
 

Wij zijn er voor U! 

Verkiezingsprogramma 

Gemeentebelangen Hoogeveen 

2018-2022 

eiezingsprogramma 2018-20122 

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. 
  

Dé  verbinding  

tussen 

stad, buurt  

én  

dorp  

      

Verkiezingsprogramma 

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. 

      

Gewoon doén, is nog altijd het beste 



 

 pag. 2 

 

 

 

Gewoon doén, is nog altijd het beste! 

 

 

Gemeentebelangen Hoogeveen 

Verkiezingsprogramma 2018-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 30 november 2017 

Versie: 1.0 definitief 

Vastgesteld in de ALV op: 29 november 2017  

Redactie: Jacob van der Heide 

Foto’s: Ada Veldman  



 

 pag. 3 

 

 

 

Inhoudsopgave         Pagina 

1. Inleiding - onze kernwaarden        4 

2. Visie - Geen landelijke richtlijnen         4 

3. Dienstverlening - De gemeente is er voor ons       5  

4. Financiën - We zijn een sparende gemeente      5 

5. Duurzaamheid - Toekomstgericht denken      6 

6. Economie - Geef bedrijven de ruimte      7 

7. Woningbouw - Welstandsvrij bouwen      8 

8. Onderwijs - Schoolzwemmen verplicht      9 

9. Middelbaal onderwijs - Afstemmen op arbeidsmarkt    9 

10. Leefbaarheid - Baas in eigen buurt    10 

11. Alcohol en drugs - Nix onder 18     11 

12. Ouderen - Zo lang mogelijk zelf regie    11 

13. Werk en inkomen - Werken loont     12 

14. Zorg- Bethesda volwaardig ziekenhuis    13 

15. Openbare orde en veiligheid - Iedereen voelt zich veilig 15 

16. Cultuur - De Tamboer niet tegen elke prijs   15 

17. Sport - Bewegen is gezond      16 

18. Jongeren - Onze toekomst      17 

19. Verkeer en vervoer- Goede verbindingen   18 

20. Recreatie en toerisme - Geen toeristenbelasting  19 

21. Regiofunctie - Aantrekkelijk stadscentrum   20 

22. Vluchtelingen - Opvang in eigen regio    20 

23. Bedrijventerreinen - Aantrekkelijk ondernemen   21 

24. Vrijwilligers en mantelzorgers - Smeerolie van Hoogeveen 21 

25. Tradities en evenementen - Vuurwerk en carbid mag  22 

  



 

 pag. 4 

 

 

 

1. Inleiding 

Gemeentebelangen Hoogeveen is sinds 1978 niet meer weg te denken als lokale politieke 

partij van betekenis in Hoogeveen. Gemeentebelangen staat midden in de samenleving en 

weet wat er leeft. Dit vertalen wij naar gefundeerde standpunten.  

Kernwaarden 

Gemeentebelangen staat voor verantwoordelijkheid, solidariteit, gerechtigheid, eerlijkheid, 

duidelijkheid en verbondenheid. Deze kernwaarden bepalen nu en in de toekomst, met 

behoud van het streekeigene, de houding van Gemeentebelangen. Dit komt terug in de 

kernboodschap van ons programma: Gewoon doén, is nog altijd het beste! 

2. Visie 

Wij vinden een eigen koers belangrijk. Een koers, waarbij wij het gewoon vinden om ons in te 

zetten voor alle inwoners. Dit doen wij vanuit onze eigen sterke positie in Hoogeveen. Wij 

onderscheiden ons hiermee van de andere politieke partijen in onze gemeente. Zij zijn vaak 

gebonden aan landelijk opgelegde afspraken. 

Lokale democratie, bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie 

Wij vinden het gewoon dat lokale democratie inhoud wordt gegeven door het samenspel van 

inwoners, bedrijven, bestuur en samenwerkingspartners. Bestuurlijke vernieuwing en 

burgerparticipatie passen hierbij om met elkaar en met de omgeving in verbinding te zijn. Dit 

doen wij door inwoners te betrekken, maar ook dat inwoners ons betrekken, om tot een 

gezamenlijke inspanning te komen. Meedoen, mee adviseren en meebeslissen zijn andere 

woorden voor bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie. Luisteren is daarbij een eerste 

vereiste. Ook in de tijd van twitter, facebook en instagram blijven de gesprekken “op straat” 

voor ons erg belangrijk.  

Wij werken vanuit vertrouwen en zijn herkenbaar door onze eigen plaatselijke kleur. 

Gemeentebelangen is de stabiele kracht om ongewenste invloeden vanuit de landelijke 

politiek te beperken, waarbij gewoon doen nog altijd het beste is.  

Gemeentebelangen Hoogeveen: 

- bepaalt haar eigen koers, zonder instructies van een landelijke politieke partij; 

- is er voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen door in verbinding te zijn met de 

inwoners. Wij bereiken dit door: 

o te luisteren naar onze inwoners, te betrekken en invloed te geven; 

o meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid bij de inwoners neer te leggen; 

o bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van bestuurlijke vernieuwing; 

o het behouden van het streekeigene en een leefbare omgeving; 

o extra aandacht te geven aan kwetsbare groepen en personen; 

o het afschaffen van overbodige regels en procedures.  
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3. Dienstverlening 

De kwaliteit van dienstverlening van de gemeente is voor ons zeer belangrijk. Het is voor ons 
een speerpunt voor verbetering. Dit betekent voor ons dat de gemeente er is voor de 
inwoners. Dienstbaar, correct en transparant. We vinden het gewoon dat de gemeente 
opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om inwoners goed te 
helpen. Ook vinden wij het gewoon dat de gemeente snel antwoordt en onze inwoners niet 
lang laat wachten. De gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. Wij hanteren daarbij 
het motto: Wat je samen kunt doen, doe je niet alleen.  
 
De ambtelijke samenwerkingsorganisatie wordt door ons beoordeeld op de volgende punten:  

• de kwaliteit van dienstverlening; 

• efficiënt ambtenarenapparaat; 

• financieel voordeel behalen door taken samen uit te voeren. 

Wij vinden het gewoon dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die 
je niet digitaal kunt regelen. Ook vinden wij het gewoon dat medewerkers op afspraak naar 
onze inwoners komen. Bijvoorbeeld om een nieuw ID bewijs te bezorgen of te ondersteunen 
bij vragen.  

 

4. Financiën 

Een sparende gemeente dat is waar Gemeentebelangen voor staat. Een sparende 

gemeente, zoals wij hebben geïntroduceerd, draagt bij aan een solide financiële basis om 

van daaruit gemeenschapsgeld doelmatig en doelgericht te kunnen inzetten. Wij vinden het 

gewoon dat verhoging van gemeentelijke belastingen niet gebruikt wordt om gaten in de 

begroting te dichten. Wij zullen dit niet steunen. 

Verhoging van de parkeertarieven vinden wij niet nodig. De ondernemers in ons centrum 

hebben het lastig genoeg in deze periode van verandering van consumentengedrag en 

aanhoudende economische onzekerheden. Daarnaast willen wij onderzoeken waar kort 

parkeren (blauwe zones) mogelijk gemaakt kan worden.  

Gemeentebelangen vindt het gewoon dat bij gelijke omstandigheden onze inwoners dezelfde 

belasting betalen. Daarbij streven wij naar de laagst mogelijke gemeentelijke lasten voor 

onze inwoners. De gemeente Hoogeveen zit op dit moment bij de top 3 van Drenthe met de 

laagste woonlasten en wij willen dat zo houden.  

Gewoon doén!. Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- zorgen voor een gezonde financiële positie; 

- geen grote financiële risico’s aan te gaan; 

- de parkeertarieven niet te verhogen; 

- raadsbesluiten te beoordelen op een gedegen financiële onderbouwing; 

- als uitgangspunt nemen bij gemeentelijke heffingen: gelijke monniken, gelijke kappen 

- uitgaan van de laagst mogelijke lasten voor onze inwoners. 
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5. Duurzaamheid 

Gemeentebelangen vindt duurzaamheid een belangrijk punt. Duurzaamheid heeft betrekking 

op de wijze waarop onze inwoners willen wonen en verblijven. Het heeft betrekking op de 

samenleving in haar geheel en het is van belang dat de leefomgeving bijdraagt aan het 

plezier in de buurt of wijk waar men woont. De generaties na ons hebben recht op leven in 

een duurzaam ingerichte leefomgeving. 

Wij vinden het gewoon dat we de duurzaamheid van de samenleving bevorderen door 

gebruik te maken van maatregelen en initiatieven die al een bewezen bijdrage aan een 

duurzame samenleving hebben geleverd en dat daarbij de kosten tegen de baten zijn weg te 

strepen. De gemeente moet het voorbeeld geven met betrekking tot het nemen van 

maatregelen die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.  

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- de onderstaande ontwikkelingen nauw te volgen om een bijdrage te kunnen leveren 

aan een duurzame gemeente:  

� zonne-energie 

� waterkracht; 

� aardwarmte (warmte/koude opslag); 

� windenergie (alleen op acceptabele locaties). 

- het stimuleren van inwoners bij het doorvoeren van duurzame maatregelen; 

- plaatsen van afval inzamelpunten en depotpunten voor bijzondere afvalstromen; 

- inzamelen van oud papier blijft gebeuren door verenigingen, scholen, kerken en 

andere instellingen; 

- financiële voordelen van een actief duurzaamheidsbeleid terug te laten vloeien naar 

de inwoners. Dit als stimulering en bewustzijnvergroting op het gebied van 

duurzaamheid; 

- scholen te betrekken bij duurzaamheidsprojecten; 

- stimuleren van een gezonde en plezierige leefomgeving.  
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6. Economie 

Mede door het gevoerde beleid van Gemeentebelangen en de aantrekkende economie is het 

percentage werkzoekenden sterk gedaald, zelfs tot onder het landelijk gemiddelde. Wij 

vinden het gewoon dat we ons blijvend inzetten voor een verdere verlaging van het aantal 

werkzoekenden binnen onze gemeente.  

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- in gesprek te blijven met de ondernemers. Te denken valt hierbij aan de ronde tafel 

gesprekken; 

- een actiever wervingsbeleid te voeren voor het binnenhalen van bedrijven en hier een 

stimuleringsbeleid voor maken, zoals bij de woningbouw; 

- vooral te kijken naar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden voor bedrijven, 

qua vestigingsbeleid; 

- actief te kijken zowel op landelijk niveau als op Europees niveau naar 

subsidiemogelijkheden; 

- bij elke aanbesteding in ieder geval plaatselijke ondernemers te betrekken. Uiteraard 

met inachtneming van prijs/kwaliteitverhouding; 

- te zorgen dat de infrastructuur van de bedrijventerreinen op kwalitatief hoog niveau 

blijft; 

- een glasvezelnet in heel de gemeente Hoogeveen te realiseren; 

- een zo eenvoudig en beperkt mogelijke regelgeving en geen administratieve 

bureaucratische rompslomp. 

Agrarische bedrijven Landbouw en Veeteelt 

Gemeentebelangen vindt de agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. 
Wij vinden het gewoon dat bewoners op het platteland elkaar wederzijds accepteren. Ook 
vinden wij het gewoon dat nevenbedrijven op het platteland worden gestimuleerd en dat er 
ruimte moet zijn voor uitbreiding van agrarische bedrijven. 

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- te zorgen dat er activiteiten in die agrarische omgeving plaatsvinden. Wij denken 
hierbij aan recreatie en/ of vervangende bedrijvigheid in de bestaande panden; 

- samen met de agrarische sector beleid ontwikkelen voor nevenactiviteiten, 
bijvoorbeeld voor recreatie en toerisme; 

- diegene die op het platteland woont of wil wonen de acceptatieplicht heeft om zich 
aan de plattelandsontwikkelingen aan te passen. 
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7. Woningbouw 

Er wordt weer gebouwd, bestaande woningen worden verkocht en daarmee wordt de 

doorstroming bevorderd. Ook zijn een aantal procedures vereenvoudigd. Gemeentebelangen 

vindt het gewoon dat deze procedures verder worden vereenvoudigd.  

Ruimtelijke ordening 

Gemeentebelangen vindt het gewoon dat bestemmingsplannen actueel worden gehouden 

(wettelijke plicht) en ruim van opzet moeten zijn. Wij willen de regelgeving daarbij verder 

vereenvoudigen. 

Voor recreatieparken die geen toekomst hebben, zal permanente bewoning mogelijk 

gemaakt moeten worden. 

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- voldoende huur- en starterswoningen in de gehele gemeente; 

- de bouw blijvend stimuleren door soepele regels; 

- de termijn van bouwaanvraag te minimaliseren; 

- het afschaffen van de welstandcommissie; 

- de limiet van het aankoopbedrag om in aanmerking te komen voor startersubsidie te 

verhogen naar 150.000 euro, voor alle type woningen; 

- bevorderen van levensloopgeschikte woningen; 

- bevorderen van permanente bewoning op de recreatieparken die geen toekomst 

hebben; 

- de bouw van kleine huisjes (Tiny Houses) mogelijk maken. 

 

Herstructurering 

Herstructurering is nodig omdat de samenstelling van de bevolking verandert en daarmee de 

woningbehoefte verandert. Maar ook omdat de ideeën over wonen bij zowel inwoners als 

professionals veranderen. Het levert een belangrijke bijdrage aan leefbare wijken en buurten 

en prettig wonen. Goed onderhoud van bestaande wijken, kernen en dorpen mag daarbij niet 

uit het oog worden verloren.  

Daarnaast is bescherming van cultuurhistorisch erfgoed een vereiste. Voorbeelden hiervan 

zijn de Grote Kerk en de fabriekspijp van de DOC. Wil je als gemeente aantrekkelijk blijven 

om er te wonen en voor bedrijven om zich te vestigen, dan is het noodzakelijk dat 

woonwijken en bedrijventerreinen er verzorgd bij liggen en voldoen aan de actuele behoefte.  
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Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- leegstand en verpaupering tegen te gaan; 

- te zorgen voor goede bescherming van cultuurhistorische gebouwen of gebieden; 

- samen met de betrokken partners, zoals wooncorporaties, eigenaren en huurders 

plannen te ontwikkelen om de leefbaarheid op een aanvaardbaar peil te houden; 

- het stimuleren van de ontwikkeling van levensloop bestendig wonen; 

- bedrijventerreinen aantrekkelijk houden voor bedrijven om zich hier te vestigen; 

- lege ruimtes in de stad- en dorpskernen blijvend vorm geven; 

- de mogelijkheden onderzoeken om leegkomende kantoorpanden om te zetten naar 

jongerenhuisvesting. 

 

8. Onderwijs 

Wij vinden goede onderwijsmogelijkheden en een optimale begeleiding door leerkrachten, 

ouder(s) en verzorger(s) van al onze jongeren gewoon.  

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- bevorderen dat jongeren de school niet verlaten zonder een diploma; 

- het voorkomen van onveilige situaties binnen en buiten de schoollocaties; 

- scholen attent te laten zijn op signalen van kinderen over de thuissituatie; 

- de leerplichtambtenaar voldoende bevoegdheden te geven om scholen op hun 

verantwoordelijkheden te wijzen en in te kunnen grijpen; 

- te zorgen dat elk kind in zijn/haar eigen woon- leefomgeving naar school kan; 

- te streven naar optimale schoolhuisvesting; 

- schoolzwemmen op de basisschool weer als verplichting in te voeren. 

 

9. Middelbaar beroepsonderwijs 

Gemeentebelangen vindt het gewoon dat de relatie tussen bedrijven, ondernemers, 

leerwerkplekken en (techniek)onderwijs goed is. Dit is voor de werkgelegenheid van groot 

belang. Het is van belang deze relaties in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. 

Wij vinden het gewoon dat het middelbaar beroepsonderwijs is afgestemd op de 

arbeidsmarkt in onze regio.  
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10. Leefbaarheid  

Gemeentebelangen vindt het gewoon om de aandacht voor het welzijn in buurten, wijken en 

dorpen te vergroten. Het leef- en woongenot van de inwoner in zijn of haar omgeving levert 

een positieve bijdrage aan de volksgezondheid op. Wij vinden het gewoon dat elk dorp of 

wijk een ontmoetingsruimte heeft. Bundeling van functies prima, maar wel binnen het dorp. 

De Smederijen speelt hierbij een belangrijke rol. 

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- het op peil brengen en houden van het openbaar gebied; 

- vereenvoudigen van vergunningaanvraag voor evenementen, waar mogelijk verlenen 

voor meerdere jaren en het afschaffen van legeskosten voor verenigingen; 

- samenwerken en afstemmen met partners daar waar mogelijk; 

- gezellig uitgaan de norm te laten zijn; 

- relatie op te bouwen met vrijwilligers en voldoende te faciliteren voor hun 

vrijwilligerswerk; 

- ideeën vanuit de bevolking op waarde beoordelen en eventueel te ondersteunen; 

- doorontwikkeling van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk; 

- activiteiten voor jeugd en ouderen ondersteunen; 

- eenzaamheid bij ouderen voorkomen;  

- aanleg van eenvoudige voorzieningen zoals een trapmuur of basketbalpaal; 

- de smederijen, wijkbeheer en buurtbeheer op elkaar af te stemmen. 

Afvalinzameling 

Gemeentebelangen vindt het gewoon dat onze inwoners niet per kilo afval betalen. Afval is 

een grondstof voor nieuwe producten. Hier liggen mogelijkheden om een goedkope wijze 

van inzameling mogelijk te maken en het voordeel terug te geven aan de inwoners. Wij 

vinden het daarbij gewoon de landelijke ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking in 

de gaten te houden.  
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11. Alcohol en drugs 

Gemeentebelangen vindt het gewoon dat overmatig gebruik en overlast van alcohol en drugs 

wordt ontmoedigd door preventief en handhavend op te treden. Verder ligt er op dit terrein 

een duidelijke verantwoordelijkheid voor de ouder(s)/(verzorger(s) en leerkrachten. 

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- strenge handhaving en toezicht op overlastlocaties door inzet van zowel handhavers 

en politie, maar ook door inwoners. Handhaven doen we samen!; 

- preventieve voorlichting op de basisscholen; 

- toezicht en controles op scholen van voortgezet onderwijs; 

- effectief inzetten van de straatcoach; 

- aanpakken van de bron, zoals dealers van drugs; 

- het afsluiten van woningen en andere gebouwen bij aantreffen van 

hennepkwekerijen; 

- preventieve verkoopcontroles van alcohol aan jongeren.  

 

12. Ouderen 

Gemeentebelangen vindt het gewoon dat wij ons tot het uiterste inspannen voor de generatie 

die verantwoordelijk is geweest voor de wederopbouw van ons land in de jaren vijftig en 

zestig. Wij vinden het dan ook gewoon dat ouderen zo lang mogelijk zelf de regie moeten 

kunnen voeren en zelfstandig moeten kunnen blijven wonen en functioneren binnen hun 

eigen woonomgeving. In tegenstelling tot de landelijke ontwikkelingen vinden wij het gewoon 

dat ouderen niet in een sociaal isolement en daaraan gerelateerde eenzaamheid terecht 

komen. Goed contact en heldere communicatie, waarbij de hulpvraag centraal staat, vinden 

wij heel gewoon. Daarbij past cliëntondersteuning vanuit één ouderenloket gericht op een 

duurzame samenwerking en ondersteuning.  

Wij hebben daarbij veel waardering voor mantelzorgers. Wij vinden het gewoon dat zij meer 

aandacht verdienen en mogelijkheden hebben om de zorgtaken uit te voeren, zonder dat 

overbelasting van de mantelzorger ontstaat (zie ook vrijwilligers en mantelzorgers) 

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- een duidelijk ouderenbeleid te voeren, met één ouderenloket; 

- te zorgen voor voldoende levensloopgeschikte (aanleun)woningen; 

- het ondersteunen en stimuleren van kleinschalige dagbesteding;  

- in de wijk- en dorpshuizen te zorgen voor een informatiepunt voor vragen op het 

gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning); 

- gevraagd en ongevraagd advies te organiseren van maatschappelijke instellingen, 

zoals het Gehandicapten platform, de Wmo raad, de ouderenbonden, Senioren 

Platform en het WAC (woon en advies commissie); 

- de wijkverpleegkundige weer een belangrijke rol geven in wijken en dorpen; 
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- maatwerk leveren en het stimuleren van zorg in nabijheid; 

- het organiseren van spreekuren van de gemeente in de verzorgingshuizen; 

- eetcafés voor ouderen laagdrempelig houden. 

 

13. Werk en inkomen 

Gemeentebelangen vindt het gewoon dat het uitgangspunt van sociaal beleid moet zijn, dat 

alle inwoners onder gelijkwaardige omstandigheden gelijk moeten worden behandeld. Hierbij 

mag de mens niet uit het oog verloren worden. Dit is ook van groot belang bij het vormgeven 

van een actief minimabeleid, kwijtscheldingsbeleid en beleid voor bijzondere bijstand. Wij 

vinden het heel gewoon dat uitkeringsgerechtigden daarbij ook hun eigen 

verantwoordelijkheid tonen door zelf actief mee te werken aan diverse zaken, zoals scholing, 

leerwerktrajecten en het aanvaarden van werk. Het is belangrijk dat iedereen, die daartoe in 

staat is, arbeid verricht en wij vinden het heel gewoon dat werken moet lonen.  

Met behulp van ondernemers en instellingen moet de basis worden gelegd voor herintreding 

op de arbeidsmarkt. Door middel van onder andere scholing- en re-integratieplaatsen. Wij 

vinden het gewoon dat inwoners deelnemen aan de maatschappij. De mogelijkheden om 

werkervaring op te doen is hierbij een belangrijk aspect.  

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- het Werkplein een pro actieve rol te laten vervullen; 

- arbeidsfit maken van diegene die een uitkering ontvangt en daarbij inzetten op 

vakmanschap; 

- meer en sneller direct contact met een coach en minder via internet; 

- tegenprestatie te eisen van degene die een uitkering ontvangt. Hierbij mogen 

reguliere banen niet worden verdrongen; 

- doelmatige controle op de uitvoering van de sociale wetgeving; 

- huur, zorgpremie en de kosten voor gas, water en elektra al in te houden op de 

uitkering; 

- het stimuleren van inzetten van inwoners met een bijstandsuitkering met behoud van 

uitkering. 
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14. Zorg 

Gemeentebelangen vindt goede zorg heel gewoon. De invulling van de regierol van de 

gemeente is daarbij van groot belang. Wij vinden het gewoon dat zorg bereikbaar, kwalitatief 

op orde, en natuurlijk betaalbaar is voor onze inwoners. Daarnaast vinden wij het heel 

gewoon dat zorg zo veel als mogelijk in nabijheid georganiseerd moet zijn.  

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- ontwikkeling van een duidelijk en begrijpelijk zorgbeleid, waarbij initiatieven, zoals 

bijvoorbeeld van de dorpscorporatie worden ondersteund, en er daarnaast wordt 

ingezet op ontschotting in de zorg; 

- maatwerk leveren en het stimuleren van zorg in nabijheid (maatjesproject, 

noaberhulp, buurhulp etc.); 

- het stimuleren van maatregelen die mantelzorgers ontlasten (zie vrijwilligers en 

mantelzorgers). 

Ziekenhuis Bethesda 

Wij vinden het gewoon dat ziekenhuis Bethesda volwaardige ziekenhuiszorg blijft leveren. 

Het ziekenhuis heeft een belangrijke functie in onze regio. Niet alleen qua zorgverlening 

maar ook als belangrijke werkgever. TREANT wordt door ons kritisch gevolgd over het 

ontwikkelde en uitgevoerde beleid en de kwaliteit van de zorg. Wij vinden het heel gewoon 

daarbij in gesprek te blijven met TREANT, waarbij wij ook oog hebben voor nieuwe 

ontwikkelingen.  

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- in gesprek te blijven met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van TREANT; 

- in gesprek te blijven met de diverse belanghebbenden, zoals personeel, 

patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, huisartsen, ambulancedienst en denktank; 

- het volgen van de nieuwe ontwikkelingen in de zorgverlening; 

- blijvend te werken aan het versterken van het vertrouwen tussen betrokken partijen. 
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15. Openbare orde en veiligheid 

Veiligheid is van ons allemaal. Van de gemeente, politie, woningbouwvereniging, 

ondernemers, maar zeker ook van de inwoners van gemeente Hoogeveen. Wij vinden het 

gewoon dat werken aan veiligheid altijd een gezamenlijke inspanning moet zijn. Wij vinden 

dat het vergroten van de basisteams van politie niet mag leiden tot vermindering van de 

politiezorg. Wij vinden het gewoon dat in de dorpen en wijken de politiezorg gewaarborgd 

blijft door aanwezigheid van herkenbare politie, zoals een wijkagent of een politiepost. 

Brandweer 

Wij vinden het gewoon dat de brandweer een centrale positie inneemt binnen de gemeente 

om te kunnen voldoen aan de oproepeisen in de gehele gemeente. Nadenken over een 

nieuwe locatie is wat ons betreft dan ook heel gewoon. Wij zien daarbij mogelijkheden op 

Buitenvaart met de goede aan- en afvoerwegen en centrale ligging ten opzichte van stad en 

dorpen. Daarnaast vinden wij het gewoon om de vrijwillige brandweer in stand te houden en 

activiteiten te ondersteunen om het gewenste aantal vrijwilligers op peil te houden. 

Overlast/ergernissen 

Gemeentebelangen constateert uit gesprekken met inwoners dat inwoners zich vaak ergeren 

aan kleine vormen van overlast zoals hondenpoep en zwerfafval. Wij vinden het gewoon dat 

juist op deze kleine ergernissen, die vaak het leef- en woongenot verpesten, goed moet 

worden gehandhaafd. Wij willen dan ook zorgen voor een goede en doeltreffende 

handhaving bij deze vormen van overlast.  

AED’s 

Wij vinden het gewoon dat in de gehele gemeente voldoende AED’s beschikbaar zijn en 

gebruikt kunnen worden om levensreddend te kunnen worden ingezet op die momenten dat 

het nodig is bij hartstilstand.  

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- in elk dorp, buurt of wijk een agent van politie te hebben, die laagdrempelig 

aanspreekbaar is en hiervoor ook over voldoende tijd beschikt; 

- het effectief inzetten van de straatcoach; 

- actief waarschuwend en bekeurend optreden door handhaving; 

- op die tijden en plaatsen toezicht te hebben, waar onveiligheid en overlast wordt 

ervaren, eventueel met cameratoezicht; 

- de hulpverlening in gevallen van acute hulp binnen de gestelde tijdsnormen aanwezig 

is; 

- gemeente breed dekking van AED’s en opleiding te organiseren; 

- de vrijwillige brandweer in stand houden; 

- bij huiselijk geweld de hulp te verlenen die nodig is om het te stoppen.   
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16. Cultuur 

Gemeentebelangen vindt het gewoon dat een ieder een plek moet hebben voor zijn of haar 

cultuuruitingen. Wij vinden dat scholen een belangrijke rol spelen en aandacht moeten geven 

aan culturele ontwikkeling van leerlingen.  

De Tamboer is de grootste culturele voorziening van de gemeente Hoogeveen met een 

regionale uitstraling. Er zijn plannen om de Tamboer te renoveren. Er gaat heel veel 

gemeenschapsgeld naar De Tamboer. Cultuur mag wat kosten, maar er zijn grenzen. Wij 

vinden het heel gewoon een zorgvuldige afweging te maken en willen ook andere opties, 

zoals privatisering, bij de toekomstplannen betrekken. Wij vinden het belangrijk dat de 

programmering van De Tamboer goed wordt afgestemd met de culturele instellingen in de 

dorpen, wijken en buurten. Daarbij staan wij open voor de ontwikkeling van een regionaal 

poppodium.  

De bibliotheek ontwikkelt zich van een organisatie gericht op het uitlenen van boeken en 

andere gegevensdragers veel meer naar een organisatie die zich veel meer richt op het 

vertellen van verhalen. Alle soorten media en uitingen in allerlei vormen spelen daarbij een 

belangrijke rol. Wij vinden dat op basis van deze rolverandering naar mogelijkheden moet 

worden gekeken om de bibliotheek mee te nemen in de ontwikkeling van de visie op het 

stadscentrum en sluiten verplaatsing naar een andere locatie niet uit. Wij vinden het gewoon 

dat er zoveel mogelijk culturele voorzieningen moeten worden ondergebracht in de Tamboer. 

Hierdoor kunnen andere gebouwen worden afgestoten.  

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- meer samenwerking met en tussen alle culturele instellingen om kennis, kunde en 

voorzieningen met elkaar te delen; 

- cultuur en de culturele voorzieningen op te nemen in de centrumvisie om tot één 

centrale voorziening te komen;  

- het promoten van cultuur op scholen. 
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17. Sport 

Gemeentebelangen vindt het gewoon dat het beoefenen van sport wordt gestimuleerd. Hier 

is een faciliterende rol weggelegd voor de gemeente Hoogeveen, waarbij wij privatisering 

van sportaccommodaties stimuleren. Wij vinden het beoefenen van sport niet alleen 

belangrijk voor de lichamelijke gezondheid, maar ook goed voor de sociale ontwikkeling van 

een ieder. Gemeentebelangen Hoogeveen vindt het heel gewoon dat sport op wijk/dorp 

gerichte locaties moet kunnen worden beoefend. 

Gemeentebelangen ondersteunt evenementen zoals de Ronde van Drenthe en de 

Cascaderun. Deze evenementen zorgen voor een positieve uitstraling van de gemeente 

Hoogeveen. Gemeentebelangen stelt voor om voor verenigingen van diverse aard, die geen 

gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen een budget ter beschikking te stellen. 

Zwembad 

Gemeentebelangen vindt een nieuw zwembad voor Hoogeveen belangrijk. Het huidige 

zwembad voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De voorkeur gaat er naar uit om de 

exploitatie door een externe partij te laten uitvoeren, waarbij de gemeente Hoogeveen mede 

in participeert in de exploitatie. Wij vinden het gewoon dat tariefstelling geen belemmering 

mag zijn om het zwembad te bezoeken.  

Kunstijsbaan 

De kunstijsbaan zal volgens planning in 2019 worden gerealiseerd. De ijsbaan is een 

prachtige aanvulling op het totaal aan mogelijkheden voor onze inwoners om de sport van 

hun keuze te kunnen beoefenen. Na de opstartsubsidie zal de ijsbaan zelfstandig moeten 

functioneren. 

Gemeentebelangen vindt het gewoon om bij het nieuwe zwembad en de kunstijsbaan na te 

denken over een gezamenlijk bouwtraject. Dit om gemeenschappelijke voorzieningen te 

kunnen delen en wederzijdse voordelen te kunnen behalen, bijvoorbeeld om de kansen ten 

aanzien van de energievoorziening te kunnen benutten.  

Kunstgrasvelden in de buitendorpen 

Gemeentebelangen heeft zich sterk gemaakt voor de aanleg van kunstgrasvelden voor de 

voetbalverenigingen in de buitendorpen. Wij vinden het gewoon dat ook in de buitendorpen 

structureel kan worden getraind en wedstrijden kunnen worden gespeeld, ook in het najaar 

en in de winter. Gemeentebelangen vindt dat de aanleg van alle velden uiterlijk in 2020 is 

gerealiseerd.   
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Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- de toegankelijkheid voor sportbeoefening voor elke inwoner van Hoogeveen mogelijk 

te maken; 

- ook mensen met een beperking de mogelijkheden van sportbeoefening te bieden; 

- in gesprek te blijven met sportverenigingen en deze te ondersteunen; 

- het stimuleren en waarderen van vrijwilligerswerk binnen de sportverenigingen; 

- beheerovereenkomsten af te sluiten voor privatisering van locaties, echter zodanig 

dat sport voor iedere inwoner betaalbaar blijft; 

- bestaande sportlocaties zo veel mogelijk in stand houden en privatisering daarvan 

stimuleren; 

- het promoten van sportbeoefening binnen het onderwijs; 

- het promoten van sportbeoefening voor ouderen; 

- verenigingen te ondersteunen bij het binnenhalen van grote evenementen; 

- het budget van de sportfunctionarissen structureel in de begroting op te nemen.  

 

18. Jongeren 

Gemeentebelangen vindt het gewoon een actief jongerenbeleid te voeren en daarbij 

onderkomens voor de jeugd in stand te houden. Wij zijn ook blij met het Centrum voor Jeugd 

en Gezin. De regie hiervan moet bij de gemeente blijven.  

Daarnaast vinden wij het gewoon zoals eerder al vermeld dat schoolzwemmen een 

verplichting is. Ieder kind moet kunnen zwemmen als basisvaardigheid. Het budget van jong 

Hoogeveen biedt hiervoor voldoende ruimte om invulling te geven aan de verplichte 

zwemlessen.  

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdgezondheidszorg goed te bewaken en daar 

waar nodig bij te sturen en of te ondersteunen; 

- jongeren invloed te laten uitoefenen op hun directe leefomgeving; 

- het effectief inzetten van de straatcoach; 

- verplicht schoolzwemmen weer in te voeren. 
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19. Verkeer en vervoer 

De veiligheid van alle verkeersdeelnemers vinden wij heel gewoon en daarbij kijken wij naar 

een breed pakket aan maatregelen die de veiligheid in het verkeer vergroten. Wij vinden het 

gewoon dat er goede verbindingen zijn, ook met het openbaar vervoer, met de omliggende 

plaatsen als Emmen, Meppel, Assen, Zwolle en Hardenberg. Ook de waterverbinding met 

onze haven voor het vervoer van goederen vinden wij van belang. Daarnaast liggen er 

kansen voor vliegveld Hoogeveen door de ontwikkelingen bij andere vliegvelden zoals Teuge 

en Lelystad. 

Wij vinden comfortabele fietspaden heel gewoon. Het onderhoud aan de fietspaden moet 

goed zijn, evenals onderhoudsniveau van de wegen. Indien nodig zal dit moeten worden 

verbeterd, waarbij fietspaden van asfalt de voorkeur geniet.  

Wij vinden het heel gewoon om het succes van het openbaar vervoer met De Bij uit te 

breiden naar de buitendorpen. Een rechtstreekse spoorverbinding tussen Hoogeveen en de 

Randstad vinden wij gewoon. Daarbij is ook van belang het regeerakkoord te betrekken. Dit 

akkoord spreekt over het uitbreiden van het aantal treinen tussen Groningen en Zwolle. 

Hoogeveen mag daarbij niet worden overgeslagen. Daarnaast moet gekeken worden naar 

een spoorverbinding richting Coevorden/Emmen. 

Gemeentebelangen vindt vergroting van het aantal parkeerplaatsen in de wijken en dorpen 

belangrijk. 

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- goede aansluitingen te houden met de autosnelwegen A28 en A37 en de 

bereikbaarheid van de A28 waarborgen; 

- het organiseren van een betere doorstroming vanaf de afrit Fluitenberg; 

- te onderzoeken of de afslag Alteveer (A37) weer open kan; 

- te blijven werken aan een volwaardige treinverbinding met de Randstad en daarnaast 

de mogelijkheden onderzoeken een spoorverbinding met Coevorden te realiseren; 

- het behouden van verbinding met onze haven; 

- fietspaden te voorzien van asfalt en soepel te laten aansluiten op kruisende wegen; 

- de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot een snelfietspad op de zuidkant van 

de Hoogeveensevaart, inclusief de fietsbrug ter hoogte van de Lange 

Dijk/Wolfsbosstraat; 

- door gehandicapten-, taxi-, en eventueel leerlingenvervoer te combineren en deze 

goed inpassen in dienstregeling van De Bij; 

- verruiming van het aantal bestaande parkeerplaatsen in wijken en dorpen; 

- geen onnodige verkeersdrempels aan te leggen en daar waar het kan 

verkeersdrempels veranderen in andere maatregelen; 

- fietsbudget op te nemen in de begroting.  
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20. Recreatie en toerisme 

Gemeentebelangen vindt het gewoon dat Hoogeveen aantrekkelijker moet worden gemaakt 

voor dag- en verblijfsrecreatie. Wij vinden het gewoon om dit als gemeente in samenwerking 

met de ondernemers te realiseren. Wij vinden het gewoon dat de gemeente een 

ondersteunende rol heeft in relatie tot dagtoerisme en grootschalige langdurige 

verblijfrecreatie. Dit kan o.a. door het afschaffen van toeristenbelasting. Daarnaast willen wij 

toeristische bedrijvigheid activeren. Overnachten in de gemeente Hoogeveen moet een 

begrip worden. Met de mooie vaarverbindingen in onze gemeente vinden wij het gewoon dat 

de toeristische recreatieve scheepvaart wordt gestimuleerd. Wij vinden het van belang dat 

het vliegveld Hoogeveen Airport behouden blijft en waar mogelijk aantrekkelijker gemaakt 

wordt. Te denken valt hierbij aan grotere evenementen. 

Het behouden van de landschapswaarde van de gemeente is voor ons belangrijk. 

Recreatiegebieden Schoonhoven en Nijstad 

Het recreatiegebied Schoonhoven met zwem- en visvijver is in de jaren zeventig van de 

vorige eeuw door de gemeente Hoogeveen aangelegd en ligt midden in de bossen van 

Hollandscheveld. Het is een prachtig gebied dat meer onder de aandacht gebracht kan 

worden in promotie uitingen.  

Naast Schoonhoven wordt aan de westkant van Hoogeveen het voormalige zandwingebied 

Nijstad ontwikkeld als recreatie- en woongebied. Wij vinden dit een mooie ontwikkeling 

waarbij goede aan- en afvoerwegen belangrijk zijn om overlast in de naastgelegen wijk 

erflanden te voorkomen.  

Voor onze inwoners maar ook voor de toeristen geldt dat beide recreatiegebieden via 

recreatieve en verkeersveilige wandel- en fietspaden goed toegankelijk zijn. 

Gemeentebelangen wil zich inzetten voor veilige fiets- en wandelroutes naar de 

recreatiegebieden en in het algemeen het onderhoudsniveau van de toeristische paden en 

wegen omhoog brengen. 

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- samen te werken met ondernemers; 

- vanuit de gemeente ondersteuning te bieden; 

- het afschaffen van toeristenbelasting; 

- het activeren van toeristische bedrijvigheid; 

- het stimuleren van recreatieve scheepvaart; 

- het aantrekkelijker maken van het vliegveld; 

- het aanleggen van goede aan- en afvoerwegen bij de recreatiegebieden. 
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21. Regiofunctie 

Hoogeveen heeft een belangrijke regiofunctie. Een winkelcentrum met aantrekkingskracht is 

een voorwaarde om deze regiofunctie te behouden. Wij vinden een uitstekende 

bereikbaarheid daarbij gewoon. Niet alleen de bereikbaarheid en een aantrekkelijk centrum 

maar ook de gelegenheid om te kunnen parkeren. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende 

parkeergelegenheid in en rondom het centrum van Hoogeveen aanwezig is om de 

regiofunctie te versterken. 

Uiteraard hebben de ondernemers hier ook een verantwoordelijkheid. In samenspraak met 

deze ondernemers moet de gemeente tot een goede promotie van Hoogeveen komen.  

Gemeentebelangen is een voorstander van de ontwikkeling van groene zones in de regio, 

zolang deze geen belemmering zijn voor andere ontwikkelingen in de gemeente Hoogeveen.  

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- het organiseren van uitstekende bereikbaarheid van het centrum van Hoogeveen; 

- het realiseren van voldoende parkeergelegenheid; 

- in samenspraak met ondernemers tot promotieactiviteiten te ontwikkelen; 

- de ontwikkeling van groene zones. 

 

22. Vluchtelingen 

Gemeentebelangen vindt het gewoon dat tijdelijke opvang nodig is voor mensen die in nood 

verkeren. Het gaat om landelijk beleid dat regionaal wordt uitgevoerd. Wij vinden het gewoon 

dat we menselijk zijn voor hen die de hulp echt nodig hebben en streng zijn voor hen die 

misbruik maken van de asielaanvraag, crimineel zijn of zich blijvend asociaal gedragen.  

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- de eerste verantwoordelijkheid voor de opvang bij de landelijke politiek te laten; 

- onze voorkeur uit te spreken voor opvang in de eigen regio; 

- hulp te verlenen die daadwerkelijk nodig is; 

- ons in te spannen om schrijnende situaties te voorkomen; 

- binnen de geldende regels een vluchteling deel te laten nemen aan het 

arbeidsproces; 

- de vluchteling die een permanent verblijf is toegestaan te laten integreren binnen de 

onze samenleving.  
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23. Bedrijventerreinen 

Gemeentebelangen vindt dat er voldoende bedrijventerreinen zijn. De doortrekking van de 

Meester Cramerweg (rondweg Hollandscheveld) wordt mede door de inzet van 

Gemeentebelangen gerealiseerd. Wij vinden het gewoon dat het onderhoud van de 

bestaande bedrijventerreinen op hoog niveau is en blijft. Vertrek van bedrijven moet worden 

voorkomen door aandacht te geven aan al gevestigde bedrijven. Deze kunnen een 

aanzuigende werking ontwikkelen om nieuwe bedrijven aan te trekken.  

Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- het actief promoten van Hoogeveen als vestigingsplaats voor (middel) grote 

bedrijven; 

- de aanzuigende werking van gevestigde bedrijven te versterken; 

- gevestigde bedrijven en nieuwe bedrijven te ondersteunen door het vereenvoudigen 

van de regelgeving en het geven van een vast aanspreekpunt bij de gemeente;  

- de aan- en afvoerwegen van bedrijventerreinen te optimaliseren; 

- het bieden van aantrekkelijke grondprijzen 

- het plegen van goed onderhoud en andere mogelijkheden om de bedrijventerreinen 

aantrekkelijk te houden voor bedrijven.  

 

24. Vrijwilligers en mantelzorgers 

Wij hebben bijzonder veel waardering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers die zich in onze 

samenleving overal voor inzetten. Wij vinden dit niet gewoon, maar wel heel erg waardevol. 

Wij vinden dit een zeer belangrijke groep inwoners, waar we niet zonder kunnen. Vrijwilligers 

en mantelzorgers zijn de smeerolie van onze maatschappij. Zonder hen staat heel veel stil.  

De afgelopen jaren heeft Gemeentebelangen zich sterk gemaakt voor waardering richting de 
vrijwilligers en mantelzorgers. Wij realiseren ons dat menig mantelzorger, vooral die onder 
de 18 jaar, nog niet in beeld is. Daarom is het van groot belang hier voldoende aandacht aan 
te besteden en hen te ondersteunen in het belangrijke werk dat ze verrichten. Ook zullen we 
het project mantelzorg vitaal meer bekendheid moeten geven voor het opsporen van (over) 
belaste mantelzorgers. Wij vinden het gewoon om deze mantelzorgers te leiden naar 
ondersteuning en respijtzorg op maat voor zowel de mantelzorger als de zorgvrager.  
 
Gewoon doén! Gemeentebelangen Hoogeveen bereikt dit door: 

- Het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen heeft voor de mantelzorg zes 
aandachtspunten geformuleerd die voor ons richtinggevend kunnen zijn.  

1. participatie van de mantelzorger 
2. lotgenoten van de mantelzorger 
3. respijtzorg voor de mantelzorger 
4. project mantelzorg vitaal 
5. werk in combinatie met mantelzorg 
6. communicatie met en over mantelzorg  
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25. Tradities en evenementen 

Gemeentebelangen vindt tradities heel gewoon. Tradities horen bij ons en dragen bij aan 

een herkenbare samenleving waarbij gebruiken of gewoontes van generatie op generatie 

worden doorgegeven. Tradities zijn daarmee waardevol en dragen bij aan de 

maatschappelijke stabiliteit. Naast tradities kennen we ook jaarlijks terugkerende 

evenementen die belangrijk zijn voor een actieve en aantrekkelijke gemeente.  

 

 

 


