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Inleiding
Burgerbelangen Oldambt doet mee met de gemeenteraadsverkiezingen
in 2018. Onze politieke standpunten zullen steeds een afgeleide zijn van
onze kernpunten.
Onze kernpunten zijn:
• Burger centraal
• Veiligheid en leefbaarheid
• Sterke lokale economie
• Directe democratie
• Burgerrechten en -vrijheden
In dit programma hebben wij geprobeerd hier voor u wat meer
duidelijkheid aan te geven, door op een aantal vlakken deze kernpunten
uit te werken. Dit zal uiteraard niet uitputtend zijn voor alle zaken die in
een periode van vier jaar voorbij komen, maar wij hopen hiermee in elk
geval onze denkrichting duidelijk te hebben gemaakt.
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Financiën
Wij vinden dat zuinig en doelgericht moet worden omgegaan met de
financiële middelen van de overheid. De burgers betalen dit namelijk
uiteindelijk samen. Veel zaken kunnen naar ons idee goedkoper, door
niet alles zelf als gemeente op te willen lossen. Veel zou opgepakt
kunnen worden door ondernemers, waardoor de oplossing goedkoper is
dan wanneer de gemeente dit zelf moet regelen.
Mooie plannen kosten geld. Maar er zijn ook genoeg manieren om (veel)
geld te besparen binnen onze gemeente. Bijvoorbeeld door kritisch te
kijken naar de uitgaven en inkomsten en alternatieven aan te dragen.
Vaak worden problemen door bureaucratie en politiek veel groter, en dus
duurder, dan ze eigenlijk zijn. Er zijn dan voor de hand liggende
oplossingen te bedenken die amper geld kosten.
Een eenvoudig voorbeeld is het plaatsen van een openbaar toilet. In
plaats van het bouwen, onderhouden en exploiteren van een ruimte door
de gemeente, kan de gemeente ondernemers stimuleren hun toilet
beschikbaar te stellen als openbaar toilet. Een mooie sticker op de deur
en de gemeente beloont deze ondernemer met een kleine vergoeding.
Uiteraard op vrijwillige basis van de ondernemer.
Er wordt nu te veel geld uitgegeven aan zaken waar de burger zich niet
in kan vinden. Dit zijn prestigeprojecten, symboolpolitiek,
symptoombestrijding, vriendjespolitiek of ambtelijk falen. Door hier heel
kritisch naar te blijven kijken, kan er ruimte in de gemeentebegroting
gemaakt worden voor plannen waar de burger wél achter staat.
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1. Burger centraal
Omdat we samen in deze gemeente wonen, willen we er samen de
schouders onder zetten. Uiteraard iedereen naar vermogen en sociaal
waar nodig. We zijn er dus voor alle inwoners, jong en oud.
De gemeente moet daarbij ten dienste staan van de burger,
laagdrempelig en helpend, maar niet opdringerig.

Aantrekkelijk voor jonge mensen
We willen graag investeren in jeugd. De jeugd heeft de toekomst. Sterker
nog: Zonder jeugd is er geen toekomst. Burgerbelangen Oldambt wil
investeren in de Oldambtster jeugd. De jeugd moet zich thuis voelen in
het mooie Oldambt.
Om erachter te komen wat de jeugd wil en wat het denkt, stelt
Burgerbelangen Oldambt voor om de jeugd bij de besluitvorming die hen
aangaat te betrekken. De jeugd zit niet te wachten op een jeugd-raad
waarin ze politicusje kunnen spelen. Hun ideeën hebben veel meer
potentie wanneer ze in de eigen omgeving worden uitgedacht, in
bijvoorbeeld jeugdsozen.
Op deze manier moeten ze een eigen budget kunnen uitgeven aan
zaken die zij echt belangrijk vinden. Op die manier willen we bij projecten
die jeugd aangaat, de jeugd zelf betrekken. Ze kunnen zo voor zaken die
hen aangaan zelf plannen maken, de haalbaarheid checken en
uitvoeren.
Het is daarom wenselijk om niet alleen in Winschoten, maar ook in alle
dorpskernen een eigen jongerencentrum te hebben met activiteiten voor
jongeren tussen de twaalf en twintig jaar oud.
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Dankzij oplossingen waar de jongeren zelf achter staan, kunnen we
zorgen dat jongeren hier graag blijven of willen wonen. We willen graag
dat Oldambt aantrekkelijk wordt voor bijvoorbeeld studenten uit
Groningen. Bijvoorbeeld door goede trein/bus verbindingen te laten
realiseren.
Hierbij moet ook aandacht besteed worden aan jongeren die niet goed
zelf mee kunnen komen en hierbij hulp nodig hebben, zodat ook zij deel
uit maken van de Oldambtster samenleving. Denk hierbij dan aan de
benodigde zorg of begeleiding naar opleiding en/of werk. Wij vinden dat
jongeren die een normaal betaalde baan kunnen vervullen, hier naartoe
moeten worden begeleid, zodat het geld voor de sociale werkplaats daar
terecht komt waar het hoort.
Voor ouders met jonge kinderen willen we graag voorzieningen in
Oldambt. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekkelijk maken van stads- en
dorpskernen door het plaatsen van speeltoestellen en stimuleren van
middenstanders met kindvriendelijke accommodaties.

Ouderen
Ouderen hebben zich jarenlang ingezet voor de jongere generaties en
hebben veel ervaring. We kunnen veel van ouderen leren. Daarnaast
kunnen ouderen nog heel goed participeren in de maatschappij.
Bijvoorbeeld bij adviescommissies of als vrijwilliger. Dus actief gebruik
maken van hun kennis en als ze willen hun tijd. Dit komt de band tussen
jong en oud ten goede.
Daar waar nodig verdienen ouderen onze zorg en respect, na al die
jaren dat zij zich hebben ingezet. Vergeet niet: Wij allen zijn de ouderen
van de toekomst.
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Armoede
Het aantal gezinnen dat afhankelijk is van een voedselbank is te hoog.
Burgerbelangen Oldambt vindt dat de gemeente actief het aantal klanten
van de voedselbank omlaag zou moeten brengen.
Het aantal personen met schulden neemt nog steeds toe. De
schuldhulpverlening moet in stand blijven. Burgers moeten beschermd
worden tegen het doorverkopen van schulden.
Financiële zorgen veroorzaken veel stress. Wij willen graag dat mensen
meer financiële stabiliteit hebben. Dat zorgt voor meer vrijheid in het
leven en minder stress. Wij vinden dat naast persoonlijke hulp ingezet
moet worden op een sterkere lokale economie.
Het is belangrijk dat inwoners de kans krijgen zich zoveel mogelijk te
ontwikkelen. Geen verplichte tegenprestatie voor een uitkering, met alle
privacy-slopende controles die daar bij horen. Niet gekort worden
wanneer je wél aan het werk gaat. Werken moet lonend zijn.
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Participatie
Bij participatie stellen wij ons het volgende voor:
• Burgers tonen zelf initiatieven. Participatie werkt niet wanneer het
wordt opgelegd;
• De gemeente toont interesse, zodat participanten ervaren dat ze
gezien worden;
• Ook als de gemeente een idee of plan zelf niet of op een andere
manier zou hebben uitgevoerd, gaat zij een open dialoog aan;
• Hindernissen voor participatie moeten zoveel als verantwoord
worden weggenomen;
• Burgers moeten de initiatieven niet helemaal zelf betalen. De
subsidiemogelijkheid geeft ook aan mensen met een laag inkomen
of opleidingsniveau de kans om te participeren;
• Stimuleren en erkenning. Dit moet de ruimte voor ontwikkeling
geven. Gaandeweg, oftewel hands on leren.
We stimuleren het oprichten van voedselcoöperaties van en door
burgers, die op deze wijze zelf in hun voedselvoorziening kunnen
voorzien. Het teveel aan productie kan op de lokale markt aangeboden
worden. Initiatief vanuit de burger.
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2. Veiligheid en leefbaarheid
Oldambt moet wat ons betreft een veilige, schone en leefbare gemeente
zijn. Ons streven is een gemeente waar mensen zich thuis voelen of
graag te gast zijn. Niet alleen om te winkelen, maar bijvoorbeeld ook om
te recreëren (zie sterke lokale economie).
We gaan straten vaker vegen en prullenbakken plaatsen op plaatsen
waar het helpt om zwerfvuil tegen te gaan.

Veiligheid
Burgers moeten zich veilig voelen in Oldambt.
Goede en actuele voorlichting voor en ondersteuning van jongeren op
scholen (denk hierbij aan drugsgebruik, cyberpesten, grooming, etc.).
Burgerbelangen Oldambt wil de strijd aan gaan met ondermijning door
georganiseerde criminaliteit. Meer politie op straat. Personele problemen
bij de politie moeten niet het probleem van de burger worden. Meer
buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) inzetten is niet de
oplossing.
Verkeerssituaties moeten duidelijk zijn. Onduidelijkheid leidt tot verschil
van inzicht en daardoor tot onveiligheid. Daar waar situaties onveilig zijn
door onduidelijkheid of ongewenst gedrag willen we ze zo goedkoop en
eenvoudig mogelijk veilig maken.
De aanrijtijden van ambulances zijn te lang in Oldambt. Er moet een plan
komen dat er voor zorgt dat de hele gemeente goed bereikbaar is voor
hulpdiensten en dat mensen in geval van nood binnen een acceptabele
tijd bij een ziekenhuis kunnen zijn.
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Duurzaamheid
Duurzame afvalverwerking (scheiden bij de bron of eindscheiding).
We steunen energiecoöperaties waarin bewoners zelf duurzame energie
opwekken, opslaan en delen.
We steunen het gebruik van daken van particuliere en gemeentelijke
panden voor het opwekken van duurzame energie. Daar waar mogelijk
ondersteunen we ook het gebruik van zonnepanelen op terrein langs
wegen, zoals bijvoorbeeld de A7. Het weidse uitzicht van burgers
belemmeren vinden we niet gewenst.
We zijn voor het stimuleren van duurzaam en aardbevingsbestendig
bouwen.
Gasloos wonen wordt wat ons betreft de norm.

Rotte kiezen
Voor een goede leefbaarheid van Oldambt is het gewenst de “rotte
kiezen” (Stikkerlaan Winschoten, Jans Pommerans Bad Nieuweschans,
overlast van hondenpoep, etc.) te trekken. De rotte kiezen zien er niet uit
en/of trekken ongedierte aan.
Mogelijke oplossingen zijn:
• Krakers toestaan
• Leegstandsboete voor bedrijfspanden, die hoger wordt naarmate
de panden langer leeg staan.
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(Be)leefbaar Oldambt
Oldambt is een prachtige gemeente. Weidse vergezichten moeten
behouden blijven. Daarnaast hebben we gezonde zeelucht! Rust in de
Oldambtster velden, ontspanning in Bad Nieuweschans en winkelen in
Winschoten.
Om prettig te wonen, werken en recreëren in Oldambt wil
Burgerbelangen Oldambt dat deze steden, dorpen en natuur- en
recreatiegebieden goed toegankelijk, goed verzorgd en schoon zijn. Een
goede toegankelijkheid betekent ook duidelijk aangegeven routes in
Oldambt.
Een mooi straatbeeld heeft een positief effect op de sfeer en
leefbaarheid in een gebied. Wij vinden dat het Oldambt op veel plekken
wel erg kaal is. We willen meer groen op de kale pleinen en sfeerloze
dorpskernen.
Beleven van Oldambt kan door de kunst en cultuur te delen. Dit kan door
het beter aangeven van kunst/cultuur routes, route naar de Dollard en
natuurroutes. Ook het vertellen van de geschiedenis van Oldambt in het
landschap via borden of apps vergroot de beleving van Oldambt. Ruimte
voor dag-horeca op diverse locaties hoort daar bij.
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3. Sterke lokale economie
Visie
Oldambt is een gemeente met een hoog werkloosheidscijfer. Wij geloven
niet dat dit lager wordt door verder in te zetten op krimp en het innen van
krimpgeld van het Rijk. Wij zien krimp als een neerwaartse spiraal.
Oldambt wordt bij krimp steeds minder aantrekkelijk voor burgers,
bedrijven, ondernemers en bezoekers.
Wij zien ook geen oplossing in een aanpak zonder visie, waarbij
symptomen worden bestreden met acties die niet passen bij eerdere
oplossingen en waarbij een onsamenhangend geheel ontstaat. Oldambt
zal daarmee steeds onaantrekkelijker worden. En de kosten zullen met
steeds minder mensen worden gedeeld.
Het tekort aan banen moet vanuit meerdere hoeken worden benaderd.
Een integrale visie is noodzakelijk. Hierdoor wordt de lokale economie
versterkt en zal er meer werkgelegenheid en dus meer koopkracht zijn in
Oldambt.

Bereikbaarheid
Een goede verbinding met de buitenwereld is belangrijk. Zowel openbaar
vervoer als digitale verbindingen kunnen verbetering gebruiken.
Oldambtsters moeten snel op hun werk kunnen zijn, door uitstekende
bus- en treinverbindingen, goede interne infrastructuur (o.a. aanpak
Blauwe Roos bij Winschoten), en vloeiende aansluiting op het wegennet
van de rest van de provincie (A7, N367, N362).
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Aantrekkelijk voor ondernemers
Oldambt moet een aantrekkelijke gemeente worden voor werkgevers.
Potentiële werkgevers moeten weten wat Oldambt te bieden heeft. Lege
industrieterreinen, zoals Hoogebrug in Winschoten en Eexta in
Scheemda, moeten pro-actief nieuwe bedrijven naar onze gemeente
trekken. Wij vinden dat grond niet altijd voor de hoogste prijs verkocht
moet worden. Als dit zorgt voor werkgelegenheid of voor het aantrekken
van innovatieve grote en middelgrote bedrijven, mag gemeentegrond
naar ons idee soms goedkoper van de hand worden gedaan of (tijdelijk)
goedkoper verhuurd. Braakliggend terrein levert geen inkomsten op,
werkgelegenheid wel. Er moet dus een heldere strategie komen welke
bedrijven aangetrokken moeten worden. Dit geldt ook voor
winkelgebieden.
Ondernemers moet je koesteren, ze kiezen er voor om in Oldambt te
ondernemen. Ondernemen is risico nemen, iets dat een ambtenaar per
definitie niet doet. Hierdoor kan een taalverwarring ontstaan. De
gemeente moet dus de taal van een ondernemer spreken. Daarnaast
moet de gemeente het de ondernemer zo makkelijk mogelijk maken. Het
aantal regels verminderen en regelluwe gebieden invoeren om (jonge)
ondernemers te stimuleren in Oldambt te gaan ondernemen.
Bijvoorbeeld als volgt:
• Het mogelijk maken om panden in het centrum van functie te laten
wisselen, zoals retail, diensten, cultuur en horeca.
• Het benutten van alle mogelijkheden binnen de wettelijke
inrichtingseisen voor de combinatie van horecavergunning en
detailhandel, door centrumbestemming.
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• Het bieden van meer ruimte voor ondergeschikte horeca in winkels
in het centrum.
• Het eenvoudiger en sneller maken van procedures voor
evenementen in en om winkels.
Het MBO en HBO sluiten onvoldoende aan bij wat er nodig is op de
arbeidsmarkt. Meer maatwerk is nu mogelijk, maar dan moeten scholen
de daarvoor beschikbare budgetten inzetten. Samenwerking tussen het
bedrijfsleven in de regio en de scholen moet worden gestimuleerd om
maatwerk te leveren.

Minder lokale lasten
De lokale belastingen voor bedrijven zijn veel harder gestegen dan
woonlasten. Voorkom lastenverschuiving naar ondernemers die de
lokale economie draaien. Burgerbelangen Oldambt wil de lokale
regeldruk van onnodige heffingen en vergunningen beperken.
Bijvoorbeeld als volgt:
• OZB-tarieven voor bedrijfspanden en woningen aan elkaar
koppelen voor een evenwichtiger lastenontwikkeling.
• Het OZB-tekort dat ontstaat bij leegstand van bedrijfspanden niet
verhalen op andere ondernemers, maar deze lasten leggen bij
eigenaren.
• Precarioheffing levert per saldo niets op. In plaats hier van deze
afschaffen en reguleren via algemene regels over gebruik van
openbare ruimte.
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Bereikbare winkelgebieden
Bereikbaarheid en toegankelijkheid van een winkelgebied met auto, fiets
en OV zijn van belang als de klant ook online kan bestellen. Ook
werkzaamheden en onderhoud kunnen rampzalig uitpakken voor
ondernemers en voor omzetderving zorgen.
Er dient voldoende parkeergelegenheid in of nabij het centrum te zijn,
het is één van de belangrijkste redenen een winkelcentrum te bezoeken.
Winkeliers moeten betrokken worden bij planning van werkzaamheden
(ook de niet-mondige groep die geen lid is van ondernemersverenigingen) en onderhoud, om zo schade te voorkomen.
Goede en vroegtijdige informatie over werkzaamheden moet gegeven
worden, zodat winkeliers kunnen inspelen en omzetschade kunnen
beperken.
Het centrum moet goed bereikbaar zijn. De Blauwe Roos moet met
voorrang aangepakt worden. Het niet aanpakken kan er toe leiden dat
bezoekers aan het winkelcentrum Winschoten doorrijden naar
Groningen.

Duurzaam ondernemen
Energiebesparing kan geld opleveren voor de ondernemer.
Benut daken van winkels in winkelcentra voor het opwekken van
duurzame energie.
In de herfst en winter staan de deuren van winkels vaak open, de
kostbare energie stroomt als het ware de deuren uit. Overtuig
ondernemers van de energiebesparing door de deuren te sluiten
tegelijkertijd bezoekers opvoeden dat de deuren gesloten zijn om
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energie te besparen, maar dat de winkels wel open zijn. Dit kan
bijvoorbeeld door een leuke actie.

Aantrekkelijk voor bezoekers
Oldambt en ook de afzonderlijke kernen moeten een eigen profiel en
'DNA' ontwikkelen en cultiveren. Hiervoor is een sterke binnenstadsorganisatie nodig met voldoende budget, een activiteitenplan met een
duidelijke focus en het lef om afwijkende keuzes te maken.
Consumenten gaan niet voor eenheidsworst, maar voor authenticiteit en
eigenzinnigheid. Koester daarom de door de crisis ontstane gaten in het
centrum. Juist dáár liggen kansen voor nieuwe formules die smaak
toevoegen.
Een betere aanpak van verloederde/slecht onderhoud (winkel)panden en
een versoepeling van regels voor kleine ondernemers in
”woonbestemmingen” kan hierbij helpen.
Stimuleren van meer samenwerking tussen kernen bijvoorbeeld in de
vorm van de drie-eenheid: Recreëren bij het Oldambtmeer, ontspannen
in Bad Nieuweschans en lekker winkelen/eten in Winschoten.
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4. Directe democratie
De gemeente is er voor de burgers, niet andersom.
We vinden daarom ook dat burgers veel vroeger betrokken moeten
worden bij te nemen beslissingen. Het geld dat de gemeente uitgeeft, is
namelijk afkomstig van de burger. Wij vinden dat we daar zuinig mee om
moeten gaan en zeker bij grote uitgaven de burger moeten betrekken.
Besluiten moeten dus zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen.
Dorps- en wijkraden zouden een concrete eerste stap kunnen zijn. Deze
raden kunnen (deels) online georganiseerd worden, zodat de drempel
om mee te doen zo laag mogelijk is. Hierbij moet rekening worden
gehouden met / een oplossing gezocht worden om niet- of minder
mondige mensen een stem te geven.
We willen de leeftijd waarop je mag stemmen verlagen van achttien naar
zestien jaar. De jeugd heeft de toekomst, het is dus logisch dat ze daar
over meebeslissen.
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Transparantie
We staan voor een open en eerlijke gemeente. Het verbergen van
overheidsinformatie moet alleen mogelijk zijn wanneer dit noodzakelijk is
om de privacy van individuen te beschermen. Zo kunnen we het
vertrouwen in de gemeente en de integriteit in de politiek terugbrengen.
Alle niet-vertrouwelijke gemeente-informatie wordt proactief
gepubliceerd.
Bij alle gemeenteprojecten, ook publiek-private samenwerkingen, komt
er een open boekhouding.
Er komt een onafhankelijk huis van klokkenluiders voor bestuurlijke
wanpraktijken.
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5. Burgerrechten en -vrijheden
Wij vinden dat de burgerrechten en -vrijheden moeten worden
gerespecteerd. Burgerrechten bieden onder andere bescherming tegen
de overheid en bedrijven. Ze zijn er voor iedereen, ongeacht je afkomst,
geboorteplaats of verblijfsstatus, inkomen, geloof, gender of seksuele
voorkeur.
Bestaand en nieuw gemeentelijk beleid moet worden getoetst aan het
Universeel Verdrag van de Rechten van het Kind en het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens.
Burgerrechten zijn onder andere:
• Het recht op privacy
• Het recht onschuldig te zijn tot het tegendeel is bewezen
• Het recht gehoord te worden, het recht op verweer
• Het recht op vrije verplaatsing
• Het recht op vrije toegang tot internet
• Het recht op vrije communicatie
• Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting
• Het recht op onderwijs tot op het hoogste onderwijsniveau
• Het recht op gelijkwaardige behandeling, het gelijkheidsbeginsel
• Het recht op persoonlijke integriteit en zelfbeschikking
• Het recht om je eigen identiteit vorm te geven, zoals LHBTI, zonder
inmenging van anderen
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Privacy
Zorgvuldig omgaan met gegevens van de burger moet routine worden.
Nu de gemeente ook zorgtaken toegewezen heeft gekregen, wordt deze
noodzaak alleen maar groter. Niet onnodig gegevens vragen en
zorgvuldig omgaan met (medische) gegevens worden steeds
belangrijker in dit digitale tijdperk.
Het recht op privacy is bepalend voor je gevoel van vrijheid. Daarom
vinden wij dit recht onschendbaar. Oldambtsters moeten zich vrij kunnen
bewegen en controle hebben over hun eigen informatie zonder dat
overheden daar (oneigenlijk) toegang toe hebben.
Onze belangrijkste punten:
• Geen medische dossiers opvragen bij aanvragen voor
jeugdzorg/pgb. Hierop geldt een medisch beroepsgeheim. De
gemeente is geen arts en kan niet oordelen over medische
dossiers.
• Geen onnodig cameratoezicht, waar dan ook in de gemeente.
Cameratoezicht moet altijd getoetst en aan beperkingen gesteld
zijn. Het is een afschrikmiddel dat zorgt voor schijnveiligheid.
Camera's pakken geen criminelen op.
• Onnodig bewaren van vingerafdrukken vinden wij ongewenst.
• Geen preventief fouilleren in onze gemeente.
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Afhandelen klachten
Wanneer een burger een klacht indient, moet de gemeente deze
fatsoenlijk afhandelen. De gemeente dient de klacht zorgvuldig af te
handelen en de wettelijke termijnen te respecteren en moet ook fouten
durven toegeven om vervolgens een goede oplossing te bieden. Hierbij
staan de wensen en behoeften van de burger centraal.
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Burgerbelangen Oldambt

Website
www.burgerbelangenoldambt.nl
E-mail
info@burgerbelangenoldambt.nl
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70008140
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