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Voorwoord
Door de verkiezingsuitslag van 2014 ben ik wethouder van de gemeente Noordoostpolder
geworden. Voorgaande periodes hebben we met onze fractie op een opbouwende
manier vanuit de oppositie een bijdrage geleverd aan het besturen van deze gemeente.
We hebben concrete voorstellen gedaan om aandacht te hebben voor verschillende
doelgroepen uit de samenleving en onze gemeente aantrekkelijk te houden voor inwoners
en ondernemers.
De positieve houding is voor een aantal partijen de reden geweest om de Politieke Unie uit
te nodigen voor een plaats in het college. Als lokale partij hebben we het uitgangspunt dat
deelnemen aan een college de beste manier is om doelstellingen waar te maken. Dat is in
de afgelopen vier jaar ook gelukt. In het college hebben de decentralisaties veel aandacht
gevraagd, het lijkt erop dat we daarin de goede weg gevonden hebben zonder iemand te
kort te doen. We hebben ingezet op glasvezelverbindingen in het buitengebied en hebben
mede door de economische groei de bezuinigingen weer achter ons gelaten. Vanuit de
Politieke Unie heb ik mij ingezet voor het verminderen van overbodige regelgeving en we
hebben een ‘flitsvergunning’ gerealiseerd waardoor een bouwvergunning in vijf werkdagen
verleend kan worden. Daarnaast lopen de eerste initiatieven voor de ‘rood-voor-rood’
regeling in het buitengebied en kunnen dorpen als Ens, Kraggenburg en Marknesse weer
uitbreiden.
De uitgangspunten voor de komende periode hebben we opgenomen in ons
verkiezingsprogramma voor 2018 – 2022 ‘Met hart voor u en onze polder’. Een
programma met speerpunten waarmee we de bewoners en onze gemeente weer een
stap verder willen brengen.
Een lokaal geluid dat zich wil richten op de kansen die we bieden aan de groeiende
groep senioren. We willen aandacht vragen voor armoedebeleid dat zich richt op de
gezinssituatie en de leefomgeving. Eén leefomgeving waarin we samen kunnen zorgen
voor een gezonde ontwikkeling van onze jongeren bijvoorbeeld door invoering van het
JOGG concept. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor de kansen van ons unieke
buitengebied. De bedrijfsvergroting vraagt aandacht en biedt ook kansen voor andere
activiteiten op de vrijkomende erven.
Ik zet me graag samen met de collega’s die op de lijst van de Politieke Unie staan in voor
U en onze mooie Noordoostpolder.
Wiemer Haagsma
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Doelstellingen en
uitgangspunten
Het doel van de Politieke Unie is om een positieve bijdrage te leveren aan de politieke
besluitvorming in de gemeente Noordoostpolder.
De Politieke Unie is een lokale partij. Voor ons staat het belang van de inwoners van
de Noordoostpolder voorop. Wij willen onze inwoners geen vastgestelde landelijke
partijkaders opdringen, maar het beleid baseren op wat onze inwoners aangeven en daar
mogelijkheden voor creëren.
De Politieke Unie is een positief kritische partij met ervaring in bestuur en in oppositie. Wij
benaderen voorstellen onder het motto: “Steun waar het kan en kritisch waar nodig”. De
Politieke Unie kijkt eerst naar de mogelijkheden die een voorstel voor de inwoners, het
gebied en de toekomst hebben. Als we ideeën positief benaderen kan de ‘creativiteit’ in
de samenleving gestimuleerd worden.
Ons programma is er op gericht om mensen meer ruimte en vrijheid te geven in leven
en werken. Wij streven naar goede contacten tussen inwoners en de overheid, kortere
lijnen in vergunningen, begrijpelijke taal en meer aandacht voor het individu. De Politieke
Unie staat achter de gedachte van de Omgevingswet die ruimte biedt aan initiatieven
die draagvlak hebben in de omgeving ook al zeggen de regels iets anders. Wij willen
flexibiliteit van de gemeente in denken en doen. De wet interpreteren in de geest van de
wet en niet volgens de letter.
Denken in kansen, met hart voor u en onze polder!

Denken in kansen,
met hart voor u en onze
polder!
De fractie van de Politieke Unie hecht waarde aan de volgende eigenschappen:
• Eerlijk;
• Betrouwbaar;
• Dienstbaar;
• Oplossingsgericht.
Voor de inwoners van onze gemeente is het belangrijk dat zij gelijke kansen voor
ontwikkeling hebben. Wij dragen verantwoordelijkheid voor alle inwoners, maar in het
bijzonder voor hen die niet zelfredzaam zijn. Mensen mogen niet buitengesloten worden,
onderlinge verbinding zorgt ervoor dat mensen zich ontwikkelen en tot hun recht komen.
Onderlinge zorg en betrokkenheid zijn een verantwoordelijkheid voor vrijwilligers,
professionals en de gemeente. Inwoners mogen iets van de politiek verwachten, maar de
politiek verwacht ook iets van de inwoners.
verkiezingsprogramma 2018-2022
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Terugblik op 2014 – 2018

Na de verkiezingen van 2014 werd de fractie van de Politieke Unie uitgenodigd om deel
te nemen aan de formatiebesprekingen. In die besprekingen hebben wij aangegeven dat
we bereid waren om mee te besturen. Belangrijk voor ons was dat de verkiezingsuitslag
in het nieuwe college zichtbaar zou moeten zijn en dat er meer ruimte zou moeten zijn
voor alle partijen in de besluitvorming. Dichtgetimmerde collegeprogramma’s zorgen
meestal niet voor een goed besluit. Uiteindelijk hebben wij een akkoord bereikt met het
CDA, de CU/SGP en de VVD. In het collegeprogramma ‘De kracht van Noordoostpolder’
zijn veel van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma opgenomen en via het
collegebeleid uiteindelijk ook gerealiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassing van
de centrumplannen, de flitsvergunning, aanleg van glasvezel en aandacht voor de kansen
die schaalvergroting in de landbouw en vrijkomende erven ons bieden.
De concrete resultaten van het collegebeleid en fractie inzet hebben we in ons
verantwoordingsdocument opgenomen. Door keuzes die de afgelopen vier jaar gemaakt
zijn en de gewijzigde economische situatie is de financiële situatie van de gemeente
aanmerkelijk verbeterd. Dat geeft ruimte voor verstandige en noodzakelijke investeringen.
Investeringen die nodig zijn om onze gemeente als aantrekkelijke woon- en werkgemeente
nog meer in beeld te brengen.

verkiezingsprogramma 2018-2022
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De Politieke Unie wil
blijven werken aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Veilig wonen en werken daarvoor moet de politiesterkte op peil blijven;
Het verbeteren van de infrastructuur door o.a. de N50 te verbreden en te blijven
pleiten voor de Zuiderzeespoorlijn;
Goed openbaar vervoer in ons gebied en naar omliggende gemeenten. Dit is een
verantwoordelijkheid van de provincie, wij moeten daar meer aandacht voor vragen;
Een snelle OV-verbinding naar studentensteden en de Randstad is nodig om Hbo’ers
hier te houden of uit te dagen hier te komen wonen en werken;
De gemeente ondersteunt vervoersinitiatieven van bewoners;
Een rondweg om Marknesse is nodig voor verkeersveiligheid en doorstroming;
Basisonderwijs in wijken en dorpen waar mogelijk in een gezamenlijk gebouw
gecombineerd met andere activiteiten;
Goede doorstroming van MBO leerlingen en kansen onderzoeken voor een HBO
opleiding;
We geven het vo de mogelijkheid om een toekomstbestendige gezamenlijke campus
te realiseren;
Voldoende woningen in dorpen via in- en uitbreiding en herstructurering;
Kansen om iedereen zo lang mogelijk in de eigen sociale leefomgeving te laten blijven
o.a. via het instellen van een blijverslening;
“Rood-voor-rood” regeling toepassen*;
Het uitbreiden van de flitsvergunning;
Het gericht terugdringen van wet- en regelgeving bijvoorbeeld t.a.v. welstand in het
buitengebied;
Optimale ziekenhuiszorg door samenwerking van de twee partijen;
Het behoud van adequate 24 uur acute hulpverlening;
Een verantwoord minimabeleid dat via één loket bereikbaar wordt voor de doelgroep;
Met een seniorenbeleid geven we deze groep de mogelijkheid om vitaal zelfstandig te
blijven. Uitdaging ligt in de woonsituatie, mogelijkheden voor contact en uitdagingen
om te blijven bewegen;
Het ondersteunen en faciliteren van vrijwilligerswerk;
Voldoende mogelijkheden om sport te beoefenen in alle dorpen en wijken;

•
•
•
•

•

Meer kansen voor recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied, daarvoor kan de
regelgeving aangepast worden;
Samen met de provincie en het waterschap het fietsrondje buitenring polder
afronden;
Acquisitie richt zich vooral op de lokale ondernemers, hun tevredenheid en
bedrijfsvoering is de beste PR om andere bedrijven aan te trekken;
Een regeling voor wijken en dorpen die financiële mogelijkheden biedt om te
investeren in projecten die de leefbaarheid vergroten, vergelijkbaar met de dorpen die
de vruchten plukken van het windpark;
Een gemeentebestuur dat zich in dienst stelt van de inwoners.

*: Bij de “ Rood voor Rood-regeling” worden onder voorwaarden één of meer bouwkavels voor een woning
toegekend als een overbodig agrarisch bedrijfsgebouw gesloopt wordt.

verkiezingsprogramma 2018-2022
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Openbare orde en
veiligheid
Openbare orde en veiligheid zijn belangrijke overheidstaken die steeds meer
genationaliseerd worden. Deze onderwerpen spelen een belangrijke rol in het
veiligheidsgevoel en de tevredenheid van polderbewoners. De Politieke Unie vindt dat
gemeentelijke speerpunten zichtbaar moeten zijn in de uitvoering. Burgers hebben een
grote verantwoordelijkheid op dit terrein en de overheid moet signalen vanuit de burgers
actief oppakken en terugkoppelen.
Politie
De Politieke Unie vindt dat er voldoende wijkagenten ingezet moeten worden. Zij zorgen ervoor
dat ‘blauw op straat’ ook werkelijk zichtbaar en herkenbaar is. Zichtbare aanwezigheid van de
politie op straat en bij evenementen heeft een preventief effect. De politie moet altijd snel ter
plaatse zijn als politie-inzet noodzakelijk is. Burgers die verdachte situaties bij de politie melden
moeten na de actie bijgepraat worden. Die communicatie verbetert de aangiftebereidheid.
Preventie
De Politieke Unie vindt preventie en voorlichting erg belangrijk. Wijkagenten en Boa’s hebben
hierin een belangrijke rol. Andere partners op dit terrein zijn het welzijnswerk, de jeugdzorg het
onderwijs en de gezondheidszorg. De gemeente dient een regisserende rol op zich te nemen.
Inwoners en het bedrijfsleven zijn samen met de politie en de gemeente verantwoordelijk voor
het preventiebeleid.

Speerpunten
•
Fysieke
aanwezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft
ook een
prevent
ieve werking
;
• Fysieke
aanwezigheid
van agenten en Boa’s op straat heeft ook
•
Wijkagenten
eeneen
preventieve
werking;
hebben
centrale rol in de dorpen en wijken;
• • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
Gemeentelijke
prioritei
ten opnemen
in veilighe
• Gemeentelijke
prioriteiten
opnemen
in veiligheidsbeleid;
idsbeleid;
•
Lik-op• Lik-op-stukbeleid toepassen;
stukbeleid toepassen;
•• Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
Aandacht voor
(voorko
men van)van
• Stimuleren
Buurtpreventie
kleine
criminaliteit;bijv. via WhatsAppgroepen, de
• gemeente verzorgt actieve voorlichting;
Stimuleren van
Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
•• Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn
Aandacht
onmisbaar
voor
het functioneren
vanzijdezijn
brandweer.
voor de
rol van de
vrijwillig
e brandweer,
onmisbaar voor het
functioneren van de brandweer.

Speerpunten

Brandweer
De Politieke Unie vindt dat de brandweer een belangrijke rol speelt in het veiligheidsgevoel van
de inwoners. De organisatie moet zo ingericht zijn dat ook in het buitengebied de aanrijtijden
niet overschreden worden. De vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol. Zij moeten blijvend
ondersteund en gefaciliteerd worden.
Handhaving
De Politieke Unie wil dat regels gehandhaafd worden. Politie en gemeente hebben hier een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Handhaving moet vooral gericht zijn op situaties die ten
koste gaan van de veiligheid van medemensen.
verkiezingsprogramma 2018-2022
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De leefomgeving groen
en grijs
De Politieke Unie vindt dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het gebruik van en
het veiligheidsgevoel in de openbare ruimte. De gemeente is verantwoordelijk voor een
goed niveau van de infrastructuur, de inrichting en het onderhoud van de leefomgeving.
Inwoners hebben de ruimte om met hun ideeën en inzet de kwaliteit van de openbare
ruimte nog verder te verbeteren, die betrokkenheid is belangrijk.
Verkeer en vervoer
De Politieke Unie vindt dat onze gemeente goed bereikbaar moet zijn. Dat is van groot belang
voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling. De Politieke Unie blijft voorstander van
de “Shared space*” gedachte. Daarbij bepalen borden en verkeerslichten niet de veiligheid van
de weggebruiker, maar krijgen zij zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige
situatie.
Openbaar vervoer
De Politieke Unie vindt het aanbod van openbaar vervoer in onze gemeente belangrijk. Bus –
of alternatieve - verbindingen tussen de dorpen en de omringende gemeenten zijn van groot
belang. Verbetering van dit aanbod moet bij de provincie bepleit worden. Ook moet de lobby
voor ontsluiting per spoor of een snelle verbinding aandacht houden.
Afvalbeleid
De Politieke Unie vindt het belangrijk dat de gemeente zorg draagt voor een schone en
aantrekkelijke leefomgeving. Het is belangrijk dat de inzameling betaalbaar blijft en scheiding
bij de bron is daarin een belangrijke component. Het centraal inzamelen geeft hergebruik van
reststromen meer kans.

Speerpunten
•
Fysieke
aanw
ezigheid van
• Verbetering
vanagen
het openbaar
vervoer
en werken
ten en Boa’s
op straa
t heeftaan
ookalternatieve
een
Mobimax, de regiotaxi, Sam mobiel en autodelen;
bijv. ing;
prevevormen,
ntieve werk
• • Een snelle OV-verbinding naar studentensteden en de Randstad
genten
om Hbo’ers hier te houden of uit te dagen hierWijka
te komen
hebbisennodig
een centrale rol in de dorpen en wijken;
wonen en werken;
•
• Ontsluiting richting Kampen, Steenwijk en Zwolle / Meppel
Gemeentelijke
prioriverbeteren;
teiten opnemen in veiligheidsbeleid;
• • Pleiten voor een transferium bij Lelystad want dat is belangrijk voor
Lik-opbereikbaarheid
stukbde
eleid
toepassen;van de trein;
• Verbeteren van de verkeerssituatie in het centrum door aanleg van
•
Aandacht voor
meer rotondes;
(voorkomen van) kleine criminaliteit;
• Emmeloord en een aantal dorpen heeft behoefte aan een ‘rondweg’;
• • Voldoende onderhoud en verdere uitbreiding van het fietspaden
Stimuleren van
Buurtprev
entie bijv. via WhatsAppgroepen;
netwerk;
• • “Shared space”* gedachte meer aandacht geven en dan kunnen we
Aandacht
overbodige verkeersborden verwijderen;
voor de
rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor
het
• Een schone leefomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid;
functioneren van de brandweer.
• Gemeentelijk afvalscheidingsstation behouden en streven naar

Speerpunten

•
•

•
•

volledig vrije toegankelijkheid voor onze inwoners;
Huisvuilinzameling optimaliseren om het financieel verantwoord te
houden;
De gemeente is verantwoordelijk voor het netjes houden van de
leefomgeving en bewoners kunnen zorgen voor een plus op de
inrichting en netheid;
Onderzoeken of met een hondenheffing in de kernen geld
beschikbaar komt om ergernis nummer 1 te verminderen;
Een statiegeldregeling voor blik en petflessen zorgt voor een
schonere omgeving en hergebruik van grondstoffen. Gemeente
Noordoostpolder kan zich bijvoorbeeld aansluiten bij de
Statiegeldalliantie.

*: “Shared space” staat voor het regelen van verkeersituaties op basis van eigen verantwoordelijkheid i.p.v.
met borden en installaties.

verkiezingsprogramma 2018-2022
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Milieu en duurzaamheid
Speerpunten

De Politieke Unie vindt bescherming en verbetering van het milieu een belangrijke
taak. Duurzaamheid en rendement zijn belangrijke kaders bij dit onderdeel. De
Politieke Unie is van mening dat de gemeente een goede afweging moet maken tussen
milieurendement en kosten bij het onderhoud van de leefomgeving. Milieubeleid moet
gericht zijn op veiligheid en duurzaamheid. Onze gemeente hoort bij de koplopers in
opwekking van schone energie. Na de realisatie van de windparken ligt de nadruk nu op
zonnepanelen en andere alternatieve vormen van opwekking.

Speerpunten
•
Fysieeen
ke
• Werken aan een energie neutrale gemeente door jaarlijks
aanwambitieus
ezigheid uitvoeringsprogramma
van agenten en Boa’s vast
op straa
t
heeft
te stellen; ook een
preve
ntieve werk
ing;
• Duurzame
ontwikkelingen
bij huishoudens stimuleren m.b.v. de
• duurzaamheidslening. Deze lening moet ook beschikbaar
zijn
Wijkagente
n
sportclubs;
hebbvoor
en een
centrale rol in de dorpen en wijken;
• • Gasloos bouwen heeft de toekomst;
Gemeente
• Aandacht voor het verduurzamen van het energieverbruik
in lijke
prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
bestaande woningen;
• • Participeren in nieuwe vormen van energieopslag past
bijpons
Lik-o
stukbduurzame
eleid toepa
imago;
ssen;
• • Nieuwe vormen als aardwarmte, zonne-energie en vernieuwde
Aandacht voor
van windenergie verdienen een kans;
(voorvormen
komen van)
kleine criminaliteit;
• Zonnepanelen in het buitengebied gaan niet ten koste van de
•
leren van
agrarische bestemming maar kunnen een oplossingStimu
zijn voor
Buurtprev
entie
bijv.
via
What
sApp
groep
en;
bijvoorbeeld het bodemdalingsgebied;
• • Duurzame ontwikkelingen op een economisch verantwoorde
Aandacht
manier
uitvoeren;
voor de
rol van
de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het
• ioner
De gemeente
met ‘duurzaamheidsleningen of
funct
en van dewerkt
brand
weer.
•

•
•
•
•

financieringsvormen’ om duurzame ontwikkelingen van
woningen te bevorderen;
De gemeente stimuleert verduurzaming van gebouwen
en woningen en geeft voorlichting volgens het principe
bewustwording, besparing en verduurzaming;
Oplaadpunten voor elektrische vervoersmiddelen zijn nodig;
Samen met milieu- en natuurorganisaties werken aan behoud
van de natuur;
De gemeente heeft een taak in de voorlichting over het gevaar
van en de noodzaak van verwijderen van asbest;
Het winnen van schaliegas vinden wij geen kans.

verkiezingsprogramma 2018-2022
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Wonen en ruimtelijke
ordening
De Politieke Unie is van mening dat nieuwe bestemmingsplannen ruimte moeten bieden
aan wensen van potentiële bewoners. Dus vraaggericht / klantgericht te werk gaan. De
invoering van de Omgevingswet is daarvoor een goede ontwikkeling. Mensen willen
niet gehuisvest worden, maar zichzelf huisvesten. De oorspronkelijke karakteristieken
van onze polder zijn belangrijk, maar moeten ons ook inspireren om te vernieuwen.
Bestemmingsplannen moeten rekening houden met de klimaatomstandigheden.   
Welstand moet teruggebracht worden naar de hoofdlijnen.
Wonen
De Politieke Unie vindt het belangrijk dat er in dorpen kansen blijven voor nieuwbouw van
woningen. Dat kan door herstructurering of door in- of uitbreiding. Een rood-voor-rood
regeling maakt het mogelijk om ook op voormalige agrarische erven woonvormen mogelijk
te maken. De Politieke Unie vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen
sociale omgeving kunnen blijven wonen. Dat telt ook voor bewoners van buitenwegen die
betrokken willen blijven bij hun dorp.
Het landelijk gebied
De Noordoostpolder is bekend om zijn innovatieve agrarische activiteiten en Emmeloord
staat bekend als ‘World potato city’. Moderne agrarische bedrijven passen niet meer
binnen de maatvoering van ons oude tekentafelmodel. Moderne bedrijven hebben meer
ruimte nodig en dat moet op een acceptabele manier ingepast worden. Deze opgave
heeft invloed op de structuur van de kavelindeling, de erven en de wegen. Deze operatie
kost meerdere jaren maar moet in samenwerking met betrokken partijen deze periode
opgestart worden.

Speerpunten

Speerpunten
• • Zorgen voor voldoende koop- en huurwoningen in meerdere
Fysieke
aanwcategorieën;
ezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een
• Levensloopbestendige
en kangoeroewoningen krijgen de ruimte
preve
ntieve werking;
• bijvoorbeeld op een ‘deelerf’;
Wijkagenten
• Een experiment met Tiny Houses geeft ruimte aan deze
hebb
en een centrale rol in de dorpen en wijken;
doelgroep;
•
• Aandacht voor energie neutrale bouw;
Gemeentelijke
priori
teiten opne
men in veilig
• Collectief
Particulier
Ondernemerschap
heidsbeleid; faciliteren;
• • Een ervenconsulent aanstellen die de invulling van vrijkomende
Lik-opstukberven
eleid begeleidt;
toepassen;
• Rood-voor-rood regeling blijvend inzetten om verpaupering van
•
Aandacht voor
erven te voorkomen;
(voor
kome
n
van)
kleine
crimi
nalite
it;
• De externe Welstandscommissie afschaffen, er is voldoende
• lokale kennis aanwezig;
Stimuleren van
Buur
• tprev
De Flitsvergunning
verdersApp
uitbreiden;
entie bijv. via What
groepen;
• • Leges mogen maximaal kostendekkend zijn en worden als
Aandacht
maatwerk berekend;
voor de
rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor
• Huisvesting van migranten verdient aandacht op gebied van het
functioneren van de brandweer.
inpassing en ontsluiting;
• Moderne bedrijfsvoering en nieuwe ontwikkelingen vragen om
een integrale aanpak voor het buitengebied waarin nagedacht
wordt over een toekomstbestendige situatie voor o.a.;
• Kavelindeling bijvoorbeeld door ruilverkaveling;
• De erfomvang;
• De infrastructuur;
• Uitdagingen door bodemdaling;
• Dit is een nationale uitdaging waarin de overheid, de
provincie, het waterschap en de gemeente een taak
hebben;
• Oplossingen kunnen gevonden worden in;
• Onderbemaling;
• Aanleggen bypass;
• Functiewijziging naar andere producten of
bijvoorbeeld zonneweides;
• Plaatsing van zonnepanelen.

verkiezingsprogramma 2018-2022
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Onderwijs
De Politieke Unie is van mening dat ouders de ruimte moeten hebben om onderwijs
voor hun kinderen te kiezen dat bij hun identiteit past. Voor het in stand houden van die
scholen zijn de ouders medeverantwoordelijk.
Moderne huisvesting
De Politieke Unie is van mening dat moderne huisvesting een belangrijke factor is voor het
realiseren van goed onderwijs. De gemeente heeft daarin een wettelijke taak maar is ook
bereid om in specifieke gevallen maatwerk te leveren. Een goede relatie tussen gemeente,
onderwijs en het bedrijfsleven is van belang voor de economie. Samenwerking tussen
het voortgezet onderwijs het mbo en het bedrijfsleven is daarom belangrijk. Gezamenlijk
moeten we werken aan opleidingen die passen bij de vraag vanuit het bedrijfsleven en de
zorgsector.

Speerpunten
•
Fysieke
aanwezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft
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allerlei belangrijke onderwerpen als alcohol, drugs, pesten,

Speerpunten

loverboys en rouwverwerking;
• Financiële bewustwording van jongeren is belangrijk;
• Onderwijs, overheid en ondernemingen moeten samenwerken
om leerlingen via (maatschappelijke) stages ervaringen op te
laten doen;

Cultuur
De Politieke Unie onderstreept het belang van kunst en cultuur. Zij spelen een belangrijke
rol bij de uitstraling van onze gemeente. Het betrekken van onze eigen inwoners bij dit
beleid en de uitvoering is uitermate belangrijk voor de uitstraling. De culturele sector
is steeds beter in staat om zelfstandig te opereren en de gemeente speelt daarin een
faciliterende rol. In deze periode moet een besluit genomen worden over de huisvesting
van het cultuurbedrijf.
Culturele instellingen
De Politieke Unie onderkent het belang van de culturele instellingen. Het is een goede
zaak dat instellingen die zich richten op kunst en cultuur elkaar gaan versterken door
steeds intensiever samen te werken.

Speerpunten

Speerpunten
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•
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• aanbod voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs;
Lik-op-stukbeleid toepassen;
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kunnen belangrijk zijn voor de culturele en recreatieve aandacht voor onze
gemeente. Voor deze uitdaging zijn meerdere overheden verantwoordelijk.
• De gemeente moet samen met de ‘culturele en recreatieve trekkers’ werken aan
dag arrangementen voor groepen bezoekers;
• De bibliotheek vervult een belangrijke rol in onze gemeente. Naast
haar oorspronkelijke taak speelt ze een steeds belangrijkere rol als
‘informatiemakelaar’ in onze gemeente;
• Gemeentelijke monumenten zorgen voor het behoud van de polderhistorie.

verkiezingsprogramma 2018-2022

Denken in kansen, met hart voor u en onze polder!

22

23

Welzijn
De Politieke Unie is van mening dat het welzijnsbeleid ervoor moet zorgen dat inwoners
zich betrokken voelen bij elkaar en hun omgeving. De samenhang tussen inwoners
onderling en inwoners en organisaties wordt steeds belangrijker. De gemeente is
regisseur en zorgt voor maatwerk tussen gebruikers en aanbieders en zij stuurt op
resultaat.
WMO - Krachtig Noordoostpolder
De Politieke Unie staat achter het uitgangspunt van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en het project Krachtig Noordoostpolder, wat de ambitie
heeft inwoners naar vermogen maximaal mee te laten doen. Het vergroten van de
zelfstandigheid van mensen is belangrijk, zodat zij langer in staat zijn hun leven in te
richten zoals zij dat zelf willen, samen met hun eigen netwerk. Familieleden, vrienden
en buren worden steeds belangrijker, maar staat iemand er helemaal alleen voor, dan
hebben de gemeente en instellingen hun verantwoordelijkheid, met passende vormen van
ondersteuning, afgestemd op de behoefte en de situatie van de betrokkene. De Politieke
Unie realiseert zich dat uitvoeren van mantelzorg en vrijwilligerswerk een grote claim op
deze mensen legt en zal daar dan ook aandacht voor blijven vragen.
De Politieke Unie wil zich actief blijven inzetten met betrekking tot de decentralisaties. De
begeleidingstaak van mensen vanuit de AWBZ naar de WMO heeft grote gevolgen voor
de gemeente. Dit is een voorbeeld van zorg dichtbij de mensen brengen. De bezuiniging
die het rijk oplegt mag niet ten koste gaan van de gemeentelijke middelen.
Volksgezondheid
De Politieke Unie zet zich in voor het behoud van moderne ziekenhuiszorg passend bij de
maat van de Noordoostpolder. Concurrentie op dit gebied is minder gewenst, instellingen
zouden elkaar moeten versterken in het belang van de inwoners. De 24 uurs eerste hulp
en de ambulancedienst dienen optimaal te blijven.

Speerpunten
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•
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What
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• • Digitale dorpspleinen of andere initiatieven om het ‘samen
leven
Aandacht
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ondersteuning;
voor de
rol van de
vrijwillige brand
weer, zij zijn onmisbaar voor het
• ioner
De gemeente
verantwoordelijkheid voor de opvang
funct
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van asielzoekers en de plaatsing van statushouders;
• Taallessen zijn voor alle nieuwkomers erg belangrijk. De
gemeente maakt in een taalplan duidelijk welke activiteiten
daarvoor worden aangeboden;
• De Politieke Unie staat open voor een discussie over nut en
noodzaak van een coffeeshop.

IGW (=Integraal Gebiedsgericht Werken)
IGW is een belangrijke schakel tussen de inwoners en de gemeente. IGW spreekt ‘de
taal’ van de inwoners. De Politieke Unie is een voorstander van bewoners betrekken bij
hun leefomgeving. Op die manier voelen de bewoners zich ook verantwoordelijk voor
de omgeving. Het stimuleren van dorpen en wijken om een visie op te stellen en die ook
met enige regelmaat te herzien is belangrijk. Deze visies vormen een bouwsteen voor
het gemeentelijke beleid. Het zelf organiserend vermogen van dorpen en wijken wordt
hiermee versterkt.
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Seniorenbeleid

De Politieke Unie realiseert zich dat de groeiende groep senioren midden in het leven
staat en actief meedoet aan alle activiteiten in de samenleving. De Politieke Unie is van
mening dat senioren zo lang mogelijk in staat gesteld moeten worden om in hun eigen
sociale omgeving te blijven wonen. Daarnaast willen wij streven naar het handhaven van
het voorzieningenniveau in wijken en dorpen die het mogelijk maken dat ouderen sociaal
betrokken blijven. Hierbij is de ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligershulp erg
belangrijk.
Woonvormen voor senioren
De Politieke Unie is een voorstander van het stichten van woonvormen voor senioren, met
voldoende voorzieningen in de buurt, waarbij de mogelijkheid tot 24 uurs hulp aanwezig
is. Daarnaast is het belangrijk dat er aandacht komt voor kleinschalige organisaties die
ouderen begeleiden als ze langer zelfstandig willen blijven wonen.
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Speerpunten

mantelzorgers ondersteunen in hun belangrijke taak;
• Nu de rol van verzorgingstehuizen verandert moeten we zorgen
dat de doelgroep langer in de thuissituatie kan blijven wonen;
• Kleinschalige hulpverlening en verzorgingsinitiatieven werken
beter en goedkoper, die moeten gestimuleerd worden. Het
concept van ‘Buurtzorg’ is daar een goed voorbeeld van.
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Jeugd

De Politieke Unie vindt het belangrijk dat de jeugd opgroeit in een veilige en uitdagende
omgeving met voldoende faciliteiten op het gebied van onderwijs en ontspanning.
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding. De gemeente faciliteert samen
met de organisaties die zich op jeugd- en jongerenwerk richten. De Politieke Unie is
van mening dat de decentralisatie van de jeugdzorg kansen biedt om met de betrokken
partners op dit gebied het beleid beter vorm te geven door korte lijnen.

We moeten niet alleen tijd, geld en moeite besteden aan de 15% van de jeugd waar
het in onze ogen niet goed mee gaat. We moeten juist die andere 85% van de jeugd
mogelijkheden geven om de dingen te doen die nuttig, zinvol en wenselijk zijn.

Speerpunten
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Sport

De Politieke Unie is van mening dat sport en sportverenigingen een belangrijke schakel
vormen in de sociale samenhang en de leefbaarheid in dorpen en wijken. Voldoende
sporten levert daarnaast ook een positieve bijdrage aan de gezondheid. Door aandacht
voor ‘fair play’ kan sporten ook een belangrijke bijdrage leveren bij het uitdragen van
normen en waarden.
Accommodaties
De Politieke Unie vindt dat de gemeente mede verantwoordelijk is voor het aanbod van
faciliteiten voor diverse sporten. Verenigingen en gebruikers zijn samen met de gemeente
verantwoordelijk voor het onderhoud van de voorzieningen. Het zwembad is een
belangrijke voorziening in onze gemeente.

Speerpunten
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• Behoud van sportvoorzieningen in wijken en dorpen passend
bij het draagvlak;
• Zelfwerkzaamheid en samenwerking tussen sporters en
sportverenigingen stimuleren en belonen;
• Aandacht voor uitbreiding van uitdagende sportfaciliteiten in de
openbare ruimte;
• Sportfaciliteiten voor de senioren aandacht geven, gebruik zorgt
voor spierkracht en het verkleint valrisico’s en dus blessures;
• Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om een
zwemdiploma te behalen. Dat kan met een ‘zwemles’ regeling
maar wij vinden het opnieuw invoeren van schoolzwemmen ook
een uitdaging;
• Een goed binnen- en buitenzwembad in Emmeloord is voor
Noordoostpolder een must.
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Economische ontwikkeling

De Politieke Unie is van mening dat een gezond economisch beleid vorm krijgt door
samenwerking tussen de gemeente, de bedrijven en de inwoners. Het beleid moet lokale
bedrijven de ruimte geven voor gezonde groei. Groei van deze sector komt vooral van de
‘zittende’ bedrijven.
Locale werkgelegenheid
De Politieke Unie vindt daarnaast dat activiteiten van de gemeente zich moeten richten
op het in stand houden en vergroten van de lokale werkgelegenheid. Ook in de dorpen
zijn de bestaande bedrijven een belangrijke schakel in de samenleving in de vorm van
werkgelegenheid en leefbaarheid. Promotie en acquisitie moeten zich richten op het
bestaande bedrijfsleven, maar ook kansen van nieuwe bedrijven aangrijpen.

Het beste billboard is een tevreden inwoner!

Speerpunten
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Stimuleren van
ondernemingen;
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•
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centrumplan en het herinrichten van bedrijventerreinen;
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rol
van
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vrijwi
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• Het HBO cluster bij het NLR biedt mogelijkheden
voor rverdere
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• Deze werkgelegenheid biedt kansen aan hoogopgeleide
jongeren, daar hebben we belang bij voor verbreding van onze
werkgelegenheid;
• Samenwerking met omliggende gemeenten biedt kansen voor
extra economische impulsen;
• De buitendijkse haven en het bijbehorende bedrijventerrein
verdienen aandacht om extra werkgelegenheid te creëren;
• Vliegveld Lelystad biedt kansen voor verbreding van onze
werkgelegenheid, we pleiten voor een goede verdeling van
lusten en lasten;
• Herbezinning op mogelijkheid van uitbreiding van
bedrijventerreinen bij de dorpen;
• Inkoop- en aanbestedingsbeleid binnen wettelijke kaders richten
op lokale ondernemers omdat het voor werkgelegenheid en
economische groei zorgt;
• De Politieke Unie staat open voor een discussie over de
zondagsopenstelling. De ondernemersvereniging moet daarbij
betrokken worden;
• Vermindering van betuttelende regelgeving door het ‘MELDPUNT
OVERBODIGE REGELGEVING’ meer onder de aandacht te
brengen.
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Recreatie

Recreatie en toerisme zijn een belangrijke schakel in de economische situatie van ons
gebied. Het is belangrijk dat deze sector de samenwerking zoekt o.a. met de culturele
sector om zo de krachten te bundelen. Als ondernemers de ruimte krijgen, zijn ze
inventief en ontstaan er allerlei nieuwe kansen. Ook voor deze sector is de gemeente een
faciliterende en stimulerende overheid.  
Speerpunten
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buitengebied fietsvriendelijker maken met verrassende
‘schelpenpad’ routes;
• De inning van toeristenbelasting kritisch bekijken op nut en
noodzaak.
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Sociaal beleid
De Politieke Unie vindt dat gemeente en inwoners een gezamenlijke verantwoordelijkheid
hebben voor een kans op inkomen. De economische situatie biedt momenteel kansen op  
de arbeidsmarkt maar toch slaagt niet iedereen erin om daar aansluiting te vinden. Het
gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn om iedereen te inspireren een kans te grijpen
op die arbeidsmarkt. Daar betekent dat iedereen actief moet meedoen. Dit sluit aan bij
de nieuwe participatiewet.
Participatiewet WWB en WSW
Passend bij deze wet is maximaal meedoen, werk verrichten bij voorkeur op de reguliere
arbeidsmarkt. De gemeente richt haar aandacht op de groepen die dat niet op eigen
kracht kunnen. Zij krijgen ondersteuning van de gemeente in samenwerking met
betrokken bedrijven en organisaties.

Speerpunten
•
Fysieke
aanwezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft
ook een
preventieve werking;
•• Via re-integratie trajecten aandacht voor mensen met afstand
Wijkagenten
hebben
toteen
de arbeidsmarkt
ende
ouderen
uitkering;
centrale rol in
dorpenmet
en een
wijken;
•• Het systeem van de ‘Buitengewone werkgevers’ verder
Gemeentelijke
prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
uitbreiden;
•
Lik-op• Gesubsidieerde
stukbel
eid toepassen;instellingen bieden deze mensen ook een baan
• kans;
Aandacht voor
(voorkomen van) kleine criminaliteit;
• De Mee doen regeling stelt geen geld maar middelen
•
Stimule
ren van
beschikbaar,
om een jaar lang lid te zijn
van een
Buurtpr
eventie bijv.bijvoorbeeld
via WhatsAppgroepen;
• (sport) vereniging;
Aandacht
voor
rol van de vrijwillig
e brandw
• de
Armoedebeleid
richt zich
vooraleer,
op zij
de zijn
thuissituatie
en voor
op dehet
onmisbaar
functioneren van de brandweer.

Speerpunten

leefomgeving;
• In het kader van wederkerigheid wordt inzet als vrijwilliger
gevraagd, iedereen mag/moet/wil iets doen voor zijn geld.
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Inwoners, bestuur en
organisatie
Speerpunten

Het gemeentelijk apparaat is er in dienst van de inwoners, bedrijven en organisaties.
De primaire houding moet daarom stimulerend en faciliterend zijn. De organisatie
kan daardoor klein en efficiënt ingericht worden met medewerkers die verschillende
disciplines beheersen. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente als één organisatie
naar buiten treedt in samenwerking met de partners die namens de gemeente taken
uitvoeren.

Speerpunten
•
Fysieke
aanwezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft
ook een
• Het bestuur richt zich op de primaire overheidstaken;
preventieve werking;
•• De gemeente moet eenduidig reageren op vragen,
Wijkagenten
hebben
communicatie
belangrijk;
een centraletussen
rol in afdelingen
de dorpen is
energ
wijken;
•• Aanbod van diensten via internet vergroten met aandacht
Gemeevoor
ntelijke
prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
het privacy beleid en inwoners die daar niet in mee kunnen
•
Lik-opkomen;
stukbel
eid toepassen;
•• Inkoop- en aanbestedingsbeleid binnen wettelijke kaders
Aandacht voor
(voorkomen van) kleine criminaliteit;
richten op lokale ondernemers omdat het voor werkgelegenheid
•
Stimuleren van
eneventie
economische
zorgt;
Buurtpr
bijv. viagroei
WhatsAppgroepen;
• Participatie van burgers bij beleidsvoornemens meer
inhoud
Aandacht
voor de
rol van
de vrijwillig
brandweer,
geven,
passend
bij deegedachte
vanzij
dezijn
Omgevingswet;
onmisbaar voor het
functioneren van de brandweer.
• Terugdringing overbodige wet- en regelgeving;

• Aandacht voor de belangrijke (vrijwilligers) rol van dorps- en
wijkbesturen;
• De gemeente gaat in overleg met vrijwilligers die een rol
gespeeld hebben bij het realiseren van een door de overheid
gefinancierd project een plan opstellen voor meerjarig
onderhoud van die projecten;
• Grootschalige projecten dienen door marktpartijen uitgevoerd
te worden en de gemeente speelt slechts een faciliterende
(overheids) rol;
• Het aantal ‘contactmomenten’ tussen inwoners en de politiek
uitbreiden zodat inwoners geïnteresseerd raken en betrokken
worden bij de politiek onder het motto; ‘Bemoei u met de
politiek, want de politiek bemoeit zich ook met U’;
• Bestuurlijke eenheden horen een optimale maat te hebben, dan
blijven burgers betrokken. Daarom zijn wij tegen de vorming van
een Randstadprovincie.
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Financiën
De Politieke Unie is van mening dat een structureel sluitende gemeentebegroting en
verantwoorde meerjarenramingen uitgangspunt voor het beleid moeten zijn. Leges en
heffingen mogen niet hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten. Bij het formuleren
van beleid is het belangrijk om de totale financiële positie van de inwoners te bekijken en
niet alleen te letten op de gemeentelijke invloed op die situatie.

Speerpunten
•
Fysieke
aanwezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft
ook een
preventieve werking;
• Het beleid van de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een
•
Wijkagenten
financiële
buffer die
verstandig
geïnvesteerd mag worden
hebben
een centrale
rol in
de dorpen en wijken;
• in bijvoorbeeld onderwijshuisvesting en onderhoudGemee
van de ntelijke
prioritei
ten opneme
n in veiligheidsbeleid;
openbare
ruimte;
•
• Heffingen
en belastingen zijn niet bedoeld voor hetLik-opsluitend
stukbel
eid toepassen;
• maken van de begroting;
Aandacht voor
(voorko
men van)
kleine resultaten
criminaliteit;
• Positieve
rekening
kunnen gebruikt worden om de
•
Stimuleren van
lokale lasten naar beneden bij te stellen;
Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
•• Een kerntakendiscussie moet duidelijk maken waar we ons geld
Aandacht
voor de
aan
besteden;
rolwillen
van de
vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het
function
eren vanvan
de andere
brandw
eer.
• Subsidies
overheden
verkrijgen mag niet een doel

Speerpunten

zijn, maar slechts een middel om gewenst beleid te realiseren;
• Wij zijn voorstander van een verantwoord kwijtscheldingsbeleid
t.a.v. de gemeentelijke belastingen.
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Nawoord
‘Met hart voor u en onze polder’.
Dat is de titel van het verkiezingsprogramma waarmee de Politieke Unie de verkiezingen
en de raadsperiode 2018 – 2022 ingaat. De titel geeft precies aan waar wij als lokale
politieke partij voor gaan, voor de mensen en het gebied.
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen na een aantal bijeenkomsten met leden
en belangstellenden en een ‘Lagerhuis’ discussie. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt
van de informatie die allerlei verenigingen en organisaties ons toegestuurd hebben. Ook
ervaringen die we in de afgelopen periode hebben opgedaan als coalitiepartij leverden
inspiratie om punten op te nemen in het programma.
Naast het programma hebben we ook een ‘Speerpunten folder’ samengesteld voor
mensen die de informatie wat sneller door willen nemen. Als programmacommissie willen
we iedereen die aan dit programma meegewerkt heeft bedanken voor de inbreng. Het is
een programma dat inspiratie voor de komende verkiezingsperiode geeft. Daarnaast geeft
het aan voor welke zaken de kandidaten van de Politieke Unie zich in de komende periode
als raadslid of collegelid willen inzetten.
Wij vertrouwen erop dat de kandidatenlijst en dit programma u motiveren om op 21 maart
2018 uw stem uit te brengen op een kandidaat van de Politieke Unie.
Programmacommissie Politieke Unie,
Jozé Deen, Mark Dieleman,
Toon van Steen en Wiemer Haagsma
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