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Samen komen we verder   

1. Samen verder. 

Inleiding, uitgangspunten 

De PvdA Oldambt is trots op Oldambt en de bijdrage, die wij al vele 

jaren mochten leveren aan de ontwikkeling en leefbaarheid van dit 

gebied. Wij worden daarbij onder andere geïnspireerd door waarden als 

sociaal, solidair en rechtvaardig. Die staan voor: gelijke kansen, eerlijk 

delen en de sterkste schouders 

dragen de zwaarste lasten. In 

slechtere economische tijden en bij 

aankomende bezuinigingen komt het 

er op aan deze waarden in de keuzes 

die we maken onverhuld te laten 

doorklinken en hiervoor nadrukkelijk 

aandacht te vragen.  

Net als vier jaar geleden barsten we van ambitie om in Oldambt aan de 

slag te gaan. Veel uit ons programma van toen is, mede dankzij onze 

sterke positie in de raad, gerealiseerd of in gang gezet. Ook voor de 

komende jaren hebben we plannen en wensen en veel ambitie om daar, 

samen met de Oldambtsters, mee aan de slag te gaan. 

Daarbij komt een aantal grote nieuwe ontwikkelingen op ons af. In de 

eerste plaats gaat het Rijk de uitvoering van een aantal ingrijpende 

wetten overdragen aan de gemeenten. Het gaat dan om de jeugdzorg, 

om werk en inkomen (de zogenaamde participatiewet) en om de 

langdurige zorg voor zieken en ouderen. Welke taken en verplichtingen 

gemeenten daarin krijgen is nog niet precies duidelijk. Wel zullen de 

gemeenten hiervoor minder geld krijgen dan het Rijk er nu zelf aan 
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uitgeeft. Dat betekent dat we nieuwe inhoud moeten geven aan deze 

regelingen op basis van onze vertrouwde idealen en uitgangspunten.  

Een andere ingrijpende ontwikkeling is het proces naar een nieuwe 

vergaande gemeentelijke herindeling binnen onze provincie. De 

PvdA-Oldambt heeft er voor gekozen om aan dat proces mee te doen. 

Hoe de nieuwe herindeling er voor Oldambt uit gaat zien wordt de 

komende maanden 

duidelijk.  

De moderne tijd 

vraagt om 

bezinning op de 

rol, taken en 

betrokkenheid van 

zowel de overheid 

als van de burgers bij de 

inrichting en het beheer van de 

samenleving. De PvdA wil dat overheid en burgers daarin samenwerken 

en dat iedereen zo veel mogelijk meedoet. Tegelijk blijven wij staan 

voor de zwakkeren in de samenleving, die op eigen kracht niet, of 

minder goed, in staat zijn mee te doen. Wij streven onverminderd naar 

verbetering van hun positie en mogelijkheden. 

De PvdA streeft naar een Oldambt waar iedereen zichzelf kan zijn. Wij 

zullen elke vorm van discriminatie op basis van etniciteit, geslacht, 

huidskleur, geloof, seksuele voorkeur, leeftijd, handicaps enz. actief 

bestrijden. Dit zullen wij doen door voorlichtingsprogramma’s te 

ondersteunen en op te zetten. Deze programma’s kunnen plaatsvinden 

op onder andere scholen, sportclubs of tijdens verschillende festivals en 

evenementen 



www.oldambt.pvda.nl Verkiezingsprogramma 2014-2018 

6 

In dit verkiezingsprogramma gaan we in op bovengenoemde 

ontwikkelingen en op onze opvattingen en keuzes op verschillende 

beleidsterreinen. Het is de leidraad voor onze ambities in het 

gemeentebeleid voor de komende periode.  

Van de Oldambtsters vragen wij, op alle niveaus en terreinen, om die 

ambities te delen en in ieder geval naar vermogen mee te doen. In het 

perspectief van de nieuwe uitdagingen leggen wij voor onszelf en alle 

inwoners, de lat hoog en de drempel laag! 

Dat doen wij eerlijk en sociaal!  

 

2. Samen Sterk. 

Over de organisatie van gemeente en bewoners, Herindeling,  

Meedoen  

Oldambt is een jonge 

gemeente. In de afgelopen 

vier jaar is gewerkt aan een 

toekomstgerichte 

gemeentelijke organisatie. 

Centraal daarin staan goede 

samenwerking en een goede 

relatie met 

bewonersorganisaties, zoals 

dorps- en wijkbelangen en andere organisaties en initiatieven vanuit de 

samenleving. Daar horen experimenten bij met grotere 

verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid voor die organisaties. De 

ambtelijke organisatie moet vanuit een andere benadering op deze 
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ontwikkelingen inspelen. De PvdA wil deze processen de komende jaren 

versterken. 

Die versterking is voor 

ons een voorwaarde 

om de nu 

aangekondigde 

gemeentelijke 

herindeling in te gaan. 

Wij zijn tot de conclusie 

gekomen, gelet op wat 

de komende jaren op 

de gemeenten afkomt, 

dat die herindeling onvermijdelijk, noodzakelijk en urgent is. Maar voor 

ons geldt: géén schaalvergroting zonder schaalverkleining!  

Dit uitgangspunt moeten de komende jaren leidend zijn voor de 

gemeentelijke organisatie.  

De PvdA-principes daarbij zijn: de inwoners en de menselijke maat 

moeten voorop staan.  

Wij willen op alle maatschappelijke terreinen meer 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en daarbij passende middelen 

voor dorpen, wijken en andere bewonersorganisaties en 

burgerinitiatieven. De gemeentelijke organisatie en de manier van 

werken, moeten zo ingericht worden, dat daarvoor ook werkelijk ruimte 

ontstaat. Het gemeentelijk beleid moet daarbij meer gericht zijn op 

stimuleren en faciliteren van initiatieven vanuit de bevolking. 

Zo werken wij samen aan verdere ontwikkeling en verbetering van de 

leefbaarheid van het Oldambt. Of dit nu is binnen de bestaande grenzen 

of binnen een toekomstige nieuwe gemeente.  
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Bij onze uiteindelijke keuze voor de gemeentelijke herindeling zullen wij 

ons laten leiden door regionale solidariteit en perspectieven voor 

Oldambt. De al bestaande goede samenwerking binnen Oost Groningen 

tussen gemeenten is een belangrijke factor om mee te laten wegen. Wij 

kiezen voor een variant die de meeste aanknopingspunten biedt voor 

het uitwerken en realiseren van onze uitgangspunten die we hierboven 

hebben verwoord. 

Doel van de PvdA is dat, alle bewoners en de gemeentelijke organisatie 

sterker uit bovengenoemde processen naar voren komen. Wij zullen er 

bij dit alles nadrukkelijk op toezien, dat solidariteit, rechtvaardigheid, 

eerlijk delen gewaarborgd worden, zodat er voor iedereen voldoende 

mogelijkheden zijn om mee te doen in de samenleving op alle terreinen. 

 

3. Samen Eerlijk Delen. 

Over Begrotingsbeleid, Lastenverdeling 

Ondanks de moeilijke economische en financiële tijden is Oldambt er in 

de achterliggende periode, onder aanvoering van onze wethouder, in 

geslaagd het huishoudboekje op orde te houden. Niettemin heeft 

Oldambt nog maar weinig vet op de ribben.  

Nieuwe bezuinigingen van het Rijk staan ons al weer te wachten. Ook de 

financiering van de grote decentralisaties op het gebied van Jeugdzorg, 

Langdurige Zorg en Werk en Inkomen is reden voor zorg. We krijgen 

daarvoor immers minder geld dan het Rijk er tot nu aan uitgaf. 

Op diverse terreinen heeft de gemeente al bezuinigingen ingevoerd, of 

voor de komende jaren in gang gezet. Oldambt heeft daarbij de eigen 
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bedrijfsvoering en de gemeentelijke organisatie niet ontzien. De PvdA 

blijft de gemeentelijke organisatie beoordelen op een goede 

bedrijfsvoering die capabel en slagvaardig is om bestaande en nieuwe 

taken uit te voeren. Daarbij zullen wij moeilijke keuzes niet uit de weg 

gaan.  

De nieuwe gemeenteraad zal verdere keuzes moeten maken over welke 

taken de gemeente in de toekomst nog moet, kan en wil uitvoeren. Dit 

om ook na 2014 de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. 

Uitgangspunt voor de PvdA is en blijft daarbij een eerlijke verdeling van 

lasten en lusten en een sociaal minima- en achterstandsbeleid.  

Bijzondere aandacht hebben we voor de invoering van de 

Participatiewet en de gevolgen daarvan voor de sociale werkvoorziening 

(SW) en het bedrijf Synergon. Door het naar verhouding grote aantal 

mensen in de SW en de bezuinigingen hierop door het Rijk kan onze 

gemeente financieel gezien onevenredig zwaar getroffen worden en 

verliezen we passende arbeidsplaatsen. Onze inzet is en blijft dat 
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mensen, die een beschutte werkplek nodig hebben ook in de toekomst 

die mogelijkheid houden. 

Onder aanvoering van de PvdA heeft de Tweede Kamer een motie 

aangenomen om de bijzondere gevolgen die de wet heeft voor regio’s 

als Oost Groningen te verzachten. Het wachten is nu op de invulling met 

maatregelen door de Staatssecretaris.  

Wij willen ondanks de bezuinigingen, net als in de afgelopen periode, 

voldoende ruimte houden voor een fatsoenlijk minima- en 

achterstandsbeleid. 

Versobering van diverse maatregelen in dat kader, zoals de eenmalige 

toeslag voor mensen met een langdurige bijstandsuitkering en het 

participatiefonds voor deelname van minima aan maatschappelijke 

activiteiten, was voor de PvdA in de afgelopen 4 jaren al 

onbespreekbaar. 

Ook nu blijft het voor ons prioriteit om de minst-draagkrachtigen in 

onze gemeente zoveel mogelijk te ontzien. Wij willen daarom ook de 

mogelijkheden voor vrijstelling van belastingen voor de laagste 

inkomens zo veel mogelijk handhaven. Ook blijven wij voor het ieder 

jaar vaststellen van subsidies voor organisaties als de Voedselbank en 

de Stichting Leergeld. 

Naast deze maatregelen moet vanuit de gemeente nog actiever gewerkt 

worden aan informatie en voorlichting op het gebied van kwijtschelding 

en de andere regelingen op het gebied van inkomensondersteuning. 

Tegelijk moeten de mogelijkheden op het gebied van effectieve en 

vooral snellere schuldhulpverlening zonder betutteling beter en sneller 

aangepakt worden. 

Voor het verruimen van de financiële mogelijkheden wil de PvdA ook 

inzetten op verdere versterking van de grensoverschrijdende 
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samenwerking in de EDR (Eems-Dollard-Regio) en ander verbanden. Dit 

kan niet alleen gunstig zijn voor de economische ontwikkeling en 

nieuwe werkgelegenheid, maar ook voor het succesvoller binnenhalen 

van Europese subsidies en gelden van het Waddenfonds. 

Wij blijven het van belang vinden dat Oldambt de inwoners jaarlijks een 

zo goed mogelijk inzicht geeft in de gemeentelijke inkomsten, uitgaven 

en financiële mogelijkheden. 

We willen een stimulerend klimaat scheppen, waarin inwoners in 

toenemende mate met vindingrijke ideeën en initiatieven kunnen 

komen.  

Wij willen dat eventueel noodzakelijke lastenverhogingen tot een 

minimum beperkt blijven. In het geval dat verhogingen onontkoombaar 

zijn hanteert de PvdA het principe van ‘de sterkste schouders dragen de 

zwaarste lasten’ 

 

4. Samen leven en wonen 

Over wonen en leefbaarheid. 

Wonen in een leefbare, veilige en duurzame omgeving. Dat is waar de 

PvdA nadrukkelijk op inzet. We willen fatsoenlijke en betaalbare 

woningen, passend bij ieders situatie. Of je nu jong, oud of gehandicapt 

bent. Als we investeren, doen we dat in duurzame oplossingen waar 

deze en toekomstige generaties van profiteren.  

In de afgelopen raadsperiode heeft die inzet bijvoorbeeld geleid tot 

goede en veilige fietsroutes voor scholieren. We zullen ons blijven 
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inzetten om lastige verkeerssituaties, zoals bij de spoorovergang bij de 

Campus in Winschoten, op te lossen. Door de aanpak van het centrum 

in Beerta wordt de verkeerssituatie verbeterd en ziet het dorp er beter 

uit. 

Bij de 

totstandkomi

ng van de 

brede school 

in Midwolda 

is nauw 

samengewerk

t met de 

bevolking. Er 

is gekozen 

voor een 

toekomstgerichte en duurzame oplossing, waarbij de school en 

belangrijke voorzieningen voor het dorp behouden blijven. Deze lijn, 

waarbij we leefbaar, veilig en duurzaam in samenhang met elkaar als 

leidraad hanteren, zetten we voort.  

De aankomende herindeling zal invloed hebben op het wonen in onze 

gemeente. We zien in schaalvergroting weliswaar goede mogelijkheden 

om voorzieningen overeind te houden, maar we vinden ook dat de 

streekidentiteit behouden moet blijven. We gaan hierover in gesprek 

met wijk- en dorpsraden. Verder is goede bereikbaarheid van de kernen 

in de omgeving belangrijk in een groter wordende gemeente.  

De woningcorporatie is een belangrijke gesprekspartner voor de 

gemeente. Als er plannen gemaakt worden voor sociale woningbouw, 

leefbaarheid in de wijk, of maatschappelijke voorzieningen voor zorg en 

welzijn, dan willen we hier invloed op uit oefenen. Corporaties wijzen 

we daarom nog nadrukkelijker op hun maatschappelijke 
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verantwoordelijkheid.  

Wij vinden de bouw van het nieuwe Hamrik in Nieuwolda een goed 

voorbeeld van de juiste balans tussen belangen van organisaties, 

gemeente en bewoners. Dankzij het vraaggerichte aanbod van wonen 

en zorgen binnen dit centrum, kunnen ouderen langer in hun 

vertrouwde omgeving blijven.  

Om jongeren, die zelfstandig in het Oldambt willen blijven wonen, te 

helpen wil de PvdA samen met woningcorporaties de mogelijkheden 

onderzoeken van huisvesting speciaal voor jongeren. Renovatie en 

modernisering van woningen maakt daarvan deel uit. 

Bereikbaarheid 

is essentieel 

voor leefbare 

dorpen en 

wijken. Veilige 

schoolroutes 

en 

verbindingen in 

en tussen de 

dorpen en de 

grotere centra 

staan centraal, 

welk 

vervoermiddel u ook gebruikt. We zien de realisatie van de fietsbrug 

tussen Winschoten en Blauwestad als belangrijke stap voorwaarts. We 

onderzoeken nieuwe alternatieven voor vervoer en we werken aan een 

duurzaam verlichtingsplan. De aanpak van onveilige kruisingen en 

wegen, zoals van de Rondweg Midwolda, zetten we voort. Dat geldt ook 

voor de Rondweg Beerta. We zien er op toe, dat deze er komt zoals 

gepland.  
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Ook in een groter wordende gemeente is het belangrijk om in contact te 

blijven met inwoners. De jaarlijkse wijken- en dorpenronde is zo’n 

moment waarbij die wisselwerking tussen bestuur en bewoners 

plaatsvindt. Het bestuur ziet dan met eigen ogen wat er wel en niet 

gerealiseerd is, hoort nieuwe ideeën en bespreekt samen met inwoners 

passende oplossingen voor actuele problemen.  

Op dit moment wordt in samenspraak met de bewoners de 

Bomenbuurt in Winschoten geherstructureerd. Bewoners hebben 

hiervoor zelf goede ideeën. Verrommeling wordt tegengegaan en het 

wordt weer aantrekkelijk om er te wonen en te leven. De PvdA blijft zich 

ook hierbij inzetten voor behoud van leefbaarheid en sociale 

samenhang. 

De PvdA zet zich in voor de verdere ontwikkeling van het gebied 

rondom het Oldambtmeer vanuit sociale, economische, toeristische en 

ruimtelijke belangen die we hier als gemeenschap bij hebben. 

 

5. Samen werken aan ontwikkeling 

Over grote en kleine economie, werkgelegenheid, onderwijs 

Werkgelegenheid is essentieel voor het leefbaar houden van onze 

gemeente. Het faciliteren en stimuleren van meer werkgelegenheid is 

een belangrijke opdracht voor de komende raadsperiode. Dit is ook van 

belang voor de groep jongen mensen die in de regio opgroeit en graag 

in het Oldambt wil blijven wonen. Uitgangspunt is: niemand aan de 

zijlijn! De PvdA staat ook hierbij voor samen doen.  

Bij de aanbestedingen voor het verlevendigen van het stadscentrum 
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Winschoten maakten we ons sterk voor sociale winst: We bedongen de 

inzet van arbeidskrachten uit de regio, ook bij leerbanen en 

stageplaatsen. Dit is ook voor de komende periode onze inzet. Voor het 

behoud en zelfs uitbreiding van de werkgelegenheid voor onze 

inwoners hebben we regionaal samengewerkt bij de uitbreiding en 

opwaardering van het industrieterrein Eextahaven.  

De gemeente geeft als werkgever in de overheidssector het goede 

voorbeeld: Geplande werkzaamheden voor onderhoud en beheer van 

wegen voeren we eerder uit om mensen in deze sector aan het werk te 

houden. 

We 

betrekken 

arbeidsgeha

ndicapten 

en 

langdurig 

werkzoeken

den bij het 

arbeidsproc

es. We 

willen de 

lagere 

loongroepe

n terug om bijvoorbeeld schoonmaak of cateringpersoneel weer in 

dienst te kunnen nemen. 

Bij de ontwikkeling van economie, bedrijvigheid en toerisme richten we 

ons in de komende raadsperiode op het koopcentrum Winschoten, het 

MKB en de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie rondom het 

Oldambtmeer. Ook duurzame energie is een sector die veel kan 

opleveren voor ons gebied, zowel voor het milieu als voor het scheppen 
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van banen. Wij streven naar een vitale agrarische sector en zullen ons 

met deze belangrijke bedrijfstak inzetten voor behoud van werk én 

landschap.  

Het midden- en kleinbedrijf is onze topsector en deze willen we 

maximaal ondersteunen. Bijvoorbeeld door te investeren in de aanleg 

van een glasvezelnetwerk, zodat online ondernemen en werken goed 

gefaciliteerd is.  

Veel mensen kiezen ervoor, hun 

beroep als zelfstandige uit te 

oefenen. Ondernemers hebben 

meer behoefte aan kleinschalige 

en betaalbare bedrijfs- en 

vergaderruimte. Hieraan willen we 

tegemoet komen. We richten ons 

niet langer alleen op grootschalige 

ontwikkeling van 

industrieterreinen.  

Het koopcentrum in Winschoten 

moet weer compact en 

aantrekkelijk worden. We willen 

niet perse uitbreiden, maar 

versterken wat er al is. 

Veel inwoners zijn werkzaam in de 

zorgbranche. In dit kader zorgt de 

nieuwbouw van het 

streekziekenhuis voor behoud van 

werkgelegenheid.  

De komst van het Oldambtmeer en de Blauwestad heeft gezorgd voor 



www.oldambt.pvda.nl Verkiezingsprogramma 2014-2018 

17 

een aanwas van werk in de toeristische sector. Er liggen nog vele kansen 

in het gebied en deze worden vaak goed opgepakt door burgers. De 

gemeente is daarbij een stimulerende factor.  

De gemeente is bereikbaar en beschikbaar voor iedere ondernemer. De 

PvdA wil dat de gemeente goed in contact blijft met ondernemers, 

bijvoorbeeld via het bedrijvenloket: Als de ambities die de gemeente 

heeft voor het behoud en uitbreiding van werkgelegenheid maar 

samenkomen met die van ondernemingen die willen groeien.  

Werk moet letterlijk en figuurlijk voor iedereen bereikbaar zijn. Voor 

bepaalde groepen blijft begeleiding naar werk nodig. Beschutte 

werkplekken moeten blijven bestaan voor diegenen die dit nodig 

hebben. Sociale uitsluiting moet voorkomen worden.  

Voor het toetreden tot de arbeidsmarkt is het onderwijs een belangrijke 

sleutel.  

Iedere jeugdige moet daarom met een startkwalificatie de school 

verlaten. Schooluitval gaan we tegen. We willen in gesprek zijn met de 

scholen over de aansluiting van het onderwijsaanbod op de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In de branches zorg en techniek 

ontstaan mogelijk tekorten aan geschoolde arbeidskrachten. Hier liggen 

dus kansen. Samen met scholen en het bedrijfsleven bekijken we hoe 

we deze kansen kunnen aanpakken, bijvoorbeeld met passende MBO 

beroepsopleidingen en stages. 
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6. Samen zorgen 

Welzijn, zorg en jeugdzorg 

De vraag naar zorg verandert. De levensverwachting neemt toe en 

mensen willen langer zelfstandig blijven wonen. In ons gebied is het van 

belang dat iedereen toegang heeft tot zorg en dat deze passend is. Het 

aanbod, of deze nu van een zorgaanbieder of vanuit de gemeente komt, 

moet hierop worden aangepast.  

De politiek heeft het ziekenhuis voor de gemeente weten te behouden. 

Zo blijft zorg voor onze inwoners bereikbaar en de kwaliteit blijft op 

peil. De bouw van het woonzorgcentrum in Nieuwolda en het bieden 

van zorgvoorzieningen in de Poststraat in Winschoten zijn initiatieven 

van de zorgaanbieder die we als PvdA toejuichen en ondersteunen.  

In het onderwijszorgcentrum aan de Grintweg in Winschoten worden 

voor de kinderen die moeilijk mee kunnen komen verschillende functies 

van jeugdzorg en onderwijs gebundeld. Een uniek initiatief, ondersteunt 

door de gemeente, waarbij het kind en wat hij nodig heeft centraal 

staat.  

Door nieuwe wetgeving heeft de gemeente meer ruimte voor dergelijk 

maatwerk en deze kansen willen we benutten. Zorg moet efficiënter en 

effectiever kunnen worden georganiseerd. 

Verder moet de zorg ook voor de minst draagkrachtigen toegankelijk 

blijven.  

Zorg moet dichtbij georganiseerd zijn, zodat ouderen en gehandicapten 

in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit kan 

bijvoorbeeld met de inzet van wijkverpleegkundigen, die meer 

maatwerk kunnen leveren. We zoeken maximale aansluiting bij wat 

mensen nodig hebben en wat de gemeente daarin kunnen doen.  
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Preventie blijft belangrijk. Initiatieven waarin dit centraal staat 

ondersteunen we.  

Ook de jeugdzorg moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar 

blijven. Een kind in de problemen moet geholpen worden, welke vorm 

van hulp dit kind dan ook nodig heeft. Een laagdrempelig Centrum voor 

Jeugd en Gezin kan in een vroeg stadium zorgen voor begeleiding op 

maat. Verwijzing naar gespecialiseerde zorg kan daarmee voorkomen 

worden. We zijn tegen een eigen bijdrage voor jeugdzorg. 

 

7. Samen voor duurzaam 

Over milieu, energiebeleid, natuur en landbouw  

Het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen is onverstandig omdat 

deze opraken en door de schaarste steeds duurder worden. Energie uit 

alternatieve bronnen zoals de zon is tegenwoordig gemakkelijker en 

goedkoper te verkrijgen. Dit biedt burgers, bedrijven en de gemeente in 

het Oldambt volop mogelijkheden om een duurzamere weg in te slaan. 

We willen dat huidige en toekomstige 

generaties hiervan profiteren. 

De gemeente moet initiatieven van 

burgers en ondernemers zoveel 

mogelijk stimuleren en faciliteren. 

Een mooi voorbeeld van 

samenwerking tussen burgers, 

woningcorporatie en gemeente is het initiatief van Nieuwolda, om het 

meest energiezuinige dorp van Nederland te worden.  
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De PvdA kiest niet voor grootschalige projecten zoals de bouw van 

windparken. 

Er zijn bovendien meer opties dan alleen windenergie. In ons gebied 

staan bijvoorbeeld veel landbouwschuren, overheidskantoren en 

flatgebouwen, waarvan het totale dakoppervlak prima kan worden 

benut voor het opwekken van zonne-energie.  

Burgers en bedrijven hebben goede en innoverende ideeën. Samen met 

hen willen we tot een keuze komen, waarbij behoud van de unieke 

kwaliteit van ons landschap een randvoorwaarde is.  

Hieruit volgt logischerwijs dat we kritisch zijn ten aanzien van de komst 

van megastallen. De PvdA kiest voor innovatie in de sector, maar niet 

ten koste van het platteland.  

Binnen nauw omschreven grenzen stimuleren we ondernemers met 

extra ontwikkelingsruimte, als ze kiezen voor een bedrijfsvoering waarin 

dierenwelzijn en milieubewust produceren centraal staan.  

We willen ondernemers ruimte bieden voor het opzetten van 

innovatieve projecten voor andere vormen van duurzame energie. Dat 

biedt werkgelegenheidskansen die we niet aan ons voorbij moeten 

laten gaan. 

Verder ondersteunen we burgerinitiatieven om wijken en dorpen 

energiezuiniger, schoner en zelfvoorzienend te maken. Hierbij speelt 

ook weer de eerlijke verdeling van lusten en lasten. Voor veel huurders 

vormen de energiekosten een steeds groter deel van de woonlasten en 

zij moeten ook kunnen profiteren van goedkopere energiebronnen. De 

PvdA wil de mogelijkheden voor energiecoöperaties verruimen en 

bevorderen dat fiscale hindernissen worden weggenomen.  
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8. Samen sporten en ontspannen 

Over sport en cultuur 

Ontspanning bij een sportvereniging, een evenement of in het theater 

moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. 

Bij de komst van het Cultuurhuis hebben we bedongen dat de drempel 

om voorstellingen te bezoeken, zo laag mogelijk blijft. De PvdA heeft 

samen met een grote raadsmeerderheid besloten tot deze bouw. Ons 

uitgangspunt daarbij is het realiseren van een haalbare, betaalbare, 

volwaardige en duurzame voorziening voor de komende 40 jaar! Deze 

voorziening met een theater, bibliotheek, muziekschool en filmzaal 

moet nadrukkelijk ook een podium bieden voor de lokale 

(amateur)kunst. 

Door sport ontstaat er duurzame 

betrokkenheid bij de wijk/buurt of dorp. 

Samen sporten verbroedert. Door te 

investeren in sport en beweging investeren 

we niet alleen in de gezondheid van 

mensen, maar ook in sociale samenhang.  

Sport verdient, naast goed reken- en 

taalonderwijs en culturele ontwikkeling, 

een prominente plek op school. Door 

samen te werken met scholen en 

verenigingen wil de gemeente kinderen in 
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beweging brengen en houden. De PvdA wil kijken hoe het werk wat nu 

nog wordt gedaan door de 5 combinatiefunctionarissen op enigerlei 

manier kan worden voortgezet.  

We hebben speciale aandacht voor sportstimulering voor verschillende 

doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ouderen en jongeren. Verenigingen die 

we helpen kunnen hieraan bijdragen. Ook kinderen uit gezinnen met 

lage inkomens moeten kunnen sporten.  

Hier blijven we ons voor inzetten. 

De PvdA 

ondersteunt 

initiatieven van 

de verenigingen 

om te gaan 

samenwerken, 

bijvoorbeeld bij 

het gebruik van 

accommodaties. 

Bij voorkeur 

worden hier 

verschillende 

sporten en vrijetijdsactiviteiten gecombineerd. De PvdA heeft dan ook 

de afgelopen raadsperiode een sport(stimulerings-)fonds in het leven 

geroepen die sportbeoefening en samenwerking tussen 

sportverenigingen kan bevorderen en stimuleren. 

Oldambt is een festival- en evenementengemeente. Zo profileren we 

ons en op deze voet willen we doorgaan. De gemeente stelt hiervoor 

financiële middelen beschikbaar. Onder druk van bezuinigingen zullen 

we hierin wel keuzes moeten maken. 
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9. Samen Verder 
De PvdA-Oldambt heeft de oprechte intentie om de komende vier jaar 

zoveel mogelijk van onze wensen en plannen te realiseren en onze 

waarden te laten doorklinken in 

onze keuzes. Aan harde beloftes 

die niet waar te maken zijn heeft 

niemand iets en die doen we dan 

ook niet.  

Daarbij zijn we zo realistisch om te 

erkennen, dat het in de moderne 

tijd haast ondoenlijk is om alle mogelijke ontwikkelingen over een 

periode van vier jaar te overzien. Ook als wij door de realiteit 

gedwongen zijn om onze wensen en plannen aan te passen, zullen wij 

dat doen vanuit onze principes en uitgangspunten. 

Veel zal afhangen van de mate waarin de kiezer ons weer vertrouwen 

geeft en het stempel dat wij kunnen drukken op een eventuele nieuwe 

coalitie. Ook als we daaraan mee doen zijn compromissen 

onvermijdelijk.  

Samen komen we verder, samen zetten we de schouders er onder en 

samen werken we aan de toekomst van het Oldambt. Daarvoor hebben 

we uw vertrouwen nodig voor de komende vier jaar. Met uw steun en 

stem kunnen wij staan voor een sterk en sociaal Oldambt waarin  

iedereen de kans krijgt om mee te doen.  

Dat doen wij eerlijk en sociaal, daar kunt u van op aan! 


