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Voorwoord 

De gemeenteraden van Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond besloten in oktober 2016 

één nieuwe gemeente te vormen. De nieuwe gemeente Het Hogeland gaat bijna 50.000 

inwoners tellen en zal bestaan uit 50 dorpen en een aantal buurtschappen. De VVD is steeds 

actief betrokken geweest bij dit proces. 

Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Het Hogeland een feit. Een grote gemeente die 

nieuwe kansen biedt. Kansen die we moeten aangrijpen voor een mooier, schoner en 

veiligere samenleving waar iedereen mee kan doen. Wij zetten ons daarvoor in! 

Op 21 november kiezen de inwoners, de leden van de nieuwe gemeenteraad. Wat kunt u 

van een VVD-raadslid verwachten? Hij of zij behartigt de belangen van de inwoners van de 

gemeente. Daarvoor willen zij graag weten wat er leeft en speelt in de gemeente en vinden 

het belangrijk om nauw contact met u te hebben. Uw opvattingen laten zij meewegen bij het 

nemen van belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld over hoeveel geld waaraan wordt besteed 

en over beleid op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken, zorg, sport, cultuur en 

recreatie. Onderwerpen die veel inwoners aangaan. De gemeenteraad controleert ook of het 

college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed heeft uitgevoerd.  

 

Wat wij als VVD Het Hogeland belangrijk vinden, hebben wij uitgelegd in dit 

verkiezingsprogramma. De leden van de programmacommissie uit de vier eerdergenoemde 

gemeenten hebben hier met enthousiasme aan gewerkt. Een programma dat ervoor wil 

zorgen dat mensen het steeds een beetje beter krijgen en dat we een gemeente worden 

waar het fijn leven, wonen, werken en recreëren is.  

Op basis van het verkiezingsprogramma en de liberale waarden brengen onze raadsleden 

het liberalisme op lokaal niveau in de gemeente Het Hogeland in de praktijk. 

Verantwoordelijkheid en vrijheid zijn belangrijke waarden voor de VVD. De VVD beschouwt 

verantwoordelijkheid als het fundament onder een samenleving van vrije mensen. Vrijheid en 

verantwoordelijkheid zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. In vrijheid draagt 

ieder mens niet alleen de verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar houdt hij ook rekening 

met anderen. Vrijheid komt ieder mens toe en geeft letterlijk en figuurlijk ruimte. Ruimte voor 

inwoners, ondernemers en organisaties om zelf zaken te kunnen regelen, waarbij de 

gemeente faciliteert. Vrijheid is ook deze ruimte aan anderen geven.  

Ruimte krijgen en ruimte geven in een gemeente waar volop ruimte is 

Berdien Bartelds 

Sietske Journeé 

Anita Noordam 

Peter Vonck 

Lammert Westerhuis 
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Ik wil leven in een omgeving… 
 

1. Waar het prima leven is en… 
 

1.1 waar je goed en betaalbaar kunt wonen   
 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis, de plek waar je je veilig en prettig 

voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat je op ieder 

moment in je leven het juiste huis kunt vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn 

om je huis aan te passen of door te stromen.  

 

De gemeente kent op het gebied van wonen grote verschillen. Er is grote belangstelling 

vanuit de stad Groningen voor dorpen als bijvoorbeeld Bedum en Winsum. Naarmate de 

afstand tot de stad groter wordt, hebben we te maken met een meer afnemend 

inwoneraantal en vergrijzing. Hoewel de woningmarktsituatie verschillend is, vinden wij het 

belangrijk dat de gemeente overal de behoefte van de woningzoekende als uitgangspunt 

neemt. De gemeente een uitnodigende en open houding aanneemt, zodat in alle 

woningtypes en woonmilieus kan worden voorzien.  

 

〉We willen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor woningbouw. 

〉Het Hogeland biedt starters een starterslening aan en blijvers een blijverslening. 

〉Nieuwe woningen dienen levensloopbestendig gebouwd te worden om ook in de toekomst 

aan de vraag te voldoen. 

〉Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van 

nieuwe woonvormen. 

〉Nieuwbouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. 

Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De 

gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheef wonen en het actief stimuleren van 

doorstromen. 

〉Het woningbouwbeleid geeft ruimte aan de feitelijke, actuele vraag en niet aan de 

voorspelde vraag van gisteren. 

〉Het Hogeland maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel dat de 

woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met 

woningbouwcorporaties vastgelegd. 

〉Je moet eenvoudig en snel kunnen zien welke mogelijkheden je hebt om je woning te 

vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en 

digitaal beschikbaar horen te zijn. 

〉De welstandscommissie kan worden afgeschaft, de welstandsregels zoveel mogelijk 

afschaffen. 

〉Karakteristieke panden beschermen vinden wij niet nodig. De eigenaar moet zelf kunnen 

beslissen wat hij er mee wil.  

〉Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. 

Daarom zijn we voor een zo laag mogelijke belasting op eigen woningbezit (OZB).  
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1.2  waar je afval gemakkelijk kwijt kunt, het water 

schoon is en het riool gewoon werkt 
 
We wonen graag in een schone, leefbare omgeving waar ook onze kinderen later fijn kunnen 

leven.  

 

〉Je levert zelf een belangrijke bijdrage in het onderhoud van je eigen tuin, stoep en straat. 

De gemeente doet hetzelfde voor de openbare ruimte. 

〉De gemeente draagt zorg voor goed onderhoud aan wegen, trottoirs en straatmeubilair. 

Inwoners zijn medeverantwoordelijk voor het rapporteren van onvolkomenheden. 

〉Onkruid in de openbare ruimte moet daadkrachtig en effectief bestreden worden. 

〉De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om verrommeling tegen te gaan. 

Hondenpoep, zwerfvuil, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen worden 

snel hersteld.  

〉Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. 

〉Hondenbelasting wordt niet geheven. 

〉De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. De verwerking van 

afval gebeurt zo goedkoop, efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk, zodat de lasten laag 

blijven. 

〉We willen zoveel mogelijk afval hergebruiken, dus we willen dat afval gescheiden wordt.  

De gemeente draagt zorg voor voldoende inzamelpunten van o.a. glas, papier, kleding, luiers 

en grofvuil. 

〉We pleiten voor statiegeld op kleinere plastic flesjes en blikjes. 

〉De milieustraat in Usquert moet ruimere openingstijden hanteren, vooral op zaterdagen.  

 

1.3  waar je kunt genieten van rust en ruimte 
 
We houden allemaal van de natuur. We genieten van ons weidse uitzicht, de flora en fauna 

en de Waddenzee. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd 

willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file 

staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders 

van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan.  

 

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu 

te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen 

of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. 

Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen 

waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. 

  

1.4  waar vervoer van A naar B vlot en veilig gaat  
 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te 

doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B 

komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.  
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〉Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is. 

Verschillende vormen van vervoer kunnen beter op elkaar aangesloten worden. Regionale 

OV knooppunten met transferia kunnen de treinen voorzien van passagiers. Zo ontstaat een 

beter netwerk in Noordwest Groningen wat de leefbaarheid en bereikbaarheid ten goede 

komt.  

〉Wij willen de realisatie van een treinstation in Adorp stimuleren. 

〉Wij willen dat de aankomst- en vertrektijden van treinen uit Roodeschool/Eemshaven goed 

aansluiten op treinen naar de Randstad. 

〉Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen fietsen Er komen steeds meer 

nieuwe vervoermiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden worden ingericht met een blik 

op de toekomst, waarbij veiligheid, comfort en doorstroming centraal staan. Vooral het 

verbreden van de routes verdient aandacht. 

〉Wij willen de aanleg van een fietspad tussen Wehe-den Hoorn en Roodehaan stimuleren 

en in overleg met de gemeente Westerkwartier aan laten sluiten op het fietspad naar 

Groningen. 

〉Wij willen verbreding van het al bestaand fietspad van Usquert naar Wadwerd. 

〉De VVD wil dat alle onveilige situaties in onze gemeente zo snel mogelijk veiliger worden 

gemaakt.  

〉De provinciale wegen moeten en kunnen veiliger. 

〉De maximale snelheid buiten de bebouwde kom op provinciale wegen blijft 80 km/u. 

〉De Eemshavenweg moet tot Middelstum 4-baans worden.  

〉Wij willen aandacht voor asociaal verkeersgedrag. 

〉Wij bevorderen het gebruik van grasbetonblokken ter verbreding van wegen om de 

doorstroming te bevorderen. 

〉Op smalle wegen kunnen passeerstroken ook een oplossing bieden. 

〉We willen het gebruik van verkeersdrempels terugdringen. Deze leiden tot gevaarlijke 

situaties en veroorzaken grote ergernis bij het ambulancevervoer, automobilisten en 

landbouwverkeer. 

〉De VVD is van mening dat er een integrale oplossing moet komen voor de ontsluiting van 

Noordwest Groningen. 

〉Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. De 

gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat je 

hiermee rekening kunt houden. 

〉Bij het aanleggen en onderhouden van wegen wordt rekening gehouden met toekomstige 

ontwikkelingen, daarbij worden direct de nutsvoorzieningen aangepakt. 

〉Wij willen dat er voldoende en ruime parkeerplaatsen zijn, ook voor vrachtwagens. En 

parkeren volgens de regels gaat. 

〉We zijn tegen betaald parkeren. 
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2.  Waar ruimte is voor eigen initiatief en… 
 

2.1 mensen volop de ruimte krijgen 
 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke 

vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, 

buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze 

initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, naar een krachtige 

gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.  

 

〉We vinden het belangrijk dat alle dorpskernen leefbaar blijven. Dat betekent dat de 

gemeente mensen helpt om de dorpshuizen, sporthallen en andere voorzieningen in stand te 

houden. De dorpencoördinator faciliteert de inwoners hierbij. 

〉De dorpencoördinator is zichtbaar, bereikbaar en staat in nauw contact met de inwoners 

van Het Hogeland.  

 

2.2  ondernemers volop de ruimte krijgen 
 

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende 

economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in 

nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé grootse 

werkgever van de gemeente. Grote bedrijven in de Eemshaven en Lauwersoog, evenals 

Friesland Campina zijn zeer belangrijk voor de lokale werkgelegenheid en economie.  

 

〉Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. De gemeente 

heeft unieke landschappelijke en culturele waarden in haar gebied, waaronder het 

Lauwersmeergebied en het UNESCO werelderfgoed de Waddenzee. Op het gebied van 

recreatie en toerisme zijn er volgens de VVD nog volop groeimogelijkheden. Wij willen dat de 

gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. De gemeente mag recreatieondernemers die 

een kwaliteitsslag willen maken niet onnodig hinderen met regels. 

〉Een goede samenwerking tussen de recreatieondernemers juichen wij toe. Er moet een 

duidelijk gemeentelijk beleid geformuleerd worden en meer bekendheid aan gegeven 

worden. 

〉Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke 

omgeving. Een winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen 

aan van buitenaf.  

〉Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar 

hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente 

de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op 

bijvoorbeeld zondag open willen zijn. 

〉Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door 

een meldingsplicht of algemene regels. Bijvoorbeeld geen aanlegvergunning meer voor 
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draineren of het aanleggen van een dam, geen kapvergunning meer voor bomen op eigen 

grond. Beeldbepalende bomen vormen hierbij een uitzondering.  

〉We willen de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare 

regels halen. 

〉Snel internet is een 1ste levensbehoefte geworden. In het voorjaar is begonnen met de 

aanleg van snel internet in onze gemeente. Helaas kan nog steeds niet iedereen de 

beschikking krijgen over snel internet. Wij willen snel internet voor ALLE huishoudens. Snel 

internet is van groot belang voor een optimale communicatie, voor langer thuis wonen en 

voor het vitaal houden van het platteland. 

2.3  de landbouw en visserij bloeiende sectoren 

blijven 

Van oudsher is de agrarische sector een van de belangrijkste economische factoren van Het 

Hogeland. De agrarische sector is innovatief en modern. Wij willen dat het agrarisch 

ondernemerschap weer zichtbaar wordt gewaardeerd. Hightech landbouw en visserij bieden 

kansen voor nieuwe hoogwaardige banen.  

〉Agrariërs moeten de ruimte krijgen om uit te breiden, het moet mogelijk zijn om een groter 

bouwblok te krijgen.  

〉Agrariërs kunnen aan landschapsbeheer doen. We zijn echter niet voor het opofferen van 

land/tuinbouwgrond voor “natuurontwikkeling”. 

〉We zijn tegen het verhogen van het waterpeil in het Lauwersmeergebied. 

〉De gemeente geeft de ruimte voor nevenactiviteiten, bijvoorbeeld in de toerisme, het 

natuurbeheer of de energieproductie. 

〉Wij willen de agrarische sector geen gemeentelijke regels bovenop landelijke 

wet/regelgeving opleggen. 

〉De komende jaren zullen er agrariërs stoppen. De gemeente dient open te staan voor 

andere bestemmingen van de vrijgekomen gebouwen om de leefbaarheid op het platteland 

op peil te houden. 

〉De visserijsector zorgt voor veel werkgelegenheid in onze gemeente. De VVD vindt dat 

milieubelangen en regelgeving doorslaan. De (garnalen) visserij mag niet onmogelijk worden 

gemaakt. 

〉De VVD is voorstander van het realiseren van een buitendijks spoelmeer bij 

Noordpolderzijl. Dit is kostenbesparend, er hoeft niet meer jaarlijks gebaggerd te worden en 

het geeft een positief impuls voor de economische en toeristische ontwikkeling van 

Noordpolderzijl. 

 

2.4  duurzaamheid in het teken staat van 

ondernemen 
 

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met 

het milieu. Dat is van belang voor ons en onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente 

heeft niet alleen verantwoordelijkheid voor nu, maar ook voor de toekomst en geeft het 

goede voorbeeld. 



P a g i n a  | 6 

 

 

〉De gemeente hanteert een ruimhartig beleid en kijkt naar de mogelijkheden wat betreft 

zonnepanelen, windmolens en andere vormen van duurzame energie. 

〉De gemeente stimuleert duurzame energie door minder regels en eenvoudige procedures.

〉De VVD wil ruimte bieden aan innovaties, door te sturen op doelen en effecten (en niet 

door het voorschrijven van technieken). Het doel telt, niet het middel. 

〉Elektrische auto’s zijn een goede manier om van A naar B te komen. De gemeente biedt 

ruimte voor realisatie van voldoende oplaadpunten door ondernemers en particulieren.  
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3.  Waar iedereen meedoet en… 
 

3.1 waar je met plezier naar je werk gaat 
 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor 

een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid 

en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.  

 

〉Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten 

zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.  

〉We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en 

mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.  

〉De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt 

zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, 

kunnen deels aan het werk.  

〉Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een uitkering. Ook mensen die hun baan 

kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het 

verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een 

uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet 

naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering. 

〉We zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken 

van de gemeente een leukere plek om te wonen. Wij vinden het belangrijk dat 

vrijwilligerswerk regelmatig in het zonnetje wordt gezet. Of het nu gaat om verzorgende 

taken, sociale taken of een andere bijdrage aan de samenleving. Colourful Het Hogeland is 

hiervan een mooi voorbeeld. 

〉Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie 

naar een betaalde baan gaan. Kinderen die opgroeien in armoede verdienen extra zorg. 

Kinderen en jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen zonder zich zorgen te maken. 

 

3.2  waar kinderen zich thuis voelen en met plezier 

naar school gaan 
 

Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op 

school leren ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar 

omgaan. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, 

maar ook de samenleving heeft er belang bij.  

〉 “De Togtemaarschool” in Bedum moet op de bestaande locatie herbouwd worden en mag 

niet worden weggezet op de plek van de skatebaan. Nu de bewoners bezwaar maken tegen 

het huidige plan kan de hierdoor ontstane extra tijd beter benut worden door de plannen bij 

te stellen. Door een tweelaagse school op de huidige locatie te bouwen komt er meer ruimte 

voor parkeren en geeft dit veel minder verkeersdruk op de Vlijt en de Bazuinslaan. 
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〉De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er 

goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. Er zijn “kiss 

and ride” parkeerplekken bij school. 

〉  School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in 

of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte 

voor muziek, sport en cultuur. De gemeente realiseert waar mogelijk Integrale Kind Centra 

en bevordert het openbaar onderwijs. 

〉Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 

(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de 

peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.  

〉De VVD vindt dat de gemeente Het Hogeland moet investeren in jonge kinderen; in de 

eerste levensjaren ontwikkelen de kinderen zich het snelst en juist daarom wil de VVD dat 

alle peuters van 2-4 jaar een voorschoolse voorziening met een ontwikkelingsgericht aanbod 

kunnen bezoeken gedurende 4 dagdelen per week.  

〉De gemeente zorgt voor subsidie voor alle ouders die geen aanspraak kunnen maken op 

kinderopvangtoeslag. 

〉Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid 

worden op hun baan voor later. 

〉Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed tot de dichtstbijzijnde geschikte 

onderwijsvoorziening. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs willen sturen, betalen zij 

dat vervoer zelf.  

〉We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met een probleem te 

helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de 

gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom 

onderwijs, welzijn, cultuur en sport. 

〉Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 

verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de 

ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan 

zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Wij 

vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die 

samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.  

 

3.3 waar iedereen goede zorg krijgt 
 

Iedereen die het nodig heeft, verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, 

helpen we elkaar. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de 

ondersteuning die je nodig hebt.  

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang 

mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze 

daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij 

mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  

〉De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor 

iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de 

mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. 

Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 
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〉De gemeente biedt een persoonsgebonden budget als alternatief voor zorg in natura. 

〉De mogelijkheden van een procedure rond klachten en bezwaar/beroep. 

〉De gemeente biedt de mogelijkheid eigen gegevens in te zien en deze te kunnen 

aanpassen. 

〉We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 

mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 

mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.  

〉De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, 

kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.  

〉Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft 

de gemeente een eigen bijdrage. 

〉De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden 

volledig aangewend voor de Wmo en Jeugdzorg taken. 

〉De zorgdiensten worden scherp ingekocht.  

 

3.4 waar ruimte is voor sport 
 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van 

sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.  

 

〉Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijk ordeningsbeleid. Aan de 

gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage 

worden gevraagd.  

〉Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van 

buurtsportcoaches. 

〉Sportverenigingen zijn erg belangrijk voor de samenhang en leefbaarheid in de dorpen.  

In een grote gemeente mogen kleinere sportverenigingen niet het onderspit delven omdat de 

focus teveel op grotere verenigingen gaat liggen. Vooral voor de jeugd en de ouderen is een 

vereniging op kleine afstand onmisbaar. 

〉De aanwezigheid van een zwembad draagt bij aan de aantrekkelijkheid van een dorp. Wij 

willen de bestaande zwembaden open houden.  

〉De VVD is van mening dat er beleid moet komen om grote sportevenementen te 

faciliteren. 

 

3.5  waar aandacht is voor kunst en cultuur 
 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 

creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.  

 

〉Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een 

specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. 

Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.  
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〉Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen 

inkomsten genereren.  

〉Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd 

(digitaal) evenementenloket.  

〉Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.  

 

3.6  waar nieuwkomers zich aanpassen 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar 

als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. 

〉Zolang nieuwkomers hier zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse 

taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De 

Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente 

faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn om de 

Nederlandse taal te leren.  

〉We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben 

gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij 

hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat 

ook van anderen. 

〉Hier is iedereen gelijkwaardig, man, vrouw, gelovigen, niet gelovigen, homo’s, lesbiennes 

en transgenders. 

〉Voor haatpredikers is hier geen plaats en podium. 

〉Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in 

de regio tussen buurgemeenten. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in 

Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.  
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4.  Waar je je veilig voelt en… 
 

4.1  waar je veilig bent 
 
Een belangrijke kerntaak van de gemeente is de veiligheid van de burger.  

Maar ook de burger is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van anderen. 

Het eigen gedrag van de burger kan als voorbeeld dienen voor een ander.  

 

〉Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten 

moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de 

diensten komen. 

〉De hulpdiensten dienen altijd goed bereikbaar. Een app kan hierbij handig zijn, maar is 

nooit de enige mogelijkheid. Het moet mogelijk blijven om misstanden via de telefoon aan te 

kaarten. Aangifte doen kan op het politiebureau, via internet, 3D-loket en via de eigen 

wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt. 

〉Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor 

initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. 

〉Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze 

inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de 

meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent 

ter plaatse is gewenst. 

〉De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om 

drugspanden te sluiten 

〉Vandalisme kost veel geld en is een bron van ergernis en moet adequaat worden 

aangepakt.  

〉De VVD wil dat er meer toezicht wordt gehouden in en rond uitgaanscentra en stations, 

indien nodig aangevuld met cameratoezicht.  

〉De VVD is voorstander van de inzet van BOA’s vooral voor het handhaven van kleine 

overtredingen.  

〉Hulpverleners mogen geen hinder ondervinden van verkeersdrempels. 

 

4.2 waar criminelen hard worden aangepakt 
 
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 

helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en 

anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten ongestoord hun werk kunnen doen. 

Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze 

hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze ook inzetten. 

 

〉Slachtoffers moeten serieus worden genomen! 

〉De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets 

extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (Boa’s) vergroten de 

zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.  



P a g i n a  | 12 

 

〉De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. 

Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen 

op onze steun en die van het lokaal gezag.  

〉De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan 

gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken.  

〉Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. 

Instrumenten als gebiedsontzegging worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan. 

〉Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 

〉Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die 

dit veroorzaken. 

〉Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het 

faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de 

mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur) hiervoor geeft. 

 

 4.3 waar veiligheid voorop staat 

De afgelopen jaren is Het Hogeland getroffen door aardbevingen als gevolg van de 

gaswinning. Inwoners en bedrijven ondervinden hierdoor problemen met betrekking tot hun 

veiligheid, versterking van hun panden en afhandeling van schade aan gebouwen. Ook de 

immateriële schade is groot. Enerzijds is het woongenot aangetast maar ook is er de 

voortdurende stress over de schade afwikkeling.  

 

〉De veiligheid van de inwoners en bedrijven dient altijd voorop te staan. 

〉De gaswinning in Groningen moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. 

〉Mensen die gevangen zitten in onverkoopbare huizen dienen geholpen te worden. 

〉Schade als gevolg van gaswinning dient volledig gecompenseerd te worden.  

〉Schade afhandeling moet via eenvoudige en korte procedures gebeuren. 

〉Particuliere woningbezitters en Corporaties krijgen dezelfde rechten bij regelingen. 

〉Maak het gebied weer aantrekkelijk door samen met de burgers plannen te ontwikkelen. 

Met name innovatieve projecten in de bouwsector en het opwekken van duurzame energie 

kan de leefbaarheid weer versterkt worden. 
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5. Waar de gemeente er voor ons is en… 
 

5.1  waar de gemeente dienstbaar en modern is 
 

We willen een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. De gemeente is er voor zijn 

inwoners en niet andersom. We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern 

is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale 

producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de 

bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 

24 uur per dag open is. Zo kunnen inwoners zaken regelen, wanneer het ze zelf uitkomt.  

 

〉We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente 

er alles aan doet om je goed te helpen. 

〉Wanneer een burger contact opneemt met de gemeente heeft hij/zij een vraag waar een 

(snel) antwoord op verlangd wordt. Dit betekent binnen 2 werkdagen een antwoord. 

〉We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is. Ook willen we dat ze op 

afspraak naar je toe kunnen komen. 

〉We zijn tegen een nieuw gemeentehuis, tenzij een nieuw gemeentehuis een meerwaarde 

oplevert op het gebied van kostenverlaging en kwaliteitsverhoging. 

〉Wethouders dienen woonachtig te zijn in de gemeente. 

〉We willen een gemotiveerd, deskundig, integer en flexibel ambtelijke apparaat, dat zich 

moeiteloos aanpast aan de veranderende eisen vanuit de samenleving. 

〉 Inwoners ontwikkelen steeds meer gezamenlijke initiatieven om hun leefomgeving zelf 

vorm te geven. Zij willen gehoord en serieus genomen worden door de overheid en politiek. 

〉 In het kader van de herindeling dient herbezinning plaats te vinden op de omvang van het 

takenpakket en op de kwaliteit van de uitvoering van de gemeentelijke taken. 

〉De gemeente zorgt ervoor dat computers en ICT systemen simpel en veilig zijn, dat 

persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd. 

〉Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van 

zogeheten open data en open standaarden.  

〉Privacy is een groot goed, het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van 

inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, 

zoals identiteitsfraude, tegen te gaan. 

〉De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor 

inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van 

gemeenschappelijke digitale mogelijkheden om kosten te besparen.  

〉De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. 

〉Je moet de mogelijkheid houden om persoonlijk contact te onderhouden met de 

gemeente. 

 

5.2  waar de overheid je niet in de weg zit 
 

We vinden het belangrijk dat de gemeente initiatieven stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld 

door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige 
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regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het 

belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.  

 

〉We willen een kleine en krachtige overheid. 

〉 In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor 

samenwerking met gemeenten in de regio en medeoverheden. 

〉De nieuwe omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De 

gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering en heeft daarbij een hoog 

ambitieniveau.  

 

5.3  waar de gemeente verstandig met belastinggeld 

omgaat 
 

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld 

wordt verdiend door onze bedrijven en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is 

door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom verstandig worden 

besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.  

 

〉We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en bedrijven.  

〉We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel 

dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.  

〉De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.  

〉De VVD is niet voor het heffen van toeristenbelasting. 

〉Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een 

strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken 

met structurele middelen. 

〉De uitgaven en inkomsten zijn transparant. 

〉Gemeenteschuld door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. Periodiek 

doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio 

alsook de netto schuldquote blijven of gaan naar een aanvaardbaar niveau.  

〉Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een 

regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit 

tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, 

oftewel horizonbepalingen invoeren. 

  

 

 


