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De Politieke Unie is in 1989 opgericht en 
was één van de eerste lokale politieke 
partijen in Noordoostpolder. Een partij die 
de belangen van de polderbewoner op de 
eerste plaats zet. Met een geluid van en 
voor Noordoostpolder. Een partij die de 
polderbewoners kent en erkent. Waar geen 
landelijke lijnen gevolgd hoeven te worden, 
maar op lokaal niveau gekeken kan worden 
naar wat het beste is. Een partij die onaf-
hankelijk is en die onafhankelijkheid en
autonomie hoog in het vaandel heeft staan.
 
De partij is onderhevig geweest aan de ver-
anderingen die de tijd met zich meebrengt, 
maar kijkt altijd positief naar de toekomst. 
Wat is er nodig in Noordoostpolder en hoe 
kunnen wij daarin ondersteunen? Vanuit 
zowel de coalitie- als de oppositierol een 
positief kritisch geluid laten horen, maar
altijd gericht op samenwerking. Want
samen bereiken we meer dan alleen.
 
Wij denken in kansen, en vinden het 
belangrijk om in te zetten op de verbin-
ding met en tussen de polderbewoners. 
Wanneer je dichtbij de mensen staat, weet 
je wat er speelt en kun je het goede doen, 
is onze gedachte. En dat goede doen, dat 
is de  belangrijkste maar ook meteen de 
moeilijkste opdracht, want wanneer doe je 
het goede? 

En wat is dan het goede? Om dit in te 
beeld te krijgen en te houden is die verbin-
ding met de inwoners van Noordoostpolder 
erg belangrijk. 
Weten waar je voor staat als politieke 
partij en uitvoeren wat je zegt. Dat vraagt 
integriteit en daadkracht, twee belangrijke 
waarden van ons. Niet gegrepen worden 
door het politieke spel, niet jezelf belang-
rijker maken dan je kiezers en niet kiezen 
voor de makkelijkste weg. Bij jezelf blijven, 
aanvoelen dat wat je wil en wat je doet 
past bij de inwoners. Daar staan wij voor. 

Ook vinden wij het belangrijk altijd uit te 
kunnen leggen wat je doet en wat je hebt 
gedaan, en vooral waarom. Transparantie. 
Openheid. Betrouwbaar zijn voor de 
inwoners van Noordoostpolder. 

We willen zichtbaar en vooral herkenbaar 
zijn. De fractie is een afspiegeling van de 
Noordoostpolderbewoners, zodat men zich 
met ons kan identificeren. Ook vinden we 
het belangrijk dat we toegankelijk zijn. Dat 
politiek geen ver-van-je-bed-show is, maar 
dat we met elkaar dit gebied tot een fijne 
plek om te werken en te wonen maken. 
Nuchterheid en ondernemerschap, daar-
mee bouwen we een gemeenschap waarbij 
we oog hebben en houden voor elkaar.  

De Politieke Unie, dichterbij. 

Missie
Noordoostpolder tot een zo prettig mogelijke leefomgeving maken om te wonen, te wer-
ken en te ontspannen voor de Polderbewoners.  

Visie
De Politieke Unie is een lokale partij. We zijn onafhankelijk en kijken naar wat het beste is 
voor Noordoostpolder. We zoeken verbinding en contact, kijken naar mogelijkheden en 
kansen en komen zo tot voorstellen waar onze gemeente beter van wordt. We laten ons 
leiden door informatie uit de gemeente, gesprekken met de inwoners van Noordoostpolder 
en ons eigen nuchtere (boeren)verstand.

Kernwaarden
Autonomie Zelf keuzes maken, verdeeld binnen de fractie kunnen stemmen, lokale  
  partij (dus niet afhankelijk van landelijke partijregels). 
Daadkracht Doen wat je zegt, geen loze beloftes. Laten zien waar je voor staat en  
  dit uitdragen.  
Integriteit Betrouwbaar zijn, geen achterkamertjes politiek. Beloftes waarmaken.  
  Eerlijk zijn, ook als iets niet goed gegaan is. 
Nuchterheid Niet laten leiden door emoties en ego’s, met gezond boerenverstand je  
  gemeente besturen. 
Plezier Het goed hebben met elkaar in de fractie en het bestuur, samen voor  
  een doel gaan, plezier hebben in de taak die je vervult als politieke  
  partij. 
Verbinding Aandacht hebben voor de polderbewoners, weten wat er speelt in  
  de gemeenschap doordat je oog en oor hebt, het gesprek aangaat.  
  Verbinden (en dus samenwerken) met de andere partijen, zowel coalitie  
  als oppositie, want samen bereik je meer. 

Verbinding hebben met de opdracht die je hebt als politieke partij, je inzetten voor waar je 
in gelooft. Dit met plezier en integriteit doen, zodat je kunt laten zien waar je daadkrachtig 
voor staat. Geen gedoe, écht zijn en jezelf zijn. Dat is waar de Politieke Unie voor staat.

Missie & visieWie zijn wij?
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De gemeentelijke organisatie is er in dienst van de inwoners, bedrijven en 
organisaties. De primaire houding moet daarom faciliterend zijn. Wij zetten in op een 
organisatie op maat waarbij kosten, efficiëntie en kerntaken een rol spelen. Deze 
organisatie kan ook lokaal werkgelegenheid bieden aan HBO- en WO-opgeleiden.

IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken)
IGW is wat ons betreft de schakel tussen onze inwoners en de gemeente. IGW spreekt de 
taal van onze inwoners, is benaderbaar en kent de mensen. Zij betrekken inwoners bij hun 
leefomgeving, wat maakt dat zij zich hiervoor verantwoordelijk voelen. Het stimuleren van 
wijken en dorpen een eigen visie op te stellen en die regelmatig te herzien, draagt bij aan 
de autonomie, het plezier in de eigen woonomgeving en de verbinding met de gemeente. 
Het versterkt het zelforganiserend vermogen van de dorpen en wijken.

Inwoners, bestuur en  
organisatie
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Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functi-oneren van de brandweer.

Speerpunten
• Het gemeentelijk bestuur richt zich op primaire 

overheidstaken;
• De gemeente moet eenduidig reageren op vragen van 

inwoners en ondernemers met ruimte voor maatwerk, 
daarbij is communicatie tussen de afdelingen van de 
gemeente erg belangrijk;

• Aanbod van diensten via internet vergroten, met aandacht 
voor inwoners die daar ondersteuning bij behoeven;

• Inkoop- en aanbestedingsbeleid binnen de wettelijke kaders 
maximaal richten op lokale ondernemers omdat het voor 
werkgelegenheid en economische groei zorgt;

• We willen participatie van inwoners bij beleidsvoornemens 
meer inhoud geven;

• Terugdringen overbodige en betuttelende regelgeving;
• Wij zijn voor het ondersteunen van de belangrijke 

(vrijwilligers)rol van dorps- en wijkbesturen;
• De gemeente gaat in overleg met initiatiefnemers die een rol 

hebben gespeeld bij Leader-projecten, een plan opstellen 
voor meerjarig onderhoud;

• De gemeente is geen projectontwikkelaar, grootschalige 
projecten dienen door marktpartijen uitgevoerd te worden 
en de gemeente speelt slechts een faciliterende rol;

• De gemeente moet eigenstandig beleid en keuzes maken. 
Noordoostpolder moet autonomie behouden ten opzichte 
van de provincie. 
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Wij zijn van mening dat een structureel 
sluitende gemeentebegroting en 
verantwoorde meerjarenraming 
uitgangspunten voor het beleid moeten 
zijn. Echter hebben we gezien dat het de 
afgelopen jaren moeilijker is geworden 
een sluitende begroting op te stellen. 
De uitvoering van de gemeentelijke 
zorgtaken overstijgen de daarvoor door 
het Rijk beschikbaar gestelde middelen, 
de lasten voor onze gemeenschappelijke 
regelingen die werk voor de gemeente 
uitvoeren lopen op en de invoering van 
de Omgevingswet zullen de gemeente 
structureel geld gaan kosten. 

Wij vinden dat de extra taken doorgeschoven 
door het Rijk niet ten koste mogen gaan 
van de overige gemeentelijke ambities en 
uitvoeringstaken zoals bijvoorbeeld het 
onderhouden van onze wegen en groen. Het 
Rijk zal voor de uitvoering van deze extra 
taken het benodigde geld moeten leveren, wij 
willen ‘knaken voor taken’. 

Door de grondverkopen van de afgelopen 
jaren heeft de gemeente een mooie 
reserve opgebouwd. Wij willen dit geld 
investeren in betere voorzieningen voor onze 
inwoners. Daarnaast blijven we investeren in 
beschikbare bouwgrond in alle kernen.

Financiën

f

Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.
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Speerpunten
• Het beleid van de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een 

financiële buffer die verstandig geïnvesteerd mag worden in 
bijvoorbeeld onderwijs- en cultuurhuisvesting en onderhoud 
van de openbare ruimte;

• Heffingen en belastingen zijn niet bedoeld voor het sluitend 
maken van de begroting;

• Positieve rekeningresultaten kunnen gebruikt worden om de 
lokale lasten naar beneden bij te stellen;

• Een kerntakendiscussie moet duidelijk maken waar we ons 
geld aan moeten en willen besteden;

• Wij zijn voorstander van een verantwoord kwijtscheldings-
beleid;

• De gemeente moet blijven investeren in bouwgrond in alle 
dorpen en in Emmeloord om onze inwoners te kunnen 
faciliteren;

• Leges mogen maximaal kostendekkend zijn;
• Wij willen ‘knaken voor taken’ vanuit het Rijk;
• Tekorten in het Sociaal Domein moeten door het Rijk worden 

gecompenseerd.
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Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van Noordoostpolder zich veilig voelen in 
hun leefomgeving. Hiervoor is blauw op straat nodig. Daarnaast vinden we preventie 
en voorlichting belangrijk, want voorkomen is beter dan genezen. De uitvoering van 
preventie en handhaving moet voor iedereen zichtbaar zijn.

Politie en handhaving
Wij vinden dat er voldoende agenten ingezet moeten worden in ons gebied en dat zij zichtbaar 
aanwezig moeten zijn. Inwoners die verdachte situaties bij de politie melden moeten na de 
actie bijgepraat worden, zo blijven we in verbinding en stimuleren we de betrokkenheid van 
de inwoners. Voldoende wijkagenten en de inzet van boa’s zorgen ervoor dat blauw op straat 
zichtbaar en herkenbaar is en regels gehandhaafd worden.

Preventie
De gemeente moet een regisserende rol nemen in preventie en voorlichting. Inwoners 
en het bedrijfsleven zijn samen met de politie en de gemeente verantwoordelijk voor het 
preventiebeleid. Andere partners zijn welzijnswerk, de jeugdzorg, het onderwijs en de 
gezondheidszorg.

Brandweer
Voor de veiligheid van de inwoners is een korte aanrijtijd van de brandweer van belang, deze 
mag niet overschreden worden. Ook moeten onze vrijwilligers van de brandweer blijvend 
ondersteund en gefaciliteerd worden. 

Openbare orde en  
veiligheid

f

Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.
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Speerpunten
• De fysieke bereikbaarheid van de politie moet worden 

vergroot;
• Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken; 
• Buurtpreventie via Whatsappgroepen wordt gestimuleerd door 

actief voorlichting te geven;
• We willen dat er voldoende politieagenten aanwezig zijn (ook 

‘s nachts), ook om de veiligheid in het buitengebied te kunnen 
garanderen; 

• Lik-op-stukbeleid toepassen;
• We willen onze onmisbare vrijwillige brandweer blijvend 

ondersteunen;
• Ondermijnende criminaliteit moet op de politieke agenda 

gezet worden; 
• Meer aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit en 

overlast;
• Wij zijn voor de komst van een coffeeshop om overlast en 

illegaliteit te voorkomen. Legale verkoop scheidt harddrugs 
van softdrugs.
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Wij zijn van mening dat een gezond economisch beleid vorm krijgt door 
samenwerking tussen de gemeente, de bedrijven en de inwoners. 

Het beleid moet zowel nieuwkomers als bestaande (lokale) bedrijven ruimte geven 
voor gezonde groei. Bedrijvigheid draagt ook bij aan de leefbaarheid, daarom willen we 
herbezinning op de uitbreiding van de bedrijventerreinen in de dorpen. Wij vinden dat in 
alle dorpen groei mogelijk moet zijn.

Economische ontwikkeling

13
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Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.

Speerpunten
• Wij zijn voor de mogelijkheid om de bedrijventerreinen uit te 

breiden bij alle dorpen;
• We zijn voor het herinrichten van de bedrijfsterreinen in 

samenwerking met de ondernemers;
• Startende ondernemingen moeten we een nadrukkelijke 

kans bieden op vrijkomende erven;
• Ruimte voor verbreding van de activiteiten van de 

agrarische bedrijven;
• Wij zijn voor keuzevrijheid voor de ondernemer voor 

zondagsopenstelling;
• In verband met de regiofunctie van Emmeloord moet 

parkeren gratis blijven;
• In samenwerking met de sector en Agrofoodcluster 

werken we aan een verdere uitbouw van onze prominente 
agrarische positie;

• Emmeloord staat op de kaart als ‘World Potato City’, daar 
horen het World Potato Congress en Potato Europe bij.

• We ondersteunen vernieuwende initiatieven om een modern 
en innovatief productiegebied te blijven, deze zetten 
Noordoostpolder op de kaart;

• Werkgelegenheid zoals op het NLR en het toekomstig 
MITC biedt kansen aan HBO- en WO-opgeleide jongeren, 
daar hebben we belang bij voor het verbreden van onze 
werkgelegenheid;

• Samenwerking met omliggende gemeenten biedt kansen 
voor extra economische impulsen;

• We willen inkoop- en aanbestedingsbeleid binnen de 
wettelijke kaders maximaal richten op lokale ondernemers 
omdat het voor werkgelegenheid en economische groei 
zorgt;

• Vermindering van betuttelende regelgeving.

12
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Wonen staat landelijk prominent op de 
agenda, zo ook in Noordoostpolder. 
Er is landelijk sprake van een enorm 
woningtekort waardoor er ook lokaal 
een opgave is ontstaan. Door dit tekort 
is Noordoostpolder extra aantrekkelijk 
geworden als vestigingsgebied. Wij zien 
de effecten in Emmeloord, de dorpen 
maar ook in ons landelijk gebied. 

De toegenomen vraag heeft ervoor 
gezorgd dat het aanbod aan 
woningen drastisch is gedaald, en de 
woningwaarde is opgelopen. Ook de 
bouwkosten zijn enorm toegenomen. 
Dit maakt het voor onze inwoners niet 
makkelijk om een stap te zetten op de 
woningmarkt, en belemmert bovendien 
de doorstroming. 

Met betrekking tot de landelijke opgave 
heeft Noordoostpolder de ambitie 5.000 
extra woningen te bouwen voor het 
jaar 2050, bovenop onze eigen groei en 
behoefte. Een uitdaging maar ook zeker 
een kans voor Noordoostpolder, waarbij 
we de aansluiting en kansen van onze 

huidige inwoners op deze markt niet uit 
het oog moeten verliezen. 

Wij willen deze kans voor Noordoost-
polder benutten, maar willen wel dat 
deze groei in een gezond tempo zal 
verlopen en dat de woningen gezond 
verspreid over ons gebied zullen 
worden gerealiseerd. De effecten van 
deze groei kan kansen opleveren met 
betrekking tot de leefbaarheid en het 
voorzieningenniveau in de dorpen.

Wij vinden het belangrijk dat er in de 
dorpen kansen blijven voor nieuwbouw 
van woningen. Dat kan door uitbreiding en 
inbreiding (herstructurering). Maar er moet 
te allen tijde ruimte beschikbaar zijn om te 
bouwen. 

Om onze jeugd een kans te geven op de 
woningmarkt zal de gemeente een actieve 
rol moeten pakken, het is voor de leefbaar-
heid zeer belangrijk dat zij een plek kunnen 
krijgen in eigen dorp of wijk. Dit geldt 
ook voor de woonwensen van senioren, 
hierbij kiezen wij voor keuzevrijheid voor 

Wonen en ruimtelijke 
ordening

deze groep en zal de gemeente moeten 
faciliteren. 

De gemeente zal een pakket aan maat-
regelen moeten uitwerken om dit te borgen, 
naast ruimte bieden voor de welkome 
nieuwkomer. Ook de woningbouw-
verenigingen zullen hun rol moeten pakken 
en moeten bijdragen in het verzilveren van 
deze kans voor de polder.

Het landelijk gebied
Noordoostpolder is bekend om zijn 
innovatieve agrarische activiteiten en er 
wordt ruimte gegeven aan de agrarische 
bedrijven voor een moderne bedrijfsvoe-
ring. Wij willen dit blijven borgen ondanks 
de toegenomen vraag naar wonen in ons 
landelijk gebied. 

Ook zijn we ervan overtuigd dat de 
vrijgekomen erven een oplossing kunnen 
bieden als we kijken naar de opgave van 
het toevoegen van extra woningen. Wij 
zullen  beleidsmatig wel een volgende stap 
moeten nemen omtrent de regelgeving met 
betrekking tot wonen op erven. De door 

ons bevochten Rood voor Rood-regeling 
is toe aan een herziening met respect voor 
de huidige inrichting van ons landelijk 
gebied.Wij zijn van mening dat nieuwe 
bestemmingsplannen/omgevingsplannen 
ruimte moeten bieden aan de wensen van 
potentiële bewoners. 

De gemeente moet vraaggericht / klantge-
richt te werk gaan. De Omgevingswet kan 
daarbij een goede ontwikkeling zijn. Men-
sen willen niet gehuisvest worden, maar 
autonomie behouden met betrekking tot 
hun eigen (toekomstige) woonsituatie. De 
oorspronkelijke karakteristieken van onze 
polder zijn daarbij belangrijk, maar moeten 
ons inspireren om te vernieuwen en niet 
beperken. 

Nieuwe bestemmingsplannen/omgevings-
plannen moeten rekening houden met 
veranderende klimaatomstandigheden. 

Welstand moet worden teruggebracht naar 
hoofdlijnen, dat geldt ook voor beeld-
kwaliteitsplannen.

14
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Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.

Speerpunten
• Te allen tijde een direct beschikbare voorraad bouwgrond 

ter beschikking hebben in Emmeloord en de dorpen;
• We verkopen bouwgrond voor zelfbewoning;
• Het energienet zal snel moeten worden verzwaard om 

überhaupt te kunnen groeien;
• Woningbouwverenigingen moeten bouwen en daarmee hun 

bestand uitbreiden, maar moeten ook woningen verkopen 
om een kans te geven aan een starter;

• De verkoop van voormalige huurwoningen moet volgens 
een transparant proces verlopen en voor zelfbewoning en 
met anti-speculatiebeding plaatsvinden;

• Extra woningbouwverenigingen moeten in Noordoostpolder 
de ruimte krijgen om gezonde concurrentie te realiseren; 

• Wij willen €1.000.000,- aan de Starterslening toevoegen. In 
de verordening geven we aan dat de Starterslening bedoeld 
is voor starters die in ieder geval 3 jaar (thuis)wonen in 
Noordoostpolder of terugkeren na werk of studie elders;

• Erfpachtconstructies (eventueel met uitgestelde canon) 
onderzoeken en mogelijk maken om zodoende de starter te 
helpen;

• De Rood voor Rood-regeling door ontwikkelen om de 
mogelijkheden voor wonen op de erven te vergroten, door 
bijvoorbeeld de bestaande bebouwing te slopen en 6 
woningen op een erf te realiseren;

• Een ervenconsulent aanstellen die de invulling van 
vrijgekomen erven begeleidt maar ook nieuwkomers 
informeert over landelijk wonen in Noordoostpolder;

17
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Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.

• Actief grond vermarkten volgens CPO in nauw contact met 
de dorpsbelangen en wijkbesturen, om zodoende jongeren 
een grotere kans te geven in het eigen dorp te kunnen 
wonen;

• Ruimte bieden aan kangoeroewoningen, tiny houses, 
studentenwoningen, startblockwoningen, knarrenhofjes, 
vriendenerven, etc.;

• Een functie elders voor de externe Welstandscommissie en 
beeldkwaliteitsplannen moeten meer op hoofdlijnen. Geen 
betutteling;

• De Flitsvergunning blijven inzetten;
• Bouwleges mogen niet meer dan kostendekkend zijn;
• Voortzetten van het huidige arbeidsmigrantenhuisvestings-

beleid, wij zijn voor meer grootschalige initiatieven met 
aandacht voor de buurt, inpassing en ontsluiting om 
zodoende huizen te laten vrijkomen binnen de bebouwde 
kom;

• Moderne bedrijfsvoering en nieuwe ontwikkelingen vragen 
om een integrale aanpak voor het landelijk gebied waarin 
wordt nagedacht over een toekomstbestendige situatie voor 
wonen en bedrijvigheid op erven.

E M M E LO O R D,  O N T W I K K E LV I S I E  D R .  JA N S E N PA R K

S TA D S P O O R T  VA N  D E  TO E KO M S T  -  W E S T

2 5  j u n i  2 0 2 1

1 7 8 4 1 - R
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Wij vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor een goed niveau van de inrichting en 
onderhoud van de leefomgeving. Inwoners krijgen de ruimte om met hun ideeën en inzet de 
kwaliteit van de openbare ruimte nog verder te verbeteren, die autonomie en verbinding vinden 
wij belangrijk.

Verkeer en vervoer
Onze gemeente moet goed bereikbaar zijn, dat is van groot belang voor de leefbaarheid en 
economische ontwikkeling. Daarom blijft de verbetering van de N50 een must. Er moet meer 
worden geïnvesteerd in de wegen in ons buitengebied.  

Wij zijn voorstander van een treinverbinding mits het voldoet aan deze voorwaarden:
• Het mag niet ten koste gaan van ons huidige ov-netwerk en verbindingen;
• Er komt een station waar de treinen vaker stoppen dan doorrijden;
• Het treinstation moet op de locatie aan de Marknesserweg komen aan de oostzijde 

van de A6, om een impuls te kunnen geven aan ons stadshart en de omliggende 
industriegebieden;

• Noordoostpolder zal met de komst van een treinverbinding een aantrekkelijk 
vestigingsgebied worden. Dit mag niet ten koste gaan van de kansen voor onze inwoners, 
hier moet actief beleid op worden ingezet door de gemeente.

Afvalbeleid
Onze inwoners hebben altijd goed hun afval gescheiden en verdienen een verbetering 
van de huidige dienstverlening. Wij willen het recycletarief afschaffen en overgaan op een 
systeem waarbij we zowel onze verantwoordelijkheid nemen voor maximale recycling en het 
verminderen van restafval, als dat we voor onze inwoners de kosten laag houden en onze 
dienstverlening naar tevredenheid. Het moet goedkoper en efficiënter kunnen.

Leefomgeving groen 
en grijs

f

Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.
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Speerpunten
• Investeren in veilige infrastructuur zoals in onze buitenwegen, 

fietspaden, bruggen en bermen, om de veiligheid te vergroten 
en beter aan te sluiten bij het huidige gebruik;

• Alle rotondes willen we éénrichtingsverkeer maken voor 
fietsers, om op die manier hun veiligheid te vergroten;  

• Verbetering van het openbaar vervoer en werken aan 
alternatieve vormen;

• Afschaffen recycle-tarief en afvalscheidingsstation gratis 
toegankelijk maken;

• Stimuleren van gebruik van duurzame verpakkingen voor 
streekproducten;

• De groenbrigades in de dorpen en wijken ruimte en middelen 
geven om groen te onderhouden of afval op te ruimen (right to 
challenge / adopteren van groen);

• We zijn voor de mogelijkheid tot het verpachten van 
gemeentelijke rotondes aan lokale ondernemers die in ruil 
voor het onderhoud een reclame-uiting mogen plaatsen;

• De N50 in Noordoostpolder is vierbaans, wij zetten ons in om 
de rest van de N50 ook vierbaans te krijgen.
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Recreatie en toerisme zetten ons gebied op de kaart en dragen bij aan de 
economie en werkgelegenheid in ons gebied. Het is belangrijk dat deze sector 
de samenwerking zoekt o.a. met de culturele sector om zo de krachten te 
kunnen bundelen. Als recreatieve ondernemers de ruimte krijgen zijn ze inventief 
en ontstaan er allerlei nieuwe kansen. De gemeente heeft een faciliterende en 
stimulerende rol in het realiseren van kansen voor deze sector, maar investeert ook 
in voorzieningen die bijdragen aan het recreëren in Noordoostpolder.

Recreatie

21

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Dit gaat natuurlijk om inhoudelijke kwali-
teit, maar de randvoorwaarden zijn zeker zo belangrijk. Moderne huisvesting vinden 
we hiervoor noodzakelijk. Wij zijn als gemeente daar wettelijk verantwoordelijk voor, 
maar we zijn ook bereid om, daar waar nodig, maatwerk te leveren.  
We zetten in op verbinding tussen gemeente, onderwijs en het bedrijfsleven om de 
economie impulsen te bieden. We willen dan ook gezamenlijk werken aan opleidin-
gen die passen bij de vraag vanuit het bedrijfsleven en de welzijnssector, ook op 
HBO-niveau. 

Onderwijs

Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.

Speerpunten
• De gemeente werkt samen met betrokken ondernemers om 

de aantrekkelijke gebieden van onze gemeente beter op de 
kaart te zetten, ook digitaal;

• We willen inzetten op het ondersteunen van nieuwe 
recreatieve ontwikkelingen;

• De kleinschalige recreatieve ontwikkelingen in het 
buitengebied faciliteren;

• Wij willen dat de bestaande recreatieve faciliteiten goed 
onderhouden worden en bereikbaar blijven;

• Wij willen het huidige onderhoudsniveau van de bermen, 
bossen en paden verhogen zodat het recreëren in 
Noordoostpolder niet wordt belemmerd;

• De groene singels om de dorpen en Emmeloord moeten 
worden hersteld.

Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.

Speerpunten
• Samenwerking tussen ouders, schoolbestuur en de gemeente 

voor behoud van onderwijs in de dorpen;
• Vernieuwing van huisvesting is een gezamenlijke uitdaging van 

schoolbestuur en gemeente;
• Samen met het onderwijs en andere instanties nemen we de 

verantwoordelijkheid om jongeren voorlichting te geven over 
allerlei belangrijke onderwerpen als alcohol, drugs, lachgas, 
roken, pesten, gezond gewicht, geldzaken, loverboys en 
rouwverwerking;

• We vinden dat in Emmelhage een nieuwe basisschool met 
gymzaal moet worden gerealiseerd;

• We willen de mogelijkheid onderzoeken om schoolzwemmen 
weer in te voeren in samenwerking met het schoolbestuur en 
het zwembad;

• Inzetten om HBO-, post HBO- of masteropleidingen naar 
Noordoostpolder te krijgen;

• Huisvesting voor studenten actief faciliteren;
• We zetten in op het vroegtijdig signaleren van spijbelgedrag 

om schoolverlaters te voorkomen en werken hierbij samen 
met de leerplichtambtenaar.
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Kunst, cultuur en erfgoed verrijken het leven. Ze dragen bij aan de ontwikkeling, 
ontplooiing, betrokkenheid, identiteit, gezondheid en welbevinden van onze 
inwoners. Bovendien draagt de sector bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 
Het betrekken van onze inwoners hierbij is uitermate belangrijk om zo autonomie, 
plezier en verbinding te houden. De culturele sector opereert zelfstandig en de 
gemeente speelt een faciliterende rol.

Instellingen en verenigingen die zich richten op kunst en cultuur moeten elkaar gaan 
versterken, het Cultuurbedrijf moet hierin faciliteren samen met de gemeente.

Cultuur

Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.

Speerpunten
• Het Cultuurbedrijf moet binnen de programmering ruimte 

bieden aan initiatieven uit onze gemeente en zij zorgt met haar 
deskundigheid voor een divers cultureel aanbod voor onze 
inwoners;

• De bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk blijven en 
speelt een belangrijke rol als informatiepunt in onze gemeente;

• Het verhaal van Schokland willen we blijven vertellen, dat kan 
met een informatiecentrum; 

• Initiatieven voor vernieuwende culturele evenementen moeten 
in de eerste fase ondersteund worden door de gemeente 
maar moeten hun bestaansrecht daarna zelf waarmaken;

• We vinden dat er middelen moeten komen wanneer 
deze nodig zijn om onze gemeentelijke monumenten te 
onderhouden en daarmee onze historische gebouwen;

• Initiatieven die het verhaal van onze polderhistorie of lokale 
cultuur vertellen moeten op onze steun kunnen rekenen;

• Huisvesting van het Cultuurbedrijf en Bibliotheek moet passen 
bij de opgaven en ambities van beide instellingen, moet 
toekomstbestendig zijn en bijdragen aan sociale en culturele 
verbondenheid;

• Wij vinden dat een theater midden in ons Stadshart hoort.

Sport en sportverenigingen vormen een belangrijke schakel in de sociale 
samenhang en leefbaarheid. Voldoende sporten levert daarnaast ook een positieve 
bijdrage aan de gezondheid. Wij vinden dat de gemeente medeverantwoordelijk is 
voor het aanbod van faciliteiten voor diverse sporten. Verenigingen en gebruikers 
zijn samen met de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van deze 
voorzieningen. Het zwembad is en blijft een noodzakelijke voorziening in onze 
gemeente, dit geldt voor zowel het binnen- als buitenbad.

Sport

f

Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.

Speerpunten
• Wij vinden dat sport voor alle inwoners zowel fysiek als 

financieel bereikbaar moet zijn;
• Wij zijn voor het behoud van sportvoorzieningen in wijken en 

dorpen passend bij het draagvlak;
• Zelfwerkzaamheid en samenwerking tussen sporters en 

sportverenigingen stimuleren en belonen;
• De gemeente moet actief sporten bevorderen door uitdagende 

sportfaciliteiten in de openbare ruimte aan te brengen;
• Wij willen dat de gemeente de Beweegcoaches blijft inzetten 

en dat het JOGG-beleid wordt voortgezet;
• Wij willen, in overleg met het schoolbestuur en het zwembad, 

onderzoeken of schoolzwemmen opnieuw kan worden 
ingevoerd zodat alle kinderen de mogelijkheid hebben een 
zwemdiploma te halen;

• Een goed binnen- en buitenzwembad in Emmeloord is voor 
Noordoostpolder een must.
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Jeugd
Wij vinden het belangrijk dat onze jeugd opgroeit in een veilige en uitdagende omgeving 
met diverse faciliteiten op het gebied van onderwijs, beweging en ontspanning. Ouders 
zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding. De gemeente faciliteert hen samen met 
de organisaties die zich op jeugd- en jongerenwerk richten.

We moeten niet alleen tijd, geld en moeite besteden aan de jeugd waar het niet goed mee 
gaat, maar we moeten de jeugd de mogelijkheden geven om de dingen te doen die voor 
hun nuttig, zinvol en wenselijk zijn.

Jeugd en senioren

Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.

Speerpunten
• Voldoende faciliteiten om de jeugd te stimuleren gezamenlijk 

en sportief bezig te zijn en faciliteer initiatieven/wensen vanuit 
deze groep. Maak jongeren mede verantwoordelijk voor het 
onderhouden van deze faciliteiten;

• Voortzetten van het JOGG-beleid (Gezonde Jeugd Gezonde 
Toekomst);

• Wij willen een jongerenraad oprichten om ze een stem te 
geven;

• Het beleid ten aanzien van de ‘keten’ voortzetten; 
• We willen de jongerenorganisaties en jeugdclubs financieel 

ondersteunen en faciliteren zodat zij zelf een divers aanbod 
aan activiteiten kunnen organiseren.

verkiezingsprogramma 2022-2026 Denken in kansen, met hart voor u en onze polder!

Senioren
In Noordoostpolder is een groeiende groep senioren aanwezig die midden in het leven 
staat en actief meedoet aan alle activiteiten in de samenleving. Senioren moeten de 
regie over hun eigen leven kunnen houden. Wanneer dit niet meer lukt moeten zij actief 
 geïnformeerd worden over de mogelijke voorzieningen. Een goed voorzieningenniveau in 
de dorpen en wijken maken het mogelijk dat senioren betrokken blijven. Ondersteuning 
van mantelzorg en vrijwilligershulp is erg belangrijk. Wij zijn een voorstander van het actief 
faciliteren van woonvormen voor senioren, met voldoende voorzieningen in de buurt, 
waarbij de mogelijkheid van 24 uurs hulp aanwezig is.

f

Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.

Speerpunten
• De gemeente ondersteunt activiteiten in de buurt- en 

dorpshuizen die de participatie van senioren bevordert, waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen 
ontplooien. Dit voorkomt eenzaamheid.

• De gemeente moet voor deze groep fysiek en digitaal goed 
bereikbaar zijn;

• De gemeente moet senioren faciliteren wanneer het gaat om 
realisatie van hun woonwensen, hiermee kunnen we ook de 
doorstroming op de woningmarkt bevorderen;

• Actief kangoeroewoningen en alternatieve vormen van 
(gezamenlijke) huisvesting van senioren mogelijk maken zoals 
een seniorenhof of seniorenerf;

• Wij willen de Blijverslening blijven inzetten om het mogelijk te 
maken dat senioren langer in hun bekende sociale omgeving 
kunnen blijven wonen. Hiermee kan de woning worden 
aangepast, Domotica worden toegepast of bijvoorbeeld een 
traplift worden aangebracht;

• De gemeente moet samen met de woningbouwverenigingen 
duurzaam omgaan met aangebrachte voorzieningen in huis;

• Kleinschalige hulpverlening en verzorgingsinitiatieven werken 
vaak beter en goedkoper, deze moeten gestimuleerd worden;

• Ook voor senioren moeten er bewegingsmogelijkheden in de 
openbare ruimte zijn.
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We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bescherming, onderhoud en 
verbetering van ons milieu. Daarbij moeten we een goede afweging maken tussen 
rendement, onderhoudskosten, gezondheid en genot. Primair gericht op veiligheid 
en duurzaamheid. Wij horen reeds bij de koplopers als het gaat om de opwekking 
van schone energie.

Natuur, milieu en 
duurzaamheid

f

Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.
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Speerpunten
• Duurzame ontwikkelingen moeten betaalbaar blijven;
• Het energienet verzwaren en uitbreiden heeft onze prioriteit;
• Nieuwe vormen als aardwarmte, waterstof en kernenergie 

verdienen een kans, daarnaast blijven inzetten op zonne-
energie op dak en nieuwe vormen van windenergie;

• Zonnepanelen in het buitengebied gaan niet ten koste van 
goede landbouwgrond, zon op dak moet prioriteit krijgen;

• De gemeente moet de verduurzaming van gebouwen en 
woningen stimuleren via de duurzaamheidslening en geeft 
voorlichting volgens het principe van bewustwording, 
besparing en verduurzaming (Trias Energetica);

• Wij willen de €10.000,- die een aantal dorpen jaarlijks van 
het windpark krijgen ook beschikbaar stellen aan de andere 
dorpen;

• Openbare oplaadpunten voor elektrische vervoersmiddelen 
zijn nodig;

• Samen met milieu- en natuurorganisaties werken we aan 
verbetering van onze natuur (gemeentelijke bossen, parken, 
bermen, etc.);

• Onze bebouwde kom moet toekomstbestendig worden 
ingericht tegen de effecten van hitte, droogte en meer 
neerslag (klimaatadaptief). 
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Wij vinden het belangrijk dat inwoners zich betrokken voelen bij elkaar en hun omgeving. Het 
stimuleren van zelfredzaamheid en eigen regie staan centraal. De verbinding tussen inwoners 
onderling en inwoners en organisaties wordt steeds belangrijker. Ons welzijnsbeleid zorgt 
voor maatwerk tussen gebruikers en aanbieders en de gemeente regisseert en stuurt aan op 
resultaat.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)– Krachtig Noordoostpolder
Het vergroten van zelfredzaamheid, het ondersteunen van mensen dichtbij huis en de 
participatie van inwoners zijn de uitgangspunten van de WMO. Wij onderschrijven deze 
uitgangspunten en Krachtig Noordoostpolder, wat de ambitie heeft inwoners naar eigen 
vermogen maximaal mee te laten doen. Het vergroten van de zelfstandigheid van mensen 
is belangrijk, zodat zij in staat zijn hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen, samen met 
hun omgeving. Staat iemand er alleen voor, dan nemen de gemeente en organisaties hun 
verantwoordelijkheid in de vorm van ondersteuning afgestemd op de behoefte en situatie van 
de betrokkene. Wij vinden het belangrijk dat mantelzorgers ondersteund worden.
Voor de uitvoering van onze taken binnen het Sociaal Domein willen wij echter dat het Rijk ons 
de middelen verschaft deze verantwoordelijkheid naar behoren uit te kunnen voeren: ‘Knaken 
voor taken’. De bezuiniging die het Rijk heeft opgelegd ten tijde van deze decentralisatie mag 
niet ten koste gaan van overige gemeentelijke ambities en uitvoeringstaken.

Volksgezondheid
We willen een toegankelijk Gezondheidscentrum Emmeloord dat vorm moet gaan krijgen. 
Daarmee stellen we de toekomst van ziekenhuiszorg passend bij de maat van Noordoostpolder 
zeker, en tegelijkertijd de 24 uurs eerste hulp en ambulancedienst. Door de aankoop van het 
Dr. J.H. Jansencentrum heeft Noordoostpolder een stap gezet in het behoud van moderne 
ziekenhuiszorg.

Zorg en welzijn

f

Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.
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Speerpunten
• Om zelfredzaam te blijven moeten inwoners hun eigen 

netwerk optimaal gebruiken, de gemeente ondersteunt waar 
nodig;

• Veel voorzieningen kunnen en moeten hergebruikt worden 
(dat voorkomt verspilling van gemeenschapsgeld), 
ook de woningbouwverenigingen moeten hierbij hun 
verantwoordelijkheid nemen;

• Wij willen een toegankelijk sociaal loket met voldoende 
expertise en zetten in op zorg op maat met aandacht voor de 
individuele zorgvraag;

• Mantelzorg is erg belangrijk en moet blijvend ondersteund 
worden;

• Behoud van adequate 24 uurs eerstehulpverlening;
• De gemeente moet een faciliterende rol spelen om de 

huisartsenzorg verantwoord en toereikend te houden;
• Digitale dorpspleinen of vergelijkbare initiatieven om het 

‘samen leven, werken en zorgen’ te verbeteren verdienen 
ondersteuning.
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Een eigen inkomen is belangrijk. 
Is een inkomen niet haalbaar dan 
moet iedereen in het kader van 
de Participatiewet meedoen naar 
vermogen. Wij vinden dat gemeente 
en inwoners een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben voor het 
actief meedoen aan de samenleving en 
het kunnen voorzien in eigen onderhoud. 
Het gemeentelijk beleid moet er op 
gericht zijn om iedereen te inspireren 
een kans te grijpen op de arbeidsmarkt. 

Doel van deze wet is om zoveel mogelijk 

Het doel van deze wet is om zoveel 
mogelijk mensen met arbeidsvermogen 
naar werk toe te leiden of te ondersteunen 
bij werk. Hierbij gaat de voorkeur uit naar 
werk op de reguliere arbeidsmarkt maar 
het kan ook gaan om vrijwilligerswerk. 
De WerkCorporatie en Concern voor 
Werk spelen hierin een belangrijke rol. 
De gemeente richt haar aandacht op de 
groepen die daarbij ondersteuning nodig 
hebben in samenwerking met betrokken 
bedrijven en organisaties.

Werk en inkomen
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Speerpunten
 • Fysieke aan-wezigheid van agenten en Boa’s op straat heeft ook een preventieve werking; 
 • Wijkagenten hebben een centrale rol in de dorpen en wijken;
 • Gemeentelijke prioriteiten opnemen in veiligheidsbeleid;
 • Lik-op-stukbe-leid toepassen;
 • Aandacht voor (voorkomen van) kleine criminaliteit;
 • Stimuleren van Buurtpreventie bijv. via WhatsAppgroepen;
 • Aandacht voor de rol van de vrijwillige brandweer, zij zijn onmisbaar voor het functio-neren van de brandweer.

Speerpunten
• Via re-integratietrajecten aandacht hebben voor mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt;
• Door de gemeente gesubsidieerde instellingen en 

organisaties moeten deze mensen ook een kans op een 
baan bieden;

• Het systeem van de ‘Buitengewone werkgevers’ verder 
uitbreiden en op toezien;

• De Meedoenregeling stelt geen geld ter beschikking, maar 
verzorgt bijvoorbeeld het lidmaatschap van een (sport)
vereniging;

• Armoedebeleid richt zich vooral op de thuissituatie en op de 
leefomgeving;

• Participatie van nieuwkomers is belangrijk, beheersing van 
onze taal is een voorwaarde om mee te kunnen doen en 
daarom moeten onze taalcursussen gevolgd worden;

• We monitoren ons Taalbeleid;
• In het kader van wederkerigheid wordt inzet gevraagd, 

iedereen mag/moet/wil iets doen voor zijn of haar geld.
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