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Verkiezingsprogramma 2018 

De PvdA zet zich in voor alle Oldambtsters: jong en oud, man of vrouw, 

homo of hetero, ongeacht zijn of haar afkomst. Iedereen moet kunnen 

rekenen op die zaken die maken dat je een gelukkig en goed bestaan hebt 

op de plek waar je je thuis voelt, waar je gezien wordt en meetelt. We 
willen  

 

Zeker zijn van een eerlijke kans op werk 

Zeker zijn van een duurzame toekomst 
Zeker zijn van zorg dichtbij 

Zeker zijn van kansen voor je kind 

Zeker zijn van een prettige leef (of woon?) omgeving 

 
Want als je je zeker voelt over je bestaan en je basis, dan komt 

vooruitgang vanzelf. 

 

Kansen op werk vergroten 
Nog teveel mensen zitten zonder werk. Uitgangspunt van onze inzet is om 

iedereen een eerlijke kans op werk te bieden en daarvoor meer werk en 

bedrijvigheid naar hier te halen.  Voor iedere baan moeten we dagelijks 

aan de bak! De PvdA wil dat onze gemeente een ondernemende gemeente 

is. Door werk te maken van breedband en door het ondernemersloket 
verder uit te bouwen en te verbinden aan onderwijs en bedrijfsleven.  

 

Kunnen rekenen op hulp 

Wij leggen ons niet neer bij onveiligheid, sociale uitsluiting en armoede en 
werken onvermoeibaar aan oplossingen. Een ieder die hulp nodig heeft 

kan op ons rekenen. Of dat nu zorg, praktische ondersteuning of financiële 

bijstand is. Daar staan wij voor. 

De afgelopen jaren zijn voor veel mensen niet makkelijk geweest. Hulp 
van de gemeente was hard nodig.  Die is, mede dankzij de PvdA, 

geboden. We hebben geïnvesteerd in goede thuiszorg en huishoudelijke 

hulp. We hebben gewerkt aan jeugdzorg, goed en dichtbij. En we 

probeerden de zorg betaalbaar te houden door te kiezen voor een 

zorgverzekering voor minima. Deze koers houden we vast. 
 

Goed voorbereid de toekomst tegemoet 

Kinderen en jongeren hebben recht op goed onderwijs. Gelukkig is dat in 

Oldambt prima op orde. Maar we kunnen nog zo veel meer. Voor kinderen 
die niet zo goed meekomen of juist voor de slimmeriken is extra inzet 

nodig. We investeren in goede voorscholen en geven kinderen kansen. 

 

Jongeren bereiden we goed voor op banen van de toekomst. Door samen 
met het bedrijfsleven jongeren te betrekken bij de arbeidsmarkt van nu 



 

investeren we in het personeel van morgen. Ook zetten we ons in voor 

goede, veilige en bereikbare scholen. 

 

We gunnen onze kinderen een goede toekomst en we gunnen hen die te 
kunnen vinden hun eigen regio, als ze dat willen. We zetten ons in voor 

wat daarvoor nodig is: betaalbare woningen, uitzicht op een baan en 

bereikbare en goede voorzieningen.   

 
Wie en met wie je ook wilt zijn, in Oldambt is iedereen gelijkwaardig en 

tel je mee.  

De seksuele voorkeur of genderidentiteit van een inwoner mag nooit een 

reden zijn van discriminatie. Dit zal de PvdA dan ook ferm afkeuren en 
bestrijden. De PvdA is initiatiefnemer van de Oldambtster LHBT-nota en  

we zullen er de komende jaren dan ook op toezien dat de nota correct 

uitgevoerd wordt. Daarnaast zullen we initiatieven, die de positie van de 

LHBT-gemeenschap in de gemeente verbeteren, ondersteunen en 
initiëren. 

 

We kunnen meer in verbinding 

In onze dorpen wonen en leven krachtige en zelfbewuste mensen. We zien 

dat aan de vele burgerinitiatieven en plannen in dorps en wijkvisies, zoals 
in Bad Nieuweschans, Nieuwolda en Westerlee. De PvdA is er mede door 

deze ervaringen van overtuigd, dat we meer kunnen in verbinding.  

De gemeente en de inwoners leren steeds beter met elkaar samen te 

werken. De energie in dorpen koesteren we en bouwen we graag samen 
verder uit. We gaan door op de ingeslagen weg met het gebiedsgericht 

werken. Dat is de manier om in verbinding directe en tastbare 

verbeteringen te realiseren. Leefbare dorpen en wijken bouw je immers 

samen. 
Sportverenigingen vormen het cement van leefbare dorpen en wijken. Op 

het veld of in de zaal, dat zijn nu de plekken waar ontmoeting, vorming en 

vrijwilligerswerk elkaar ontmoeten. Op het sportveld vallen achterstanden 

weg, verbetert de gezondheid en leren we samenwerken. Hier zet de PvdA 

vol op in! 
 

Onze groene agenda 

De PvdA heeft een duidelijke ‘groene’ agenda. Samen willen we gaan voor 

groene energie (zon, géén wind) en nette groenere buurten. Ons 
bijzondere landschap willen we koesteren en de kansen die hier liggen 

bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, willen we benutten.  

We investeren in duurzame energie en we investeren in ons landschap en 

natuur. Grootschalige windenergie past daarom wat ons betreft niet in ons 
mooie open landschap. We kiezen daarmee expliciet voor zonne-energie, 

maar zoeken ook naar andere alternatieve energiebronnen.  

 

Leefbaar voor alle generaties 
We willen buurten voor alle generaties. Jongeren en ouderen moeten 

kunnen wonen waar ze graag willen wonen. Over duurzame 



 

levensloopbestendige woningbouw maken we afspraken  met corporaties 

en ontwikkelaars. Voor alle dorpen en wijken willen we, samen met de 

inwoners, huiseigenaren en woningbouwcorporaties  plannen ontwikkelen 

voor energiebesparing. We gaan voor gasloos bouwen.  
De gevolgen van de gaswinning zijn duidelijk zichtbaar in onze gemeente. 

We blijven strijden voor gelijke behandeling van onze inwoners in dit 

dossier.  

Dorpen hebben een eigen identiteit die we koesteren en versterken.  
We willen ons landschap beter beleefbaar en toegankelijk maken. Dat 

biedt kansen voor  recreatie, voor toeristen maar ook voor ons, als 

inwoners.  De verbinding  van landschap met cultuur werkt. Dat zien we 

aan het festival Hongerige Wolf en Pura Vida.  
 

Het gaat dus ergens over op 21 maart. Over de ontwikkeling van onze 

lokale samenleving in zijn breedste vorm. De samenleving waarin wij als 

sociaaldemocraten vanuit overtuiging werken aan een betere toekomst. 
We maken een vuist tegen een samenleving waarin het ‘ik’ soms het ‘ons’ 

uit het oog dreigt te verliezen.  

 

Die energie en behoefte aan verandering bijeen te brengen om dat wat 

van waarde is weerbaar te maken, daarin schuilt voor de 
sociaaldemocratie een opdracht. Wij staan klaar om te besturen in 

verbinding. Samen met inwoners en andere partijen het beste maken van 

onze mooie kansrijke regio. 

 
 

 

 

  



 

Zeker zijn van een eerlijke kans 

op werk 

 

De PvdA Oldambt vindt dat werk meer is dan het hebben van een baan. 
Met eerlijk werk tegen een fatsoenlijk salaris bouw je aan een goed 

bestaan. Maar werk is ook de manier om in verbinding met anderen te 

leven, bij te dragen aan de maatschappij en jezelf te ontwikkelen. In onze 

regio staan echter nog steeds teveel mensen aan de kant.  
 

Doel van onze inzet is om iedereen een eerlijke kans op werk te bieden. 

Daarvoor halen we meer werk en bedrijvigheid naar onze regio. Hiervoor 

is in de afgelopen periode goed gezaaid. Het huidige college, met onze 

PvdA wethouder voorop, heeft geïnvesteerd in relaties met nieuwe 
bedrijven, die in ons gebied een interessante vestigingslocatie zien. Nu 

gaan we oogsten.  

 

Voor iedere baan aan de bak 
Voor iedere baan moet de gemeente dagelijks aan de bak! De gemeente 

moet daarom een ondernemende gemeente zijn. Door nu door te pakken 

met snel internet, werk te maken van breedband en te kijken naar lokale 

oplossingen. Dit alles om vestiging van bedrijven die afhankelijk zijn van 
internet (en dat zijn er steeds meer) te stimuleren.  

Verder werken we aan werk door het ondernemersloket verder uit te 

bouwen en te verbinden aan onderwijs en bedrijfsleven. De PvdA wil onze 

industrieterreinen verder vergroenen, bijvoorbeeld door zonne-energie te 
bieden.  

Door te investeren in het ondernemersklimaat stellen we ondernemers in 

staat zoveel mogelijk banen te creëren. Oldambt bruist van de goede 

ideeën en kansen. Die pakken we samen op. We zetten ook alles in om 

bedrijven en werk te behouden als het lastig gaat. 
 

Voor mensen voor wie het niet mogelijk is om te werken in een reguliere 

baan werken we samen met ondernemers, gemeenten, welzijns- en 

zorginstellingen en UWV en bedenken we oplossingen op maat. Mensen 
met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in Oldambt. Dat 

kan alleen als de overheid daarbij ondersteunt. 

Het nieuwe werkbedrijf (WiU) is voor Oldambt en de regio hét punt waar 

scholing, arbeidsvraag en aanbod bij elkaar komen en dit is dan ook de 
plek waar een betere aansluiting gerealiseerd moet worden. De PvdA is 

helder over de opdracht: de gemeente moet de hoogste prioriteit geven 

aan de aansluiting van opleidingen aan de (regionale) arbeidsmarkt. En 

vinger aan de pols houden als het gaat om resultaten.  

We zien maatwerk als belangrijkste succesfactor. Kans op werk kun je 
vergroten met een gerichte opleiding (toegespitst op vaardigheden en 



 

talenten) maar ook door oplossingen aan te bieden voor problemen in de 

sociale omgeving, zoals het overnemen van zorg voor een naaste. 

 

 
Regionale kansen pakken  

Het toerisme in onze gemeente zit in de lift. Er komen meer bezoekers en 

ze geven meer geld uit. Veel mensen zijn geïnteresseerd in onze 

cultuurhistorie en ontspannen zich graag in onze gemeente van ruimte en 
rust. We zien daarom goede werkgelegenheidskansen in de 

doorontwikkeling van De Graanrepubliek, waarbij regionaal voorkomende 

gewassen in de regio worden verbouwd en verwerkt (streekproducten).  

Maar we moeten de toeristische sector blijven stimuleren, om meer 
werkgelegenheid te creëren.  

Met ondernemers werken we aan regiomarketing en arrangementen, 

gericht op een langer verblijf van toeristen. Het gebied rondom het 

Oldambtmeer willen we samen met inwoners nog aantrekkelijker maken 
met concrete projecten.  

We willen een toeristische vaarverbinding tussen Blauwestad en Nieuw 

Statenzijl realiseren en kansen voor toeristische ontwikkeling langs die 

route benutten.  

De verdere versterking van de Dollard geven we vorm door nieuwe 
verbindingen te faciliteren. Zo stimuleren we ontwikkelingen op het gebied 

van natuur en toerisme. 

 

Koopstad Winschoten heeft een facelift ondergaan en de komende jaren 
zal de vitalisering van de binnenstad worden afgerond. De stad moet goed 

bereikbaar zijn. Daarom moet het probleem bij de Blauwe Roos zo snel 

mogelijk worden opgelost.  

Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toename van online shoppen, 
maar ook de integratie van technologie in ons dagelijks leven staan echter 

niet stil. Dit zal ook invloed hebben op het winkelgebied. De PvdA wil de 

toekomst van onze koopstad nadrukkelijk samen met ondernemers en 

bewoners vorm geven. Diezelfde opgave ligt er ook in Scheemda, waar we 

eveneens samen met ondernemers bewoners en corporaties het centrum 
toekomstbestendig willen maken. 

 

We willen de economie aanjagen door bedrijven en 

woningbouwcorporaties te laten investeren in onze gemeente. Hiermee 
creëren we, bijvoorbeeld in de bouw, extra werkgelegenheid. En we 

investeren in onderwijs, zodat onze kinderen zich kunnen ontwikkelen tot 

sterke en zelfstandige volwassenen, die volwaardig bij kunnen dragen aan 

de toekomstige samenleving.  
 

Mensen helpen om zelfredzaam te zijn.  

De PvdA heeft de afgelopen periode ingezet op armoedebestrijding. 

Bijvoorbeeld met het kindpakket, zodat kinderen kunnen sporten, 
zwemmen en mee kunnen op schoolreis. Er is meer geld beschikbaar 

gekomen en er zijn diverse regelingen. Maar we zien dat niet iedereen die 



 

dit nodig heeft er ook gebruik van maakt. Mensen weten vaak niet welke 

hulp er is of begrijpen de regelingen niet. Soms sluit de regeling niet aan 

bij de werkelijke behoefte en is aanpassing nodig. Soms schaamt men 

zich om hulp te vragen, zelfs als de nood hoog is. Mensen willen regie 
over hun leven houden en doen hun uiterste best om op eigen kracht 

weer financieel zelfredzaam te worden. De hulpvraag stellen ze dan liever 

niet.  

Daarom wil de PvdA dat contact met de gemeente eenvoudig en 
persoonlijk is. Ook willen we dat de gemeente er alles aan doet om de 

informatievoorziening verder te verbeteren. Begrijpelijke, laagdrempelige 

informatie, en met inzet van middelen die een grote groep gericht kunnen 

bereiken. In de benadering staat respect voor zelfredzaamheid centraal. 
Uit gesprekken halen we op, waar de behoefte ligt en hierop passen we de 

regelingen aan.  

 

Er is een effectieve samenwerking ontstaan met stichtingen, die er op 
diverse terreinen zoals onderwijs, taalachterstand en op het sociaal gebied 

voor zorgen, dat iedereen mee kan doen. Door deze samenwerking verder 

uit te bouwen kunnen we nog meer gezinnen in de problemen helpen.  

De schuldproblematiek groeit ondanks de economische vooruitgang nog 

steeds. Vooral onder jongeren. Schulden zijn vaak een belangrijke 
barrière om weer aan de slag te kunnen. Het hebben van een fors 

financiële schuld werkt verlammend. We pakken door om daar 

oplossingen te bieden. Niet door zaken over te nemen, maar door mensen 

in staat te stellen zelf regie en verantwoordelijkheid te nemen.  
De gemeente stelt zich als schuldeiser coulant op en voorkomt onnodige 

schuldoploop. De gemeente is juist ook bij schuldproblemen bereikbaar en 

benaderbaar voor hulpvragen en richt zich in het contact op het 

herwinnen van financiële zelfredzaamheid. 
Een integrale aanpak met werkplein, schuldhulpverlening en werkgevers 

biedt net dat stuk perspectief waardoor je weer kan beginnen. Deze koers 

zetten we verder uit. 

Onder zzp-ers bevinden zich vele financieel kwetsbaren. Zij hebben 

vanwege zelfstandigheid vaak geen toegang tot bijstandsregelingen. De 
PvdA vindt dat de gemeentelijke regelingen ook moeten worden 

opengesteld voor zzp-ers. .  

De PvdA wil verder gaan met lokale experimenten met bijverdienen in de 

bijstand en hierbij ook kijken naar effecten van een basisinkomen. 
 

Onze speerpunten op een rij; 

 

Voor iedere baan aan de bak 
 

-Hoogste prioriteit naar aansluiting onderwijsaanbod op regionale 

arbeidsmarkt 

-Vinger aan de pols bij de het nieuwe werkbedrijf (WiU): resultaat van de 
inspanningen van het nieuwe werkbedrijf is dat meer mensen duurzaam 

aan het werk komen 



 

-Maatwerk als belangrijkste succesfactor: het zetje naar werk kan een 

opleiding, maar ook het organiseren van zorg voor een naaste zijn 

-Verder investeren in het ondernemersklimaat, bijvoorbeeld vergroenen 

industrieterreinen 
-Snel internet: nu doorpakken, eventueel met lokale en specifieke 

oplossingen.  

-Samenwerking met ondernemers verder verbeteren, via het 

ondernemersloket De gemeente is sparringpartner voor innovatieve 
projecten en verbindt waar nodig 

-Meer werk naar hier: nu oogsten wat er is gezaaid 

-Bereikbaarheidsprobleem bij Blauwe Roos oplossen 

 
Regionale kansen benutten 

 

-Werkgelegenheidskansen in het toerisme verzilveren 

-We zetten onze kaarten op water, cultuurhistorie en landbouw  
-Ring Oldambtmeer samen met inwoners aantrekkelijker maken  

-Toekomst van Koopstad Winschoten en centrum Scheemda samen met 

ondernemers en inwoners vorm geven 

 

 
Mensen helpen om zelfredzaam te zijn 

-Begrijpelijke en laagdrempelige informatie bieden over hulp 

-De gemeente zet bij schuldproblematiek in op persoonlijk contact: is 

bereikbaar en benaderbaar.  
-Regelingen nog beter laten aansluiten op de behoefte  

-Effectieve samenwerking met organisaties voortzetten en uitbouwen om 

nog meer mensen te kunnen bereiken 

-Regelingen ook open voor zzp-ers 
-In de benadering staat respect voor zelfredzaamheid en behoud van 

regie op de situatie centraal 

-Verder experimenteren met bijverdienen in de bijstand en kijken naar 

effecten van een basisinkomen.  

 
 

  



 

Zeker zijn van een duurzame toekomst  

De PvdA zet zich in voor algehele duurzaamheid met een heldere groene 

agenda. Wij zijn tegen de verdere uitbreiding van megastallen, voor 
eerlijke grondstoffen en hergebruik hiervan en voor duurzame 

voedselproductie. Onze duurzame ambities gaan over Co2 productie,  

maar bovenal over werkgelegenheid, innovatie en een veilige en schone 

toekomst voor onze kinderen.  
 

Onafhankelijk worden van gas is juist voor ons gebied hoogste prioriteit. 

Het vormgeven van de transitie van dure, schaarse en verwoestende 

brandstoffen naar schone en betaalbare energie past op vele manieren bij 
Oldambt. Daarom betrekken we onze inwoners er volledig bij, in ons aller 

belang.  

 

Prettig wonen en leven kan alleen in een schone en duurzame omgeving. 

We dragen vanuit onze gemeente een steentje bij. Daarom gaan we 
inzetten op een afvalvrije gemeente in 2030.  

 

De PvdA wil als een pioniersgemeente investeren in natuur- en 

landbouwinnovatie. Dat doen we door van het Oldambt een creatief atelier 
te maken waarin alle spelers samenwerken aan een perspectiefvolle 

toekomst voor het Oldambt. Deze doet  recht aan natuur en 

duurzaamheid en levert banen op. Ook dragen we bij aan de ontwikkeling 

van de groene dijk.  
 

De PvdA wil dat Oldambt voor driedubbele groene winst gaat door in te 

zetten op de volgende terreinen:  

 
-Energie,  

-Biodiversiteit  

-Bewustwording 

 

Energie  
We investeren in duurzaam energie. Grootschalige windenergie past wat 

ons betreft niet in ons mooie open landschap. We kiezen daarmee 

expliciet voor zonne-energie, maar zoeken ook naar innovatieve kansen 

(bijvoorbeeld zon op water, of energie uit getijden). We werken met 
bewoners aan het verduurzamen van dorpen en wijken door 

energiecoöperaties te faciliteren.   

We verlengen het duurzaamheidsfonds. Daarmee maken we het mogelijk 

om te investeren in de verduurzaming van de eigen woning, ook voor 
mensen met een smalle beurs. We stimuleren bij nieuwbouw nul-op-de-

meter en gasloos bouwen.  

Initiatieven voor de opwekking van duurzame energie worden voluit 

ondersteund en gekoppeld aan regionale en lokale mogelijkheden.  



 

Hiervoor zal een routekaart duurzame energie worden opgesteld. 

Initiatiefnemers voelen zich gestimuleerd voor ontwikkeling door het 

ruimtelijk kader: initiatieven worden in het landschap ingepast, zijn 

ecologisch verantwoord en hebben een passende schaal.  
We zoeken samenwerking met die partners die de ambitie hebben bio-

raffinage als pilot te gaan opstarten in het Oldambt om hiermee 

hoogwaardige grondstofstromen te produceren, die fossiele ingrediënten 

gaan vervangen.  
In het winkelhart, dorpen en buurten, overheidsgebouwen en overige 

openbare ruimte zal de komende vier jaar met voortvarendheid de 

plaatsing van oplaadpunten voor elektrische voertuigen ter hand moeten 

worden genomen. Naast de auto mobiliteit staat de PvdA voor een actief 
fiets beleid. Voorrang  voor fietsers in beleid en in het verkeer! 

 

Biodiversiteit 

We maken een biodiversiteitsactieplan, waarin we aandacht hebben voor 
bij- en vlindervriendelijke inrichting en ecologische verbindingszones.  

Onderdeel daarvan is een ecologisch beheer van de groene ruimte. 

Gebieden met waardevolle natuur krijgen bij voorrang een ecologische 

bescherming met beheer en gebruik. Gronden die liggen te wachten op 

realisatie van hun definitieve bestemming kunnen ingezet worden als 
tijdelijke natuur. 

We willen de bebouwde omgeving meer vergroenen, in samenwerking met 

dorpen en wijken. Zo bestrijden we wateroverlast, we versterken de 

biodiversiteit en we vergroten de kwaliteit van de leefomgeving.  
  

Bewustwording 

De PvdA vindt het belangrijk dat we bewust omgaan met grondstoffen. De 

gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Wij willen in 2030 een afvalvrije 
gemeente zijn. Verder is onze ambitie voor de komende periode om 

minimaal 10% circulair in te kopen. 

Daar komt een duidelijke handreiking voor. We stimuleren het sluiten van 

lokale ketens rond producten en grondstoffen. 

Het is de moeite waard om in 1 of enkele dorpen en/of wijken te 
experimenteren met het concept buurteconomie. Zo creëren we 

meerwaarde voor de buurt en de omgeving. Ook willen we initiatieven van 

inwoners en bedrijven rond stadslandbouw faciliteren. 

 
Duurzaamheid is een zaak van een ieder. De PvdA vindt het van groot 

belang dat de inwoners van Oldambt deze agenda ook dragen en er actief 

bij betrokken worden. We geven natuureducatie een belangrijke plaats in 

het gemeentelijk groenbeleid.  
 

 

 

 
 

 



 

Onze speerpunten op een rij:  

 

Energie 

 
 Onafhankelijk worden van gas heeft voor ons gebied hoogste 

prioriteit  

 We verlengen het duurzaamheidsfonds 

 Plaatsing van oplaadpunten voor elektrisch vervoer voortvarend 

oppakken 

 Initiatieven voor de opwekking van duurzame energie worden 

voluit gestimuleerd en gekoppeld aan regionale en lokale 

mogelijkheden 

 Samenwerken met partners die initiatieven met bio-raffinage 

willen starten 

 

Biodiversiteit 
 

 Er komt een biodiversiteitsactieplan waarin we aandacht hebben 

voor bij- en vlindervriendelijke inrichting en ecologische 

verbindingszones 

 We willen de bebouwde omgeving verder vergroenen, in 

samenwerking met de inwoners 

• Gronden die liggen te wachten op realisatie van hun definitieve 

bestemming kunnen ingezet worden als tijdelijke natuur. 

 

 

Bewustwording 

 Inzetten op een afvalvrije gemeente in 2030.  

 Streven naar 10% circulair inkopen in de komende raadsperiode 

 We stimuleren het sluiten van lokale ketens rond producten en 

grondstoffen  

 Experimenten met het concept buurteconomie en stadslandbouw 

stimuleren  

 Natuureducatie krijgt een belangrijke plaats in het gemeentelijk 

groenbeleid  



 

Zeker zijn van zorg dichtbij 

De zorg is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Wij hebben samen met 

anderen de zorg in Oldambt op niveau gehouden en verder gebracht. En 

daar zijn we heel trots op. Wij kiezen voor goede zorg dichtbij zoals 

bijvoorbeeld in de WMO, thuiszorg en huishoudelijke hulp. Daar kiezen we 
bewust voor, ondanks het forse beslag die dat doet op de financiële 

middelen. En daar zullen we op blijven inzetten.  

Want zorg en welzijn zijn voor de PvdA essentiële onderdelen van een 

sociale en betrokken maatschappij. De zorg moet voor iedereen 
toegankelijk, betaalbaar en dichtbij zijn.  

 

In Oldambt kijken we naar elkaar om 

 
De PvdA Oldambt kiest voor ondersteuning op maat, voor iedereen die dat 

nodig heeft. In onze gemeente wonen veel oudere mensen. Mensen die 

jarenlang gewerkt hebben en gezorgd voor een beter leven voor de 

generatie daarna. Met veel van deze ouderen gaat het goed. Maar langer 
thuis wonen en minder voor jezelf kunnen zorgen kan eenzaamheid tot 

gevolg hebben.  

We willen investeren in goede huisvesting en ondersteuning voor 

ouderen. We willen eenzaamheid tegengaan en saamhorigheid 

bevorderen. In onze gemeente moet iedereen er zeker van zijn, dat we 
omkijken naar elkaar.  

Ook naar degenen die de zorg verlenen: onze aandacht en waardering 

voor mantelzorgers laten we blijken met het mantelzorgcompliment.  

 
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.   
Een sterke eerstelijnszorg, uitgevoerd door gemotiveerde professionals 

met goede arbeidsvoorwaarden, is onmisbaar voor een gezonde 

samenleving die de verbinding wil bewaren tussen jong en oud, gezond en 

ziek. Gaten in de eerstelijnszorg moeten gesignaleerd worden, 

bijvoorbeeld via de verleners van huishoudelijke hulp. 
Het woonzorgcentrum in Nieuwolda ’t Hamrik en het bieden van 

zorgvoorzieningen in de Poststraat in Winschoten evenals de komst van 

een nieuw ziekenhuis in Scheemda zijn initiatieven die we als PvdA 

toejuichen en ondersteunen. 
 

We willen dat de zorg toegankelijk blijft. Praktisch betekent dit dat de 

PvdA de collectieve zorgverzekeringen, die er mede dankzij de PvdA zijn 

gekomen en nu door de gemeente worden aangeboden, in stand wil 
houden. Het bieden van een financieel voordelig en inhoudelijk uitgebreid 

zorgpakket voor de minst draagkrachtigen is een maatregel die past bij de 



 

behoeftes en van de Oldambtster bevolking. De PvdA heeft hiervoor 

gestreden en zal dat blijven doen. 

Goede informatievoorziening is essentieel voor het vinden van de juiste en 

geschikte zorg. Waar moet ik zijn, hoe regel ik het en hoe snel krijg ik de 
zorg die ik nodig heb? We willen een duidelijke website, begrijpelijk voor 

iedereen, zodat mensen snel doorgeleid worden naar de juiste en 

geschikte zorgverleners.  Digibeten worden niet vergeten. Het inschakelen 

van zorg is laagdrempelig en gebeurt zorgvuldig.  
 

Ongelijke verdeling van gezondheid en ziekte bestrijden we 

 

De invloed van je omgeving zoals werk, inkomen, opleidingsniveau en 
leefomgeving op de gezondheid komt schrijnend tot uiting in de ongelijke 

verdeling van gezondheid en ziekte. Mensen met een laag inkomen eten 

gemiddeld ongezonder, bewegen minder, hebben meer kans op ziekte en 

leven zeven jaar korter dan mensen met een hoog inkomen. In onze 
gemeente is deze groep groter dan in veel andere gemeenten. 

Gezondheidsverschillen door verschil in inkomen accepteert de PvdA niet. 

Bestrijding van sociaaleconomische ongelijkheid is dan ook een belangrijk 

speerpunt. Hierbij is gerichte aandacht voor kinderen gewenst, als een 

investering die zich later uitbetaalt in meer gezondheid en minder 
ongelijkheid.  

 

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. 

Daarnaast worden voor de kinderen die moeilijk mee kunnen komen 

verschillende functies van jeugdzorg en onderwijs gebundeld in het 
onderwijszorgcentrum aan de Grintweg in Winschoten. 

Er is een sluitende samenwerking tussen gemeenten, verloskundigen, 

consultatiebureaus en scholen om problemen vroeg te kunnen signaleren 

en waar mogelijk op te lossen.  

 
Een goede gezondheid is waardevol voor iedereen en voor de samenleving 

als geheel. Wie ziek is loopt het gevaar dubbel te verliezen: verlies van 

lichamelijke of mentale functies maar ook verlies van maatschappelijk 

functioneren. Daarom is een goede zorg voor de gezondheid om je prettig 
te voelen en onderdeel te zijn van je omgeving. De PvdA kiest voor de 

integrale benadering van ‘positieve gezondheid’: Het bevorderen van 

gezondheid zover mogelijk en ondersteunen als iemand belemmeringen 

ondervindt als het nodig is.  
 

We zetten in op een gezonde leefstijl en het bevorderen van bijvoorbeeld 

gezond eten, bewegen en de aanpak van obesitas. Daarnaast moet er ook 

aandacht zijn voor het stoppen met roken. 
Sport is van belang voor een gezond lichaam en een gezonde geest. 

Daarom wil de PvdA het sportstimuleringsfonds in stand houden. Kinderen 



 

van minder draagkrachtige ouders moeten de kans krijgen om mee te 

kunnen doen bij de lokale sportverenigingen. Sportverenigingen willen we 

waar mogelijk faciliteren om de contributie laag te houden, bijvoorbeeld 

door onrendabele uren van accommodaties inzichtelijk te maken en 
hiervan gebruik te kunnen maken tegen een lagere kostprijs.  

 

Zien bewegen doet bewegen: de omgeving nodigt hiertoe uit. 

Sportevenementen als de Run zetten niet alleen onze gemeente op de 
kaart, maar kunnen ook de aanleiding zijn voor mensen om te werken aan 

hun gezondheid. Daarnaast geven deze publiekstrekkers ons gebied ook 

nog een economische impuls. De PvdA zal deze activiteiten dan ook 

blijven ondersteunen.  
 

Meer bieden dan zorg alleen 

 

Binnen de zorg is er nog steeds sprake van ‘schotten’, waardoor inwoners 
soms niet krijgen wat echt nodig is om weer zelfredzaam te zijn. Want 

zorg betekent ook, dat iemand na een langdurige zorgtraject weer 

toekomstperspectief opbouwt. We zetten in op verdere integratie tussen 

zorg en de participatiewet. Bijvoorbeeld met passend werk, waarin hij 

zelfstandig kan functioneren. Dit heeft weer een positief effect op de 
geestelijke en lichamelijke gezondheid. Lokale partners zoals 

wijkverpleegkundigen, huishoudelijke hulp en huisartsen faciliteren we in 

preventieve taken. 

We willen het verder gaan met het ontwikkelen van het zorgconcept 1 
gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. 

Een gemeentelijke onafhankelijke ombudsman onderzoekt signalen van 

misstanden in de zorg en doet aanbevelingen voor verbetering. 

We willen zorgen voor een doorlopende lijn in de zorg tussen jeugdzorg en 
zorg voor volwassenen, zodat wordt voorkomen dat noodzakelijke zorg 

wegvalt zodra een jongere de leeftijd van 18 bereikt. 

 

Onze speerpunten op een rij:  

 
In Oldambt kijken we naar elkaar om 

 

- Investeren in huisvesting en ondersteuning voor ouderen. 

- Eenzaamheid tegengaan en saamhorigheid bevorderen 
- Mantelzorgers verdienen aandacht en waardering, daarom willen wij 

het mantelzorgcompliment invoeren. 

- Om zwaardere zorg te voorkomen willen wij inzetten op een 

versterking van de eerstelijnszorg. 
- We houden de collectieve zorgverzekering van de gemeente in stand 

om minder draagkrachtigen te ontlasten. 

- We willen begrijpelijke en goede informatie op een website zodat 

inwoners geschikte zorgaanbieders kunnen vinden. 
  



 

-  

Ongelijke verdeling van gezondheid en ziekte bestrijden we 

- We willen sociaaleconomische gezondheidsverschillen bestrijden, 

minder geld mag niet minder gezond betekenen. 
- Een extra inzet op vroeg signalering moet later problemen bij 

jongeren voorkomen. 

- De PvdA wil beleid dat gericht is op positieve gezondheid, dit 

betekent een optimale bevordering en ondersteuning van 
gezondheid. 

- Sportstimuleringsfonds houden we in stand 

- Gemeentelijke programma’s voor stoppen met roken en gerichte 

aanpak obesitas 
- Waar mogelijk de sportverenigingen helpen de contributie laag te 

houden 

- Sportevenementen blijven ondersteunen 

-  
Meer bieden dan zorg alleen 

- Een verdere integratie tussen zorg- en participatiebeleid moet leiden 

tot minder problemen bij de overgang van ziekte naar arbeid. 

- Als PvdA vinden wij een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman 

essentieel om misstanden en verbeterpunten op te sporen. 
- Door ontwikkelen van het concept: 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener 

- Zorgen voor een doorlopende lijn van jeugdzorg naar 

volwassenzorg, om schrijnende situaties te voorkomen 

 
 

  



 

Zeker zijn van een prettige leef 

(of woon?) omgeving 

 

Oldambt is een gebied met veel kansen en mogelijkheden. Een prachtig 
landschap, bijzondere geschiedenis, krachtige dorpen en wijken, een rijk 

cultureel leven en strijdbare zelfbewuste mensen. De voorzieningen zijn 

goed en bereikbaar. De PvdA Oldambt gelooft in kansen en mogelijkheden 

van onze inwoners en ons gebied. 
De PvdA wil staan voor het recht om je veilig te voelen, in je eigen huis, 

directe omgeving, dorp of wijk. Omdat dit niet altijd vanzelf gaat, zet de 

PvdA vol in op veiligheid: preventie waar het kan en handhaven waar het 

moet. Je veilig en prettig voelen is de basis voor sociale samenhang, 

leefbaarheid en omkijken naar elkaar.  
Iedere generatie heeft andere woonbehoeften. Als we jongeren hier aan 

onze regio willen binden, moet er speciale aandacht zijn voor jongeren bij 

woonbeleid. Het gaat dan niet alleen om geschikte woningen, maar ook 

om bereikbaarheid en een aantrekkelijke woonomgeving. Datzelfde geldt 
voor oudere generaties. Ook het aanleggen van breedband is belangrijk 

voor het behoud van leefbaarheid.  

De energie in dorpen koesteren we en bouwen we graag samen verder 

uit. We gaan door op de ingeslagen weg met het gebiedsgericht werken. 
Dat is de manier om in verbinding directe en tastbare verbeteringen te 

realiseren . Leefbare dorpen en wijken bouw je immers samen. 

Er is veelvuldig en goed contact tussen inwoners onderling, 

maatschappelijke partners en overheden.  
 

Inzetten op een veilige en leefbare buurt 

Samen met inwoners willen we ervoor zorgen, dat iedereen zeker kan zijn 

van een veilige en leefbare buurt. De PvdA bedoelt hiermee: groenbeheer 

op orde, veilige straten en wegen en elkaar kunnen ontmoeten in een 
vertrouwde omgeving.  

Onze voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn en blijven.  

Door terugloop van leden en andere invloeden, is het zaak om zorgvuldig 

te kijken naar onze sportaccommodaties. De onlangs aangestelde 
sportambtenaar gaat in gesprek met verenigingen over hun behoefte aan 

ondersteuning, over de accommodaties, de toekomst van de vereniging 

en over samenwerking met andere verenigingen. Dit in het licht van 

krimp, leefbaarheid en voorzieningen.  
 

Verkeersveiligheid is een belangrijke factor van het woongenot en is een 

samenspel van inrichting, handhaving en verkeersdeelnemers die veelal 

zelf in het gebied wonen. De PvdA is er van overtuigd, dat knelpunten 

alleen kunnen worden opgelost samen met inwoners en aanwonenden. 
Het is dan ook mooi om te zien dat Oldambt het convenant Duurzaam 



 

Veilig heeft ondertekend. In alle buurten heeft Duurzaam Veilig zo 

mogelijk een vertaling gekregen in de dorps- en wijkvisies. We sluiten aan 

bij de behoefte van ouders en kinderen die veilig naar school moeten 

kunnen fietsen. Bepaalde knelpunten in de gemeente, zoals het fietspad 
tussen Beerta en Drieborg/Nieuweschans moeten snel aangepakt worden. 

Daar waar schade ontstaat door zwaar verkeer vinden we, dat degenen 

die de schade berokkenen financieel bij moeten dragen aan herstel. 

Bedrijven met zwaar materieel hebben een grote verantwoordelijkheid 
voor de verkeersveiligheid op de buitenwegen en hierop spreken we hen 

ook aan.  

 

Er wordt extra gehandhaafd door politie en Boa’s op zogenaamde 
hotspots. We stimuleren verkeerseducatie op scholen en zetten in overleg 

met lokale verkeersgroepen en de provincie projecten op, waarbij zoveel 

mogelijk wordt aangesloten bij behoefte van onderop. Verder geven 

donkere plekken een gevoel van onveiligheid. Deze pakken we aan in het 
gemeentelijk verlichtingsplan. De PvdA wil verregaande maatregelen om 

ervoor te zorgen dat onze jeugd veilig uit kan gaan en ook veilig weer 

thuis komt.  

 

Leefbaar en beleefbaar groen 
 

Het Oldambtster landschap is sterk verbonden met onze identiteit. In de 

vergezichten en de elementen die in de ruimte vrij spel hebben herkennen 

we onszelf en onze vorige generaties. We willen dit unieke landschap 
beter beleefbaar en toegankelijk maken, voor onze inwoners, maar ook 

voor bezoekers. Dat doen we door in te zetten op projecten waarin een 

combinatie wordt gemaakt tussen landschap, cultuur, streektaal en 

regiogeschiedenis. De geschiedenis van de kernen van het Oldambt 
maken we verder zichtbaar in belevings-, fiets- en wandelroutes.  

 

Onze gemeente heeft veel openbaar groen. Daar willen we goed voor 

zorgen. We zien kansen in samenwerking met bijvoorbeeld rozenkwekers 

voor het beheer en verfraaiing van gemeentelijk groen. We brengen de 
natuur terug in de bermen waar dit kan en past. Dorpen en wijken gaan 

zelf over extra inzet op natuurbeheer, als zij dit willen. De gemeente zorgt 

voor de nette en veilige basis. We stimuleren initiatieven die bijdragen 

aan biodiversiteit en aan de kwaliteit van het groen binnen de gemeente.  
 

Toekomstbestendige buurten voor alle generaties 

We willen graag dat je prettig kunt wonen waar je wilt. Wat je leeftijd ook 

is. Daarom investeren we samen met corporaties in goede kwalitatieve 
huurwoningen. Woningen geschikt voor jong en oud met een slaapkamer 

beneden en met nulopdemeter. 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 blijven 
uit oefenen, om ervoor te zorgen dat er fatsoenlijke en betaalbare 



 

woningen beschikbaar komen. Daarom zegt de PvdA: Ruim baan voor 

verbetering en ontwikkeling van onderop.  

 

Samen met de inwoners en woningcorporaties willen we de mogelijkheden 
onderzoeken van huisvesting speciaal voor jongeren. Renovatie, 

modernisering van woningen en de jongerenkorting op de huur moeten 

onderdeel van dat onderzoek uitmaken. Daarnaast willen we 

experimenteerruimte voor nieuwe vormen van wonen, zoals tiny-houses. 
 

We moeten investeren in de kwaliteit van onze huizen. Dat geldt niet 

alleen voor huurwoningen maar juist ook voor de particuliere sector. 

Daarom zetten we in op een transformatiefonds voor kleine en slechte 
huizen en trekken we middelen uit om vaart te maken met de aanpak van 

verpaupering.  

Oost Groningen heeft te maken met de gevolgen van krimp en dat 

betekent dat we goed moeten nadenken over het toevoegen van nieuwe 
woningen in de hele regio. Dat doen we door samen te werken met 

omringende gemeenten en de provincie.  

We ondersteunen burgerinitiatieven voor nieuwe manieren van 

samenleven en wonen waarbij zicht is op meerjarige bewoning. Inwoners 

weten zelf vaak precies wat er in hun buurt nodig is om dit te realiseren.  
Blauwe stad is als pioniersgebied geschikt voor innovatieve en nieuwe 

vormen van grotere vrijstaande woningen in het hogere segment, 

Daarmee blijven we aantrekkelijk voor huizenzoekers van buiten de regio. 

 
Onze speerpunten op een rij: 

 

Inzetten op een veilige en leefbare buurt 

 
 Goede bereikbare voorzieningen 

 Betere bus- en treinverbindingen, kijken naar mogelijkheden voor 

het opzetten van een mobiliteitsnetwerk 

 Veilige fietsroutes voor schoolgaande kinderen 

 Als er schade ontstaat door het gebruik van zwaar materieel, dragen 

degenen die de schade berokkenen financieel bij aan de oplossing 

 Knelpunten in het verkeer samen met aanwonenden oplossen 

 Inwoners en gemeente ontwikkelen samen de dorpen en de wijken 
m.b.v. dorp- en wijkvisies.  

 Gebiedsgericht werken verder uitbouwen, doorgaan met opzet 

gebiedswethouders en coördinatoren.  

 Inzetten op preventie en handhaving op ‘hotspots’, om veiligheid in 

het verkeer te vergroten 

 Samen met sportverenigingen kijken naar accommodatiebeleid 

 Donkere plekken, die een gevoel van onveiligheid geven, opheffen 

 De jeugd gaat veilig uit en komt veilig thuis 



 

Leefbaar en beleefbaar groen 

 

 Het unieke landschap en geschiedenis van Oldambt beter beleefbaar 

en toegankelijk maken 

 Samen met bijvoorbeeld rozenkwekers en natuurbeheerders zorgen 

voor verdere verfraaiing van ons gemeentelijk groen 

 Gemeente zorgt voor een nette en veilige basis in het groen, 

inwoners die dat willen zorgen voor een plus 

 waar dit kan brengen we de natuur terug in de bermen 

 initiatieven die bijdragen aan biodiversiteit stimuleren we 

Toekomstbestendige buurten voor alle generaties 

 

 Samen met corporaties investeren in goede kwalitatieve 

huurwoningen 

 Woningen zijn geschikt voor jong en oud met bijvoorbeeld een 

slaapkamer beneden en met nul-op-de-meter 

 Samen met corporaties zorgen dat er fatsoenlijke en betaalbare 

woningen beschikbaar komen voor alle generaties 

 Onderzoek naar huisvesting voor jongeren 

 Instellen van een jongerenraad, die onder andere het woonbeleid 

van de gemeente beoordeelt  

 Experimenteerruimte voor nieuwe vormen van huisvesting, 

waaronder tiny-houses 

 Blauwestad biedt pioniersruimte voor grote vrijstaande woningen in 

het hogere segment 

  



 

Zeker zijn van kansen  voor je kind  

 

De PvdA staat voor goed bereikbaar en kwalitatief goed onderwijs. Alle 
inwoners van Oldambt moeten de mogelijkheid hebben zich verder te 

ontwikkelen. De basis daarvoor is het onderwijsaanbod in de eigen 

gemeente. In Oldambt is er sprake van een breed onderwijsaanbod en de 

PvdA wil er samen met de onderwijsinstellingen voor zorgen dat dit zo 
blijft, waar mogelijk beter gaat passen en het liefst nog wordt uitgebreid.  

Een goede basis voor een leven lang ontwikkelen begint al bij de 

vroegschoolse educatie. Daar gaat de gemeente zelf over en daarvoor 

moet goed beleid komen dat past bij Oldambt.  
Omdat ontwikkelingskansen niet alleen worden gecreëerd door goed 

onderwijs, maar ook worden beïnvloed door de mogelijkheid om in de 

samenleving op andere gebieden mee te kunnen doen wil de PvdA dat er 

een sterke verbinding tussen onderwijs, sport en cultuur wordt gelegd. 

Zeker zijn van ontwikkelingskansen wil zeggen dat  iedereen gelijke 
kansen op onderwijs, sport en cultuur moet hebben.  

 

Goede, bereikbare, veilige en sociale scholen  

 
Voor het bieden van zekerheid op ontwikkelingskansen mag er geen 

drempel zijn om deel te kunnen nemen aan het onderwijs. 

Onderwijsinstellingen moeten voor een ieder toegankelijk zijn en een 

veilige leeromgeving bieden. Sociale uitsluiting en pesten worden 
tegengegaan. Maar onze kinderen moeten ook op een verkeersveilige 

manier op school kunnen komen. We willen dat de gemeente samen met 

de scholen gaat bekijken, hoe het nog veiliger kan. Knelpunten in- en om 

school worden gezamenlijk opgelost.  
 

Wij willen  onderwijsinstelling stimuleren tot het opzetten van projecten 

die voorbereiden op banen van de toekomst. Er is in ons gebied behoefte 

aan vakgerichte opleidingen. Kinderen worden al in het basisonderwijs 

voorbereid om de toekomst. Daarom vinden wij dat projecten in en met 
het basisonderwijs en middelbaar onderwijs op het gebied van 

duurzaamheid, programmeren en coderen en robotica moeten worden 

gestimuleerd. Het leren van deze vakken vraagt ook om meer 

stageplekken en leerwerkbanen. De gemeente ondersteunt bij het bij 
elkaar brengen van het bedrijfsleven en het onderwijsveld om 

stageplaatsen te creëren en projecten op te zetten die onderwijs en 

bedrijfsleven nog meer laten samenwerking. 

 
Investeren in voorschoolse educatie 

Hoe eerder in het leven ondersteuning kan worden geboden bij de 

ontwikkeling van kinderen als dat nodig is, hoe groter de 

ontwikkelingskansen op latere leeftijd zijn. In de gemeente Oldambt is 



 

daarom in 2015 mede door de PvdA het Vroeg Erbij Team opgericht. Wij 

zijn van mening dat fors moet worden ingezet op gerichte vroegschoolse 

educatie in nauwe samenwerking met het Vroeg Erbij Team (VET) om 

onderwijsachterstanden terug te dringen. Er moet een gedegen visie 
komen op voor- en vroegschoolse educatie, die past bij de 

sociaaleconomische kenmerken van onze gemeente. De gemeente zorgt 

ervoor dat de informatie over deze ondersteuning begrijpelijk en 

gemakkelijk toegankelijk is. 
Op elke school kom je ze tegen: kinderen die niet lekker in hun vel zitten 

en dat laten merken via hun (on-)opvallende gedrag. In de hectiek van 

hun dagelijks werk is het voor veel leerkrachten moeilijk om de boodschap 

achter het gedrag van deze leerlingen te herkennen of te begrijpen. Dat 
dit wel noodzakelijk is, staat buiten kijf. Leren, studeren, nieuwe stof tot 

je nemen en experimenteren lukt pas, wanneer het ‘zorgenniveau’ dat 

leerlingen ervaren acceptabel is. De PvdA Oldambt heeft daarom het 

betrekken van ouders bij het onderwijs hoog in het vaandel. Initiatieven 
bij scholen hiervoor willen we stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld met een 

experiment als de gezinsklas. De gezinsklas is er voor kinderen die hun 

eigen leerproces of dat van anderen verstoren. Gezinnen, leerkracht en 

therapeut werken hier samen aan vaardigheden voor in de klas. 

 
Laagdrempelige en aansprekende voorzieningen voor sport en 

cultuur. 

 

Om zeker te zijn van ontwikkelingskansen zijn toegang tot zaken als 
sport, kunst en cultuur belangrijke pijlers. De PvdA wil daarbij extra 

aandacht vragen voor muziek, toneel en andere kleinkunsten in het 

onderwijs. Het is van belang dat kinderen en jongeren in aanraking komen 

met een andere culturele omgeving dan die voor hen vanzelfsprekend is. 
Oldambtsters met onvoldoende financiële draagkracht willen we in staat 

stellen om cultuur te beleven, bijvoorbeeld met een cultuurpas. Hetzelfde 

geldt voor de sport. Hiervoor willen we het sportstimuleringsfonds 

behouden.  

De PvdA wil ook dat culturele voorzieningen zoals het Cultuurhuis 
laagdrempelig toegankelijk zijn en blijven voor alle inwoners, in 

verenigingsverband of anderszins. De bibliotheek is een mooie plek om 

meer te weten te komen over de wereld en te (her)ontdekken hoe fijn het 

is om te lezen.  
We vergroten de kans dat leerlingen kennis maken met cultuur door de 

financiële drempel bij geselecteerde voorstellingen weg te halen. Ook 

willen we meer kunst en cultuur in de openbare ruimte, zodat iedereen 

hiervan kan genieten en we een aantrekkelijke leefomgeving creëren waar 
iets gebeurt. 

De gemeente stimuleert en faciliteert verder de verbindingen tussen 

sportverenigingen, scholen, buitenschoolse opvang en buurtwerk, om zo 

meer gezamenlijke initiatieven te laten ontstaan die passend zijn.  
 

 



 

Onze speerpunten op een rij:  

 

 

Goede, bereikbare, veilige en sociale scholen 
 

 Sociale uitsluiting en pesten worden tegengegaan, projecten 

hiervoor worden gestimuleerd 

 We stimuleren de onderwijsinstellingen tot het opzetten van 

projecten die voorbereiden op banen van de toekomst, zoals 

robotica, milieukunde en programmeren 

 De gemeente zet zich samen met het bedrijfsleven en het onderwijs 

in om meer stageplekken te creëren  

 De gemeente zorgt er samen met scholen voor, dat kinderen veilig 

op school aankomen. Knelpunten in en om school worden opgelost 

 
Investeren in voorschoolse educatie 
 

 Fors inzetten op gerichte vroegschoolse educatie in nauwe 

samenwerking met het Vroeg Erbij Team (VET) om 

onderwijsachterstanden terug te dringen 

 Er moet een gedegen visie komen op vroegschoolse educatie die 

past bij de sociaaleconomische kenmerken van Oldambt 

 Informatie over deze ondersteuning is begrijpelijk en gemakkelijk 

toegankelijk via de gemeentelijke website 

 Initiatieven van scholen om ouders te betrekken bij het onderwijs 

van hun kinderen willen we stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het 

experiment met de gezinsklas 

 

Laagdrempelige en aansprekende voorzieningen voor sport en 

cultuur 

 extra aandacht voor muziek, toneel en andere kleinkunsten in het 

onderwijs 

 Oldambtsters met onvoldoende financiële draagkracht willen we in 

staat stellen om cultuur te beleven, bijvoorbeeld met een 

cultuurpas. 

 De gemeente stimuleert en faciliteert verder de verbindingen tussen 

sportverenigingen, scholen, buitenschoolse opvang en buurtwerk 

 Culturele voorzieningen zoals het Cultuurhuis moeten laagdrempelig 

toegankelijk zijn en blijven voor alle inwoners 

 


