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GemeenteBelangen Het Hogeland 

Gewoon, Betrokken en Dichtbij.  

De 7 lokale kernwaarden van GemeenteBelangen Het Hogeland 

 

1. Wij zijn een onafhankelijke lokale partij die opkomt voor alle 

kernen in de gemeente Het Hogeland, groot of klein ze verdienen 

kansen en mogelijkheden;  

2. Wij zijn een open en betrouwbare partij, we kiezen een positieve 

insteek en bedrijven op die manier politiek om resultaten te 

boeken voor onze inwoners en het bedrijfsleven; 

3. Wij zoeken de inwoners actief op. Voor ons is dit vanzelfsprekend, 

omdat de inwoners hun omgeving goed kennen en daardoor 

weten wat de beste oplossing voor de gemeente is; 

4. Wij gaan het liefst uit van de kracht van de inwoners en dorpen, 

maar komen op voor hen die een steuntje in de rug nodig hebben, 

we kiezen voor een samenleving waarin iedereen volop kan 

meedoen; 

5. Wij kiezen binnen onze grote gemeente voor de menselijke maat, 

herkenbaarheid, kleinschaligheid en bereikbaarheid van 

voorzieningen. Juist in een grote gemeente is de noodzaak groot 

om klein te organiseren, de schaal van de oorspronkelijke 

gemeenten kan daarbij helpen; 

6. Wij handelen praktisch, we leggen niet op wat moet gebeuren 

maar kijken naar wat goed is voor Het Hogeland;  

7. Wij hebben een prachtig gebied maar wonen niet in een 

stiltezone, wij zien volop kansen voor Het Hogeland!  
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1. INWONERS EN HUN GEMEENTE 

GemeenteBelangen ziet het zo: 

Inwoners maken de gemeente. Inwoners helpen elkaar en zij die dat niet kunnen moeten 

worden geholpen. 

Het Hogeland moet een gemeente zijn waar jong en oud met plezier kunnen wonen, 

werken, leven en recreëren.  

De Gemeenteraad vertegenwoordigt álle inwoners van Het Hogeland. Als hoogste orgaan 

moet de raad op een positieve en constructieve manier werken aan de toekomst van Het 

Hogeland. GemeenteBelangen zal zich hier volop voor inzetten.  

Het mag niet zo zijn dat alleen mensen die hun wensen en dromen goed kenbaar kunnen 

maken geholpen worden, terwijl mensen die hier moeite mee hebben niet geholpen 

worden. Deze tweedeling tussen mondige en onmondige inwoners moet worden 

voorkomen. GemeenteBelangen wil dichtbij de inwoners blijven en hecht er waarde aan 

dat de volksvertegenwoordiging de ruimte krijgt om als hoogste orgaan te functioneren 

om deze tweedeling te voorkomen.  

De gemeente heeft de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen. Jeugdzorg, WMO, de 

participatiewet. De beleidsvrijheid hierbij is niet erg groot. GemeenteBelangen wil 

beleidsvrijheid in Het Hogeland in kaart brengen, zodat daar waar het kan en/ of nodig is  

maatwerk geleverd kan worden. 

GemeenteBelangen wil dat in Het Hogeland met kracht uitvoering wordt gegeven aan het 

VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Van GemeenteBelangen wordt 

verwacht dat wij voor het algemene belang gaan, en dit onderschrijven wij. 

KINDERGEMEENTERAAD 

GemeenteBelangen is er een groot voorstander van om zowel op basisscholen als in het 

voortgezet onderwijs aandacht te besteden aan de werking van ons democratisch systeem. 

Een kindergemeenteraad of debatwedstrijd waarbij wordt samengewerkt tussen scholen 

en de gemeenteraad ondersteunen wij dan ook van harte! 

GemeenteBelangen is een praktische partij die gewone politiek wil bedrijven. Wij voelen 

ons betrokken bij Het Hogeland en willen die betrokkenheid vanuit de gemeenteraad 

dichtbij de inwoners vorm geven door van Het Hogeland één van de beste woon- werk- en 

leefgemeenten van Nederland te maken! 

2. STERKE ECONOMIE EN HAVENS 

GemeenteBelangen ziet het zo: 

Het Hogeland is een gemeente met een grote diversiteit aan economische activiteiten. Van 

oudsher zijn we een landbouwgebied, en via een sterk MKB is ons gebied doorontwikkeld 

tot een gemeente met grote industrieën. Het Hogeland heeft daarmee een interessante 

mix aan bedrijvigheid.                               
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De agrarische sector in Het Hogeland is sterk en innovatief. De bedrijventerreinen en de 

daar gevestigde bedrijven in Bedum en Winsum concurreren met de stad Groningen.          

De visserijsector is in Lauwersoog sterk vertegenwoordigd. Ook de oude sociale 

werkplaatsen zijn productief. 

Rondom Bedum en Winsum moet gekeken worden naar uitbreidingsmogelijkheden en 

herontwikkeling en vernieuwing van bestaande bedrijventerreinen. Deze hebben 

aanvullende kwaliteiten aan de Stad Groningen. Dit gaan we actief uitdragen. Bedrijvigheid 

verdient de ruimte in alle dorpen in Het Hogeland. 

De Eemshaven is naast energiemotor ook hét datacenter van Nederland aan het worden. 

Het belang van de Eemshaven voor onze nieuwe gemeente kan niet overschat worden en 

vraagt Het Hogeland een Eemshavenvriendelijke gemeente te zijn.  

UITBREIDING MET DRAAGVLAK EN RESPECT VOOR DE OMGEVING  

GemeenteBelangen wil dat er ruimte is voor uitbreiding van bedrijvigheid met draagvlak 

vanuit de inwoners en respect en hart voor de omgeving. Een sterke economie vraagt dat 

wij positief kijken naar ontwikkelingen en uitgaan van mogelijkheden. We willen dat 

hoogwaardige bedrijvigheid zich kan vestigen in de top-vestigingsplaats Eemshaven. Wij  

zijn er geen voorstander van om schaarse hectares grond in of nabij deze haven te 

bestemmen  voor zonnepanelen. Uitbreiding van de Eemshaven, zelfs zeewaarts, moet 

bespreekbaar blijven. Dit vraagt echter nadrukkelijk om het maken van goede afspraken 

met die mensen die eventueel, op welke wijze dan ook, ruimte maken voor economische 

ontwikkeling. 

Nederland is actief met de Energietransitie waarbij gebruik van fossiele brandstoffen wordt 

teruggedrongen. Het Hogeland levert hieraan een al meer dan bovengemiddelde bijdrage 

in de vorm van windenergie, opgewekt in de polders en de Eemshaven dat fungeert als 

stopcontact van Nederland. Meer grootschalige windenergie op land is niet gewenst. Op de 

Noordzee is ruimte voor windenergie. Aantasting van ons landschap door grote 

zonneweides of extra windmolenparken is niet gewenst. 

Lauwersoog moet zowel vanaf het water als het land goed bereikbaar zijn en blijven. De 

haven kent een mooie diversiteit aan bedrijven, naast vissers ook recreatie en MKB. De 

bedrijvigheid in deze haven mag niet lijden onder de verwachte drukte bij het 

werelderfgoedcentrum Waddenzee. De ambitie voor dit centrum is torenhoog. Dit centrum 

dient wel in de omgeving te passen. Daarnaast moet gekeken worden of de infrastructuur 

en parkeervoorzieningen in de haven voldoende zijn. Het werelderfgoedcentrum lijkt een 

feit waar Het Hogeland zo goed mogelijk mee om moet gaan.  

Er dient nieuw perspectief voor Pieterburen te komen. Dit dorp heeft een grote naam 

opgebouwd. Indien het werelderfgoedcentrum er komt, moeten we nadenken over de 

toekomst van dit dorp. 

GemeenteBelangen is van mening dat onze eilanden, Rottumerplaat en Rottumeroog, 

toegankelijker moeten worden voor onze inwoners. Deze eilanden fungeren ook als 

kustverdediging voor Het Hogeland. Het liefst zien wij dat ze onderhouden worden, anders 

verdwijnen ze. Een voetveerverbinding vanaf Noordpolderzijl naar deze eilanden is een 

grote wens van GemeenteBelangen. 
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Schiermonnikoog wandelt Het Hogeland binnen en maakt daarmee gebruik van onze 

grond. We moeten samen met Schiermonnikoog kijken naar een beheerconstructie. Een 

grenscorrectie is wat ons betreft niet aan de orde.  

HAVENWETHOUDER EN VESTIGINGSBELEID 

De H van Hogeland is ook de H van Havens. Wij pleiten voor een havenwethouder in Het 

Hogeland. Beheer van havens is gespecialiseerd werk. Optimaal beheer is dus wenselijk. 

De beheerconstructie van de haven Lauwersoog moet nader bekeken worden. Wellicht 

kunnen we havens in het Hogeland met elkaar verbinden. Dit vraagt nadere uitwerking en 

overleg. Dit begint met overleg met betrokkenen, de vissers van Lauwersoog voorop.  

De gemeenteraad moet goed vertegenwoordigd zijn binnen de verschillende 

havenschappen, uiteindelijk wordt met publiek geld, of een publieke borgstelling gewerkt. 

Onderzocht moet worden of er in samenspraak met de provincie mogelijkheden zijn om 

grote (industriële) bedrijven die nu in de kern van een dorp gevestigd zijn en die daar 

eigenlijk niet meer passen, buiten de dorpskern aan de rand van dit dorp te huisvesten. In 

Het Hogeland zijn tal van deze bedrijven op te noemen. Provinciaal beleid, waardoor 

nieuwe aansluitingen op de provinciale wegen eigenlijk onmogelijk zijn, moet daarbij actief 

worden bestreden. 

Belangrijk  bij bedrijvigheid in of nabij een woonomgeving is het draagvlak vanuit de 

samenleving en hart voor de omgeving en cultuurhistorie vanuit de bedrijven. Afwegingen 

hieromtrent worden met de inwoners gemaakt, waarbij leefbaarheid voorop staat.  

Voor de gemeenten is het een uitdaging om naast contact met het MKB ook met 

multinationals te werken. Grote ondernemingen zijn uitstekend in staat hun belang te 

behartigen, de gemeente moet de kleinere belangen in de ontwikkeling goed 

accommoderen. Dit speelt in het bijzonder bij uitbreidingsplannen. Bedrijven die uitbreiden 

moeten dit doen in goed overleg met hun omgeving en kunnen bijvoorbeeld een regeling 

treffen om overlast te verminderen of financieel te compenseren. De gemeente moet de 

regie hebben over deze ontwikkelingen.  

De invoering van de omgevingswet geeft mogelijkheden om inwoners beter te betrekken 

bij ontwikkelingen in hun woonomgeving.  

Invoering van een woning-garantieregeling, de zogenaamde Moerdijkregeling, rondom de 

Eemshaven blijft een streefpunt van GemeenteBelangen.  

Een sterke economie vereist ook dat Het Hogeland een actief vestigingsbeleid ontwikkelt. 

Daarnaast dient gekeken te worden hoe Het Hogeland door lobbywerk een stevige positie 

kan verwerven bij toekenning van rijksgelden voor economische ontwikkeling (denk aan 

het MIRT en de spoortafels) en bij instanties zoals het Waddenfonds. We kunnen hierbij 

alleen maar aan invloed winnen. Wij claimen onze positie binnen bestaande netwerken, we 

zijn immers de grootste gemeente van Nederland! 

DORPENBELEID 

Centrumdorpen blijven centrumdorpen, we willen geen verdere centralisatie of 

verzwakking van huidige winkelkernen. De huidige gemeentehuizen behouden hun functie, 

nieuwbouw van een gemeentehuis is nu niet aan de orde.  
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De gemeente laat de regie over winkeltijden los.  

De kleinere kernen krijgen volop de aandacht in Het Hogeland. Het mag niet zo zijn dat 

straks alle aandacht en geld naar de grote kernen gaat. De kleinere dorpen mogen niet 

vergeten worden. Een kernenbeleid waarbij financiële middelen gereserveerd worden kan 

hierbij uitkomst bieden.  

REVOLVEREND FONDS VOOR BEDRIJFSOVERNAMES 

Een Economisch Bureau dient de lokale ondernemers actief te ondersteunen. Ook moet de 

relatie met de andere Groninger havengemeente goed zijn. Samenwerken waar dit kan is 

gewenst. Bedrijfsopvolging is een zorgwekkend punt in vele  dorpen.  Onderzocht moet 

worden of een overheidslening, een zogenaamd revolverend fonds, mogelijkheden schept 

waardoor bedrijfsovernames gemakkelijker gerealiseerd kunnen worden. 

Een economische visie die bondig en behapbaar is, bijvoorbeeld door kaartweergave, lijkt 

een goed alternatief voor vuistdikke economische rapporten schrijven. 

ZZP’ers zijn er volop in Het Hogeland. Door goede digitale bereikbaarheid worden 

afstanden onbelangrijk. Wij zijn van mening dat we ons als ZZP regio nog beter in de markt 

kunnen zetten, waarbij we helder willen maken dat we niet doelen op bedrijven die hun 

werknemers naar een ZZP constructie bewegen om premies te ontlopen. 

SPOELZEE 

Bij de haven van Noordpolderzijl gaan wij uit van de realisatie van een Spoelzee en het 

aantrekkelijk en op monumentaal peil houden van het haventje en ‘t Zielhoes door de 

gemeente. Recreatie en toerisme worden een steeds belangrijker economische pijler, dit 

vraagt ook een professionelere omgang met deze economische activiteit van Het Hogeland.  

3. WERKGELEGENHEID VOOR IEDEREEN 

GemeenteBelangen ziet het zo: 

GemeenteBelangen wil dat iedereen meedoet aan de samenleving. De Gemeente moet 

daarbij het goede voorbeeld geven.  

Uitgaan van eigen kracht geeft de meeste kansen om samen met anderen tot mooie 

ontwikkelingen te komen.  

De gemeente Het Hogeland beschikt over een bovengemiddelde hoeveelheid MKB 

bedrijven. We moeten ons meer en meer gaan profileren als een compleet bereikbaar en 

toegankelijk gebied waar nieuwvestiging makkelijk mogelijk moet zijn.  

Als grote gemeente heeft Het Hogeland op termijn genoeg kwaliteit om taken die nu bij de 

provincie Groningen liggen over te nemen met de daarbij behorende beleidsvrijheid en 

middelen. Wij zetten hier actief op in. Dit komt de economische ontwikkeling van de 

Ommelanden ten goede.  

CAMPUS HET HOGELAND 

Interessant zou zijn om te kijken of Het Hogeland een campus kan ontwikkelen voor de 

overlopende studentenstad Groningen, Zernike ligt bijna in Het Hogeland! De ligging aan 

het spoor maakt dit binnen voorwaarden mogelijk. Fietssnelwegen geven daarbij kansen. 
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We beschikken over bovengemiddeld veel stations in Het Hogeland. We willen zo veel 

mogelijk dorpen daaraan ontsluiten, er moeten ook voldoende treinen rijden. De 

aansluiting met de rest van de regionale en landelijke dienstregelingen moet goed blijven 

en kan zelfs verbeterd worden.  

Het zou mooi zijn als veel medewerkers van de Gemeente Het Hogeland ook in onze 

gemeente woonachtig zijn. Dit is niet meer verplicht. Het Hogeland zou moeten kijken hoe 

we dit toch kunnen stimuleren. Voor bepaalde functies is het handig om onderdeel te zijn 

van de samenleving waarvoor je werkt. 

4. BETAALBAAR EN VEILIG  WONEN 

GemeenteBelangen ziet het zo: 

Veilig wonen is meer dan wonen in een buurt waar de omgeving veilig is. De landelijke 

overheid heeft jarenlang de veiligheid van Groningers niet serieus genomen. Terwijl 

gaswinsten werden behaald werd het Groninger gasveld leeggehaald zonder oog voor 

veiligheid.  

De NAM als uitvoerende partij heeft het voor elkaar gekregen dat de bal volledig bij de 

regering ligt. Eigenlijk is dit onbestaanbaar. 

De landelijke overheid is na de aardbeving bij Huizinge gestart met het beheersbaar maken 

van het probleem Groningen. Daarbij is vooral gekeken naar het minimaliseren van de 

gevolgen van aardbevingen voor de schatkist, en niet naar het minimaliseren van het risico 

of de gevolgen van aardbevingen voor Groningers. De Haagse politiek heeft niet de moed 

gehad dit beleid te veranderen. Een parlementaire enquête is gewenst. De wijze waarop 

met Groningen is omgegaan is een groot schandaal waarbij inwoners in de steek zijn 

gelaten door hun eigen overheid en politieke partijen ten gunste van financieel gewin.  

GEMEENTE ALS STEUN EN TOEVERLAAT 

GemeenteBelangen wil daarom dat de gemeente Het Hogeland een partner en steun en 

toeverlaat van de inwoners wordt. Dit vereist dat we niet gemakzuchtig meewerken aan 

het vanuit Den Haag over ons uitgestorte pandemonium van structuren, subsidies en 

schijnconstructies. Uiteindelijk wegen pret-subsidies niet op tegen de bij herhaling en 

herhaling gebroken beloftes uit Den Haag. 

De gemeente Het Hogeland moet opkomen voor de belangen van haar inwoners. Het 

Hogeland verdient dan ook een burgemeester die de barricaden op wil om er voor te zorgen 

dat ons recht wordt gedaan! Ook moet het gemeentebestuur met de burgemeester voorop 

oog hebben voor de mentale problemen van inwoners. Psychisch leed stapelt zich op.  

De gemeente moet zeker in dit dossier met gevoel en een luisterend oor communiceren 

met de inwoners.  

Groningers hebben een kras op de ziel, scheuren in huizen en een scheur in de broek 

doordat het rijk voor onzekerheid zorgt.  

Groningers hebben recht op een ruime uitkering van schade zonder dat we met 

wantrouwen worden benaderd door de overheid of NAM 
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De hoeveelheid geld die is gaan zitten in het inhuren van personeel door het CVW, NAM, 

en instituut mijnbouwschade is ongelofelijk. Dit geld had zo veel beter besteed kunnen 

worden. Wij vinden dat geld naar de Groningers moet gaan en niet naar deze 

apparaatskosten. 

Contourlijnen gaan wat GemeenteBelangen betreft van tafel, schade moet gewoon vergoed 

worden, het maakt niet uit waar je woont. 

De landelijke overheid probeert steeds weer om lokale overheden mede verantwoordelijk 

te maken voor het gasdossier, terwijl ook steeds weer blijkt dat de lokale overheid weinig 

in de melk te brokkelen heeft en krijgt. Zo werkt het dus niet. GemeenteBelangen is een 

lokale partij en kan in dit dossier los opereren van de Haagse partijen en belangen.  

RECHTSBIJSTANDSFONDS  

We zien dat op dit moment alleen de rechterlijke macht Groningen recht doet. 

GemeenteBelangen wil inzetten op een collectieve rechtsbijstandsverzekering voor de 

getroffen inwoners. Er is dringend behoefte aan jurisprudentie. Als inwoners dit kunnen 

financieren vanuit een verzekering kan jurisprudentie ontstaan die van groot belang is voor 

tienduizenden Groningers.  

Genoegdoening is breder dan een gerepareerd huis en financiële compensatie. Er moet 

een goed perspectief komen voor Groningen waarbij herstel van woningen altijd voorop 

staat. 

De kwaliteit van het groninger landschap en onze cultuurhistorische waarden staan zwaar 

onder druk door de voortwoekerende mijnbouwschade.  

RUIMTE VOOR WONINGBOUW 

Betaalbaar wonen betekent dat de gemeente mogelijkheden geeft aan dorpen en dorpjes 

om hun woningvoorraad te veranderen of aan te vullen. Hierover zullen we in gesprek 

moeten met de provincie Groningen. Inbreiding, dus opvullen van vrijgevallen kavels, is 

voor GemeenteBelangen belangrijk. 

Vergeet de Stad, kom naar het Wad; GemeenteBelangen ziet mogelijkheden om gebruik 

te maken van de overkokende particuliere woningmarkt in Groningen. De Stad Groningen 

vervult een centrumfunctie voor de regio en ontvangt daarvoor geld uit het 

gemeentefonds. Het zou logisch zijn dat kernen die dicht bij de Stad liggen, nog meer dan 

nu, mogelijkheden krijgen om te groeien. Het Hogeland moet zich hier stevig voor inzetten. 

Een gelikte marketingcampagne kan hierbij helpen, vergeet dus de Stad en kom naar het 

Wad!   

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende en betaalbare huurwoningen zijn. Dit helpt om 

starters vast te houden in deze regio. Daarnaast kan de gemeente instrumenten zoals een 

blijverslening of starterslening inzetten. Binnen Het Hogeland moet gekeken worden of dit 

in de hele gemeente of in delen hiervan ingezet moet worden.  

Betaalbaar en veilig wonen raakt ook aan betaalbaar en veilig in je huis wonen, ook in 

gesprekken met woningbouwcoöperaties moet dit aan de orde komen. Woningcorporaties 

moeten en kunnen beter inspelen op de vraag naar betaalbare huisvesting en extra 
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levensloopbestendige woningen en starterswoningen, die zo mogelijk dicht bij 

voorzieningen worden ontwikkeld. 

Huurdersverenigingen moeten goed betrokken worden bij de coöperaties en goed gehoord 

worden in inspraak. De gemeente kan signaleren of dit wel of niet gebeurt. 

In grote delen van onze gemeente is een schrijnend tekort aan levensloopbestendige 

woningen, denk aan Bedum, Uithuizen en Winsum. Betaalbare grond blijkt in dorpen vlak 

bij Groningen het grote probleem. De gemeente zou in alle grondexploitaties ruimte 

moeten vrijmaken voor de combinatie huur/koop voor deze doelgroep.  

In diverse dorpen wordt gewerkt aan “hofjes” voor senioren. Dat zijn waardevolle 

initiatieven waar de gemeente positief mee om moet gaan. Met de komende vergrijzing is 

het belangrijk dat ook de oudere Hogelandsters voldoende woningmogelijkheden hebben.  

Hierdoor ontstaat ook hoognodige doorstroming op de woningmarkt zodat starters en 

jonge gezinnen een woning kunnen kopen en daarmee weer huurwoningen vrijvallen voor 

jongeren. Daarom is een inzet op extra levensloopbestendige woningen zeer waardevol.  

VERPAUPERING 

Behoud van authentieke woningen is prima, verpaupering niet. Je zal er maar naast wonen. 

Daarom is GemeenteBelangen er voorstander van om eigenaren hier niet alleen op aan te 

spreken, maar er als gemeente ook op te handhaven. Verpaupering creëert namelijk 

onveiligheid. De gemeente heeft monumenten aangewezen. Naast de lasten hiervan 

zouden er ook lusten tegenover mogen staan in de vorm van een onderhoudssubsidie.  

Betaalbaar wonen betekent ook dat we rekening moeten houden met de gevolgen van 

aardgasloos wonen. Een groot deel van Het Hogeland heeft zonnepanelen kunnen plaatsen 

door de waardevermeerderingsregeling. Wij willen inwoners in de gehele gemeente helpen 

zodat ze hier recht op krijgen en houden. De regels hierbij moeten ruim zijn. Een massale 

overstap op houtkachels lijkt ons in het belang van een schoon of gezond Hogeland niet 

gewenst. Hoe dit ontmoedigd kan worden moet nader worden uitgezocht in overleg met 

landelijke initiatieven.  

De omgevingswet betekent een grote verandering voor hoe een gemeente gewend is te 

werken. Niet langer gaat gewerkt worden vanuit vaste constanten maar zal ingespeeld 

worden op lokale omstandigheden en krijgt de buurt meer inspraak. Niet meer nee tenzij, 

maar ja mits. Dit betreft handhaving, bouw en woningtoezicht en de inrichting van de 

ruimte. GemeenteBelangen wil dat optimaal met inwoners wordt overlegd en dat de 

gemeenteraad de ruimte krijgt om heldere kaders te stellen. De gemeenteraad is daarbij 

niet ‘een van de spelers’ maar een het orgaan dat het algemene belang moet dienen. Het 

Hogeland moet een omgevingsvisie opstellen die recht doet aan de diversiteit van dorpen, 

wijken, buurten en kernen. Dit betreft zowel handhaving, beheer, ruimtelijke ordening en 

ook een koppeling met sociale teams. 

Juist in een groter gebied is het noodzaak dat er goed gehandhaafd wordt door de politie, 

dat ambulance en brandweerinzet binnen de landelijk geldende normen worden geleverd. 

Dit staat in schril contrast met de afname van het aantal  ‘dienders’ en massale sluiting 

van politiebureaus in ons gebied. De agent zou weer terug moeten komen in het dorp! De 

gemeente dient de veiligheidsregio aan te spreken als door keuzes de veiligheid in het 

geding is. Het ontbreken van brandweer in havens is een zorgpunt waarop wij actie willen 
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zien. Alhoewel veiligheid geen primaire gemeentetaak is, is GemeenteBelangen van 

mening dat inzet van Boa’s bij klein ongemak en leed nu noodzaak is. Onze gemeente is 

van een dusdanige omvang dat we dit zelf zouden moeten kunnen oppakken, waarbij we 

blijven streven naar de terugkeer van een basiseenheid in de gemeente.  

ERFGOEDCOMMISSIE EN BESCHERMING VAN ONS WAARDEVOL CULTUURLANDSCHAP 

GemeenteBelangen constateert dat behoud van- en zorg voor cultureel erfgoed belangrijke 

aandachtspunten zijn in een tijd van herstel of vervanging van panden of buurten wegens 

mijnbouwschade en allerlei veranderingen in de openbare ruimte zoals de energietransitie. 

Kerkepaden en andere schatten uit het verleden verdienen veel meer aandacht en kunnen 

waardevolle elementen zijn van grote toeristische waarde. Dat vergt een veel actiever 

beleid dan tot dusver. Er dient een eigen en adequaat samengestelde gemeentelijke 

erfgoedcommissie te komen die gevraagd en ongevraagd kan adviseren in alle zich 

voordoende zaken betreffende behoud van en zorg voor cultureel erfgoed. Deze commissie 

heeft een eigen plaats naast instellingen zoals Libau, Heemschut. 

5. ZORG IN DE DORPEN. RUIMTE AAN DE COOPERATIE-GEDACHTE 

GemeenteBelangen ziet het zo: 

Oud worden in het eigen dorp is de laatste jaren geen zekerheid meer in Het Hogeland. 

Veelal worden ouderen gedwongen om te verhuizen naar instellingen die op grote afstand 

van hun woonplaats zijn. Zorginstellingen trekken zich terug in centrumclusters en 

gespecialiseerde ouderenzorg. Verpleeghuiszorg is te vaak té ver weg en dun gezaaid op 

Het Hogeland. Dit moet echt anders. Iedereen hoort er bij in de samenleving, daar mag 

geen zorgbeleid afbreuk aan doen! Zorg Coöperaties lijken mogelijkheden te bieden om 

deze lacune te vullen. GemeenteBelangen ondersteunt deze initiatieven, al zien we ook in 

dat er grenzen zijn aan wat coöperaties aan kunnen. Zo nodig kan de gemeente hier als 

facilitator optreden. Daarnaast blijven wij er voor strijden dat zorgbedden en 

gespecialiseerde ouderzorg teruggehaald worden naar Het Hogeland. Dit is ook goed 

nieuws voor de werkgelegenheid. 

MEER OUDERENVOORZIENINGEN 

Vernieuwende initiatieven waarbij combinaties worden gemaakt tussen zorg en onderwijs 

worden in Het Hogeland ook ontwikkeld, de Tirrel is daar een voorbeeld van. De 

zorgbranche heeft in het verleden in sommige dorpen keuzes gemaakt over 

ouderenvoorzieningen waarmee ze in alle opzichten op afstand is komen te staan van de 

inwoners. Het Hogeland moet leidend zijn in gesprekken met de zorgpartijen. Na de 

decentralisaties is het nu ook tijd voor de transformatie. De gemeente moet een zorgvisie 

ontwikkelen die breed gedragen wordt, ook door aanbieders en vastgoedpartijen. 

Omdat het om publiek geld gaat is transparantie over financiële afspraken van het grootste 

belang. Wij vinden dat de ouderenzorg niet verder afgebroken mag worden!  

Het ziekenhuis in Scheemda is een heel eind weg voor de Hogelandsters die daar naar 

doorverwezen worden. De Stad is voor onze gemeente beter bereikbaar. Wij vinden dat 

onze inwoners beter verdienen en zien nog steeds mogelijkheden voor anderhalvelijnszorg. 

waarbij in de huisartsenpraktijk meer behandelingen mogelijk zijn.  
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Het begrip “Welzijn” is gekanteld. Nu zijn vooral vrijwilligers en lokale ondernemingen 

hierin actief en niet meer de overheid en zorgorganisaties. De gemeente blijft wel 

verantwoordelijk voor de participatie van de inwoners. De gemeente kan daarom 

verbindend optreden in kleine kernen en buurten en te faciliteren.  

Gemeentelijk minimabeleid is zeer waardevol en stelt diverse organisaties in staat om 

inwoners te helpen die het moeilijk hebben. GemeenteBelangen waardeert het dat zoveel 

organisaties zich hier voor hard maken en is van mening dat de gemeente hiervoor ook 

financiële middelen vrij moet blijven maken. 

In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd en gebeurd in het sociaal domein (jeugdzorg, 

Wmo, participatie). De bezuinigingen die van rijkswege zijn doorgevoerd hebben geleid tot 

grote financiële uitdagingen. We ontkomen er niet aan om ook in de komende jaren daar 

de nodige middelen in te steken. De situatie ik onze gemeente is dusdanig dat in de 

komende jaren wellicht ook extra moet worden geïnvesteerd. 

DE INCLUSIEVE SAMENLEVING 

GemeenteBelangen hecht veel belang aan de inclusieve – gelijkwaardige - samenleving, 

waarbij het niet uitmaakt of je gezond of minder gezond bent – iedereen is gelijkwaardig 

en kan meedoen in de samenleving. We zetten hier voluit op in. De gemeente moet hier 

bij al haar taken rekening mee houden en begrijpelijk communiceren. Met de toegenomen 

zorgtaken is ook de verantwoordelijkheid toegenomen. 

Als afsluiter van dit verkiezingsprogramma treffen jullie een bijlage aan getiteld “Een 

gemeente waar iedereen kan meedoen” Dit geeft uitgebreid weer hoe we daar naar kijken.  

Kort presenteren we hier samengevat de hoofdpunten van dit manifest. De inwoners zijn 

leidend en niet de “verdienmodellen” of “de overheid”. 

De komende jaren willen wij op dit vlak werken aan tien bouwstenen: 

 Beschermende woonvormen, ruimte aan de coöperaties en eigen regie voor de 

inwoners. De gemeente moet faciliteren, begeleiden en ondersteunen. 

 Inclusief onderwijs is dichtbij, kinderen en ouders krijgen de juiste hulpmiddelen. 

 Gelijke kansen op werk en inkomen voor alle inwoners. Hier moet duidelijk over 

gecommuniceerd worden. 

 Toegankelijke en betaalbare zorg. Door samenwerking tussen professionals en 

gemeente ontstaat een één loket benadering. Op dorp of wijkniveau is de 

bereikbaarheid en toegankelijkheid goed geregeld. 

 Fysieke toegankelijkheid en bereikbaarheid, de gemeente draagt hier zorg voor. 

 Digitale toegankelijkheid en bereikbaarheid, de gemeente loopt hierin voorop en 

spoort anderen hiertoe aan.  

 Mobiliteit en vervoer, het openbaar vervoer en halteplekken zijn toegankelijk voor 

alle inwoners en verbindingen sluiten goed op elkaar aan. 

 Begroting, budget en afrekening van het sociaal domein is transparant en tijdens 

uitvoering in te zien. Het moet voor inwoners begrijpelijk worden!  

 De inclusie agenda. De gemeente is verantwoordelijk voor implementatie van het 

VN verdrag en voert dit consequent uit. 

 De inclusie coördinator. Er is een gemeentelijke coördinator die toeziet op uitvoering 

van het VN verdrag  
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6. STERK VERENIGINGSLEVEN;  

GemeenteBelangen ziet het zo: 

Iedereen moet kunnen sporten, ontspannen en kunnen genieten van zijn of haar 

woonomgeving. Een dorp moet leven! Door verenigingen, die een maatschappelijke 

bijdrage leveren welke past bij gemeentelijke doelstellingen, financieel te ondersteunen 

draagt de gemeente hier op diverse terreinen aan bij. Het is belangrijk om goed naar de 

resultaten van de subsidie te kijken, daar draait het uiteindelijk om.  

STEL DORP EN WIJKBUDGETTEN IN 

De gemeente Het Hogeland zou moeten onderzoeken of dorps- of wijkbudgetten een optie 

zijn voor de nieuwe gemeente. Op basis van heldere afspraken kan zo veel bureaucratie 

worden voorkomen en krijgt elk dorp kansen. Draagvlak in een dorp is wel essentieel en 

moet worden aangetoond. Dorps- en wijkverenigingen zijn vaak het aanspreekpunt, maar 

uiteindelijk is de gemeenteraad de volksvertegenwoordiger. 

Het verenigingsleven staat onder druk. Veel inwoners zijn lid van één of meerdere 

verenigingen maar hebben te weinig tijd voor bestuurs- of commissietaken. Inwoners 

kiezen er vaker voor tijd vrij te maken voor een concreet project waar ze zelf direct bij 

betrokken zijn en willen realiseren. De uitdaging voor de gemeente is om het algemene 

belang te dienen en niet het specifieke belang. Subsidiebeleid en de gemeentelijke visie op 

dienstverlening, dient hier op afgestemd te zijn. 

MEER SPORTEN 

Sport is gezond, van jong tot oud. En toch wordt er in Het Hogeland te weinig gesport. De 

Hogeland gemeenten beschikken over veel sportvoorzieningen, maar zijn hier nogal 

verschillend mee om gesprongen. De sportvoorzieningen moeten optimaal worden benut. 

Gebruikers nemen steeds meer eigen initiatief om sportcomplexen te ontwikkelen. Dit 

juichen we toe omdat daarmee de betrokkenheid nog groter wordt. Sporten is gezond en 

de gemeente kan programma’s ontwikkelen die hieraan bijdragen, al dan niet in combinatie 

met het Huis van de Sport. Sporten begint op de basisschool. De gemeente subsidieert 

veelal het schoolzwemmen waarbij entree in zwembaden gratis is en de school zelf voor 

een vakleerkracht docent dient te zorgen. Dit lijkt GemeenteBelangen een prima wijze toe 

om ook in Het Hogeland toe te passen.  

De Gemeente Het Hogeland is van een dusdanige omvang dat grote sportieve 

evenementen makkelijk georganiseerd kunnen worden binnen onze gemeentegrenzen. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan wandel- en fietstochten en een. De gemeente zou de 

ontwikkeling van  “Hogeland Games” kunnen stimuleren en zelf het goede voorbeeld 

kunnen geven door het organiseren van veelvuldige sporttoernooien voor gemeentelijk 

personeel. 

GemeenteBelangen wil dat Het Hogeland evenementen sponsort als deze bijdragen aan de 

door de gemeente gewenste uitstraling.  Door bij te dragen aan bestaande initiatieven 

worden deze versterkt. De diverse afscheidsfestivals in de oude gemeenten hebben laten 

zien dat zonder veel gemeentelijke bemoeienis een kleine financiële bijdrage aan een dorp 

heel veel verschil kan maken. Dit is in Het Hogeland wellicht te continueren als “Hallo 

Hogeland!”  
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CULTUURMANIFEST EN VERNIEUWING  

Kunst en cultuur zijn overweldigend aanwezig in Het Hogeland. De kunst is om de 

bestaande initiatieven vrij te laten, goed te ondersteunen als dit binnen gemeentelijk beleid 

past en toch te zorgen voor een goed herkenbaar beeld vanuit Het Hogeland. Het 

Cultuurmanifest laat zien dat de verbinding in de sector zelf gevonden wordt. De gemeente 

moet dit initiatief omarmen en ondersteunen zodat de sector sterker gemaakt wordt.  In 

het verlengde hiervan moet gekeken worden hoe we als gemeente onze schatten het best 

voor het voetlicht brengen.   

Musea zijn in heel Nederland bezig met het realiseren en/ of uitbreiden van 

wisseltentoonstellingen  en meer uit te gaan van beleving. Dit betekent dat musea die niet 

vernieuwen en uitbreiden minder in de belangstelling zullen staan. Gekeken moet worden 

of de diverse musea en hun eigenaren hier een visie op ontwikkeld hebben, de gemeente 

kan hierbij helpen.  

Het Hogeland is dé schatkamer als het gaat om de geschiedenis van borgen en 

middeleeuws kerkelijk erfgoed. Het zou mooi zijn als hier meer beleving bij gecreëerd 

wordt.  Oude borglocaties kunnen nog beter zichtbaar gemaakt worden.  

7. ONDERWIJS OP PEIL EN BEREIKBAAR;  

GemeenteBelangen ziet het zo: 

Wij zien liever dat scholen samenwerken dan dat scholen vertrekken. Bereikbaarheid van 

de scholen is essentieel. De gemeente zou moeten onderzoeken of in het buitengebied een 

haal- en brengdienst in carpool vorm mogelijk is. Wij steunen kleine scholen die goed 

onderwijs leveren. Getalsnormen zijn daarbij onbelangrijk. Als gemeente hebben wij geen 

invloed op de vrijheid van onderwijs, maar via het huisvestingsbeleid kunnen we streven 

naar zoveel mogelijk interactie tussen de diverse scholen. 

De ontwikkeling naar brede kind voorzieningen onderschrijven wij. De decentralisatie 

passend onderwijs heeft nog niet gebracht wat de bedoeling was. Wij vinden dat de meeste 

kinderen uit Het Hogeland ook in Het Hogeland naar school moeten kunnen. Zorgprojecten 

als Stichting Gewoon Bijzonder verdienen daarom een plek in de onderwijsgebouwen. 

PASSEND ONDERWIJS 

Echt passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar 

mogelijkheden of kwaliteiten. Dit onderwijs moet in, of in ieder geval in de nabijheid van 

de eigen woonplaats kunnen plaatsvinden. Hierbij moeten we ook denken aan kinderen die 

een bovengemiddeld leerniveau hebben. Leerlingenvervoer is, indien er geen alternatieven 

zijn, beschikbaar voor deze doelgroepen. 

Scholen zijn meer dan alleen gebouwen, ze nemen een belangrijke plaats in een dorp in. 

Verplaatsing en nieuwbouw van scholen kan alleen als hier ruim draagvlak voor is in de 

omgeving en bij ouders. 
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8. OMGEVING IS AANTREKKELIJK EN SCHOON! 

GemeenteBelangen ziet het zo: 

Onze woonomgeving moet aantrekkelijk en schoon zijn. Zwerfafval en hondenpoep zijn 

grote ergernissen. De gemeente moet er voor zorgen dat er verspreid voldoende  

afvalbakken zijn en kan eventueel zakjes aanbieden om afval en hondenpoep makkelijk op 

te ruimte. Straten moeten geveegd en onkruid zo goed mogelijk bestreden worden. 

GemeenteBelangen wil projecten stimuleren waarbij zwerfafval wordt ingezameld, begin 

daarbij op scholen! 

Uiteindelijk moet een gemeente zorgen dat de openbare ruimte schoon en aantrekkelijk 

is. Bermen moeten op tijd worden gemaaid en netjes zijn zodat de verkeersveiligheid niet 

in gevaar komt.  

ONKRUID TE LIJF! 

De gemeente heeft de mogelijkheid om beheer en handhaving samen met de burgers uit 

te voeren. Een uitgewerkt plan en evaluaties zijn leidend voor het budget. In diverse 

Hogeland gemeenten zijn hier goede ervaringen mee opgedaan, denk aan de 

“Groenbudgetten”. Zo kan de gemeente de verantwoording delen met de inwoners.  

Onkruid groeit tegen de klippen op sinds vanuit Den Haag het round-up verbod is ingesteld. 

Vooral in gemeenteperkjes en op begraafplaatsen is dit te zien. Begraafplaatsen moeten 

goed onderhouden worden, en paden kunnen omgevormd worden zodat ze minder 

onkruidgevoelig zijn. De gemeente kan materialen voor onderhoud of herstel van deze 

graven beschikbaar stellen aan particulieren of instanties die zorg horen te dragen voor 

het onderhoud van graven.  

Milieuvriendelijk werken betekent ook dat het afval dat we produceren zo dicht mogelijk 

bij huis moet worden verwerkt. GemeenteBelangen wil geen gesleep met rommel; verwerk 

afval dicht bij de bron. 

9. HOGELAND MOET BETER BEREIKBAAR WORDEN 

GemeenteBelangen ziet het zo: 

Wij willen dat de infrastructuur en het vervoer op Het Hogeland optimaal zijn. 

Glasvezelinfrastructuur is eigenlijk een nutsvoorziening en voor het gehele Hogeland van 

essentieel belang. De gemeente moet zich hard maken voor de aanleg van deze 

basisvoorziening in onze kernen zodat alle inwoners hiervan gebruik kunnen maken. 

De verbindingen naar Groningen, Duitsland en Friesland moeten goed zijn. Bereikbaarheid 

is vaak ook een kwestie van tijd.  Verbindingen moeten met de fiets afgelegd kunnen 

worden. Infra is randvoorwaarden scheppend. 

ONZE LANGE TERMIJN AMBITIE 

 Verdubbeling van de Eemshavenweg; met de auto in 25 minuten van de Eemshaven 

naar het Julianaplein.  

 Een betere verbinding tussen Stad en Wad, zeker voor het Marnegebied 

 In 30 minuten van Lauwersoog naar de Eemshaven 
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 Een logische en hoogwaardige ontsluiting tussen Winsum / Onderdendam / 

Middelstum 

 Treinverbinding Eemshaven Groningen naar 1 keer per half uur, met goede 

aansluiting op de NS treinen 

Het Hogeland is een groot gebied, ook de interne verbindingen van de gemeente moeten 

goed zijn, je moet wel van de ene naar de andere kant kunnen komen en je auto of fiets 

moet het wel overleven.  

De bereikbaarheid van Winsum en de Marne is een enorm zorgpunt met een lange 

geschiedenis. Dit moet beter, al vergt dit waarschijnlijk een lange adem. 

GemeenteBelangen zal zich hier dan ook voor blijven inzetten. 

MEER FIETSPADEN 

Een fietsstrategie is voor Het Hogeland noodzakelijk. Richting de provincie kunnen wij 

aantonen dat behalve de kernen Bedum en Winsum meer plaatsen gebaat zijn bij 

verbeterde fietspaden. Hiernaast zijn er in het recreatieve fietspadennetwerk lacunes, niet 

toevallig vaak langs oude gemeentegrenzen. Hier willen wij verbetering in aanbrengen. 

Verdwenen en oude kerkepaden kunnen hierbij ook een functie terugkrijgen. 

Autonoom vervoer waarbij bijvoorbeeld kleine zelfrijdende busjes richting 

spoorverbindingen worden ingezet is haalbaar en moet bereikbaar zijn. 

10.  WE ZIJN EEN AANTREKK ELIJK TOERISTISCH GEBIED 

GemeenteBelangen ziet het zo: 

Het Hogeland is een parel die nog in de oester zit. Een Hogelandster VVV, die professioneel 

wordt opgezet en ondersteund door vrijwillig bemande regio vvv’s, kan bijdragen aan een 

optimale uitstraling van ons gebied.  

Met een toeristisch lint in plaats van een centraal toeristisch punt kunnen we dit gebied 

veel beter uitnutten.  De ontwikkeling van toeristische arrangementen moet prioriteit 

krijgen. Het Hogelandspoor is de verbinding naar rechts, de oude Marnebus route is de 

verbinding naar links. 

De gemeente moet ook voldoende faciliteiten ontwikkelen om bezoekers iets te bieden. Als 

we toeristenbelasting afschaffen betekent dit dat de inwoners van Het Hogeland gaan 

betalen voor voorzieningen die we voor toeristen aanleggen. Dit kan niet de bedoeling zijn.  

GemeenteBelangen is dan ook geen voorstander van afschaffing van de toeristenbelasting. 

Wij vinden dat de opbrengsten van deze belasting in een fonds of reserve moeten worden 

gestort waaruit investeringen betaald kunnen worden, hoofdzakelijk infra en gerelateerd 

aan de toeristische structuur.  

Zwembaden zijn ook belangrijk in een aantrekkelijk toeristisch gebied. GemeenteBelangen 

wil dat de baden gaan samenwerken. Met een winterpas/zomerpas kunnen 

abonnementhouders van een openluchtbad in de winter gebruik maken van een overdekt 

bad en andersom.  

Professionele achtervang is in zwembaden essentieel ook met betrekking tot veiligheid.  
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Recreatievaart moet de ruimte krijgen in het Hogeland. Brug en sluistijden moeten op 

elkaar aansluiten. Voor de watersport is de ontwikkeling van vaarroutes belangrijk. Veel 

oude maren zijn niet meer goed toegankelijk door obstakels. Hier zijn in overleg vaak 

goede alternatieven voor te bedenken.  

De Sportvisserij is zeer actief in Het Hogeland. De gemeente kan profiteren van kennis en 

kunde van de sportvissers bij beheer en onderhoud van waterpartijen. Viswateren moeten 

goed bereikbaar zijn. Voor de oudere inwoners, gehandicapten of hen die in 

verzorgingstehuizen wonen is dit ingewikkeld. Het zou mooi zijn als deze doelgroep de 

mogelijkheid krijgt om in de nabijheid van hun woning hun hobby te beoefenen in vijvers 

in dorpen. Dit kan ook samen met jongeren en worden georganiseerd. 

Lauwersoog is een grote en belangrijke toeristische plaats in Nederland. De status als “Dark 

Sky park” , en onder meer de aanleg van het rondje Lauwersmeer maken duidelijk dat dit 

gebied volop in ontwikkeling is. Het Lauwersmeergebied is een uniek natuurgebied, 

immens groot en biedt wat GemeenteBelangen betreft nog veel meer kansen tot recreatie 

en natuurbeleving. Het gebied zou meer voorzieningen kunnen herbergen. Bijvoorbeeld 

een kunstpaviljoen of spraakmakend museum.  

11.  WE GAAN GOED OM MET DE FINANCIEN 

GemeenteBelangen ziet het zo: 

Lokale lasten blijven binnen de perken. Het Hogeland hoort bij de goedkoopste 40% 

gemeenten. 

We streven naar een jaarlijks investeringsbudget (structureel) in de begroting zodat 

college en raad elk jaar de ruimte krijgen om ambities te verwezenlijken.  

We streven naar een meerjaren dekkende begroting. Subsidiestromen geven we 

transparant weer. Eventuele overschrijdingen binnen grote projecten moeten binnen het 

project opgevangen worden. 

Inwoners weten vaak niet hoeveel “goed beleid” kost en hebben daarin ook geen inzage. 

GemeenteBelangen wil dan ook graag dat het systeem van begroting, bijstelling en 

jaarrekening op een duidelijke en heldere manier wordt weergegeven. 

We hanteren een fatsoenlijk OZB tarief voor onze industrie, immers de sterkste schouders 

dragen de zwaarste last.  

12.  KRACHT IN DE SAMENLEVING BRENGEN IS PRIMA,   

MAAR HET MOET NIET LEIDEN TOT EEN VERGROTING VAN DE TWEEDELING IN DE 

MAATSCHAPPIJ 

GemeenteBelangen ziet het zo: 

Inwoners niet serieus nemen vindt GemeenteBelangen een slechte zaak, hierdoor raken 

inwoners ontmoedigd. De gemeente kan veel leren van de kennis en expertise van haar 

inwoners, uiteindelijk hebben we elkaar hard nodig om de juiste beslissingen te kunnen 

nemen. De gemeente zou daarom beter kunnen spreken van Denktanks in plaats van 

Klankbordgroepen bij planvorming en haar inwoners vanaf het begin hierbij betrekken. 

Beleid moet niet worden “verkocht” aan- maar “gedeeld” met inwoners. 
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GemeenteBelangen steunt echte inwonersinitiatieven. We zien een trend waarbij groepen 

inwoners graag taken van de gemeente willen overnemen (Right to Challenge) dit is een 

prima ontwikkeling. Inwonersinitiatieven zijn van alle tijden maar staan de laatste jaren 

meer en meer in de belangstelling. Het mag geen verkapte bezuiniging zijn om inwoners 

taken van de gemeente op zich te laten nemen.  

GemeenteBelangen is blij met de kracht in de dorpen, maar ziet tegelijkertijd dat niet alle 

wijken even actief kunnen zijn. GemeenteBelangen ziet daarom meerwaarde in 

opbouwwerk in wijken en dorpen. Dit voorkomt dat groepen en wijken niet gehoord 

worden. Tweedeling in de samenleving moet voorkomen worden. 

--#-- 

De top 10 kandidaten van GemeenteBelangen Het Hogeland 

 

Vlnr: Karen Hansems, Kick Mulder, Jacob Cleveringa, Erwin Venema, Rose-Marie Zuidema, Marjan 

Stel-Dost, Eltjo Dijkhuis, Gerke Kersaan, Roelf Torringa 
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ONZE SPEERPUNTEN 
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Bijlage:   Een gemeente waar iedereen kan meedoen 

 

Inclusieve samenleving  

 

GemeenteBelangen kiest nadrukkelijk voor een gemeente waarin iedereen kan meedoen. 

 

Één  van de nieuwe politieke onderwerpen is de inclusieve samenleving. Alle mensen zijn een 
onderdeel van het dagelijks leven. Iedereen hoort erbij, het maakt niet uit of je gezond gehandicapt 
of chronisch ziek bent, iedereen heeft een bepaalde waarde. De optelsom hiervan moet zichtbaar 
zijn op Het Hogeland. 

 

De gemeente moet hier bij al haar taken rekening mee houden. Fysieke toegankelijkheid van 
openbare ruimten en overheidsgebouwen is een prioriteit. Ook moet de gemeente begrijpelijk 
communiceren.  

 

GemeenteBelangen wil een luisterend oor zijn voor diegenen die hier mee te maken krijgen en zoekt 
die inwoners ook actief op. Wij willen de verhalen horen waar inwoners tegenaan lopen 

 

De partij kiest voor een samenleving waarin de inwoners van Het Hogeland leidend zijn. Niet de 
“verdienmodellen” of “de overheid”. Daarvoor moet de regionale politiek meer bekendheid krijgen. 
GemeenteBelangen werkt aan “Vertrouwen en Toegangelijk”.  

 

Zorg en welzijn  

De lokale overheid heeft de afgelopen jaren ervaren dat beleid en uitvoering over zorg best 
ingewikkeld is. De verantwoordelijkheid is toegenomen. 

 

Hieronder geven wij tien bouwstenen op het gebied van zorg, welzijn en participatie, die wij tezamen 
met andere politieke partijen willen vormgeven.  

 

1. Beschermende woonvormen  

Betaalbaar en toegankelijk wonen voor jong en oud. We hebben de ruimte en de kennis voor begeleid 
wonen. We streven naar coöperaties waarbij eigen regie voor gebruikers (zorgvragers) centraal staat 
bij wonen, zorg en participatie. Daarbij kan de gemeente faciliteren, begeleiden en ondersteunen.  

 

2. Inclusief onderwijs dichtbij  

Alle kinderen, volwassenen en ouderen krijgen de juiste hulpmiddelen. Bij voorkeur beheerd door de 
gebruikers (ouders). De locaties en het gebruik zijn door coöperatieve verenigingen (gefaciliteerd 
door de gemeente) geregeld. De gemeente kan hulp bieden bij de huisvesting voor docenten. 

 

3. Gelijke kansen op werk en inkomen  

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners zich kunnen ontwikkelen en zelfredzaam zijn, ook 
diegenen die werkzaam zijn bij “Ability”  GemeenteBelangen wil inwoners ondersteunen met 
maatwerk en hun vaardigheden en talenten stimuleren.  

Werknemers in deze sector hebben dezelfde rechten als werknemers buiten “Ability”.  

De informatievoorziening hierbij kan veel begrijpelijker. De gemeente moet daarover een slimmere 
manier vinden om dat beter te communiceren.  
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4. Toegankelijke en betaalbare zorg  

De huisartsen, de gezondheidscentra en hun professionals zijn een belangrijke toegangspoort voor 
de zorg. Gemeente en maatschappelijke organisaties moeten meer samenwerken en met die 
toegangspoort één loket vormen. Elke buurt en wijk heeft er recht op dat er een duidelijk 
aanspreekpunt voor zorgvragers en cliënten komt. Dit in samenwerking tussen professionals en 
vrijwilligers. Een onafhankelijke cliënten-ondersteuner is belangrijk. Dagbesteding is dichtbij en 
bereikbaar.  

 

5. Fysieke toegankelijk en bereikbaarheid  

De gemeente Het Hogeland heeft de grootste oppervlakte van alle gemeentes in Nederland. 
Bereikbaarheid en infrastructuur vindt GemeenteBelangen belangrijk. Maar wij streven naar een 
“tandje hoger”. Toegankelijkheid van voorzieningen en openbare ruimten is onze ambitie.  

 

6. De digitale toegankelijkheid   

De gemeente streeft er naar dat alle gemeentelijke communicatie via internet optimaal digitaal 
toegankelijk is. De gemeente(?) spoort elk jaar één sector op Het Hogeland aan om dit voorbeeld te 
volgen.  

 

Het begrijpen, gebruik van de voorzieningen voor mensen met beperkingen eist meer dan 
bereikbaarheid. Informatie (op internet) en aanpassingen voor zintuigelijke, verstandelijke en 
lichamelijke gehandicapten zijn nog niet bekend bij gemeentelijke besluitvorming. De gemeenten 
moeten met de doelgroep en de organisaties voor zorgvoorzieningen afspraken maken. Onze 
vergunningen voor evenementen zijn nog niet aangepast. En de ondernemers in de toeristenindustrie 
zijn zich er niet van bewust dat 16% van alle mensen beperkingen heeft, terwijl zij wel geld willen 
uitgeven voor vermaak en vertier! Er is nog veel werk dat de nieuwe coalitie moet verzetten.  

 

7. Mobiliteit en vervoer  

Het Publieke Vervoer in Groningen en Drenthe is onlangs verbeterd. Ook in de nieuwe gemeente zal 
de noodzaak van de aansluitingen van aangepast vervoer, openbaar vervoer en overstapmomenten 
nauwlettend gevolgd moeten worden. Niet alle haltes van openbaar vervoer zijn toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Wij willen de verhalen horen waar burgers tegenaan lopen. Vervoersstations 
zullen nog meer betrokken moeten worden bij de beleidsplannen.  

 

8. Begroting, budget en afrekening van het sociaal domein  

De gemeenten moeten nog leren om de diverse posten afzonderlijk te begroten. Tijdens de uitvoering 
moet de raad het budget kunnen inzien en B en W moet tijdig de gegevens voor evaluatie aan de 
raad doorgeven. GemeenteBelangen wil dat de nieuwe coalitie naar transparantie streeft zodat het 
ook voor de burgers begrijpbaar wordt.  

 

9. De inclusie agenda  

De bekrachtiging (ratificatie) van het VN Verdrag heeft aan de gemeente de implementatie van het 
verdrag overdragen. Daarbij is de gemeente verplicht om de inclusie agenda met de doelgroep 
(mensen met beperkingen) te bespreken. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een 
rapportage van de afspraken met betrekking tot  inclusie. GemeenteBelangen wil de ambities uit het 
VN Verdrag nakomen. 

 

10. De inclusie coördinator  

Het is wenselijk dat de nieuwe gemeente een coördinator aanstelt die bij alle beleidsvoorstellen 
aandacht schenkt aan de inclusieve samenleving, die de inspraak van de burgers organiseert en de 
afstemming met de ondernemers, bedrijven en organisaties initieert. 


