Een Tien
voor Westerwolde
CDA gemeente Westerwolde

Verkiezingsprogramma
2018 - 2022

Een tien voor Westerwolde

Het CDA is trots op Westerwolde en haar
inwoners. Het prachtige gebied waarin wij mogen
wonen en werken verdient een sterke toekomst.
De vorming van de nieuwe gemeente Westerwolde
vraagt om een visie op de toekomst: hoe willen we
onze nieuwe gemeente doorgeven aan onze
kinderen? Op deze vraag willen we praktische
antwoorden geven vanuit onze christelijke
waarden en wortels. Deze antwoorden hebben wij
in 10 speerpunten verwoord.
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1.
Wij willen dat het veilig is in onze
gemeente

Wij willen dat het veilig is in onze gemeente

Westerwolde is een plattelandsgemeente waarin het rustig wonen en verblijven is. Bij dit gebied past
een veilig gevoel in huis en op straat. Hier moet het mogelijk zijn om onze kinderen onbezorgd alleen
over straat te laten gaan en ouderen zich veilig te laten voelen in hun eigen huis. In grote delen van
onze gemeente kan dat ook. Echter, op een aantal plaatsen bleek dit de afgelopen jaren regelmatig
niet vanzelfsprekend te zijn. Wij zetten in op veiligheid in de hele gemeente.

Politiebureau Ter Apel en Bellingwolde

Een volwaardig politiebureau in Ter Apel en de politiepost in Bellingwolde is belangrijk voor een accuraat
optreden van de politie bij o.a. winkeldiefstal en overlast. De zichtbare aanwezigheid van de politie draagt bij
aan het versterken van het veiligheidsgevoel. Dit draagt bij aan behoud van draagvlak voor de aanwezigheid
van het COA in onze gemeente. Wij zetten in op behoud van het politiebureau in Ter Apel en de politiepost in
Bellingwolde. Met voldoende politie-inzet en beveiligers vanuit het COA moet de veiligheid van onze burgers
geborgd worden. Wij willen alert reageren op gevoelens van onveiligheid en inzetten op verhoging van de inzet
van politie en beveiliging als dit nodig is: Opschalen als het moet, afschalen als het kan. De uitkomsten uit het
veiligheidsonderzoek onder inwoners in Ter Apel zal handvatten geven om gerichte maatregelen te nemen, die
het veiligheidsgevoel vergroten.

Handhaving bij overlast en kleine ergernissen

Alcoholmisbruik in de openbare ruimte, overlast gevende groepen, maar ook zwerfafval, hondenpoep, geluidsoverlast e.d. zijn “kleine” ergernissen waar inwoners vaak veel overlast door ervaren. Wij willen dat er sterk
wordt opgetreden tegen deze vormen van overlast. Niet alleen de politie en de handhavers van de gemeente
hebben hierin een rol, ook inwoners zelf hebben hierin een grote rol. Wij willen initiatieven van bewoners
ondersteunen die bijdragen aan het voorkomen van overlast. Daarbij hoort nadrukkelijk ook verdraagzaamheid
tussen inwoners onderling.

Onveilige verkeerssituaties oplossen

We willen uitvoering geven aan de bestaande verkeers- en vervoersplannen. Hierin zijn de grootste
knelpunten opgenomen, o.a. de verkeerssituatie bij de Wollingboerweg en de scholen in onze gemeente
(o.a. de 3-sprong in Vriescheloo), de toegangsweg naar de supermarkt Jumbo in Vlagtwedde en de
problematiek met vrachtverkeer in o.m. Oudeschans. Ook de veiligheid op fietspaden gaan we meer aandacht
geven.

Oproeptijd en bereikbaarheid op orde

In een plattelandsgemeente is het gezien de grote afstanden voor de hulpdiensten niet altijd mogelijk om
binnen de gestelde tijdslimiet bij een oproep op locatie te zijn. Wij blijven inzetten op het verbeteren van de
aanrijtijden waar dit kan. Daarnaast zetten we in op het verbeteren van de bereikbaarheid van de
hulpdiensten. Nog te vaak horen wij dat meldingen van inwoners via het algemene telefoonnummer van de
politie niet goed terecht komen. Wij willen onderzoeken of het mogelijk is om in die gevallen waarbij spoed niet
aan de orde is, er rechtstreeks contact gelegd kan worden met de politieposten in de gemeente.

(Brand-)veiligheid in woningen

We willen de brandveiligheid in woningen vergroten, door te investeren in brandpreventie. Door de langere
aanrijtijden van hulpdiensten in onze plattelandsgemeente, is het belangrijk om te investeren in preventie,
zoals brand/rookmelders. Zeker gwezien de ontwikkeling dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen,
waardoor ze ook meer risico hebben op bijvoorbeeld vallen, financiele uitbuiting, mishandeling en dergelijke.
We zien voor brandpreventie een belangrijke rol weggelegd voor een buurtbrandweerman/-vrouw.

Voor iedereen een veilig thuis

Wij maken ons sterk om bewustwording te vergroten en signalen vroegtijdig te signaleren ten aanzien van
mishandeling in welke vorm dan ook. We willen investeren in voorlichting aan professionals, zoals
wijkverpleegkundigen, thuiszorg-/welzijnsmedewerkers, onderwijzend personeel. Daarmee denken we de
ketensamenwerking te verbeteren en het sociale vangnet in stand te houden.
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2.
Wij willen sterke dorpen: iedereen
doet mee

Wij willen sterke dorpen: iedereen doet mee

De gemeente Westerwolde bestaat uit veel verschillende dorpen en kleine kernen. Elk dorp kenmerkt
zich door zijn eigen cultuur, waarbij de onderlinge samenhang, het verenigingsleven en het omzien
naar elkaar belangrijke dragers zijn van het dorpsleven. Wij willen hierop voortbouwen en investeren
in sterke dorpen, zodat iedereen mee blijft of gaat doen.

Burgernabijheid en dorpsraden

Wij vinden het belangrijk om te weten wat er speelt in de dorpen. We willen direct contact met inwoners en maken daarbij o.a. gebruik van de dorpsraden en de plaatselijk belangen. Wij willen dorpsraden
en plaatselijk belangen ondersteunen met dorpsbudgetten voor het in stand houden en het versterken
van de leefbaarheid in de dorpen en kernen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners inspraak
krijgen bij besluitvorming en als deskundige betrokken kunnen worden om een bepaald thema nader uit
te diepen.

Noaberschap, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en kerken

Het omzien naar elkaar/zorgen voor elkaar is erg belangrijk, zeker nu het Rijksbeleid gericht is op het
vinden van oplossingen binnen de eigen kracht van de burger en zijn sociale netwerk. Naast noaberschap spelen verenigingen, vrijwilligersorganisaties en de kerken een belangrijke rol in het verbinden
en ondersteunen van mensen. Wij vinden dat een sterk dorp een randvoorwaarde is om de transformatie binnen het sociaal domein vorm te kunnen geven en investeren hierin.

Voorkomen van eenzaamheid

Inwoners blijven langer zelfstandig wonen binnen onze gemeente, maar worden naarmate ze ouder
worden minder mobiel. In onze plattelandsgemeente is de afstand tot voorzieningen groot. Hierdoor kan
de leefwereld van inwoners fors kleiner worden. Dit kan eenzaamheid tot gevolg hebben. De sociale
verbanden binnen de dorpen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Wij willen dorpsinitiatieven
ondersteunen die bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid. Hiervoor willen we zo nodig gebruik
maken van het Wmo-budget.

Inburgering en integratie nieuwkomers

De gemeente Westerwolde heeft een belangrijke taak ten aanzien van de inburgering en integratie van
nieuwkomers. Wij willen de sterke structuren binnen de dorpen inzetten om de nieuwkomers te ondersteunen bij het aanleren van de taal, de normen en waarden en onze gewoontes. De Training-en Diagnose Centra (TDC’s), bibliotheken en welzijnsorganisaties hebben hierbij een belangrijke rol.

Kwalitatief goed onderwijs

De aanwezigheid van scholen draagt bij aan de levendigheid in de dorpen. Scholen zijn belangrijke
voorzieningen om verder gaande krimp tegen te gaan. Wij zetten ons in voor het behoud van de identiteit van de aanwezige scholen, onder de voorwaarde dat de kwaliteit van het onderwijs altijd het uitgangspunt blijft.

Inzetten op goede voorzieningen voor jongeren

Wij zetten ons in voor goede voorzieningen voor jongeren. We denken hierbij aan voldoende werkgelegenheid, een passend woningaanbod, goed openbaar vervoer, en een goed voorzieningenaanbod. We
zien hierin een belangrijke rol weggelegd voor de (sport-) verenigingen en de jeugdcentra. Waar nodig
moeten jongeren goede hulp en ondersteuning ontvangen van betrokken organisaties. Wij willen in
gesprek blijven met jongeren om deze speerpunten verder vorm te geven.

Openbaar vervoer

Het bestaande Openbaar Vervoer met Winschoten, Emmen en Groningen moet versterkt worden door
de reistijden flink te verkorten. Deels kan dit door de aansluitingen van de bestaande dienstregeling te
verbeteren. Het liefst zien wij een snelle busverbinding tussen Ter Apel en Groningen. Dat maakt het
voor meer jongeren en werkenden mogelijk om te blijven wonen in Westerwolde.
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Goede voorzieningen en ondersteuning voor wie dit nodig heeft

Wij willen dat iedereen mee kan doen, en zetten in op een sterk minimabeleid. We willen (buurt-)verenigingen de mogelijkheid geven om in bepaalde gevallen ook zonder bureaucratie in kinderen te investeren
die dit nodig hebben. Kinderen moeten gewoon mee kunnen doen. Wij willen investeren in preventie
om armoede te voorkomen “het voorportaal schuldhulpverlening” is hiervan een goed voorbeeld. Nu de
gemeente zelf verantwoordelijk is voor het verstrekken van voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden,
begeleiding, dagbesteding en jeugdhulp is het mogelijk om directer te sturen op de kwaliteit van deze
voorzieningen. De toegang tot deze voorzieningen moet goed georganiseerd zijn door de gemeente. Wij
vinden het belangrijk om te weten hoe inwoners de kwaliteit beoordelen en om te weten of er geen inwoners tussen wal en schip terecht komen. We willen een ombudsfunctie creëren binnen het sociaal domein,
zodat inwoners hun ervaringen voor kunnen leggen aan een onafhankelijk persoon.

Maximaal benutten van burgerkracht

Wij willen investeren in een netwerk waar aanbieders van hulp en hulpvragers elkaar kunnen vinden. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de dorpsondersteuner/ de spilwerker. Deze signaleert, adviseert
en weet verbindingen te leggen tussen verschillende mensen en/of organisaties.
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3.
Wij willen bouwen en wonen op
maat

Wij willen bouwen en wonen op maat

Onze gemeente heeft een aantrekkelijk woonklimaat en dat willen we houden. Het aantal
inwoners in onze gemeente krimpt. Dit betekent dat we kritisch moeten zijn ten aanzien van het
huidige woningaanbod. Maar flexibel genoeg moeten zijn om het woningaanbod aan te passen
aan de behoeften van inwoners.

Woningbouw in balans

Wij zijn kritisch op het toestaan van het bouwen van nieuwe woningen. Nieuwbouw moet niet tot gevolg
hebben dat de leegstand groter wordt. Om te voorkomen dat er helemaal geen nieuwe woningen meer
gebouwd mogen worden, zetten wij in op een adequaat sloopprogramma. Dit betekent dat degene die
een nieuwe woning bouwt een bijdrage stort in een sloopfonds. Vanuit dit sloopfonds worden de kosten
betaald voor het verwijderen van bouwvallen uit het woningaanbod. Ook moet het mogelijk zijn de sloop
van vervallen gebouwen (bijvoorbeeld in het buitengebied) te stimuleren met behoud van de mogelijkheid
tot nieuwbouw.
Herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing is nodig voor de leefbaarheid van het buitengebied, maar mag geen belemmering opleveren voor de boeren.

Huisvesting op maat voor jongeren en ouderen

Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren en ouderen graag in onze gemeente willen blijven wonen. De
bestaande woningvoorraad bevat echter te weinig woningen die geschikt zijn (te maken) voor jongeren
en ouderen. Voor ouderen geldt bovendien dat de verkoopbaarheid van hun eigen woningen in toenemende mate een probleem vormt. Onderdeel van het sloop- en nieuwbouwprogramma moet daarom zijn
dat onverkoopbare woningvoorraad wordt gesloopt of beter geschikt gemaakt zodat er een groter aanbod
komt voor deze doelgroepen.

Ondersteunen van innovatieve leefgemeenschappen en nieuwe zorgconcepten

Steeds vaker komen inwoners bij de gemeente met het plan om met meerdere gezinnen onder een dak
te gaan wonen, of dicht bij elkaar. Dit met het doel om voor elkaar te zorgen en dichtbij te zijn als dat
nodig is. Wij ondersteunen deze initiatieven en zetten ons in om deze initiatieven ook daadwerkelijk van
de grond te krijgen. We willen de maximale ruimte vinden binnen de bestaande regels die deze initiatieven nu in de weg staan en experimenten toestaan om nieuwe regels te kunnen ontwikkelen voor deze
leefgemeenschappen. Daarvoor zien we mogelijkheden in vrijgekomen gebouwen, die voorheen gebruikt
werden voor de agrarische of andere sectoren. Ditzelfde geldt voor initiatieven voor nieuwe zorgconcepten zoals bijvoorbeeld is gerealiseerd met “het Westerwolds zorghuis”.
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4.
Wij willen meer bedrijvigheid en
meer vaste banen

Wij willen meer bedrijvigheid en meer vaste banen

In onze regio is een tekort aan werkgelegenheid een groot probleem. De werkloosheid is hoger in
vergelijking tot andere delen van Nederland. Samen met partners in de regio wordt gewerkt aan de
omvorming van de Sociale Werkvoorzieningen. Voor een succesvolle omvorming van de Sociale
Werkvoorzieningen wordt een beroep gedaan op de werkgevers in onze regio om mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt een plek te bieden. Wij koesteren deze werkgevers en willen in samenwerking met
de ondernemers inzetten op het creëren van meer duurzaam werk en meer vaste banen.

Werkgevers verdienen onze support

AVEBE, het Collectieve Opvang Asielzoekers (COA) en de Penitentiaire Inrichting (PI) zijn voorbeelden van
belangrijke werkgevers in onze gemeente en in de regio. Deze organisaties zijn belangrijke aanjagers voor de
lokale economie en voor de arbeidsmarkt. De PI in
Ter Apel staat helaas (weer) op het lijstje van gevangenissen die mogelijk moeten sluiten. Wij verzetten ons
tegen deze sluiting. Het is de combinatie van de COA en de PI die van toegevoegde waarde op elkaar zijn. Wij
gaan tot in de Tweede Kamer om de besluitvorming beïnvloeden.

We zetten vol in op het binnenhalen van nieuwe bedrijven

Naast aandacht voor de huidige bedrijven zetten we er op in om nieuwe bedrijven binnen te halen. Daarvoor zijn
in de gemeente Westerwolde nog nieuwe bedrijfslocaties beschikbaar. De acquisitie daarvoor zal volop aandacht krijgen.

Het MKB is de aanjager van de lokale economie

Wij dragen de ondernemers binnen het MKB een warm hart toe. Het is deze branche die een grote bijdrage
levert aan de levendigheid en bedrijvigheid in onze dorpen. Versterking van het MKB zien wij als een belangrijke
banenmotor. Wij willen dan ook in nauw contact met ondernemers (verenigingen) verder bouwen aan het vergroten van de bedrijvigheid en de versterking van onze winkelcentra, zodat het aantrekkelijk winkelen is en blijft.

Wij willen agrarische bedrijvigheid in ons gebied behouden

Duurzame landbouwgrond moet beschikbaar blijven voor landbouw, zodat er ook voor bestaande bedrijven
mogelijkheden blijven om zich door te ontwikkelen. Wij willen geen onnodige belemmeringen opwerpen, maar
agrarisch ondernemen onderdeel laten zijn van het leven in het buitengebied. Uitgangspunt hierbij is dat er
ingezet wordt op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee bedoelen we dat er op een sociale wijze
wordt omgegaan met de omgeving en de dieren en dat er optimaal wordt ingezet op het voorkomen van overlast
door geur, fijnstof, en dergelijke.

Investeren in de aanleg van glasvezel

In onze gemeente zijn er veel bedrijven aan huis en wordt er veelvuldig vanuit huis gewerkt. Niet in de laatste
plaats zijn ondernemingen in de toeristische en de agrarische sector gebaat bij een goede internetverbinding.
Wij zijn er trots op dat inwoners zich hebben verenigd om snel internet mogelijk te maken voor onze gemeente. We zetten ons dan ook graag in om deze initiatieven op alle niveaus (gemeentelijk/provinciaal/landelijk) te
ondersteunen en daar waar dit kan te beïnvloeden.

Blijven investeren in werkgelegenheid in Duitsland

Het werkloosheidscijfer is net over de grens in Duitsland fors lager. De afgelopen periode is het gelukt om 60 duurzame banen voor onze inwoners te creëren in Duitsland. Niet de gewenste 100 banen! Wij blijven investeren
in de samenwerking met Duitsland op het gebied van werkgelegenheid. We willen ons inzetten (samen met de
regio) voor het wegnemen van de belemmeringen die het werken in Duitsland met zich mee kan brengen.

Aandacht voor Duitse taal op de basisschool

Een van de belemmeringen om te kunnen werken in Duitsland is de beheersing van de Duitse taal. Wij vinden
het van groot belang dat onze kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met deze taal. Immers, jong
geleerd is oud gedaan. Hier zouden we graag nadere samenwerking zoeken met onze buurgemeenten in de
grensstreek, zoals Oldambt die op dit punt sterk inzet.
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5.
Wij willen Westerwolde
energieneutraal en aardgasvrij

Wij willen Westerwolde energieneutraal en aardgasvrij

Wij gaan voor een energieneutraal Westerwolde binnen 20 jaar! Dit betekent dat de turbo erop
moet…! Er is een nota “energietransitie Westerwolde” in de maak. Een goed begin! Maar ook hier
moet de ambitie omhoog. Denk aan een innovatiefonds voor ondernemers of een leenstelsel voor
het energieneutraal maken van bestaande woningen. Wij zijn bereid om investeringen te doen om
deze doelstelling te behalen. Zo’n ambitieus plan zal ongetwijfeld externe subsidies of
investeerders aantrekken en een positieve werking hebben op de werkgelegenheid.

Alle vormen van duurzame energie zijn bespreekbaar

De ambitie om binnen 20 jaar energieneutraal te zijn is hoog. Dit vraagt om een daadkrachtig bestuur
en heldere besluiten over het inzetten van alle mogelijke vormen van duurzame energie. Energie uit
wind, zonne-energie , aardwarmte en andere vormen van duurzame energie zijn nodig om deze ambitie
te kunnen halen. Wij zijn bereid om tijdelijke vergunningen te verstrekken, onder strikte voorwaarden.
Dit betekent dat er een helder kader moet liggen, waarin voorwaarden worden gecreëerd om het
woonplezier voor inwoners te beschermen.

Experimenten “duurzaamheid” stimuleren

De technische ontwikkelingen gaan snel. Er zijn steeds weer innovatieve plannen om op een duurzame
manier met onze omgeving om te gaan. Wij roepen inwoners op om met nieuwe initiatieven te komen,
zoals bijvoorbeeld een ecodorp. Wij willen inzetten op het creëren van ruimte binnen het beleid voor
duurzaamheidsexperimenten.
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6.
Wij willen een gezonde
leefstijl stimuleren

Wij willen een gezonde leefstijl stimuleren

Uit onderzoekt blijkt dat inwoners in Zuidoost Groningen ongezonder leven dan de rest van Nederland. Dit heeft tot gevolg dat er meer mensen chronisch ziek zijn en we minder oud worden. Dit
lijkt in tegenstelling te zijn met het gezonde leefgebied Westerwolde. We genieten hier van frisse
buitenlucht en hebben een prachtige omgeving om in te bewegen. Wat ons betreft is het dan ook
tijd dat het tij wordt gekeerd en er fors wordt geïnvesteerd in een gezonde leefstijl van de Westerwoldse inwoners. Daarnaast willen we investeren in projecten die bijdragen aan het vergroten van
de bewustwording over gezonde voeding (ook bij een smalle beurs). Daarbij willen we o.a. supermarkten betrekken om gezamenlijk tot een actieplan te komen.

Buurtsportcoach en sportdorpen

Wij blijven ons actief inzetten voor de sportdorpen en voor de buurtsportcoach die een belangrijke
verbinder is tussen sportverenigingen onderling en tussen sportverenigingen en ander maatschappelijk
organisaties. Verenigingen kampen met een terugloop van het aantal vrijwilligers en met een dreigend
tekort van bestuurlijk ervaren vrijwilligers. De buurtsportcoach gaat samen met verenigingen op zoek
naar oplossingen. Dit is van essentieel belang voor het voortbestaan van verenigingen.

Hartveilig: instandhouding netwerk

Met een ouder wordende populatie, neemt ook de kans op hartfalen toe. Binnen onze gemeente zijn
AED-apparaten opgehangen om snel hulp te kunnen bieden. Het succes van deze apparaten valt of
staat met het netwerk van vrijwilligers die via een app door krijgen dat hulp nodig is. Deze vrijwilligers
zijn getraind in het toepassen van de AED-apparaten. Hiermee worden levens gered. Wij willen een
steentje bijdragen aan deze belangrijke taak, door in te zetten op instandhouding en zo nodig uitbreiding van dit netwerk.

Dementie vriendelijk

Met de toenemende vergrijzing in onze gemeente neemt ook het aantal mensen met dementie toe.
Om ook voor deze doelgroep een veilige en prettige woonomgeving te realiseren zijn speciale voorzieningen nodig. Wij maken ons sterk voor een dementievriendelijke gemeente en roepen inwoners en
ondernemers op om met initiatieven te komen.

EHBO op scholen

Eerst hulp kunnen verlenen bij ongelukken is heel belangrijk. Het aantal inwoners dat een EHBO-diploma heeft neemt af. Wij willen dat op alle scholen een EHBO-cursus wordt gegeven en willen daarin
investeren.
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7.
Wij willen Cittaslow benutten
als kans

Wij willen Cittaslow benutten als kans

Het internationale Cittaslow-keurmerk is een mooie manier om de schoonheid van ons gebied
te promoten. Met dit keurmerk wordt de identiteit van ons gebied gekenmerkt met begrippen als
rust, ruimte en streekeigen producten. Veel ondernemers in onze gemeente hebben zich Cittaslow
verklaard en beginnen de voordelen hiervan te ervaren. Het keurmerk verbindt ondernemers. Wij
gaan werk maken van Cittaslow door het ook te benutten als aanjager van innovatie en economische en toeristische ontwikkeling.

Wij zien Cittaslow nadrukkelijk als een kans

Dit betekent dat Cittaslow niet beperkend wordt toegepast, maar benut wordt voor toekomstbestendige
ontwikkelingen. Gericht op een gezonde toekomst, beheerste groei, verantwoorde innovatie, duurzame
energie en gericht op de langere termijn. Wij realiseren ons dat hierbij de kosten uitgaan voor de baten, en
zijn bereid hierin te investeren.

Creëren mogelijkheden voor natuurbegraven

De wens om een geliefde na overlijden blijvend te kunnen herdenken op een plaats in de natuur in onze
eigen gemeente, is bij een deel van onze inwoners aanwezig. Wij begrijpen deze wens en willen initiatieven
voor het creëren van vormen van natuurbegraven ondersteunen.
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8.
Wij willen Westerwolde
aantrekkelijk houden

Wij willen Westerwolde aantrekkelijk houden

De kracht van onze gemeente is het gebied waaruit het bestaat: een prachtig, afwisselend
landschap met een grote diversiteit aan bebouwing.

Versterken toeristische en recreatieve functie van onze gemeente

Het keurmerk Cittaslow is een middel om de schoonheid van het gebied Westerwolde te promoten. Cittaslow wordt ingezet en omarmd door ondernemers in de toeristische en recreatieve sector. Wij vinden het
erg belangrijk dat deze sector zich verder doorontwikkeld. De stichting “promotie Westerwolde” heeft hierin
een belangrijke rol.

Instandhouding en versterking van het culturele aanbod en erfgoed in Westerwolde

Het gebied Westerwolde kent een rijke historie en belangrijke culturele trekpleisters. Naast de vesting
Bourtange, Vesting Oudeschans, Museum Oude Wolden en het Klooster Ter Apel zijn diverse gebouwen,
locaties in onze gemeente van grote culturele waarde. Wij willen een bijdrage leveren aan het in stand
houden en vergroten van de culturele waarde(n) van en in ons gebied.
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9.
Wij willen volop samenwerken
in/met de regio

Wij willen volop samenwerken in/met de regio

Door het samengaan van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde hebben we meer volume
wat veel voordelen op zal leveren. Er ontstaat een gemeente met een grotere omvang, die nog
altijd dicht bij de burgers staat, geografisch, historisch en cultureel één geheel vormt en op veel
terreinen sterk genoeg is. Echter, wij realiseren ons dat we de regio nodig hebben om tot
daadwerkelijke verandering te kunnen komen. Denk hierbij aan onderwerpen als de
energietransitie en werkgelegenheid. Wij investeren in het versterken van de samenwerking met
de regiogemeenten.
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10.
Wij willen dat de gemeente
verantwoord met het geld van onze
inwoners omgaat

Wij willen dat de gemeente verantwoord met het geld van onze inwoners omgaat

Ons verkiezingsprogramma is ambitieus en kan de indruk wekken dat voor de uitvoering van
onze speerpunten alleen maar meer geld uitgegeven moet worden. We vinden het dan ook belangrijk om te benadrukken dat wij bij de uitvoering van deze speerpunten het uitgangspunt hanteren
dat dit op een verantwoorde wijze gebeurd. Dit betekent dat dit vorm krijgt vanuit een solide en
toekomstbestendige begroting. Dat betekent ook een organisatie die effectief en efficiënt wordt
ingericht en aangestuurd. Hierbij zetten wij in op zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners. Er
zal dan ook geen sprake zijn van en-en-en, maar van of-of. Nieuw beleid ten koste van oud beleid.
Dit vraagt om moeilijke beslissingen. Wat gaan we niet meer doen om nieuwe ontwikkelingen de
ruimte te geven?
Wij zijn klaar om deze verantwoordelijkheid te nemen en willen samen met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties, vanuit een solide financiële en toekomstbestendige gemeentelijk
organisatie bouwen aan een mooi, schoon en levendig Westerwolde.
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