

zogeheten rotte kiezen op karakteristieke plekken.
9. Maatregelen invoeren die als doel hebben de kwaliteit van 

goedkope particuliere koopwoningen te verbeteren.
10. Nieuwbouw in de eerste plaats op plekken waar ingebreid kan 

worden. 
11. Aardbevingsbestendig, generatiebestendig en duurzaam bouwen 

integreren. We willen nul op de meter.
12. Ruimte bieden voor particuliere initiatieven die gericht zijn op 

mantelzorg, bijvoorbeeld de bouw van kangoeroewoningen. 
13. Woonzorgzones definiëren waarbinnen ondersteuning en zorg snel 

geboden kan worden. 

WONEN
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14. Nieuwe en experimentele woonconcepten aanmoedigen, zoals 
Knarrenhoven en Tiny Houses. Initiatieven, die sociale cohesie 
bevorderen, worden gestimuleerd.

15. Nieuwbouwlocaties gefaseerd ontwikkelen. 
16. Het Hogeland inrichten en promoten als een aantrekkelijke 

gemeente voor forenzen. 
17. Ondersteuning bieden in de vorm van de starters- en 

blijversleningen.
18. Duurzaamheidsleningen verstrekken, zodat het energieverbruik van 

elk huishouden drastisch kan afnemen.
19. Een expertisepunt voor inwoners die hun woning willen verbeteren. 
20. Jaarlijks de prestatieafspraken met de woningcorporaties evalueren 

en herijken. Zo nodig bouwt de gemeente zelf.
21. Afspraken maken met woningcorporaties over de huisvesting van 

specifieke doelgroepen, zoals huurders met een beperking en 
ouderen. 

22. De woningcorporatie waarderen als een belangrijke partij bij het 
onderkennen en oplossen van problemen binnen gezinnen en 
huishoudens. Zo vinden wij het wenselijk dat de woningcorporatie 
nauw samenwerkt met andere instanties binnen de sociale teams en 
het CJG.

 ⇨De Groene Long wordt beter toegankelijk 
– bijvoorbeeld als wandelgebied – en de 
kwaliteit ervan wordt verbeterd.
 ⇨We steunen de plannen voor een nieuwe 
multifunctionele accommodatie bij 
SV Bedum, maar stellen daarbij twee 
voorwaarden: er moet sprake zijn van grote 
eigen inspanning en bij de ontwikkeling 
en realisatie moeten meerdere lokale 
organisaties betrokken zijn.
 ⇨De melkfabriek hoort bij Bedum. De 
PvdA hecht aan werkgelegenheid. We 
respecteren gemaakte afspraken. Uitbreiding 
moet voldoen aan de hoogst haalbare 
planologische eisen.

BEDUM
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DUURZAAMHEID
Als we de wereld leefbaar 
willen houden dan is het 
een absolute noodzaak om 
duurzaamheid structureel op de 
politieke agenda te zetten. Op 
lokaal niveau gaat het dan om 
beslissingen over bijvoorbeeld 
woningbouw, economie en 
afvalinzameling. Specifiek voor 
Het Hogeland, waar de bevolking 
geconfronteerd wordt met de 
gevolgen van de gaswinning, is 
de energievoorziening een (extra) 
belangrijk thema. 

De PvdA kiest voor 
geleidelijke transitie naar 
nieuwe energievormen en 
wil meer regie en ruimte voor 
burgerinitiatieven. Daarbij is het 
voor ons vanzelfsprekend dat 
de ontwikkelingen geen afbreuk 
mogen doen aan de uniciteit 
van het Hogelandster landschap. 
Daarom grijpen we elke kans aan 
om de 380KV-stroomlijn zoveel 
mogelijk ondergronds te laten 
aanleggen.

Energietransitie
Concreet wil de PvdA:

1. De gaswinning tot nul terugbrengen.
2. Zo snel en volledig mogelijk overstappen op duurzame energie 

voor gemeentelijke gebouwen, voertuigen, openbare verlichting 
etcetera. Een hechte samenwerking met ondernemers, instellingen 
en het (beroeps)onderwijs moedigen we aan. 

3. 0 op de meter als uitgangspunt voor alle gemeentelijke gebouwen. 
Voor de bestaande gemeentelijke gebouwen willen we energielabel 
B instellen als absoluut minimum. Bij andere bouwinitiatieven willen 
we de hoogst mogelijke eisen stellen aan de energieprestaties.

 ⇨Westernieland worstelt met de veiligheid en 
het parkeren in het dorp. De PvdA vindt het 
belangrijk dat plannen worden uitgevoerd 
waarbij goed rekening is gehouden met de 
verschillende belangen.  

NIELAND
WESTER
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4. Géén aanleg van gasleidingen als uitgangspunt voor nieuwe 
woningbouwgebieden. 

5. Ruimte voor initiatieven op het gebied van duurzaam 
energieproductie zoals warmtenetten, zonne-energie, aardwarmte 
en windenergie. 

• De voorkeur gaat daarbij uit naar kleinschalige initiatieven vanuit 
de eigen gemeenschap zoals buurt- en dorpscoöperaties en 
bewegingen als Grunneger Power.

• Bij zowel klein- als grootschalige initiatieven zijn draagvlak in 
de omgeving en (economisch) voordeel voor onze inwoners 
belangrijke uitgangspunten.

6. Burgers ondersteunen die collectief de energiehuishouding van hun 
woningen willen verbeteren.

7. Werk maken van de wettelijke verplichting voor bedrijven om 
duurzaamheidsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar 
door te voeren.

8. Onderzoeken in hoeverre slimme systemen ingezet kunnen worden 
om energieverbruik terug te dringen en kosten te besparen. 
Bijvoorbeeld straatverlichting op variabele sterkte, lokale energy 
grids (duurzame energienetwerken) en warmteterugwinning uit 
afvalwater.

9. Realisatie van dorpscoöperaties die het gebruik van duurzame 
energie stimuleren en faciliteren.

 ⇨We willen graag dat het Berlagehuis 
opengesteld wordt voor publiek. PvdA Het 
Hogeland spant zich daartoe in.

USQUERT
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Omgaan met afval 
Concreet wil de PvdA:

1. Aansluiten bij de beweging naar een circulaire economie. Daarbij 
richten we ons in eerste instantie op het verminderen van afval en in 
tweede instantie op hergebruik van materialen.

2. Inwoners (nog meer) stimuleren om recyclebare afvalstromen 
(papier, glas, textiel, plastic) te scheiden. 

3. Innovatieve oplossingen toepassen bij inzameling en 
verwerking van afval. Betere resultaten en een gunstige prijs- 
kwaliteitverhouding zijn daarbij de uitgangspunten. In dit verband 
willen we de mogelijkheden onderzoeken voor het (aanvullend) 
plaatsen van ondergrondse vuilcontainers waar inwoners op 
zelfgekozen momenten hun afval kwijt kunnen.

4. Ruimte geven aan buurt- en dorpsinitiatieven die bijdragen aan 
(bijvoorbeeld) vermindering van afval of het opruimen van zwerfvuil.

 ⇨Zoutkamp is een hechte visserijgemeenschap 
met eigen tradities en gebruiken. We hebben 
oog voor die eigenheid en komen tegemoet 
aan de wens voor meer groen in het dorp.

KAM
P

ZOUT
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GASWINNING 
De veiligheid is in het geding 
en daarom wil de PvdA dat de 
gaswinning voortvarend wordt 
afgebouwd naar nul.  We houden 
daarbij nadrukkelijk de vinger aan 
de pols.

We werken samen aan een 
veilig, leefbaar, sterk en sociaal 
Het Hogeland. We willen samen 
vooruit. Dat betekent dat we de 
gevolgen van de winning, de 

schade en ellende ombuigen naar 
kansen en perspectief.

Gas terug betekent ook: nieuwe 
energie. De PvdA wil naar een 
energieneutrale gemeente 
waarin het gebruik van fossiele 
brandstoffen plaatsmaakt 
voor groene vormen van 
energieconsumptie. We staan 
positief tegenover initiatieven op 
dat punt. 

Concreet wil de PvdA:
1. De volledige beëindiging van de gaswinning en de transitie naar 

een duurzame samenleving. 
2. Inwoners nauw betrekken bij de planvorming en uitvoering. Het 

gaat immers over hún toekomst en woonwensen. Zo mogelijk 
krijgen de inwoners de regie, bijvoorbeeld bij het inrichten van 
openbare ruimte.

3. De kansen van de regio benutten bij de invulling van de 
versterkingsopgaven en de leefbaarheidsprogramma’s. 

4. We werken daarbij in de regio samen met overheden, ondernemers 
en kennisinstellingen.

5. Een breed opgezet regiofonds, een fonds dat óók kan worden 
aangewend voor immateriële zorg en ondersteuning van kinderen 
en volwassenen.

HOORN

 ⇨Het dorpsinitiatief om het terrein bij de oude 
gymzaal te verbeteren ondersteunen we. Elk 
dorp heeft recht op een eigen verblijfs- en 
recreatiegebied.
 ⇨De komst van het kunstencentrum De Ploeg 
in de voormalige Sint Josefschool dragen we 
een warm hart toe.

WEHE DEN
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6. Een soepele en snelle afhandeling van schadeherstel en versterking. 
Dus geen juridisch gedoe, duidelijke regels en een goede 
begeleiding van de burgers. 

7. Volledige vergoeding van alle geleden schade.
8. De inwoners alle mogelijke faciliteiten bieden voor de 

versterkingsopgave.
9. Sloop, nieuwbouw en versterkingsopgaven moeten worden 

beoordeeld tegen het beeld van een aantrekkelijke woonomgeving
10. Royale uitkoopregelingen.
11. Cultureel erfgoed, monumenten en beeldbepalende gebouwen 

moeten worden beschermd, hersteld en versterkt.
12. De opgaven benutten om inwoners met een afstand tot de 

arbeidsmarkt maximale kansen op een baan te bieden. 
13. Lokale (bouw)ondernemers maximale kansen bieden, bijvoorbeeld 

bij schadeherstel.
14. Vestiging in de Eemshaven van een bedrijvencentrum voor 

energietransitie.
15. Een Energiefonds dat leningen en subsidies verstrekt en 

ondersteuning biedt aan inwoners, woningcoöperaties en bedrijven 
bij verduurzaming.

16. Inwoners met een smalle beurs de gelegenheid geven mee te 
kunnen doen, zodat ook hún woonlasten kunnen worden beperkt.

17. Een gemeente als krachtig pleitbezorger voor de veiligheid van haar 
burgers en de leefbaarheid van Het Hogeland.

 ⇨Pieterburen is een toeristische trekpleister. 
De activiteiten staan soms op gespannen voet 
met de leefbaarheid.  Daar hebben we oog 
voor. Laten we zorgen dat het voor iedereen 
leefbaar blijft.

BUREN
PIETER
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WERK, INKOMEN EN ECONOMIE
De PvdA is de partij van werk; een 
eigen inkomen leidt niet alleen 
tot financiële zelfstandigheid 
maar ook tot sociale en 
maatschappelijke participatie. Je 
doet mee! Gelukkig zijn de meeste 
inwoners van Het Hogeland aan 
het werk. Toch staan er nog altijd 
te veel mensen aan de kant. De 
PvdA wil daarom inzetten op 
garantiebanen, op het bevorderen 
van regionale economische 
activiteit en op beloning van 
vrijwillige maatschappelijke 
werkzaamheden. 

Daarnaast willen we de 
beleidsruimte in de Participatiewet 
maximaal benutten voor 
experimenten met het activeren, 
opleiden en aan het werk houden 

van mensen, bijvoorbeeld door 
combinaties van leren en werken 
mogelijk te maken. De gemeente 
moet als werkgever het goede 
voorbeeld geven, met name 
door beleid te voeren in de geest 
van de Participatiewet en door 
haar aandeel in de landelijke 
banenafspraak na te komen.  

Grote economische kansen 
zien wij in de ontwikkeling 
van de vrijetijdssector. Met 
name de Wadden en het 
Lauwersmeergebied bieden 
unieke culturele en recreatieve 
mogelijkheden. Ook de ligging 
ten opzichte van Groningen 
en de sterke verbondenheid 
tussen de stad en Het Hogeland, 
beoordelen we als gunstig voor 
ons economisch perspectief. 

Concreet wil de PvdA:
1. Zoveel mogelijk mensen aan regulier werk helpen en 

vrijwilligerswerk in het kader van leerwerktrajecten erkennen door 
deze te belonen. 

2. De beleidsruimte die de Participatiewet biedt maximaal benutten 
om te experimenteren met bonussen en flexibele arrangementen 
rond werk, inkomen en opleiden   

3. We hechten aan Werkplein Ability en Stichting Werk op Maat. 
Deze organisaties zijn onmisbaar voor beschut werken en als 
leerwerkbedrijf. 

4. Een eerlijk salaris voor iedereen.  
5. Gemeentelijke beheer- en onderhoudstaken zo mogelijk niet 

uitbesteden aan marktpartijen. 
6. Social return als een vast onderdeel van aanbestedingsprocedures. 
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7. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:
• Landelijke banenafspraak nakomen; 
• Uitbreiding van werkgelegenheid in zowel de publieke als de 

private sector. We willen daarover bindende afspraken maken 
met andere regionaal opererende partijen, bijvoorbeeld over het 
creëren van leerwerkplekken en garantiebanen. 

8. Het openbaar vervoer tussen de Hogelandster woonkernen en 
Groningen optimaliseren.

9. Streven naar duurzame landbouw waarbij we boeren stimuleren aan 
agrarisch natuurbeheer te doen en energie op te wekken. Tevens 
willen we streekmarkten stimuleren. 

10. Economische en infrastructurele versterking van de haven 
in Lauwersoog om zowel de visserij als de vrije tijdssector te 
stimuleren. 

11. Het Lauwersmeer is van grote recreatieve waarde. We steunen het 
Unesco Werelderfgoed Dark Sky Park.

12. Inzetten op economische versterking van De Eemshaven.
13. Investeren in goede en veilige wandel- en fietspaden en 

waterwegen
14. Intensivering van de samenwerking met ondernemers om de 

recreatieve, culturele en toeristische mogelijkheden van Het 
Hogeland maximaal te benutten.

15. Goede faciliteiten bieden voor de vestiging van bedrijven. 
16. Gelijke beloning voor gelijk werk voor mannen en vrouwen. 
17. Keuzevrijheid voor winkeliers om hun zaak op zondag open te 

stellen.

KANTENS

 ⇨Dorpshuizen zijn ontmoetingsplekken 
in onze dorpen. We vinden dergelijke 
voorzieningen erg belangrijk. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het Schienvat in Kantens. 
We steunen bewonersinitiatieven om de 
exploitatie duurzaam en financieel gezond te 
houden.
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ZORG EN WELZIJN
Iedere burger van Het Hogeland 
moet kunnen rekenen op de best 
mogelijke zorg en het hoogst 
haalbare welzijnsniveau. Om aan 
dat PvdA-standpunt een praktisch 
gevolg te geven, is het uiteraard 
noodzakelijk dat de gemeente 
haar taken effectief uitvoert. 
Daarnaast vinden wij het belangrijk 
dat alle betrokken partijen 
goed samenwerken. Alleen op 
die manier is het mogelijk een 
zorgzame gemeente te realiseren 
en te bestendigen; een soepele 
samenwerking genereert de

hoogste graad van dienstverlening 
en voorkomt dat mensen en 
instanties te zwaar belast worden. 
Met name de grenzen van 
mantelzorgers moeten we 
goed bewaken. De PvdA ziet de 
gemeente dan ook niet alleen 
als een uitvoerder maar ook als 
een regisseur van curatieve én 
preventieve zorg- en welzijnstaken. 
Bovendien zijn we van mening 
dat de gemeente alles moet 
doen wat binnen haar bereik ligt 
om mensen met een beperking 
maximaal te laten participeren in 
de samenleving. 

Zorg
De PvdA vindt het belangrijk dat de zorg voor iedereen bereikbaar, 
toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar is. Kwaliteit, maatwerk en 
persoonlijk contact zien wij daarbij als de belangrijkste kernwaarden. 

Concreet willen wij:    
1. Dorpsloketten inrichten waar mensen met hun zorgvraag terecht 

kunnen. 
2. Volwaardige (digitale) zorg op afstand wanneer een fysiek 

dorpsloket niet mogelijk is.
W

INSUM

 ⇨De PvdA wil dat de nieuwe gemeente,  
vv Winsum, kv DWA/Argo en hc Winsum 
de mogelijkheden onderzoeken om op het 
nieuwe sportpark te komen tot de realisatie 
van een leerwerkbedrijf. De PvdA wil het 
leerwerkbedrijf bij Winkheem voorzetten.
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3. Huisartsenposten in stand houden.
4. Een stimulerende, adviserende en faciliterende gemeente bij 

nieuwe burgerinitiatieven. 
5. Optimale samenwerking tussen gemeente, professionals en 

vrijwilligers: één cliënt, één plan en één regisseur.
6. Een uitvoerende maar ook regisserende gemeente bij zorgtaken.
7. Het aanvragen van zorg zo gemakkelijk mogelijk maken.
8. Anticiperen op het toenemende aantal dementerende ouderen. 
9. Scholing van (aankomende) hulpverleners op het gebied van tijdige 

signalering en preventie om zwaardere problematiek binnen de 
WMO en Jeugdhulp te voorkomen.

10. Inzet van zogeheten respijtzorg: tijdelijke vervanging van 
mantelzorgers door professionele hulpverleners. 

11. Bij aanbestedingen heldere eisen formuleren waarbij de belangen 
van de doelgroep altijd leidend zijn. Prijs-kwaliteit, ondersteuning 
voor mantelzorg(ers) en persoonlijk contact zijn zaken waar we 
onder meer op sturen.

12. Het slechten van financiële drempels die mensen in de weg staan 
om van de juiste zorg gebruik te kunnen maken. 

BUREN

 ⇨Coöperatie Klooster en Buren is het gelukt 
om zorg dichtbij huis te organiseren. 
Kleinschaligheid en loskomen van hokjes 
denken staan centraal. We vinden het 
belangrijk dat dit initiatief ook elders in 
onze gemeente een kans krijgt.

KLOOSTER
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Welzijn
Bescherming, zelfredzaamheid, participatie en zorg voor elkaar. Dat zijn 
onze speerpunten binnen het welzijnsdomein. We willen dat tot stand 
brengen door problemen vroegtijdig te signaleren, te benoemen en op 
te lossen. 

Concreet willen wij:
1. Welzijnsmedewerkers en vrijwilligers inzetten voor het monitoren 

van problemen.
2. Straatcoaches en opbouwwerkers inzetten om mensen met elkaar te 

verbinden en (dreigende) knelpunten op te lossen. 
3. De zelfstandigheid en autonomie van deze maatschappelijke 

hulpverleners waarborgen zodat ze snel en adequaat kunnen 
handelen.

4. Een gezonde leefstijl bevorderen; gezond eten, bewegen en 
stoppen met roken. Kinderen en jongeren rekenen we hierbij tot 
onze belangrijkste doelgroepen. Vooral via het onderwijs willen we 
hen bereiken. 

5. Eenzaamheid bestrijden. Het stimuleren en faciliteren van buurt- en 
ontmoetingsactiviteiten zijn de middelen die we daarvoor in willen 
zetten.

6. Een uitgebreide inclusiviteits-agenda samenstellen en uitvoeren 
zodat mensen met een beperking maximaal de mogelijkheid 
krijgen mee te doen in onze samenleving. We zoeken daarbij heel 
nadrukkelijk de samenwerking met de verschillende doelgroepen.  

 ⇨Dorpsbelangen heeft het initiatief genomen 
om op basis van collectief particulier 
opdrachtgeverschap woningen te bouwen 
op het voormalige voetbalveld. De PvdA 
juicht dergelijke initiatieven toe en wil dit 
faciliteren.
 ⇨De wens om de molen voor het dorp te 
behouden verdient ondersteuning.

ADORP
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ARMOEDE EN SCHULDHULPVERLENING
Mensen die in armoede leven 
hebben het zwaar. Een gebrek 
aan financiële middelen staat 
ontwikkeling in de weg en leidt 
niet zelden tot een sociaal en 
maatschappelijk isolement. 

Een leven dat zich voltrekt op 
het absolute bestaansminimum 
betekent onder meer geen 
toegang tot het verenigingsleven, 
geen vakanties en geen geld voor 
verjaardagscadeautjes. 

De PvdA wil zich dan ook inzetten 
voor iedereen die vanwege 
armoede buiten de boot valt. 
Kinderen, die het meest kwetsbaar 
zijn, verdienen wat ons betreft 
extra aandacht. Het onderwijs 
zien we als een belangrijk middel 
om armoedeproblematiek te 
voorkomen en te doorbreken. 
Omdat armoede vaak gepaard 
gaat met schulden, wil de PvdA 
zich hard maken voor een 
effectief en eerlijk ingerichte 
schuldhulpverlening. 

Concreet willen wij:
1. Samenwerken met relevante partijen – zoals sociale teams – om 

armoede in een vroeg stadium te signaleren zodat problematische 
schulden voorkomen kunnen worden.

2. Meer aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals werkende 
armen, stapelaars van inkomens, arme ouderen en alleenstaanden. 

3. Bijzondere aandacht voor kinderen. Bijvoorbeeld door (intensiever) 
samen te werken met organisaties als het jeugdcultuurfonds, het 
jeugdsportfonds, Stichting Leergeld en onderwijsinstellingen.

4. Exclusieve samenwerking met gecertificeerde bewindvoerders. 
5. Door de gemeente gefinancierde cursussen organiseren op het 

gebied van financiële zelfredzaamheid voor burgers die kampen 
met problematische schulden.

6. Géén enkelvoudige inzet van incassobureaus maar 
oplossingsgerichte en duurzame hulp voor mensen met 
problematische schulden.

7. In samenwerking met scholen lessen opzetten over financiële 
zelfredzaamheid voor jongeren om te voorkomen dat ze zich in de 
schulden steken. 

8. Een passende oplossing voor iedereen die kampt met 
laaggeletterdheid of analfabetisme. (De uitbreiding van) taalhuizen 
is een van de middelen die we voor dit doel willen inzetten.

9. Marktwerking in de schuldhulpverlening (blijven) tegengaan.
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10. De bekendheid over en het bereik van minimaregelingen 
maximaliseren.  

11. De voedselbank en kledingbank blijven ondersteunen. Tegelijkertijd 
willen we er alles aan doen om de noodzaak voor deze instellingen 
weg te nemen. 

12. Investeren in reïntegratie en omscholing om mensen weer richting 
werk te begeleiden. 

13. Behoud van uitkering voor mensen die zich willen (bij)scholen om 
uit de armoede te raken.

14. Het besteedbaar inkomen als indicator voor het armoedebeleid en 
niet het bruto-inkomen.  

15. Een minimabeleid met een inkomensgrens die ligt op 130% van het 
bijstandsminimum. Op die manier is het mogelijk werken lonend te 
maken. 

16. Voordelen voor minima, zoals het kwijtschelden van 
afvalstofheffingen, onverkort handhaven. 

17. Sport- en cultuurvoorzieningen voor iedereen toegankelijk maken. 
Meedoen is ons credo. 

18. Vereenvoudiging van de toegang tot de schuldhulpverlening. 

OOG

 ⇨De PvdA hecht aan de haven en het 
Lauwersmeer. Visserij en recreatie worden 
verder ontwikkeld. Het wereld Erfgoed 
Centrum heeft onze steun. De veiligheid 
van de Strandweg willen we verbeteren.

LAUWERS
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JEUGD EN JONGEREN
De PvdA wil dat elk kind – 
ongeacht afkomst en achtergrond 
– maximale kansen krijgt op 
persoonlijk geluk, maatschappelijk 
welzijn en individuele ontplooiing. 
Daarom willen wij fors investeren 
in uitstekend onderwijs, ruime 
opvangmogelijkheden en een 
breed aanbod van cultuur- en 
sportvoorzieningen en -activiteiten. 

Dat is hard nodig. Niet alleen 
omdat we de Hogelandster 
jeugd als geheel maximale 
toekomstkansen willen bieden 
maar ook en vooral omdat afkomst 
en achtergrond steeds meer de 
kwaliteit van leven dreigen te 
bepalen. Dat betekent voor een 
groeiende groep kinderen dat ze 

in armoede opgroeien en dat ze 
onvoldoende kans krijgen zich te 
ontwikkelen. Voor een belangrijk 
deel van hen is zelfs professionele 
ondersteuning vereist; goed 
functionerende jeugdzorg is voor 
deze groep essentieel om hun 
leven op het juiste spoor te krijgen 
en te houden. 
Binnen de jeugdzorg wil de PvdA 
inzetten op vroegsignalering en 
preventie van jeugdproblematiek. 
Gemeente (leerplicht, RMC), 
(jeugd)zorg en onderwijs 
werken daarin nauw samen 
zodat de daadwerkelijke hulp en 
ondersteuning zich primair richt op 
het kind en zijn directe omgeving. 
De verbinding tussen preventie en 
jeugdhulp willen we verbeteren.

Jongeren
Voor de PvdA betekent dit concreet dat:  

1. We jongeren en hun ouders actief betrekken bij zowel onze 
planvorming rond jeugdbeleid als de uitvoering ervan. 

2. We in overleg gaan met Jimmy’s om te bespreken hoe zij van 
meerwaarde kunnen zijn in onze gemeente.

 ⇨ In verschillende dorpen dreigt verpaupering 
en leegstand. We maken daarom voor 
die dorpen een aanpak om de situatie te 
verbeteren. Daarbij worden indien nodig 
ook eisen gesteld. Achterstallig onderhoud 
moet worden aangepakt.  Een dorp zoals 
Uithuizermeeden moet mooi blijven.

M
EEDEN

UITHUIZER
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3. We uitgaan van de kracht van de eigen mogelijkheden van ouders 
en kinderen.

4. We jongeren in hun eigen leefomgeving een eigen plek bieden, 
bijvoorbeeld door te zorgen voor ruime speel- en beweegruimte in 
de woonwijken en -gebieden. 

5. We intensief willen samenwerken met het bedrijfsleven, het 
(beroeps)onderwijs en de gemeentelijke overheid om de kwaliteit, 
de kwantiteit en het innovatief vermogen van leerwerkplekken te 
optimaliseren. 

6. We intensief willen samenwerken met scholen, 
kinderopvangorganisaties, huisartsen en jeugdgezondheidszorg om 
een gezonde levensstijl te stimuleren. 

7. We streven naar een rookvrije generatie.
8. We ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om in 

georganiseerd verband te sporten of mee te doen aan culturele 
activiteiten.  

Jeugdzorg
Voor de PvdA betekent dit concreet dat:  

1. We het Centrum voor Jeugd en Gezin willen laten fungeren als: 
• Basis voor kinderen, jeugdigen en hun ouders;
• Verbindende schakel tussen alle jeugd- en 

kindvoorzieningen, zoals kinderopvangorganisaties, scholen, 
jeugdgezondheidsorganisaties en huis- en kinderartsen. 

2. We de sociale teams willen uitrusten met voldoende expertise op 
het gebied van jeugd-GGZ, kindermishandeling en kinderen met 
een verstandelijke beperking. 

W
EER

 ⇨Na de realisatie van de rondweg om 
Mensingeweer heeft het dorp een ander 
karakter gekregen. De komende periode 
staat niet meer het verkeer centraal, maar 
het mooie en groene karakter van het dorp.

MENSINGE
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3. We (regionale) samenwerking tussen gemeente, scholen, 
consultatiebureaus en verloskundigen stimuleren om de 
mogelijkheden voor vroegsignalering en preventie te 
maximaliseren. 

4. We integraal jeugdbeleid ontwikkelen voor kinderen van 0 tot 23 
jaar, inclusief prenatale zorg.  

5. We uitgaan van een integrale zorgaanpak: één gezin, één regisseur 
één plan. Deze aanpak moet vooral gericht zijn op het voorkómen 
van alcohol- en drugsmisbruik, pestgedrag op scholen, seksueel 
misbruik, vechtscheidingen en schoolverzuim.

6. Ouders het recht geven op een familiegroepsplan, zodat ze samen 
met hun netwerk de regie houden over de hulpverlening voor hun 
kind.

7. We ervoor zorgen dat kinderen van ouders met psychische 
problemen extra aandacht en bescherming krijgen.

8. We de veiligheid van kinderen boven alles stellen en zorgen voor 
goede en voldoende opvangvoorzieningen. 

9. We gerichte aandacht geven aan specifieke vraagstukken van 
migrantenjongeren.  

10. We voorkomen dat jongeren die niet meer op school zitten en niet 
(meer) werken uit beeld raken.

 ⇨De sterke Eemshaven is van groot 
economisch belang. Voor de inwoners van 
Oudeschip heeft dit echter ernstige gevolgen. 
Voor hen moet een goede uitkoopregeling 
komen.

SCHIP

OUDE
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ONDERWIJS
De gemeente Het Hogeland krijgt 
de komende jaren te maken met 
bevolkingsveranderingen. De 
PvdA kiest in deze ontwikkeling 
voor kwaliteit van onderwijs, 
clustering van expertise en het 
terugdringen van werkdruk voor 
leerkrachten. Verder staan we 
voor een veelkleurig aanbod 
van het onderwijs, waarbij de 
toegankelijkheid gewaarborgd 
is. Dat vereist een constructieve 
dialoog tussen ouders en 
professionals waarbij respect voor 
elkaars levensbeschouwing een 

vanzelfsprekende voorwaarde is.
Om de kans op werk te 
maximaliseren, is het van groot 
belang dat leerlingen kennis 
maken met vakken die aansluiten 
op de (regionale) arbeidsmarkt, 
bijvoorbeeld vakken die gericht 
zijn op en een relatie hebben met 
techniek en zorg. 

Ook de bereikbaarheid is voor 
ons een belangrijk punt: kinderen 
moeten zonder logistieke 
problemen veilig naar school 
kunnen. 

Concreet wil de PvdA:
1. Investeren in kindcentra of brede scholen waar verschillende 

voorzieningen onder een dak gebracht zijn. Naast een school 
bijvoorbeeld: een crèche, een buurthuis en een bibliotheek. We 
hebben daarbij oog voor een goede en veilige bereikbaarheid.

2. De schoolbesturen stimuleren met een plan voor de toekomst te 
komen. Doel: de vitaliteit en kwaliteit van het onderwijs op peil 
houden voor de gehele gemeente, rekening houdend met een 
teruglopend leerlingaantal. 

 ⇨De nieuwe school Groenland vormt samen 
met MFA De Kern het kloppend hart van 
Zuidwolde.

W
OLDE

ZUID
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3. Openbare en bijzondere scholen stimuleren om intensief samen 
te werken, bijvoorbeeld door het aanstellen van (brede school) 
coördinatoren die zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten 
regelen. 

4. Investeren in veilige, aardbevingsbestendige en aantrekkelijke, 
moderne gebouwen – scholen én kindcentra en brede scholen. 
Alle gebouwen moeten voldoen aan de keurmerkeisen van Frisse 
School die staan voor een gezond binnenklimaat en een laag 
energieverbruik.

5. Veiligheid in en rondom de scholen waarborgen. Dat gaat zowel 
om fysieke veiligheid in het verkeer als om persoonlijke en sociaal-
maatschappelijke veiligheid. 

6. Een gezonde schoolomgeving: gezonde voeding, rook-, drugs- en 
alcoholvrij. Dat geldt niet alleen voor de gebouwen maar ook voor 
de (openbare) ruimte(s) in de buurt van scholen.

7. Inspelen op de arbeidsmarkt. Wij steunen initiatieven om in het 
onderwijs beroepen en opleidingen onder de aandacht te brengen 
die meer kans op werk bieden. Samenwerking met schoolbesturen 
om onderwijsprogramma’s flexibel in te richten op maatschappelijke 
trends, juichen wij toe.

8. De mogelijkheden voor het vervullen van (buiten)regionale 
maatschappelijke stages vergroten. Een moderne variant van 
loopbaanoriëntatie waardoor jongeren hun blikveld kunnen 
verruimen en hun toekomstkansen vergroten. 

 ⇨Ontwikkelingen sluiten aan bij het 
prachtige karakter van het dorp. Dat geldt 
ook voor de sociale woningbouw, die 
gerealiseerd wordt met streekgebonden 
architectuur.

DENDAM
ONDER



PvdA het hogeland - 33 - verkiezingsprogramma

9. Volwassenen in een uitkeringssituatie actief stimuleren een 
opleiding te volgen die aansluit bij de arbeidsmarkt. We 
zoeken daarbij de grenzen van de wettelijke mogelijkheden 
op. Bijvoorbeeld in arrangementen waar leren met behoud van 
uitkering mogelijk is. Hierbij wordt intensief samengewerkt tussen 
de sociale dienst, het UWV, de regionale kennisinstellingen, 
bedrijfsleven en arbeidsbemiddelaars. 

10. Laaggeletterden stimuleren en helpen hun digitale vaardigheid en 
hun lees- en schrijfvaardigheid te vergroten met als doel hun sociale 
redzaamheid en hun kans op (beter) werk te vergroten.

11. Werkgevers stimuleren het niveau van (digitale) geletterdheid 
van hun medewerkers minimaal op peil te houden. Dit bevordert 
arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, ook 
in tijden van arbeidskrapte.

12. Goede samenwerking tussen scholen, sociale teams en andere 
professionele begeleiders. Op die manier kunnen de leraren zich 
maximaal richten op hun onderwijstaak en krijgt elke leerling de 
kans zich optimaal te ontwikkelen.

13. Een regionale aanpak in het voorkómen van voortijdig 
schoolverlaten. 

14. Financiële drempels voor het volgen van een studie of stage 
wegnemen. De regels en voorwaarden worden afgestemd 
met Stichting Leergeld, de provincie en de scholen. Dit is met 
name bedoeld voor kinderen uit minimagezinnen (onder 130% 
bijstandsniveau).

 ⇨De kracht van Noordpolderzijl is de 
combinatie van weidsheid en toeristische 
kleinschaligheid. Dat willen we vooral zo 
houden.

ZIJL
NOORDPOLDER
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SPORT EN BEWEGEN
Voor de PvdA zijn sport en 
bewegen altijd belangrijke thema’s 
geweest. Niet alleen omdat 
beweging een basisvoorwaarde 
vormt voor een gezond leven 
maar ook omdat het stimulerend 
werkt voor lichaam en geest. 
Een bloeiend verenigingsleven 
vergroot bovendien de 

leefbaarheid van dorp en 
platteland.  

De PvdA koestert de bestaande 
sportvoorzieningen.  Mede 
vanwege de veranderende 
bevolkingssamenstelling willen 
wij investeren in slimme en 
innovatieve burgerinitiatieven.  

Concreet wil de PvdA: 
1. De inzet van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen 

intensiveren.
2. De financiële ondersteuning voor sport maximaliseren.
3. Kostenbesparingen stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld door:

• Het investeren in duurzaamheid;
• Het toepassen van energiebesparende maatregelen.

4. Samenwerking stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld door:
• Nog meer in te zetten op Sportdorpen: een 

samenwerkingsverband van verenigingen en andere lokale 
partijen in een wijk of dorpskern;

• De (sport)banden tussen gemeente en het basisonderwijs te 
intensiveren.

5. Alle kinderen maximaal de gelegenheid bieden zwemlessen te 
volgen. 

6. Zelfwerkzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap 
stimuleren. Dat geldt ook voor sportaccommodaties en 
sportfaciliteiten.

7. Beheerders van sportvoorzieningen meer handelingsvrijheid bieden 
zodat ze snel en flexibel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

8. Uitbreidingen van bestaande voorzieningen in de openbare ruimte 
zoals wandelpaden en fietspaden.
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KUNST EN CULTUUR
Cultuur gaat over wie we zijn 
en wie we kunnen zijn, waar we 
vandaan komen en waar we 
naartoe gaan. Cultuur gaat over 
onze drijfveren en motieven en 
is van essentieel belang voor de 
leefbaarheid in dorpen, buurten 
en wijken. In onze gemeente kent 
cultuur een grote verscheidenheid; 
musea, de muziekscholen, 
cultuurpodia, omroepen en 
cultuureducatie zijn daar mooie 
voorbeelden van. Elke uitingsvorm 
is wat ons betreft van waarde. We 
koesteren bovendien ons unieke 
weidse cultuurlandschap. 

De PvdA vindt het daarom 
belangrijk dat kunst en cultuur 
voor iedereen toegankelijk en 
betaalbaar is.  Dat kan onder meer 
door denkkracht te bundelen en 
(creatieve) innovaties voor een 
breder publiek toegankelijk te 
maken. De overheid speelt daarbij 
een helpende en faciliterende rol. 

We beschikken over prachtige 
parels, die we structureel van een 
gezonde financiële basis willen 
voorzien. Op die manier leren 
inwoners én toeristen onze rijke 
cultuurhistorie kennen en kunnen 
ze er optimaal van genieten. 

Concreet wil de PvdA:
1. Blijven investeren in (bestaande) culturele voorzieningen; voor de 

aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente zijn deze 
voorzieningen essentieel.  

2. Bewoners cultureel stimuleren, met name in buurten en dorpen 
en op die plekken waar deelname aan culturele activiteiten niet 
vanzelfsprekend is.

 ⇨Als de Noordwolders het wensen, gaan we 
samen met hen de eigenaar onderzoeken of 
het terrein Bulthuis verbeterd kan worden.

W
OLDE

NOORD
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3. Alle inwoners optimale mogelijkheden bieden om zonder financiële 
obstakels deel te nemen aan de culturele samenleving.

4. Voor alle kinderen en jongeren een structureel aanbod op het 
gebied van kunstzinnige vorming en cultuuronderwijs, binnen- en 
buitenschools.

5. Cultuureducatie voor kinderen en jongeren hoog op de agenda 
plaatsen. Cultuureducatie moet toegankelijk en betaalbaar zijn als 
onderdeel van het kindpakket.

6. Bibliotheken inrichten als laagdrempelige ontmoetings- en 
leerplaatsen. Dat betekent dat ze niet alleen een toegankelijk 
vindplaats van informatie moeten zijn maar ook dat ze een 
actieve bijdrage leveren aan de bestrijding van analfabetisme en 
laaggeletterdheid. Verder willen we dat de bibliotheken beschikken 
over een permanente en open wifi-verbinding.  

7. Muziekonderwijs en –activiteiten zoveel mogelijk concentreren 
binnen multifunctionele gebouwen waar onderwijs, sport, cultuur 
en welzijn effectief samenwerken. Eenrum biedt wat dat betreft een 
mooi voorbeeld.

8. Cultureel erfgoed behouden voor volgende generaties; kennis 
over ons culturele erfgoed helpt jongeren bij het vinden van hun 
identiteit. 

9. De zichtbaarheid van het kunstzinnig en cultureel erfgoed van Het 
Hogeland verbeteren door middel van interactieve routes en een 
gids. Deze zichtbaarheid stimuleert interactie en samenwerking én 
het cultureel bewustzijn van zowel inwoners als toerist.

10. Culturele instellingen stimuleren zelf actief op zoek te gaan naar 
bronnen van financiering; cultureel ondernemerschap moedigen we 
aan. 

 ⇨Warffum geniet landelijke bekendheid door 
Op Roakeldais. De PvdA koestert dergelijke 
tradities. De nieuwe gemeente Het Hogeland 
dient zo’n evenement te steunen. 

W
ARFFUM
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11. Een cultureel platform creëren dat op professionele wijze 
verbindingen legt en een vast aanspreekpunt heeft binnen 
de gemeente. Dit platform vormt tevens een belangrijke 
gesprekspartner voor professionals in onderwijs, zorg en welzijn, 
sport, toerisme en het bedrijfsleven. 

12. Een cultureel podium creëren in de gemeente Het Hogeland. Dit 
podium biedt ruimte aan publieke kunst- en cultuuractiviteiten.

13. Amateurkunst stimuleren en er waardering voor tonen. 
14. Jonge startende kunstenaars in hun bestaan als zzp’er 

ondersteunen. Bijvoorbeeld door hen te helpen bij het ontwikkelen 
van hun ondernemerschap en door regelgeving te versimpelen.

15. Diensten van bedrijven en zzp’ers in de creatieve sector naar waarde 
belonen.

16. Eén lokale radio- en tv-omroep die op dagelijkse basis uitzendingen 
verzorgt voor en over Het Hogeland.

 ⇨Ulrum staat met het dorpsinitiatief op 
de kaart. De dorpsbewoners hebben het 
initiatief, maar de gemeente het Hogeland 
zal Dörpszorg wat ons betreft blijven steunen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto van het op dit moment in aanbouw zijnde nieuw Ontmoetingspunt in Ulrum aan de kerkstraat. 
In december zal het nieuwe onderkomen worden opgeleverd. 

WELZIJN  -  ZORG -  WONEN 

ULRUM
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DIENSTVERLENING EN DEREGULERING 
De gemeente Het Hogeland is een 
nieuwe gemeente. De PvdA wil 
dat de organisatie zich vormt tot 
een betrouwbare werkgever met 
een moderne visie. Dat betekent 
goed opgeleid personeel dat in 
een optimale werkomgeving de 
bevolking maximaal van dienst is. 
De PvdA wil daarom stevig inzetten 
op (proactieve) samenwerking met 
de burgerbevolking, maar ook 

met andere overheden, bedrijven, 
scholen en instellingen. We vinden 
het belangrijk dat er hybride 
omgevingen ontstaan waarin 
tegelijkertijd gewerkt, geleerd 
en geïnnoveerd kan worden. De 
gemeente kan dan functioneren 
als een krachtige bestuurlijke 
instelling die zich volledig plooit 
naar de behoeften van haar 
inwoners en doelgroepen.  

Concreet wil de PvdA:
1. Een leefbaarheidsplan ontwikkelen in nauwe samenwerking 

met inwoners, bedrijven en instellingen. Doel van het plan is het 
realiseren van een adequaat, toekomstbestendig en compleet 
voorzieningenniveau voor het hele gebied. 

2. Administratieve en logistieke lastenvermindering door: 
• Het op elkaar afstemmen van beleidsvormen en –regels. 

Minimaregelingen willen we bijvoorbeeld terugbrengen tot één 
regeling waarvoor één formulier nodig is. 

• De inrichting van efficiënte en gebruikersvriendelijke digitale 
dienstverlening.

• Het optimaliseren van de bezorgdiensten voor gemeentelijke 
producten en diensten.  

• Het minimaliseren van de wachttijden bij de gemeentelijke 
loketten.

3. In algemene zin: een snelle en adequate afhandeling van 
aanvragen, verzoeken, klachten en bezwaren. De wettelijke 
afhandeltermijnen gelden hierbij als maximaal. 

4. De burgers ondersteunen in hun vraagformulering; we denken 
integraal mee en we stellen onze cliënten centraal. Intern schuiven 
we de vraag door, maar nooit de klant. 

5. Van buiten naar binnen werken; we laten ons leiden door de 
samenleving en niet door onze eigen ideeën. Dat betekent dat 
we meedenken, ondersteunen en faciliteren. Onze instelling ten 
aanzien van burgerinitiatieven moet zijn: ja, mits. En dus niet: nee, 
tenzij.
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FINANCIËN
Wij kiezen voor een verbonden 
samenleving, waarin solidariteit 
en rechtvaardigheid leidend zijn. 
De gemeente ondersteunt als dat 
nodig is. Voor de PvdA vormen dit 
de kernwaarden voor te maken 
financiële keuzen. Daarmee 
zeggen we dat financieel beleid 
geen doel op zich is, maar ten 
dienste staat van de kwaliteit van 
leven van onze inwoners. 
Verder heeft de PvdA als 
uitgangspunt dat de gemeente 
met een sluitende (meerjaren)
begroting werkt. 

Geld dat er niet is, kan ook 
niet worden uitgegeven. De 
schuldpositie van de gemeente 
moet beheers- en meetbaar zijn. 
Financiële risico’s moeten getoetst 
en inzichtelijke gemaakt worden. 

Het kabinet geeft gemeenten 
te weinig geld om de zorg- en 
participatietaken naar behoren uit 
te voeren. Omdat we willen dat 
iedereen mee kan doen, zijn we 
bereid daarvoor de portemonnee 
van de gemeente te trekken.

Concreet wil de PvdA:
1. Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
2. Maximaal kwijtscheldingsbeleid van lokale lasten. 
3. Zich sterk maken voor voldoende rijksmiddelen voor het sociaal 

domein.
4. Blijven investeren in de toekomst van de dorpen.
5. Een nieuw investeringsfonds, zodat de gemeente inspeelt op 

vragen vanuit de samenleving.
6. Dat eventuele gemeentelijke bezuinigingen niet ten koste gaan van 

de sociaal-maatschappelijke samenhang.


