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Gemeente Veendam krijgt schademeldpunt mijnbouw
PIETER BROESDER

VEENDAM De gemeente Veendam
krijgt toch een digitaal loket waar
inwoners schade door mijnbouw
kunnen melden. Een meerderheid
van de raad is er voor.

Fractievoorzitter Christel Knot (Ge-
meenteBelangen) benadrukt dat er
geen aparte mijnbouwafdeling op
het gemeentehuis komt. ,,Mensen
moeten op de website heel gemak-
kelijk een formulier kunnen invul-
len en hun bevindingen registreren.
Nu laten veel bewoners dat achter-

wege zodat we de echte omvang van
de schade niet bekend hebben. Met
dit laagdrempelig digitaal loket ho-
pen we dat inwoners alsnog een
schademelding doen.’’

Coalitiepartijen GemeenteBelan-
gen, CDA, VVD, ChristenUnie en D66
en oppositiepartij VUK dienden
maandagavond een motie in om tot
een dergelijk meldpunt te komen.
De fracties van PvdA en SP steunden
het voorstel niet. Knot had op brede
steun gerekend. Haar opmerking
‘dit overstijgt partijpolitiek’, schoot
SP-fractievoorzitter Harry Schoo-
newille in het verkeerde keelgat. ,,Er

is geen sprake van samenwerking.
Het voorstel is best sympathiek.
Maar een voorstel over zo’n belang-
rijk onderwerp moet je raadsbreed
overleggen. Hierin zijn we door de
coalitie totaal niet gekend. Waarom
zijn we niet bij het vooroverleg be-
trokken? We hebben geen malaria.’’

Burgemeester Sipke Swierstra
(VVD) noemt de motie overbodig.
Volgens hem worden meldingen al
geregistreerd en mensen doorver-
wezen. ,,Het gemeentelijk beleid vol-
doet eigenlijk al aan de strekking
van het voorstel.’’

Een voorstel van de PvdA om te

komen tot de instelling van een bo-
demdalingfonds, haalde het niet.
Rijk, provincie, NAM en Nedmag
zouden een financiële bijdrage aan
dit fonds moeten leveren. Met het
geld zou er onder meer een analyse
kunnen komen van de funderings-
kwaliteit van duizenden woningen
in de gemeente. Op het grondgebied
van Veendam wordt gas gewonnen
door de NAM, zout- en magnesium
door Nedmag en AKZO, onder-
gronds aardgas opgeslagen door de
Gasunie en water gewonnen uit de
diepere ondergrond.

PvdA-raadslid Vladimier Slor: ,,De

gestapelde mijnbouw heeft invloed
op de leefomgeving en veroorzaakt
bodemdaling. Er wordt al jaren dis-
cussie gevoerd over wie verant-
woordelijk is. We willen nu wel eens
duidelijkheid.’’ Alian Spelde van
D66 verklaart haar ‘nee’ als volgt:
,,Wij willen een fonds? Anderen
moeten dat vullen. Wie bepaalt wie
waar recht op heeft?’’ GemeenteBe-
langen en CDA noemen het een
sympathiek idee maar moeilijk uit-
voerbaar. Nedmag en NAM gaven tij-
dens eerdere discussies al aan niet
mee te willen doen aan een dergelijk
fonds.
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De afgelopen jaren, een willekeurige greep…
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Werkzaamheden

N33 zijn klaar
De bruggen gaan

deze week voor

de eerste keer

24 uur draaien

Maaike Trimbach

,,De werkzaamheden zijn dit week-

end volgens plan verlopen’’, zegt een

woordvoerster van Rijkswaterstaat.

,,De laatste klussen aan het asfalt

zijn gedaan, er zijn vangrails ge-

plaatst op plekken waar die nog niet

stonden. Nu is het klaar.’’

Het komende weekend was als re-

serve gepland, maar dat is niet meer

nodig. Al houdt de woordvoerster

nog een kleine slag om de arm. ,,Het

verkeer gaat vanaf nu over beide

bruggen. Die gaan voor de eerste

VEENDAM/ZUIDBROEK De werk-

zaamheden aan de N33 tussen As-

sen en Zuidbroek zijn klaar. De weg

was dit weekend voor de laatste

keer afgesloten tussen Veendam en

Zuidbroek.

keer 24 uur draaien. Het kan zijn dat

daar dingen misgaan, bijvoorbeeld

in de software. In dat geval zou het

kunnen zijn dat de weg komend

weekend alsnog even wordt afgeslo-

ten om die fouten te verhelpen.’’

Er wordt al jaren aan de N33 tus-

sen Assen en Zuidbroek gewerkt. De

rijbanen zijn verdubbeld De verbin-

ding met de A28 bij Assen werd op-

nieuw ingericht. Er kwamen roton-

des bij Bareveld en Wildervank. De

rotonde bij Gieten, waar de N33 de

N34 kruist, kreeg viaducten, de aan-

sluiting op de N366 bij Veendam

werd een half klaverblad met twee

rotondes.

Bij Zuidbroek was misschien nog

wel de grootste klus, omdat daar een

compleet nieuw klaverblad is ge-

bouwd. Het hele project kost ruim

200 miljoen euro. De Rijksoverheid

besloot meer dan acht jaar geleden

dat de N33 verdubbeld moest wor-

den.
De wegwerkers hebben dit jaar

hard kunnen doorwerken dankzij de

milde winter. Bijna alle werkzaam-

den die dit jaar verricht moesten

worden, liepen volgens plan of wa-

ren zelfs vlotter klaar. Ingeplande

vertraging door vorstverlet of ande-

re weersomstandigheden was er niet

of nauwelijks.
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Centrum Veendam
flink op de schop
PIETER BROESDER

Ruim meer dan 1 miljoen euro pro-
vinciegeld is er voor het centrum
van Veendam. De provincie stelt
847.500 euro beschikbaar uit de pot
Reserve Leefbaarheid Krimpgebie-
den en Investeringsbudget Stedelij-
ke Vernieuwing (ISV3). Het is voor de
ontwikkeling van Kerkstraat-West,
J.G. Pinksterstraat en Kerkplein. Eer-
der kwam er 67.000 euro voor
grondsanering en 2,5 ton uit het
Leefbaarheidfonds van de provincie.

In het centrum van Veendam
wordt gesloopt en gebouwd in het
verpauperde westelijk deel van het

VEENDAM De herontwikkeling van
het centrum van Veendam vordert
gestaag. Plannen mogen nog ver-
anderen. Het werk gaat door, nu
ook met steun van de provincie.

‘De provincie
heeft het project
zorgvuldig
bekeken’

centrum. Gedeputeerde Eelco Eike-
naar (SP) toonde zich onder de in-
druk. ,,De provincie heeft het project
zorgvuldig bekeken en beoordeeld.
Het getuigt van lef dat de gemeente
dit zo oppakt. Het gaat om het be-
houd van voorzieningen, het over-
eind houden van leefbaarheid.’’

Gisteren was de gedeputeerde in
Veendam, voor een willekeurig inge-
last officieel moment met het colle-
ge van B en W en projectontwikke-
laar Erik Zwanenburg.

Wethouder Henk Jan Schmaal (Ge-

meenteBelangen): ,,We hebben een
paar moeilijke jaren achter de rug en
hebben veel wisselingen van de
plannen gehad. De markt is behoor-
lijk veranderd. Gezien de bijdrage
van de provincie voldoen we nog
steeds aan de subsidievoorwaar-
den.’’

Twee supermarkten vormen
straks de trekker van het gebied. Op
19 augustus moet de Lidl opengaan.
Die vormt met de Poiesz de magneet
die mensen naar het centrum moet
trekken. Er komen appartementen.
Om te kunnen bouwen moeten be-
staande panden wijken. Schmaal:
,,We liggen op schema. Binnenkort
begint de sloop van de voormalige
Expert. Daar komt de weg naar het
nieuwe parkeerterrein. Dan volgt de
chinees. In het najaar moet de infra-
structuur in orde zijn en kunnen we
de rest van de panden aanpakken.’’

Veendammers de mond gegundVeendammers
PIETER BROESDER

Mensen meer inspraak op beleid ge-
ven. Burgers meer mogelijkheden
bieden om ideeën in te dienen; dat is
wat GemeenteBelangen, CDA, Chris-
tenUnie, D66 en VVD willen. Goede
initiatieven worden beloond.

De komende drie jaar wil de ge-
meente per jaar 15.000 euro beschik-
baar stellen. ,,Waar je ook woont, in

VEENDAM Veendam steekt de ko-
mende drie jaar 45.000 euro in een
burgerinitiatiefproject. Burgers
kunnen met ideeën komen om de
woonomgeving te verbeteren.

welke wijk of dorp je ook zit en of je
nu wel of niet bij een vereniging of
organisatie bent aangesloten, ieder-
een kan een bijdrage leveren’’, stelt
Christel Knot van GemeenteBelan-
gen die gisteren het voorstel indien-
de. ,,Burgers kunnen zelf heel goed
aangeven wat zij van belang vin-
den.’’

SP en PvdA steunden het voorstel
niet. PvdA-raadslid Klaas Steenhuis:
,,We hebben al een goed functione-
rende organisatie waar burgers te-
rechtkunnen. Dat heet Wijk- en
Buurtbeheer. Ik zie het nut niet van
een dergelijk nieuw fonds.’’ Knot:
,,Het fonds Burgerinitiatief is er juist

endammers de mond
voor om wijkgrensoverschrijdende
activiteiten te bevorderen. Wijk- en
Buurtbeheer bereikt een te beperkte
groep Veendammers. Dit fonds is er
voor bedoeld om mensen te stimule-
ren ook breder en verder dan de ei-
gen omgeving te kijken.’’

Steenhuis ervaart het als een klap
in het gezicht van de bestaande orga-
nisatie die al meer dan 25 jaar in heel
de gemeente actief is. ,,Nut en nood-
zaak van Wijk- en Buurtbeheer wor-
den met dit fonds ontkend.’’

De SP vraagt zich af of er onder de
inwoners onderzoek is gepleegd
naar de behoefte van een nieuw
fonds.

mond gegund
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Windparken tegen
wil en dank

OPINIE

De burgers willen helemaal geen profijt hebben van de
windparken, betoogt Daniël Venema uit Valthermond,
sterker nog, ze willen de windparken helemaal niet.

DANIËL VENEMA

De inwoners van de ge-
meenten Borger-Odoorn
en Aa en Hunze kregen
deze week van het Rijk

een brief over de windparken De
Drentse monden en Oostermoer.
Het Rijk heeft afspraken gemaakt
om in 2020 6000 megawatt (MW)
aan windenergie op land te realise-
ren. Daarom heeft het elf gebieden
aangewezen die geschikt zijn voor
windmolenparken van 100 MW.

Het Rijk probeert in de brief uit te
leggen waarom deze windparken er
moeten komen, maar raken niet de
kern van het probleem. Ze hebben
allerlei onderzoek laten doen naar
de effecten op de omgeving, zoals
geluid, slagschaduw, flora en fauna,
landschap en energieopbrengst. Uit
deze ‘onafhankelijke’ onderzoeken
bleek natuurlijk dat deze gebieden
perfect zijn voor de windparken.
Maar draagvlak bij de bevolking cre-
eren is niet gebeurd. Deze windpar-
ken worden de burgers door de over-
heid opgelegd.

Doordat ze de windparken zo
groot hebben opgezet, voert het Rijk
de regie over de plaatsing van de
windmolens. De democratie is zo
helemaal uitgehold. Burgers kun-
nen wel tegen zijn, maar het gaat
toch door. Terwijl er een volwaardig
alternatief is gepresenteerd door de
ondernemingsorganisaties Drentse
Monden en Kanaalstreek.

De ondernemers hebben een
compleet plan voor een zonnepark
in de veenkoloniën, maar de wind-
molens moeten er blijkbaar komen.
Windmolens in lintdorpen plaatsen
is hetzelfde als windmolenpark
plaatsen rondom een kerkdorp. De
mensen in de lintdorpen worden
voor hun gevoel volledig omsingeld
door windmolens. Het landschap in
de monden wordt volledig verwoest
door deze gigantische windmolens
en niemand die de burgers van Bor-
ger-Odoorn en Aa en Hunze tege-
moet wil komen.

Meer dan driekwart (77,2%) van de

‘De democratie
is zo helemaal
uitgehold’

huishoudens binnen de gemeenten
is (sterk) tegen de komst van het
windpark, terwijl 10,3% voor de
komst van het windpark is. 11,2%
geeft aan neutraal te zijn, 1,4% geeft
aan hierover geen mening te heb-
ben.

Het Rijk (en de initiatiefnemers)
willen de burgers mee laten profite-
ren van de windparken. Maar de bur-
gers willen geen profijt hebben van
de windparken, zij willen de wind-
parken helemaal niet. Maar daar
wordt niet naar gekeken. Ze willen
de achtertuin van burgers kapot ma-
ken op eigen kosten. De windparken
worden betaald door subsidies (de
partij van Kamp heeft de mensen
daar zelf altijd voor gewaarschuwd!)
die de burgers zelf opbrengen via be-
lastingen. De burgers kunnen vol-

gens de brief op meerdere manieren
profiteren van het windpark. Het
eerste profijt is gebiedsontwikke-
ling. Er wordt een gebiedsfonds ont-
wikkeld dat bijdraagt aan de kwali-
teit van de leefomgeving. Ze vernie-
len het landschap eerst onherstel-
baar door belachelijk hoge
windturbines te plaatsen en daarna
krijgen de burgers een fonds voor
verbetering van het landschap, dat is
de wereld op zijn kop. Het tweede
profijt is de mogelijkheid om te kun-
nen participeren. Dit is weer een si-
gaar uit eigen doos. De burgers heb-
ben de (afgedwongen) windmolens
eerst zelf bekostigd, om vervolgens
geld terug te krijgen door te partici-
peren. Maar de burgers willen de
windturbines helemaal niet en nu
wordt geprobeerd om een doekje
voor het bloeden aan te bieden. De
democratie is blijkbaar alleen be-
langrijk als ze in het voordeel is van
de overheid.

Daniël Venema woont in
Valthermond

Een informatiebijeenkomst over zonnepark en windenergie. FOTO ARCHIEF
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Veendam wilschadefondsschad
Pieter Broesder

Veendam wil samen optrekken metandere gemeenten. Binnenkortwordt het aan de orde gesteld in devergadering van de Vereniging vanGroninger Gemeenten (VGG). Wet-houder Henk Jan Schmaal (Gemeen-teBelangen): ,,We zullen het voorleg-gen aan de portefeuillehouders.’’Het college van B en W van Veendamkan op brede steun rekenen van deraadspartijen.
Schmaal: ,,We moeten af van dediscussie waar de schade vandaankomt. Focus op de gevolgen. Ga nietbakkeleien waar die vandaan komt.Schade kan allerlei oorzaken heb-ben. Het is een complexe materie. Ergebeurt van alles in de bodem. Hoegroot dat bedrag moet zijn? Geenidee. Eerst is het zaak te inventarise-

VEENDAM Veendam probeert nog-maals tot een schade- of gebieds-fonds te komen. Inwoners kunnendaarop een beroep doen als ze wo-ningschade hebben opgelopen alsgevolg van mijnbouwactiviteiten.

‘Feit is dat de
bodem verzakt.Dan moet je
vergoeden’

ren. We moeten zicht krijgen hoe-veel mensen tussen wal en schip val-len omdat instanties naar elkaar wij-zen wat de schuldvraag betreft. Feitis dat de bodem verzakt. Dan moet jevergoeden. Mensen hebben geen ja-ren tijd te wachten tot duidelijk iswie verantwoordelijk is voor wat’’,stelt de wethouder. ,,Mensen hebbeneen hoop schade. Ondertussenwordt er een hoop geld verdiend. Ermoet een fonds komen gevoed doorinstanties die geld verdienen aan dewinning van grondstoffen: de staaten de mijnbouw.’’
Binnen de gemeentegrenzen iszout- en magnesiumwinning door

Nedmag en AKZO, gaswinning doorde NAM, ondergrondse opslag vanaardgas door de Gasunie en water-winningen uit de diepere onder-grond door het waterschap. ,,Watvoor relatie is er tussen de activitei-ten’’, vraagt Lies Zondag van de lijstVUK zich af.
,,Huizen scheuren, woningen ver-zakken. Er moet een alomvattendprogramma komen om de kwaliteitvan dit gebied, van de woningen, teverbeteren. Daar mogen bedrijvendie delfstoffen uit de grond halen,aan bijdragen. Hoe het komt en doorwie schade wordt veroorzaakt is danminder belangrijk. Oplossen’’, steltBert Bos van de PvdA.De ChristenUnie had liefst een ge-meentelijke ‘parlementaire enquête’willen houden om NAM, Nedmag enwaterschap te ondervragen door on-afhankelijke deskundigen. Daarvoorzien de regels niet in. Schmaal:,,Dit soort problematiek los je als af-zonderlijke gemeente niet op. Metandere gemeenten, met een soortge-lijke problematiek, sta je sterker rich-ting staat.’’

onds
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Veendam lokt toeristen
PIETER BROESDER

De shopping- en uitkaart met histo-rische stadswandelingen is gekop-peld aan een evenementenkalender.De kaart geeft een helder over-zicht van winkels, eet- en uitgaans-gelegenheden en bezienswaardighe-den. De evenementenkalender ver-meldt voor dit seizoen zeventienevenementen in het centrum van

VEENDAM De Veenkoloniën timme-ren aan de weg. Met de shopping-gids die zaterdag werd gepresen-teerd en de tweede editie van de re-creatiekrant voor de Veenkoloniën.

Veendam. Voormalig GroenLinks-raadslid en stadsgids Theo Mooij-man beschreef twee wandelroutesdoor de gemeente.
De shopping- en uitkaarten ko-men uit in een oplage van 11.000,zijn verkrijgbaar bij het VVV-kantoorin Veendam en vanaf donderdag bijandere toeristische punten in Gro-ningen en Drenthe.

De Recreatiekrant Veenkoloniënricht zich op een groter gebied danVeendam alleen. In deze tweede edi-tie, die donderdag verschijnt, staatook toeristische informatie opgeno-men uit de gemeenten Pekela enMenterwolde.
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‘Hoop is
nu op
provinciegericht’

TAMMO BEISHUIZEN

Van het ministerie van EconomischeZaken (EZ) heeft Menterwolde wei-nig meer te verwachten, zo bleek nahet onderhoud dat wethouder JanVelthuis (Menterwolde-Gewoon)gisteren met een delegatie van hetministerie had. Vooraf had Velthuisnog goede verwachtingen van hetonderhoud, maar op de door Velt-huis aangekaarte variant 7 (eenwindmolenpark ten noorden van deA7) is amper gereageerd. ,,De deurgaat steeds verder dicht”, erkentVelthuis.
Hij legt zich echter niet zonderslag of stoot neer bij de keuze van EZ.Zijn hoop is nu gevestigd op hetnieuw provinciaal bestuur. ,,Zodradat college er zit, wil ik ermee in ge-sprek. De nieuwe gedeputeerdenkunnen het omgevingsplan aanpas-sen. Misschien zit er ruimte.”In dat verband denkt hij bijvoor-beeld ook om als alternatief voorwindenergie een zonnepark aan teleggen. ,,In het onderhoud met EZheb ik dat aangegeven. Misschien iseen energiemix een optie. Deelswindmolens, deels een zonnepark.”Omdat variant 6, een windmolen-park ten noorden van het lintdorpMeeden, als belangrijkste locatie in

MUNTENDAM/WINSCHOTEN Menter-wolde lijkt een grootschalig wind-molenpark ten noorden van Mee-den alleen nog te kunnen verhinde-ren als het nieuw provinciaal be-stuur het omgevingsplan aanpast.

Menterwoldevangt bot bijEconomischeZaken

aanmerking komt, wil Velthuis opkorte termijn om tafel met collega-wethouder Laura Broekhuizen(PvdA) van de gemeente Oldambt.,Dat vind ik belangrijk, omdat in va-riant 6 een aantal windmolens opgrondgebied van Oldambt staat ge-pland. We kunnen beter goed met el-kaar optrekken dan dat we tegen-over elkaar staan.”Broekhuizen heeft op haar beurtaan EZ gevraagd of ze tijd krijgt ommet de raad van Oldambt, vertegen-woordigers van dorpsbelangen Wes-terlee, Scheemda en Oldambt Wind-molen Vrij over het windmolendos-sier te praten. ,,De raad van Oldambtmoet er officieel nog iets van vin-den. Die heeft eerder aangeven geenwindmolens op het grondgebiedvan Oldambt te willen, maar nu ligter een variant 6, waarbij Oldambt bijhet plan wordt betrokken.”Volgende maand wil EZ informa-tieavonden houden in Meeden,Scheemda en Veendam, zo heeftVelthuis te horen gekregen.
@TammoBeishuizen
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Langer winkelen in

centrum Veendamcentrum
Pieter Broesder

Tot zeker eind september zijn win-

kels in het centrum van Veendam op

zaterdag tot 18.00 uur geopend. Een

uur langer dan gewoonlijk. De On-

dernemersvereniging Veendam

Centraal (OVC) wil zo meer mensen

naar het centrum krijgen.

,,We moeten ons onderscheiden

van andere winkelcentra als Win-

schoten, Stadskanaal en Hoogezand.

Dit is een van de dingen’’, stelt OVC-

voorzitter Eildert Kielman. ,,We heb-

ben nu twee zaterdagen achter de

rug. Ik ben niet ontevreden, maar

het kan beter.’’ Hoewel er nog een

evaluatie volgt staat één ding al vast.

,,Volgend jaar doen we het weer.’’

De OVC denkt ook na over andere

opties. Zaterdag 6 en zondag 7 sep-

tember is er in het centrum het culi-

nair en cultureel evenement Pruive-

VEENDAM In de strijd om de gunst

van het winkelend publiek kan er

op zaterdag in het centrum van

Veendam een uur langer worden

geshopt. Ondernemers moeten er

nog aan wennen.

trum Veendam
‘Ik ben niet
ontevreden,
maar het
kan beter’

rij & Oetmaarkt. ,,Zondag hebben we

een koopzondag en zaterdag willen

we kijken of we aan moonlightshop-

ping kunnen doen, zodat we ook de

hele avond open zijn. En misschien

kan dat voor kerst ook.’’

Kielman wijst op een onderzoek

van onder meer MKB Nederland.

,,Het consumentengedrag veran-

dert. Mensen willen meer uitloop-

tijd en vinden het prettig als ze op de

vrije zaterdag net even meer tijd

hebben. Als ze bijvoorbeeld zater-

dagmorgen op het sportveld staan,

dan gaan veel mensen niet meer

winkelen om een uur of drie. Als ze

een uur langer tijd hebben, doen ze

dat wel, zo wijst het onderzoek uit.’’

Niet alle winkels in het centrum

en leden van de OVC doen mee. Kiel-

man: ,,De keus ligt bij de winkelier.

We kunnen natuurlijk niemand ver-

plichten mee te doen. En voor een

aantal ondernemers is het ook echt

wennen. Bovendien, een uur langer

open brengt ook allerlei kosten met

zich mee. Andere winkeliers moeten

toestemming hebben van het hoofd-

kantoor. We hopen dat ook meer van

de grote jongens als C&A, Hema en

Kruidvat meedoen.’’

De OVC-voorzitter hoopt een aan-

tal nog over de streep te trekken.

Kielman: ,,Eén ding staat vast. Willen

we de gunst van de consument hou-

den, dan moet er wat gebeuren. Star

vasthouden aan zoals het was, werkt

niet. Bovendien, we hebben te ma-

ken met leegstand. De concurrentie

is verscherpt. Mensen kopen via in-

ternet. Als winkelcentrum moet je je

goed profileren om aantrekkelijk te

blijven’’, stelt Kielman. Hij is dan ook

blij dat culturele instellingen als

Bogdike en het Veenkoloniaal Muse-

um activiteiten in het Veendammer

centrum houden.

endam
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Referendum
mogelijk in
Veendam

Oppositiepartij SP was langer voor.
Als het aan de socialisten ligt wordt,
alvorens er wordt heringedeeld met
Pekela en Stadskanaal, eerst de be-
volking naar haar mening gevraagd.
De SP kon lang geen meerderheid in
de raad achter zich krijgen om ook in
de gemeente Veendam tot een refe-
rendumverordening te komen.

Met steun van coalitiepartij Ge-
meenteBelangen (GB) en de lijst
VUK komt die verordening er toch.
,,We hebben elkaar halverwege ge-
troffen’’, zegt Christel Knot, de frac-
tievoorzitter van GB, die eerder aar-
zelingen had. ,,Mocht het nodig zijn
dan moet je een referendum kun-
nen houden. Het is raar dat de ge-
meente die mogelijkheid niet bood.
Bovendien: Pekela kent wel een der-
gelijke verordening. Het zou
vreemd zijn als burgers in de ene ge-
meente wel en in de andere gemeen-
te niet worden gevraagd.’’ Gemeen-
teBelangen kreeg de rest van de co-
alitiepartijen (CDA, ChristenUnie,
VVD en D66) niet mee. De SP wist
van de oppositie alleen VUK te over-
tuigen. De PvdA toonde zich een fel
tegenstander. PvdA-fractievoorzit-
ter Ans Grimbergen. ,,We hebben
een systeem waarbij de kiezer ons
eens per vier jaar een mandaat geeft
en afrekent bij de verkiezingen. Wij
zijn volksvertegenwoordigers en de-
mocratisch gekozen door de bur-
gers. Bij referenda over elk punt
kunnen we de verkiezingen wel af-
schaffen.’’

VEENDAM In Veendam kan onder
voorwaarden een referendum wor-
den gehouden. Met de hakken over
de sloot nam de gemeenteraad een
motie van SP en GemeenteBelan-
gen aan.
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Voor u ligt de krant waarin wij verantwoording aan u afleggen over de afgelopen 
vier jaar. Wij zijn aanspreekbaar op de dingen die wij in de afgelopen vier jaar 
hebben gedaan en natuurlijk ook voor nieuwe ideeën en voor uw suggesties. 

1- ing. Henk-Jan Schmaal 
Wethouder

2 - Christel Knot
Fractievoorzitter

3 - Job Westerhuis

Vier jaar geleden heeft u ons uw 
mandaat gegeven.  Hierbij leggen wij 
aan u  verantwoording af over wat wij  
in de afgelopen vier jaar hebben ge-
daan. In deze krant vindt u een selec-
tie van onderwerpen; er is natuurlijk 
nog veel meer gebeurd. Daarvoor kunt 
u tevens onze website raadplegen of 

gewoon contact met ons opnemen. 
Ook als u vindt dat er nog iets ont-
breekt, neem dan gerust contact met 
ons op. Wij doen het immers voor u. 
Het volledige verkiezingsprogramma 
is bij ons op te vragen of te downloa-
den op de website of via facebook.

Onze verantwoording aan ú!

Trots op wat er bereikt is… 
maar we zijn er nog niet
Wethouder Henk Jan Schmaal kijkt terug én vooruit

Bij het aantreden van het nieuwe college 
stonden we voor een grote opgave; de 
drie decentralisaties, jeugd, WMO/AWBZ 
en participatie (WWB en WSW), kwamen 
op ons af met 40% korting vanuit Den 
Haag (PvdA/VVD). De herindeling stond 
prominent op de agenda en het college 
had de ambities om de gemeente klaar te 
maken voor de toekomst. Na zes zware 
bezuinigingsrondes was het tijd om te 
gaan investeren in Veendam! 

Het bezuinigen was niet makkelijk maar 
het is gelukt! De decentralisaties zijn 
doorgevoerd en na de rimpelingen van de 
invoering kunnen we nu constateren dat 
de basis op orde is. Het besluit is geno-
men om een nieuwe campus te realise-
ren. Een plek waar ruim 2000 leerlingen 
kunnen leren en sporten. Er is inmiddels 
een start gemaakt met het herinrichten 
van het Sportpark De Langeleegte. Het 
kunstgrasveld, de eerste stap, is nagenoeg 
klaar. Het stadion krijgt weer een mooie 
nieuwe invulling waardoor het kan blijven 
bestaan. Dat is wel iets waar ik trots op 
ben.  Dat is echt bouwen aan de toe-
komst. Daarnaast is er extra geld vrijge-
maakt voor onderhoud en wordt de 
beschoeiing van de watergangen in een 
grote operatie vernieuwd. Dit kan enkel 
en alleen doordat we in de afgelopen 
jaren de financiën weer goed op orde 
hebben gebracht. We hebben in de 
afgelopen twaalf jaar zes keer bezuinigd. 
Dat is niet leuk om te doen maar ook dat 
hoort er bij als je je echt verantwoordelijk 
voor de gemeente voelt.  Het fijne is dat 
we er nu dan ook financieel goed voor 
staan en we ruimte hebben om te 
investeren.

Er is een meldpunt ingericht voor mijn-
bouwschade en er is een fonds opgericht 
voor burgerinitiatieven. Ook dicht in de 
wijken hebben we kunnen investeren. Er 
is veel extra geld beschikbaar gesteld voor 
speeltuinen. Ook de voorzieningen 
hebben, zoals afgesproken in het coalitie-
akkoord, een impuls gekregen. Tropiqua is 
gemoderniseerd en er is geïnvesteerd in 
van Beresteyn. Het centrum staat onder 
druk; ook in Veendam is er leegstand. 

Daarom hebben we een leegstandsveror-
dening vastgesteld en wordt er eindelijk 
begonnen met het aanpakken van het 
Veenlustplein. Daarmee zijn we er nog 
niet. Er moet nog veel meer gebeuren, er 
moet een subsidie komen om winkels te  
verplaatsen naar het centrum, de Prome-
nade en het Promenadepad moeten 
worden aangepakt en het Kerkplein zal 
anders moeten worden ingericht. Maar 
dat is iets voor de komende periode.

De belangrijkste en enige duurzame 
oplossing voor armoede is werk. Daarom 
heb ik in de afgelopen periode veel 
energie gestopt in gesprekken met 
bedrijven, om te kijken wat ze nodig 
hebben om verder te kunnen groeien en 
om bedrijven naar Veendam te halen.
Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat 
een groot productiebedrijf zijn oog heeft 
laten vallen op Veendam. In augustus 
heeft het bedrijf een bouwaanvraag 
ingediend. Er wordt nu gewerkt aan de 
laatste puzzelstukjes om de financiering 
rond te krijgen. Het zou fantastisch zijn 
als we dat binnenkort kunnen afronden. 
Dan gaat het meteen om honderden 
banen. Het is veel werk en het is van de 
lange adem, maar daar krijg ik energie 
van! Ook praten we inmiddels met grote 
buitenlandse partijen voor een vestiging 
in Veendam.
Los van de nieuwe bedrijven groeien de 
bestaande bedrijven ook fors. Dat is goed 
voor Veendam en goed voor de hele regio. 
Daarvoor hoef je niet heringedeeld te zijn.

Herindeling was een lastig dossier. Ik heb 
in mijn rol als vicevoorzitter van de VGG 
(Vereniging Groninger Gemeenten) in de 
begeleidingscommissie gezeten van de 
commissie Jansen, die zich heeft gebogen 
over de herindeling in de provincie. Door 
het politieke proces is er een tweede 
rapport opgeleverd. Ik geloof oprecht dat 
de laatste keuze die voorlag, een fusie 
met Pekela en Stadskanaal echt een 
onverstandige keuze is.

Over deze en nog veel meer onderwerpen 
leest u in deze krant de standpunten van 
GemeenteBelangen. Een grote groep 

enthousiaste mensen, met verschillende 
achtergronden, die één doel hebben; 
doen wat voor de gemeente Veendam en 
haar inwoners het beste is! Het is een 
club mensen waar ik erg trots op ben.

De afgelopen vier jaar is er goed en op 
een ontspannen manier samengewerkt. 
Waar iedereen zijn volwaardige inbreng 
had en heeft. Een College met een kleine 
meerderheid kan enkel functioneren 
wanneer er sprake is van wederzijds 
respect. 

In deze krant kunnen we niet alles 
uitputtend behandelen. Mocht er dus 
nog iets zijn waar u vragen over heeft, 
laat het ons dan gerust weten. We gaan 
graag met u in gesprek.

Goed bezig      Stem Lijst 1

Onze top 20  
voor de komende 
4 jaar!
•   Geen gemeentelijke herindeling met 

Pekela en Stadskanaal.
•   Beter onderhoud van groen en vijvers.
•   Maximale inzet om werkgelegenheid  

te creëren in Veendam.
•   Gratis inleveren van groen- en  

snoeiafval bij het brengstation.
•   Aanpak winkelcentrum Wildervank  

en kruising met het Oosterdiep.
•   Alle schade als gevolg van gas- en 

zoutwinning moet vergoed worden. 
•   Betaalbare en toegankelijke huisvesting 

voor iedereen, dus ook voor jongeren.
•   Behoud van voorzieningen in de hele 

gemeente (sport, zwembad, buurthuizen, 
speeltuinen etc.).
•   Iedereen telt mee en moet kunnen 

deelnemen aan de samenleving.
•   Cultuur, recreatie en toerisme zijn 

belangrijk voor Veendam en moeten 
verder worden ontwikkeld.
•   24-uurs huisartsenpost in Veendam,  

ook in de weekenden.
•   Het leer- en sportpark De Langeleegte 

geeft de jeugd de beste kansen voor  
de toekomst.
•   GB blijft tegen windmolens langs de 

N33, maar ondersteunt verdere 
initiatieven van duurzame energieop-
wekking.
•   Ook glasvezel in het buitengebied  

zoals in Wildervanksterdallen.
•   Geen ondergrondse opslag van afval, 

zoals kernafval en CO
2
.

•   Goede ondersteuning voor verenigingen, 
wijk- en dorpsbeheer.
•   Investeren in een bruisend en  

aantrekkelijk centrum.
•   Zorg moet voor iedereen  

toegankelijk zijn.
•   Doorontwikkeling van Borgerswold, 

recreatie rond het Langeboschmeer. 
•   Bij de gemeente Veendam moet de 

nadruk liggen op kostenbeheersing en 
niet op het verhogen van inkomsten ten 
laste van onze inwoners.

STEM
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4 - ing. Rudolf Feijen 5 -Martine Zweerts de Jong 6 - Nick van Woerkom

Goed bezig      Stem Lijst 1

 Er is geen enkele wetenschappelijke 
onderbouwing van de te behalen 
voordelen van een herindeling gepubli-
ceerd. Wel is er wetenschappelijk 
onderzoek verricht door de heren Allers 
en Geertsema in 2014, hieruit blijkt dat 
herindelen in het geheel niet de 
financiële voordelen zal bieden zoals 
vaak wordt gedacht. 
 De huidige herindelingsplannen vinden 
hun oorsprong in een bezuinigingstaak-

stelling van de landelijke overheid, 
waarbij duidelijk is aangegeven dat het 
streven gericht is om te komen tot 
nieuwe gemeenten met inwonersaan-
tallen zo rond de 100.000. De Rijksover-
heid heeft minder kosten aan een 
gemeente van 100.000 dan aan twee 
van 50.000. Als rechtvaardiging werd 
genoemd de taken die vanuit het rijk 
naar de gemeenten toe zouden komen. 
In de praktijk blijkt echter dat gemeen-
ten elkaar opzoeken en samenwerken 
daar waar dat verstandig is. Zoals ook 
gebeurt met de overheveling van 
zorgtaken naar de gemeenten. 

Gemeentebelangen tegen herindeling
Herindeling met Pekela én Stadskanaal is onverstandig

De commissie Jansen heeft op verzoek 
in het recente verleden een tweetal 
rapportages geleverd om te komen tot 
een “logische” herindeling van de 
gemeenten binnen onze provinciegrens. 
In de eerste rapportage (Jansen 1) gaf 
Jansen aan dat men sterker moest 
maken wat sterk is. Het streven was een 
sterke industriegemeente van Hooge-
zand-Sappemeer, Veendam, Menter-
wolde en Slochteren. En omdat er al zo 

goed werd samengewerkt met Pekela 
kon deze er ook wel bij. De gemeente-
raad van Veendam heeft dit onderschre-
ven en was bereid dit verder te bekijken. 
Oldambt, Stadskanaal, Vlagtwedde, 
Bellingwedde en eventueel Pekela 
zouden dan een grote plattelandsge-
meente worden. Dit rapport stuitte 
echter op veel politieke bezwaren bij de 
gemeenten in onze provincie, waaronder 
Hoogezand, Menterwolde, Slochteren en 
Oldambt. Dit om verschillende redenen. 
Oldambt was bang geen industrie meer 
te krijgen en Hoogezand was vooral 
bang voor concurrentie uit Veendam. 

Dit is best een vreemde gedachte. Net 
alsof mensen andere dingen gaan doen 
of in andere plaatsen hun boodschap-
pen zullen halen als er een andere naam 
op het blauwe plaatsnaambord staat. 

Zoals het gaat in overheidsland kwam er 
een tweede rapport “Grenzeloos 
Gunnen 2”. Vol verbazing staat daarin te 
lezen dat Veendam de ‘motor’ zou 
moeten zijn voor de rest van Oost-
Groningen. Alsof mensen de afstand 
naar Veendam enkel kunnen overbrug-
gen als deze onderdeel uitmaakt van 
dezelfde gemeente.  Kennelijk moet er 

een herindeling komen waarbij het hoe 
en het waarom van ondergeschikt 
belang is. Oldambt mocht zelfstandig 
blijven en de fusie van Vlagtwedde en 
Bellingwedde tot de nieuwe gemeente 
Westerwolde (met 25.000 inwoners 
kleiner dan Veendam) werd door de 
provincie goedgekeurd.  Wat overblijft is 
een mogelijke fusie van Veendam, Pekela 
en Stadskanaal. Deze mogelijkheid is 
verder onderzocht door het adviesbu-
reau ‘Berenschot’.

Het adviesrapport van “Berenschot” 
geeft aan dat Veendam en Stadskanaal 
gezond genoeg zijn om voorlopig 
zelfstandig te blijven. Dit geldt overigens 
niet voor Pekela.

Het is nu ruim een jaar geleden dat we als fractie tegen de voorgestelde ge-
meentelijke fusie met Stadskanaal en Pekela hebben gestemd. De provincie 
heeft vlak voor de kerst aangegeven dat zij hierover na de gemeentelijke verkie-
zingen een besluit wil nemen. Reden voor ons om nogmaals de overwegingen 
van onze partij om het nee-stemmen als de beste oplossing voor de gemeente 
Veendam te zien uit te leggen.

Verder geeft het bureau aan dat een 
fusie tussen de drie gemeenten wel zou 
kunnen en wellicht zorgt voor meer 
bestuurlijke slagkracht. Doordat er 
minder overlegd hoeft te worden en er 
meer ambtenaren zijn. Maar is dat dan 
ook een goede en een logische keuze 
voor Veendam?

In het rapport wordt melding gemaakt 
van de ‘innerlijke tegenstrijdigheid’ 
binnen de gemeente Pekela. Van 
oudsher is Oude Pekela georiënteerd op 
Winschoten en Nieuwe Pekela op 
Stadskanaal en Veendam. Door deze 

tegenstelling is Pekela moeilijk te 
besturen volgens de onderzoekers.

Bijzonder hieraan is dat de onderzoe-
kers niet hebben gezien dat Veendam 
georiënteerd is op de stad Groningen 
(hemelsbreed op 23 kilometer) en dat 
Stadskanaal meer georiënteerd is op 
Emmen (hemelsbreed ook op 23 
kilometer). Tevens heeft het CBP dit al 
eerder onderzocht en geconcludeerd.  
Recentelijk kwam dit ook weer naar 
voren uit een, in opdracht van de 
provincie uitgevoerd, koopstromenon-
derzoek. Hierdoor zijn er verschillende 
investeringsagenda’s met eigen prioritei-
ten.

Bron: CPB
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Fabel; Geld voor zorg wordt uitgeven 
aan pleinen.
Feit; Al het geld dat voor zorg binnen-
komt wordt enkel en alleen uitgegeven 
aan zorg, als er geld over is wordt dat 
gereserveerd voor zorg, dat is inmiddels 
ruim 2 miljoen. 

Fabel; Sinds de overgang van de 
zorgtaken naar de gemeente is het een 
puinhoop in de zorg. Feit; Na enige 
rimpeling in het invoeringsjaar is het 
vrij goed ingeregeld. In 2017, 3019 
aanvragen behandeld daarvan zijn 23 
bezwaren ingediend en 4 gegrond 
verklaard en 3 gedeeltelijk gegrond. 

Fabel; Door het bestemmingsplan aan 
te passen mag Nedmag meer zout/
magnesium winnen. Feit; De vergun-
ning voor de hoeveelheid zout/magne-
sium wordt afgeven door het Ministerie 
en hierop wordt op toegezien door 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Fabel; Veendam heeft onvoldoende 
bestuurskracht. Feit;Veendam heeft 
een stabiel bestuur en een ambtelijke 

organisatie die groter is dan bijvoor-
beeld Oldambt en kan de taken prima 
aan.

Fabel; Het armoedebeleid is afgebro-
ken in de afgelopen vier jaar.
Feit; Het beleid is niet versoberd, het is 
zelfs verruimd in de afgelopen vier jaar

Fabel; Grote bedrijven praten enkel 
met grotere gemeenten.
Feit;  We spreken nu al met grote 
buitenlandse (soms wereldspelers) over 
een vestiging in Veendam. Bedrijven 
kijken naar de plek, ontsluiting en 
voorzieningen, niet naar de grootte van 
de gemeente.

Fabel; GemeenteBelangen wil koste 
wat het kost autoverkeer in de Kerk-
straat. Feit; Uit het platform De 
Nieuwe Winkelstraat is deze aanbeve-
ling gedaan. Met pandeigenaren, 
ondernemers en de Rabobank is 
afgesproken dat we dit gaan onderzoe-
ken. Inmiddels heeft het eerste gesprek 
plaatsgevonden met ondernemers, 
omwonenden en gemeente.

7 - Bert Huizenga 8 - Bert Kraan 9 -Nico Zweerts de Jong

Goed bezig      Stem Lijst 1

Het is al meerdere jaren een goed 
gebruik dat onze nieuwe bewoners een 
extra warm welkom krijgen in de vorm 
van een ontvangst in de raadzaal van ons 
gemeentehuis, met aansluitend een 
rondrit langs kenmerkende locaties in 
onze gemeente. Het college zorgt per 
toerbeurt, tijdens de rondrit en in de 
raadzaal, voor een uitleg omtrent de 
historie van onze gemeente. Dit wordt 
door de deelnemers altijd zeer gewaar-

deerd. Tweemaal per jaar, in het voor- en 
najaar, vindt dit leuke evenement plaats. 
Tevens maken de deelnemers, die uit alle 
windstreken komen, kennis met de 
gemeenteraadsleden. Vaak horen we van 
de aspirant Veendammers dat dit 
welkom als uniek wordt ervaren en daar 
zijn wij als GemeenteBelangen blij mee.

Voor GemeenteBelangen is het waarde-
vol om dit initiatief voort te zetten.

Herindelen betekent volgens de onder-
zoekers dat de kwaliteit van de ambte-
lijke organisatie in het algemeen zal 
gaan toenemen, aangezien er in een 
grotere organisatie meer betaald kan 
worden. Het is echter sterk te betwijfe-
len of dit ook het geval zal zijn. Een 
herindeling kan niet zomaar zonder slag 
of stoot leiden tot een kwalitatieve 
opwaardering.  Immers, de huidige 
ambtelijke medewerkers hebben 
rechten opgebouwd die altijd juridisch 
te respecteren zijn. Het in het vooruit-
zicht gestelde bedrag van 10.000.000 
euro aan frictiekosten voor deze herin-
deling is daartoe ontoereikend. Dit 
veronderstelt namelijk dat de proble-
men na drie jaar opgelost zouden zijn.
De gemeente Veendam heeft het 
afgelopen decennium met een vooruit-
ziende blik ingespeeld op het hebben en 
houden van een gezonde financiële 
begroting. Door de zes bezuinigingsron-
des in de afgelopen twaalf jaar is de 
huidige situatie van de begroting zeer 
stabiel. Het valt te constateren dat de 
overige twee gemeenten duidelijk 
achterblijven met hun ambities om te 
komen tot een gezonde financiële 
huishouding. Moeilijke ingrepen die 
Veendam al heeft gedaan zijn daar 
achterwege gebleven. Het is jammer dat 
de rapportage van Berenschot hierin 
onduidelijk blijft, maar wel aangeeft dat 
er in alle drie de gemeenten sprake is 
van een voldoende draagkrachtige 
situatie. 

Nu herindelen met Pekela en Stadska-
naal betekent voor Veendam dat de 
eerder voor de hand liggende fusie met 
gemeenten in noordwestelijke richting 
voor altijd een illusie zal blijven. En dat 
terwijl de noodzaak voor een herindeling 
voor Veendam op dit moment ontbreekt.

Een herindeling is iets voor wellicht de 
komende veertig jaar. Het moet dus 
zorgvuldig! GemeenteBelangen heeft 
daarom de opvatting, dat we ons nu 
niet moeten laten leiden door de 
emotie en de waan van de dag, maar 
dat we zouden moeten wachten tot de 
stof in Midden Groningen is neerge-
daald en dan bezien of de stap naar 
West nog logisch is. 

Kan de provincie het opleggen?
De provincie kan ingrijpen als er sprake 
is van bestuurlijke onstabiliteit, financi-
ele wanorde en als een gemeente 
verweesd is, dus als de gemeente te 
klein blijft tussen twee grote gemeen-
ten in. Dat is de motivatie voor de 
provincie om nu in te grijpen bij Haren.

Veendam is bestuurlijk stabiel, is 
financieel gezond en is niet verweesd. 
Bovendien heeft Veendam een ambte-
lijke organisatie die groter is dan die 
van het Oldambt en is Veendam 
zelfstandig nog groter dan de onlangs 
nog goedgekeurde nieuwe gemeente 
Westerwolde. Er is geen enkele reden 
om nu uit een paniekreactie te gaan 
herindelen.

De Provincie heeft aangegeven de 
uitslag van de gemeenteraadverkiezin-
gen in Veendam te volgen, dit  in de 
hoop dat een nieuwe samenstelling van 
de raad misschien meer draagvlak voor 
herindelen teweeg zal brengen. Ge-
meenteBelangen zal ten allen tijde een 
voorstel tot herindelen kritisch blijven 
beschouwen. We zullen alleen gaan 
instemmen wanneer onomstotelijk is 
vast komen te staan dat dit voor de 
gemeente Veendam, ook op de langere 
termijn, de juiste keuze is.

Rondrit voor nieuwe 
bewoners; een  
traditie is geboren

Fabels & Feiten
In de tijd rondom de verkiezingen zijn er altijd partijen die een soort angstbeeld 
willen neerzetten om zo te komen met de oplossing voor een probleem dat er 
niet is… We hebben een selectie gemaakt van de meest gehoorde fabels. 



6

10 - Menne Bos 11 - Cor Huis 12 - Carolien  
Weber-Groenewold

Goed bezig      Stem Lijst 1

Fossiele brandstoffen raken een keer op. Daarom is het belangrijk om nu na 
te denken over vormen van en plaatsen voor alternatieve energie. Het terrein 
langs de Industrieweg is hier uitermate geschikt voor. Dit terrein kan namelijk 
niet worden ingericht voor normale bedrijvigheid omdat door de geluidscon-
touren de ontwikkeling van Dallen 2 dan zal worden belemmerd. 

Het zonnepark dat inmiddels is aange-
legd bestrijkt ongeveer zestien hectare, 
waarop ruim 53.812 zonnepanelen zijn 
geplaatst. Dit levert 13,5 megawatt 
energie op, genoeg voor ongeveer 
vierduizend huishoudens. Met het park is 
een totale investering gemoeid van ruim 
13,5 miljoen euro die worden opgebracht 
door de initiatiefnemers.

Op dit moment wordt onderzocht waar 
nog meer plekken logisch en geschikt 

zouden zijn voor grootschalige zonnepar-
ken. GemeenteBelangen wil, in overleg 
met de andere overheden, kijken hoe het 
verplicht kan worden dat de opgewekte 
energie geleverd wordt aan de direct 
aanwonenden. Nu is het net aan welke 
partij de subsidie wordt toegekend 
zonder dat daar afspraken over verplichte 
levering tegenover staan. De duurzame 
energie wordt nu ‘gewoon’ verhandeld.

Zonnepark

Een plek waar straks 2200 leerlingen naar 
school gaan in een sportomgeving.
 “De teloorgang van de SC Veendam in 
2013 was een dieptepunt in de afgelo-
pen jaren. Dat was een harde maar een 
kennelijk niet te voorkomen klap. Dan 
kunnen we twee dingen doen; het 

De jeugd heeft de toekomst
De WP en het Ubbo Emmius gaan samen in de nieuwe campus

stadion slopen of kijken hoe het een 
passende functie kan krijgen, zodat het 
ook voor de toekomst behouden kan 
blijven. We hebben gekozen voor dat 
laatste.” aldus GB wethouder Henk Jan 
Schmaal.

De WP en het Ubbo Emmius gaan straks 
samen en vinden hun onderkomen in de 
nieuwe campus. Nieuwbouw, op het 
huidige hoofdveld van Veendam 1894, 
die voldoet aan nieuwste wensen en 
eisen. Ook het bestaande hoofdgebouw 
aan de Raadsgildenlaan zal worden 
gemoderniseerd, zodat de gebouwen 
komende twintig tot dertig jaar weer 
mee kunnen. 

Inmiddels is er ook een begin gemaakt 
met het aanleggen van een kunstgras-
veld, de onderbegroeiing wordt verwij-
derd, zodat er meer zicht ontstaat naar 
de andere velden. Tevens wordt het 
parkeerterrein uitgebreid. De staantribu-
nes zijn inmiddels verwijderd en het veld 
wordt klaar gemaakt voor gebruik als 
nieuw hoofdveld van voetbalvereniging 

Mensen trekken naar kernen waar de voorzieningen op orde zijn, waar kinde-
ren veilig en goed kunnen opgroeien, waar je kunt ontspannen en werken en 
waar je gezond oud kunt worden. Het is daarom voor Veendam ook belangrijk 
om te investeren in het onderwijs. Een van de belangrijkste speerpunten van 
het afgelopen collegeprogramma was dan ook de realisatie van de sport- en 
leercampus. 

Veendam 1894.  Wielervereniging De 
Stormvogels en Judoclub Veendam zullen 
hun intrek nemen in het stadioncomplex 
naast de nieuwe gebruikers WS Boot-
camp en de ZE Sport van de Kompanjie. 
De nieuwe wielerbaan zal straks onder-
deel gaan uitmaken van het complex, net 
als een sport- en spelplein aan de 
achterkant van de noord-tribune. 

Voor de school is het plan van eisen 
inmiddels helder en is het bouwmanage-
ment voor de nieuwbouw aanbesteed. 
De plannen worden nu verder uitgewerkt. 
In het najaar zal duidelijk zijn wie wat 
gaat bouwen. Het sporttechnische 
gedeelte zal in 2019 klaar zijn. De school 
zal volgens planning in 2021 worden 
opgeleverd.
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13 - Grieto Visser 14 - Anneke Bos-Teune 15 - Koos Bouwman

Goed bezig      Stem Lijst 1

Als het nu gaat om het doorgeven van 
bedrijfsgegevens of studeren, bijna alles 
gaat tegenwoordig via het internet. 
Laat staan de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van digitale televisie. 
Veendam is bijna helemaal voorzien 
van glasvezel en daar zijn we trots op. 
Maar als het aan GemeenteBelangen 
ligt zal ook het buitengebied moeten 
worden ontsloten met glasvezel. 
Doordat er relatief minder mensen 
wonen in het buitengebied is het 

gebied voor kabelaars commercieel niet 
interessant. Daarom is een aansluiting 
op het glasvezelnet voor de bewoners 
van het buitengebied domweg onbe-
taalbaar. GemeenteBelangen doet de 
toezegging om daarbij de helpende 
hand uit te steken en het laatste zetje 
in de goede richting te geven, zodat de 
bewoners in het buitengebied binnen-
kort ook gewoon worden aangesloten 
op glasvezel voor een redelijke prijs.

Wildervanksterdallen 
aan het lijntje?

In de verkiezingskrant van 2014 hebben we u breed geïnformeerd over onze 
standpunten met betrekking tot de geplande plaatsing van windmolens langs 
de N33. Er is in vier jaar tijd op dit vlak veel gebeurd. GemeenteBelangen heeft 
vanaf het prille begin het standpunt uitgedragen om per saldo niet tegen wind-
molens te zijn, maar wel tegen plaatsing nabij bebouwing. 

Hoe zat het ook alweer?
Onze landelijke overheid heeft destijds 
doelen gesteld om te komen tot meer 
opwekking van alternatieve energie met 
als doel toe te werken naar de klimaat-
doelstellingen, zoals die in het verdrag 
van Kyoto zijn opgenomen eind vorige 
eeuw. Dat betekent dus dat er in 
Nederland steeds meer plaatsen zijn 
waar windmolens en zonneparken zijn 
ingericht om deze doelen te behalen. 
Ook in de provincie Groningen zien we 
op meerdere plaatsen windmolens 
verrijzen en er liggen inmiddels meer-
dere plannen om te komen tot het 
inrichten van zonneparken. 

Vanaf begin 2000 heeft het provinciaal 
bestuur een drietal gebieden in onze 
provincie aangemerkt als geschikt voor 
de plaatsing van windmolens. Eén van 
deze locaties is het gebied bij de N33 
nabij Veendam en Meeden. Een gebied 
waarvan we weten dat er voor een 
eventuele plaatsing van windmolens 
weinig draagvlak is. Bovendien zijn er 
betere alternatieven aangegeven. Dit 
heeft alles te maken met de plaats van 
de molens (ter grootte van een tip-
hoogte van bijna tweehonderd meter) 
nabij de voornamelijk lintbebouwing 
van Veendam en Meeden langs de N33 
en de A7. Het provinciebestuur kwam 
met een zestal voorstellen van inpas-
singsvarianten waaruit de gemeentebe-
sturen van Veendam en Menterwolde 
de minst slechtste konden kiezen. Alle 

varianten gaven een inpassing van de 
windmolens te zien uitgestrekt vanaf 
de Wildervanksterdallen tot aan de A7 
met een uitloop in oostelijke richting. 
In alle gevallen is de situering gewoon-
weg te dicht op de bebouwing. 

Het Rijk gaat uit van een geluidhinder, 
gemiddeld over een jaar, op de gevel 
van de woning  van 47 decibel. Dat 
komt in de praktijk neer op een afstand 
van 450 meter. In 2008 hebben we al 
aan de RUG gevraagd wat een goede 
afstand zou zijn tot de eerste woning, 
zodanig dat er sprake is van ‘aanvaard-
bare hinder’. Het antwoord was hierop 

33 decibel, wat neer komt op 1500 tot 
2000 meter. Een afstand die bijvoor-
beeld Denemarken en Australië al 
hanteren. Ook in Duitsland ervaart men 
de negatieve gevolgen van windmolens 
die te dicht op de bebouwing  staan. 

Het is ons college uiteindelijk, met een 
stevige inbreng van onze wethouder 
Henk Jan Schmaal, gelukt om de 
afstand op circa 900 meter te krijgen, 
dat is ongeveer 37db. Dit lijkt nu het 
meest haalbare.

De provincie heeft ook nog een zesde 
variant voorgesteld; de  windmolens 
zouden dan geplaatst gaan worden 
langs de A7, waarbij de inwoners van 
Veendam van alle eventuele overlast 
verlost zouden zijn en waarbij de 

Tegen windmolens langs de N33
Gemeentebelangen kruist de degens met de Provincie

inwoners van Meeden niet meer belast 
zouden zijn zoals bij de eerdere varian-
ten, dit door een meer uitgerekte 
plaatsing te plannen. De gemeente 
Menterwolde heeft zich hier fanatiek 
tegen verzet onder aanvoering van 
toenmalig wethouder Lian Feenstra (SP), 
de huidige kandidaat wethouder van 
Veendam. Echter na de verkiezingen van 
de Provinciale Staten bleek dat het 
nieuwe college van Gedeputeerde 
Staten en de verantwoordelijk gedepu-
teerde mevr. Homan (Groen Links) geen 
besluit durfden te nemen. 

Nu is Meeden niet van de overlast af, 
sterker nog, ze worden ingesloten en is 

de overlast verspreid richting Zuidwen-
ding en Ommelanderwijk. 

Gemeentebelangen betreurt de gang 
van zaken zeer, maar kan wel constate-
ren dat er alles aan gedaan is om het 
e.e.a. bij te stellen.  Dat is dus niet 
gelukt; zo eerlijk moeten we wel zijn. Er 
is echter een klein pluspuntje: de 
eventuele windmolens die er gaan 
komen zijn absoluut stiller dan de 
exemplaren die aanvankelijk gepland 
stonden. Uiteraard ondersteunen we als 
gemeente juridisch nog wel particulie-
ren in de strijd tegen de plaatsing, 
aangezien de gemeenten zelf door het 
Rijk juridisch buitspel zijn gezet.
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Wethouder financiën,  
ruimtelijke ontwikkeling, economische zaken, 
grondbedrijf, sport en recreatie

interesse in de politiek kwam door:
Nico Zweerts de Jong en mijn vader

mijn drijfveer:
Open staan voor anderen. Oprecht zaken 
willen verbeteren, dingen tot stand willen 
brengen en het verschil willen maken…  
voor anderen. Wars van valse beloftes.

mijn levensmotto:
Het is niet het probleem zelf dat het je 
lastig maakt, maar hoe je er tegenaan kijkt.

mijn interesses:
Mijn jongens, Milan en Florens! Verder 
sporten; squash, tennis, duiken, hardlopen 
en reizen.

Vestigingsmanager Uitzendorganisatie 

interesse in de politiek kwam door:
Via familie met de paplepel ingegoten. 
mijn drijfveer: Oprechtheid: je bent 
gekozen door de kiezer en je bent er 
voor de kiezer! 
mijn levensmotto: Meer voor elkaar 
doen, meer delen en elke dag het beste 
er van maken! 
mijn interesses: Reizen, tijd voor 
familie, theater en bioscoop en… 
lekker eten.

Trafficmanager Provincie Drenthe

interesse in de politiek kwam door: 
Mijn vader
mijn drijfveer: Trots op Veendam en 
Oost Groningen. 
mijn levensmotto: Wie goed doet, 
goed ontmoet.
mijn interesses zijn: Mijn gezin,  
familie, the Blokes en feestjes geven.

Organisator koopavondconcerten

interesse in de politiek kwam door: 
Via de ledenvergadering van GB. mijn 
drijfveer: Als volksvertegenwoordiger 
een mensen-mens zijn. mijn levens-
motto: Mensen zijn het waard om je 
voor in te zetten.
mijn interesses: Muziek, organisatie van 
concerten, liedjes in het Gronings 
vertalen, en genieten van het leven.

Educatief Adviseur

interesse in de politiek kwam door:
Moord op Kennedy. 
mijn drijfveer: Interesse in de ander. 
mijn levensmotto: Mijn glas is nooit 
halfleeg, maar halfvol! 
mijn interesses: Motorsport, sport, 
muziek en… fotografie.

Docent

interesse in de politiek kwam door:  
Het in mijn buurt opzetten van een 
jeugd-ontmoetingsplek. Hierna politiek-
actief geworden. mijn drijfveer: Dat ik 
benaderbaar en aanspreekbaar ben en dat 
ik oor en oog voor een ander heb.
mijn levensmotto: Dingen doen en 
aanpakken! mijn interesses: Autosport, 
motorsport en wandelen met mijn hond.

Oud ondernemer en vrijwilliger

interesse in de politiek kwam door:
De herindeling van Wildervank.
mijn drijfveer: Dat het prettig wonen  
is in Veendam. 
mijn levensmotto: Niets is onmogelijk; 
begin bij jezelf.
mijn interesses: Golf, zwemmen,  
voetbal, muziek en toneel.

Programmaregisseur Waddenfonds

interesse in de politiek kwam door: 
Het op openbare bijeenkomsten geven 
van je eigen mening en verdedigen. mijn 
drijfveer: Bestuurlijke stabiliteit en rust. 
mijn levensmotto: Actieve inbreng in je 
lokale omgeving, afgewisseld met tijd 
om te genieten. mijn interesses: Water-
sport, waterhuishouding en klimaat, 
jagen, het Waddengebied en Integraal 
Bestuur.

Docent

interesse in de politiek kwam door:
Het feit dat landelijke partijen minder 
oog voor de lokale politiek hebben.
mijn drijfveer: Rust. 
mijn levensmotto: Zunder waark  
gain hunneg. 
mijn interesses: Geschiedenis, voetbal, 
cabaret, soul-, jazz- en bluesmuziek.

Vrijwilliger

interesse in de politiek kwam door:
Mijn studie in Nijmegen.
mijn drijfveer: Vertrouwen en  
zekerheid en enthousiasme om iets  
tot stand te brengen. 
mijn levensmotto: Altijd er het  
beste van maken. 
mijn interesses: Sport, natuur en 
verkeersveiligheid.
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Wat hebben we bereikt?
We zijn nog lang niet klaar, maar het resultaat mag er zijn…

Onze top 20 voor 
de komende 4 jaar!
•   Geen gemeentelijke herindeling met Pekela en Stadskanaal.
•   Beter onderhoud van groen en vijvers.
•   Maximale inzet om werkgelegenheid te creëren in Veendam.
•   Gratis inleveren van groen- en snoeiafval bij het brengstation.
•   Aanpak winkelcentrum Wildervank en kruising met het Oosterdiep.
•   Alle schade als gevolg van gas- en zoutwinning moet vergoed worden. 
•   Betaalbare en toegankelijke huisvesting voor iedereen, dus ook voor jongeren.
•   Behoud van voorzieningen in de hele gemeente (sport, zwembad,  

buurthuizen, speeltuinen etc.).
•   Iedereen telt mee en moet kunnen deelnemen aan de samenleving.
•   Cultuur, recreatie en toerisme zijn belangrijk voor Veendam en moeten  

verder worden ontwikkeld.
•   24-uurs huisartsenpost in Veendam, ook in de weekenden.
•   Het leer- en sportpark De Langeleegte geeft de jeugd de beste kansen  

voor de toekomst.
•   GB blijft tegen windmolens langs de N33, maar ondersteunt verdere  

initiatieven van duurzame energieopwekking.
•   Ook glasvezel in het buitengebied zoals in Wildervanksterdallen.
•   Geen ondergrondse opslag van afval, zoals kernafval en CO

2
.

•   Goede ondersteuning voor verenigingen, wijk- en dorpsbeheer.
•   Investeren in een bruisend en aantrekkelijk centrum.
•   Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.
•   Doorontwikkeling van Borgerswold, recreatie rond het Langeboschmeer. 
•   Bij de gemeente Veendam moet de nadruk liggen op kostenbeheersing  

en niet op het verhogen van inkomsten ten laste van onze inwoners.

In de afgelopen raadsperiode heeft het 
kabinet VVD-PvdA de Participatiewet 
ingevoerd. Deze wet had tot doel om de 
werkvoorzieningsschappen en sociale 
werkplaatsen in ons land af te bouwen. 
Deze wet is ingegeven door de rijksbezui-
nigingsdrift en veronderstelt dat de vele 
instromers met een lichte arbeidsbeper-
king passend werk zouden kunnen 
vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Om 
het e.e.a. kracht bij te zetten is met 
ingang van 2016 meteen de subsidie-
geldstroom vanuit Den Haag fors 
gekrompen. Ook was het vanaf dat 
moment niet meer mogelijk om de 
daarvoor in aanmerking komende 
mensen binnen de oude normen in te 
laten stromen in het SW-bedrijf. Gebeur-
de dit wel dan was de financiering 
hiervan geheel voor rekening van de 
desbetreffende gemeente. 

In Oost-Groningen is het aantal mensen 
dat werkt in een SW-bedrijf (bijvoor-
beeld Wedeka) viermaal zo hoog als het 
landelijk gemiddelde, dit als gevolg van 
het feit dat het negatieve effect van de 
bezuiniging in de onze regio veel meer 
voelbaar is dan in vergelijking met 
bijvoorbeeld Twente of Flevoland. Alle 
hens aan dek dus om deze doelgroep aan 
werk te blijven helpen.

Een aantal Oost-Groninger gemeenten, 
waaronder de gemeente Veendam, heeft 
daarom een nieuwe “werkvoorzienings-
schaporganisatie” opgericht zoals 
beschreven in het akkoord van Westerlee.  
Na enkele maanden van overleg met de 
overige gemeenten werd duidelijk dat 
over de aansturing van het nieuwe 
SW-bedrijf verschil van inzicht bestaat 
tussen de betrokken gemeenten. Veen-
dam en Stadskanaal hebben ervoor 
gekozen om niet aan de leiband van de 
staatssecretaris te gaan lopen. Wat 
waren de redenen? 

Het nieuwe voorgestelde SW-bedrijf, 
zoals deze wordt beoogd door de andere 
(Synergon-) gemeenten zou meer los 
komen staan van de gemeenten. Het 
wordt een zelfstandige organisatie met 
een zelfstandige top die moeilijk aan te 

Werken aan werk
Een passende oplossing voor iedereen

sturen is. De gemeenten, en dus haar 
inwoners, blijven echter nog wel verant-
woordelijk voor de tekorten die aange-
vuld moeten worden.

Ook het succesvolle model van werken 
met de zgn. Trainings- en Diagnose 
Centra (TDC) wordt in de nieuwe 
organisatie niet meer aangestuurd door 
de gemeenten. Juist deze TDC-aanpak 
staat garant voor een goede score van 
uitplaatsing. 

En dan was er nog de grote worst van 
ongeveer 18 miljoen euro die door mevr. 
Jetta Klijnsma (PvdA), na de enorme 
structurele bezuiniging, werd voorgehou-
den. Het grote subsidiebedrag, dat op 
tafel zou komen bij de oprichting van het 
nieuwe SW-bedrijf in Oost-Groningen. 
Wat er niet bij verteld wordt is dat dit 
enkel geldt voor de vergoeding van de 
extra gemaakte kosten en dat dit een 
maximumbedrag is. Je zult dus eerst geld 
moeten uitgeven voordat je het terug 
krijgt. En dan wel kleuren binnen de 
lijntjes van de staatsecretaris. Nieuwe 
tekorten van de nieuwe organisatie,  waar 
geen gemeentelijke sturing meer op is, 
worden niet vergoed en komen ten laste 
van de gemeente. 
We gaan deze grote kosten niet maken 
omdat de tot dusver gekozen route 
volgens de TDC-aanpak zijn vruchten 
afwerpt. Hoewel er natuurlijk nog maar 
voor een betrekkelijk korte tijd sprake is 
van deze nieuwe werkwijze, is er inmid-
dels met duidelijk meetbare gegevens 
aan te tonen dat er sprake is van succes. 
Het aantal mensen dat gebruik maakt 
van de TDC gedurende 2017 is bijna 
gelijk aan het aantal mensen dat weer 
uitstroomt. De werkzoekenden vinden 
zowel deeltijd- als voltijdbanen. Natuur-
lijk speelt de aantrekkende economie 
hierin ook een rol.

Het is beslist onnodig om nog meer geld 
uit te geven aan een nieuwe, op afstand 
staande, organisatie. GemeenteBelangen 
zet in op de huidige goed functionerende 
TDC-aanpak, die rechtstreeks wordt 
aangestuurd en gemonitord door de 
eigen gemeente.

GemeenteBelangen Veendam is voorstander van investeren in de verdere 
ontwikkeling van een Trainings- en Diagnosecentrum, dat mensen met een 
arbeidsbeperking aan passend werk helpt. 

16 -Adriaan Bleeker 17 - Klaas Regien 18- Henry Pattipeilohy

Goed bezig      Stem Lijst 1

Foto: wedeka.nl

1. Financiën op orde gebracht.
2.  Herindeling voorkomen, Veendam 

niet in uitverkoop gedaan.
3. Alle voorzieningen zijn behouden.
4.  De start van de Leer- en Sport-

campus de Langeleegte; een plek 
waar alle leerlingen straks kunnen 
leren en sporten.

5.  Recreatieve voorzieningen in 
Borgerswold ontwikkeld en 
mogelijk gemaakt

6. Tropiqua gemoderniseerd.
7.  Geïnvesteerd in het centrum, 

opknappen van pleinen en aanpak 
luifels.

8.  De woonlasten nagenoeg gelijk 
gehouden (stijging woonlasten 
2,28% in vier jaar).

9.  Geld van zorg is enkel aan zorg 
besteed.

10.  Achterstallig onderhoud, walbe-
schoeiing aangepakt.

11.  Meldpunt mijnbouwschade 
ingesteld.

12. Fonds burgerinitiatieven.
13.  Verkeersveiligheid  

rondom scholen.
14.  OV-Fietsenstalling bij  

het Station.
15. Fietspad langs de Golflaan.
16.  Aanpak parkeren bij  

sportpark Wildervank.
17. Kunstgras bij Daring.
18.  Toezicht op afspraken  

tussen Nedmag en bewoners.
19.  Gezorgd voor extra  

bedrijvigheid in Veendam.
20.  Muziekkoepel Wildervank  

wordt opgeknapt.
21.  Aanpak begraafplaats  

Dalweg 36.
22.  150.000 euro extra voor  

speelterreinen. 
23.  Leegstandsverordening vastge-

steld, druk op pandeigenaren 
van leegstaande panden.

24. Hekwerk rondom honkbalveld.
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GB zorgt voor zorg
 Zorgvuldig, bereikbaar en praktisch uitvoerbaar

We hebben met 40% minder budget te 
zorgen dat de zorg en ondersteuning 
gecontinueerd wordt. Daarom heeft de 
gemeente Veendam met de andere 
Groninger gemeenten een samenwer-
king in gang gezet. Dit om bij meerdere 
partijen samen “zorg” in te kopen en 
ook om eventuele onvoorziene uitgaven 
samen te dragen om zodoende de 
risico’s zo klein mogelijk te houden.  Bij 
de invulling van deze beleidsvoorne-
mens is GemeenteBelangen altijd van 
het standpunt uitgegaan dat de door de 
overheid toebedeelde beleidskaders en 
het daaraan gekoppelde budget voor de 
zorg als leidraad worden genomen. 
Aangezien er niet meer geld van het Rijk 
te verwachten is, is het onverstandig en 
slechts een tijdelijke oplossing om de 
zorg te bekostigen vanuit reserves. 

Al het geld dat binnenkomt voor de 
zorg is in de afgelopen jaren enkel aan 
zorg besteed. Wat over was is in een 
aparte ‘reservepot voor de zorg’ gestopt.  
Bij de start hebben we hier geld inge-
stort en zelfs na correctie van deze 
storting in 2016, zit er nog ruim 2 
miljoen euro in deze reservepot voor de 
zorg.

Sinds de invoering van dit nieuwe 
zorgstelsel heeft de fractie van Ge-
meenteBelangen de praktische uitvoe-
ring van het nieuwe zorgbeleid in de 
gemeente Veendam nauwlettend 

Per ingang van 1 januari 2015 zijn alle Nederlandse gemeenten verantwoorde-
lijk voor het ten uitvoer brengen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(denk aan de thuiszorg), de Jeugdgezondheidszorg en de verstrekking van de  
PGB’s. De regering (PvdA/VVD) heeft hiermee een bezuiniging van 40% gerea-
liseerd in de zorg. De landelijke overheid heeft een zware verantwoording op de 
schouders van de gemeenten en hun gemeenteraden gelegd om deze taak uit 
te voeren. De transitie in de zorg laat zich het best verklaren door de volgende 
omschrijving: geen zorg meer toekennen waar je recht op hebt, maar zorg toe-
kennen n.a.v. de vraag:  Wat kunnen we als zorgvrager zelf nog en waar zijn we 
iets extra’s nodig?

gevolgd. Hiervoor was dan ook aanlei-
ding, de algemene voorzieningen zijn 
uitgebreid zodat minder mensen 
afhankelijk zijn van een individueel 
persoonsgebonden (PGB) oplossing.  Bij 
de zorg in deze nieuwe situatie wordt 
veel meer een beroep gedaan op 
familie, vrienden en buren. En het 
uitgangspunt is om te koersen op de 
vraag wat een cliënt zelf kan doen of 
organiseren.

Ook voor het ambtelijk apparaat was 
het nieuw, daarom had en heeft het 
zeer onze aandacht. De kennis en kunde 
van het betrokken ambtelijk apparaat 
moet absoluut op een hoog peil zijn. 
Permanente scholing in deze is gewenst.
We hebben kunnen vaststellen dat de 
nieuwe praktische uitrol van het 
zorgbeleid, compleet met de van 
overheidswege opgelegde bezuiniging, 
voor zowel de WMO, de Jeugdzorg en 
de PGB-toekenningen, met uitzondering 
van enkele incidenten, voor het over-
grote deel naar behoren is verlopen.   
Over 2017 zijn 3019 zorgindicaties 
afgegeven. Hierop zijn 23 bezwaren 
binnen gekomen waarvan 4 gegrond 
zijn verklaard. Als het aankomt of men 
geholpen is met de geboden hulp scoort 
Veendam boven het landelijke gemid-
delde. Dat is altijd nog vier te veel maar 
het geeft wel aan dat de basis op orde 
is.

Gemeente-
Belangen 
Veendam  
zorgt voor 
schrappen 
“boete” 

Bij de verstrekking van een vervan-
gend rijbewijs na verlies of diefstal 
van het oude rijbewijs brengt een 
aantal gemeenten in ons land niet 
alleen de reguliere legeskosten in 
rekening maar wordt er ook een extra 
heffing aan de persoon in kwestie in 
rekening gebracht. Deze extra heffing 
was voor het tv-programma Radar 
aanleiding om te onderzoeken wat 
nu precies de rechtvaardiging is om 
deze extra kosten, die door de burgers 
als een “boete” wordt ervaren, in 
rekening te brengen. Het is al erg 
genoeg dat er sprake is van verlies of 
diefstal van het rijbewijs. 

Nu is het in Nederland gebruikelijk 
dat gemeenten legeskosten in 
rekening mogen brengen bij het 
verstrekken van documenten zoals 
paspoorten, rijbewijzen, uittreksels 
van geboorteregisters of verklaringen 
omtrent gedrag. 

De kosten kennen in sommige 
gevallen een door het Rijk vastgesteld 
plafond, zoals bij een paspoort of 
rijbewijs. Bij bijvoorbeeld een bouw-
vergunning wordt een vast percen-
tage van de bouwsom in rekening 
gebracht. Het kan ook gaan om een 
vast bedrag bij bijvoorbeeld grafrech-
ten. Deze zijn dan gerelateerd aan 
kosten die gemaakt worden.

Verbazingwekkend was de conclusie, 
na een rondgang bij de gemeenten, 
dat er geen duidelijke richtlijn bestaat 
die de kosten bij verlies van een 
rijbewijs qua hoogte rechtvaardigt. Er 
blijken verschillende tarieven te 
worden gehanteerd. Dat de gemeen-
te Veendam voor wat betreft de 
grootte van deze “boete” landelijk 
ook nog eens op de derde plek van 
boven staat is reden voor Gemeente-
Belangen Veendam om deze kwestie 
aan de kaak te stellen. Nader onder-
zoek binnen de gemeente Veendam 
leert dat het jaarlijks voor wat betreft 
deze “boetes” om een relatief klein 
bedrag gaat. De regeling is hierop 
aangepast en de “boete” is geschrapt.

Inmiddels zijn er evaluaties gemaakt 
over de afgelopen twee jaar;
–  Het Rekenkameronderzoek door 

Pro-Facto
–  Het Cliëntervaringsonderzoek WMO 

van het Sociaal Planbureau Gronin-
gen

In beide onderzoeken zijn de uitkomsten 
voor wat betreft de cliënttevredenheid 
in Veendam zeer bemoedigend. 

Voor GemeenteBelangen echter geen 
reden om binnen het sociale domein 
achterover te leunen, sterker nog, we 
willen proberen om de tevredenheids-
factor binnen deze groep zorgafnemers 
naar een nog hoger plan te tillen.  Wat 
goed gaat moeten we continueren en 
de aandachtspunten vanuit de onder-
zoeken moeten nader worden bekeken 
en verbeterd. We willen de volgende 
zaken realiseren:
–  Een betere informatievoorziening 

vanaf het begin van de zorgvraag 
voor de desbetreffende cliënt. 

–  Een betere informatiestroom naar 
onze inwoners omtrent de vraag: 
Waar moet ik aankloppen met mijn 
zorgvraag?

–  Een snellere afhandeling van het 
proces tussen zorgvraag en zorgtoe-
kenning. Wij willen geen bureaucra-
tie!

–  Een stevig beleid om de betrokken 
ambtenaren uitstekend te scholen 
voor wat betreft de wet- en regelge-
ving binnen het zorgdomein.

Essentiële zaken die ertoe doen om 
gezien vanuit de sociale invalshoek onze 
bewoners van dienst te zijn. Want goede 
zorg verdient een zorgvuldige benade-
ring en praktische uitvoering. Dat is 
onze zorg!!   
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Veendam parel in de regio
Een mooi centrum is belangrijk voor onze kern

Het begon met de Kerklaan en de 
naastgelegen Veenlusttuin en de 
renbaan, met een verbinding naar het 
Oosterdiep waar de handel werd 
aangevoerd. Later werd de Veenlusttuin 
omgebouwd naar ruimte voor extra 
winkels en werd de renbaan een 
parkeerterrein. Eind jaren 70 werden de 
auto’s uit het centrum geweerd omdat 
het te druk werd met bezoekers. In de 
jaren 80 werden de witte koepels 
gemonteerd om droog langs de winkels 
te kunnen lopen, gevolgd door de bouw 
van het overdekte gedeelte (de WP-
passage). 

Veendam heeft een rijke geschiedenis en heeft veel welvaart gekend. De sporen 
van dit rijke verleden zijn vandaag de dag nog te vinden in de mooie gebouwen 
langs het Oosterdiep en in de Kerkstraat. Het gemeentehuis (1887 en 1913) is 
daar een mooi voorbeeld van. Als er een gebied is dat onderhevig is aan snelle 
veranderingen dan is dat wel het centrum.

Begin van de jaren 2000 is de Winkler 
Prinsstraat omgebouwd tot twee 
pleinen. In de opvolgende jaren is het 
Oosterdiep doorgetrokken en is de 
haven aangelegd. Gevolgd door een 
brede wandelroute van het oude 
station, waar inmiddels een mooi 
nieuw station is gebouwd, naar het 
centrum.

Door ondermeer de snelle ontwikkeling 
van het online-winkelen, kopen steeds 
meer mensen via het internet dan in 
fysieke winkels. Om de leegstand aan te 
pakken is een leegstandsverordening 

vastgesteld dat eigenaren van leegstaan-
de panden dwingt om in gesprek te gaan 
met de gemeente en worden andere 
winkels verleid om naar het centrum te 
komen. 

Rond 2012 is een start gemaakt met de 
herontwikkeling van het gebied van de 
verlengde Kerkstraat (Kerkstraat-west). 
Er is een ontwikkelaar gevonden en 
inmiddels is er een aantal panden 
gesloopt en hebben de Lidl en de Poeisz 
daar hun nieuwe onderkomen gevonden. 
Het gebied dat nu aangepakt gaat 
worden is het Raadhuis- en Veenlust-
plein. De symmetrie wordt terugge-
bracht, het Veenlustplein wordt een 
echt plein met veel zitjes, een bomen-
haag en een mooi waterwerk, dit in 
plaats van een open ruimte met een 
treurige boom en een vuilniscontainer 
waar bevoorradingsverkeer en de 
stadsbus rijden. De raad heeft hier 
onlangs een besluit over genomen.  

Het is de bedoeling dat het plan rond 
de zomer zal worden aanbesteed, 
waarna er begin 2019 gestart kan 
worden met de aanleg.

Er wordt inmiddels ook nagedacht over 
een nieuwe invulling van het Kerkplein 
en er wordt onderzocht of het verstan-
dig is om autoverkeer toe te staan in de 
Kerkstraat. Het zal dan beperkt blijven 
tot één rijrichting met een beperkt 
aantal parkeerplaatsen om even kort bij 
een winkel te kunnen staan. Ook wordt 
nagedacht hoe we kunnen inspelen op 
de faciliteiten die een moderne winkel 
nodig heeft, bijvoorbeeld door het aan 
beide kanten ontsluiten van de winkel. 
De achterzijde is dan bijvoorbeeld 
bestemd voor internetverkoop en aan 
de voorzijde bevindt zich dan de fysieke 
winkel.

Zo blijft Veendam aantrekkelijk met een 
mooi centrum. 
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De enige garantie om zelf in het 
levensonderhoud te kunnen voorzien is 
een baan! Daarom heeft GB vol ingezet 
op het creëren van nieuwe banen.
GB wethouder Henk Jan Schmaal; “Heel 
eenvoudig was dat niet in de afgelopen 
jaren tijdens de crisis. Maar deze lijkt nu 
voorbij. Het blijven investeren in de 
unieke locatie van Veendam, een 
fantastische plek met goede voorzienin-
gen en het onderhouden van goede 
contacten beginnen hun vruchten nu af 
te werpen.” 

Veendam was, samen met Emmen en 
Heerenveen, in beeld voor de grote 
melkfabriek van A-ware welke uiteindelijk 
in Heerenveen is beland. Ook andere 
grote internationale spelers weten 
Veendam inmiddels te vinden. Dat komt 
door de uitstekende ontsluiting via spoor, 
water en de verdubbelde N33 en een 
zeer goed uitgerust bedrijventerrein, dat 

beschikt over alle nieuwe voorzieningen, 
zoals glasvezel. 

Nieuwe bedrijven
Veel bedrijven tonen inmiddels belang-
stelling voor Veendam als vestigings-
plaats. Twee voorbeelden; 

Afgelopen zomer werd bekend dat 
Innolane naar Veendam komt. Op het 
industrieterrein Dallen zes zal een plek 
van zes hectare in gebruik worden 
genomen. Maar nog belangrijker is dat er 
nieuwe banen worden gecreëerd. In twee 
stappen zullen er straks ruim 600 
mensen een nieuwe baan hebben.  De 
fabriek gaat met een nieuwe technologie 
zonnepanelen produceren. Deze zullen bij 
de start al een beter rendement hebben 
dan de traditionele zonnepanelen. 

Een grote internationale speler heeft ook 
zijn oog laten vallen op Veendam en 

19 - Hilda Feijen– 
Westerhuis

20 - Andrea Horlings 21 - Nico van der Vorm
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Meer banen en werkgelegenheid
Veel bedrijven tonen belangstelling voor Veendam als vestigingsplaats

heeft inmiddels een groot stuk van het 
industrieterrein in optie genomen. Rond 
de zomer van 2018 zal duidelijk zijn of 
het bedrijf definitief gaat komen. Ook 
hierbij worden weer nieuwe banen 
gecreëerd. Dit soort ‘spelers’ kijkt ook naar 
de voorzieningen in Veendam. Ze willen 
voor hun personeel ook een omgeving 
waar ze prettig kunnen wonen, ontspan-
nen, hun kinderen kunnen laten opgroei-
en en gezond oud kunnen worden. 
Daarom is het van groot belang dat 
Veendam het totale pakket kan bieden.

Uitbreiding bestaande bedrijven
Dat de crisis voorbij is merken ook de 
bestaande bedrijven, orderportefeuilles 
worden goed gevuld met als gevolg dat er 
meer mensen nodig zijn en er weer wordt 
geïnvesteerd in uitbreidingen. Enkele 
voorbeelden;

VTG, voormalige Huisman Transport, 
heeft zijn locatie op Dallen 2 verdubbeld 
en heeft ook al plannen om dit geheel 
nog een keer te verdubbelen. Dat is dus 
vier keer zo groot.

Paragon, een bedrijf dat voort is gekomen 
uit de ontwikkelafdeling van AVEBE, heeft 
nieuwe silo’s geplaatst en de grond 
ernaast aangekocht om uit te bereiden. 
En heeft recent de uitbreidingsplannen 
bekend gemaakt. Hierdoor zal de produc-
tie van hondenkauwproducten behoorlijk 
worden vergroot voor met name de 
Amerikaanse markt.

Connexxion, komt met enkele honderden 
medewerkers naar Veendam.

Fritom-Oldenburger, is al 100 jaar 
gevestigd in Veendam en is nog steeds 
jong en dynamisch en zal het komende 
jaar fors gaan uitbreiden. 

Ook dienstverleners weten Veendam te 
vinden, enkele voorbeelden;

Het waterschap Aa en Hunze heeft 
onlangs besloten om haar laboratorium 
te verplaatsen van Assen naar Veendam 
waardoor er 40 banen van Assen naar 
Veendam gaan.

AVEBE heeft besloten om haar hoofd-
kantoor in Veendam te houden. Het 
gebouw wordt hierop aangepast door de 
verhuurder en er zullen ruim 40 banen 
bijkomen.

Inloopavonden succesvol
Een luisterend oor

Het lijkt in de huidige tijd haast onnodig 
om nog op deze “ouderwetse” manier in 
gesprek te gaan. Via social media en 
websites lijkt immers iedereen overal en 
altijd bereikbaar.

Toch niet, menen wij. Want het directe 
gesprek, de discussie en de interactie die 
bij een inloopavond horen zijn zeer 
waardevol. Wij zijn daarom ook blij dat er 
herhaaldelijk een grote opkomst was 
tijdens de afgelopen zes inloopavonden. 

Waarom deze inloopavonden? Wij willen 
graag van u horen wat er speelt in uw 
buurt of wijk. Wat gaat er goed? Wat kan 
er beter? Hoe ervaart u uw woonomge-
ving en de dienstverlening vanuit uw 
gemeente? Voor ons als lokale partij is 
dat juist waar het om draait. Want uw 
wensen zijn de basis voor ons verkie-
zingsprogramma, zo simpel is het.

Wat leverde nu zo’n rondje inloopavon-
den op? Een punt dat tijdens elke 
inloopavond terug kwam is het groenon-
derhoud. Deze wordt en werd als 
onvoldoende ervaren. Onkruid en 
onvoldoende onderhoud van vijvers en 

GemeenteBelangen vindt het belangrijk om te weten wat er leeft onder de 
inwoners. Daarom worden regelmatig inloopavonden georganiseerd. Hét mo-
ment waarop wij direct met u in gesprek gaan om te horen wat er speelt in uw 
buurt of wijk. 

waterwegen zijn veel Veendammers een 
doorn in het oog. Als we ons Parkstad 
willen blijven noemen, dan moet dat 
beter! Verkeer kwam ook in veel wijken 
aan de orde: te snel rijden, te weinig 
parkeerplaatsen en gevaarlijke situaties bij 
scholen. Op een aantal plekken kwam de 
wens van een speeltuin naar voren, zoals 
in Woellust en de aan de Langeleegte. In 
het centrum werd ook aandacht gevraagd 
voor de veiligheid op straat, gladheidsbe-
strijding op de pleinen en het evenemen-
tenbeleid. In Noord en Bareveld vroeg 
men aandacht voor het toewijzingsbeleid 
van Acantus.

Uiteraard zijn er nog veel meer zaken 
besproken waar wij bij het schrijven van 
ons verkiezingsprogramma rekening mee 
hebben gehouden. En wat wij nu al 
kunnen doen, zullen wij zeker niet 
nalaten.

Wat elke avond ook naar voren kwam 
was de opmerking dat men blij en 
tevreden was in Veendam te wonen. En 
dat was goed om te horen. Want ondanks 
de kritische houding en discussie was 
men het daar wel over eens.
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Burger-
initiatieven
Het initiatief van GemeenteBe-
langen  om te komen tot een 
fonds voor burgerinitiatieven is 
een groot succes gebleken. Over 
de jaren 2016 tot en met 2018 
is er met instemming van de ge-
meenteraad jaarlijks een bedrag 
van €15.000,- vrijgemaakt om 
mee te helpen aan de realisering 
van initiatieven van burgers, 
verenigingen of stichtingen.  

Hierbij moeten we denken aan 
initiatieven met een algemeen nut 
en zo mogelijk ook met een 
duurzaam karakter. De initiatieven 
kunnen worden ingediend, com-
pleet met een financiële onderbou-
wing van het totale initiatief, bij de 
beoordelingscommissie. De com-
missie toetst daarna het initiatief 
op een aantal indicatoren, zoals 
bijvoorbeeld;
–  de publieke waarde, 
–  de waarde van het initiatief op de 

lange termijn, 
–  de bijdrage tot meer sociale 

dynamiek voor de Veendammer 
samenleving. 

Het co-financieren van een buurt-
barbecue behoort niet tot de 
mogelijkheden…..dat mag duidelijk 
zijn.

Inmiddels kunnen we ook langs 
deze weg een aantal prachtige 
initiatieven noemen. Enkele tot 
dusver in het oog springende 
projecten die een steuntje in de rug 
hebben gekregen zijn:
–  het faciliteren van gereedschap 

en een bergruimte van de 
jeugdtuintjes op het Volkstuin-
complex in het Borgerswold.

–  het toegankelijker maken van de 
visvijver aan de Langeleegte, 
alsmede de aanleg van een 
aantal vissteigers.

–  de aanschaf van verkleedkos-
tuums voor het organiseren van 
spooktochten in Ommelander-
wijk-Zuidwending door de 
plaatselijke dorpsvereniging.

–  het samen met de buurtbewo-
ners moderniseren van een 
speelplek in Wildervank.

–  het ondersteunen van het in 
eigen beheer aanleggen  van een 
Jeu-des-Boules baan in Zuidwen-
ding.

Prima initiatieven met mooie 
resultaten om trots op te zijn. 
Gemeentebelangen is van mening 
dat het Burgerinitiatief ook de 
komende raadsperiode gehand-
haafd moet blijven en zal daar de 
benodigde initiatieven voor gaan 
nemen.

Veendam gezond en stabiel
De bezuinigingen werpen nu hun vruchten af!
Veendam heeft een open en ruime 
structuur met veel water. Om dit 
alles te kunnen onderhouden is geld 
nodig. Op initiatief van Gemeente-
Belangen is er in 2004 al gestart met 
het creëren van voldoende onder-
houdsbudgetten; als eerste voor het 
structureel goed kunnen onderhou-
den van de fietspaden en de vijvers 
in Borgerswold. Daarna volgden de 
wegen, de overige fietspaden en in 
de afgelopen jaren is het onderhoud 
van de beschoeiing opgepakt. Er 
is geld beschikbaar gesteld om de 
achterstand weg te werken en om 
het onderhoud structureel te maken. 
Binnenkort wordt het groenonder-
houd geëvalueerd, hier komen veel 
klachten over. Het is nog onduidelijk 
of dit komt door de veranderende 
onderhoudsmethodes, een gebrek 
aan aansturing of door te weinig 
budget.

Er is geld gereserveerd voor het sociaal 
domein. Het zal u niet zijn ontgaan dat 
het Rijk veel taken in het ‘sociale 
domein’, zoals onder meer thuiszorg en 
hulp bij maatschappelijke problemen, 
met een korting van 40% aan de 
gemeenten heeft overgedragen. Dit was 
een grote operatie maar lijkt goed te 
verlopen. Door de grote korting van het 
Rijk wordt er scherper gekeken naar wat 
echt nodig is en dat voelt niet altijd 
eerlijk. Om te voorkomen dat inwoners 
tussen ‘wal en schip’ raken hebben we 
ruim tweeëneenhalf  miljoen euro apart 
gereserveerd voor het sociaal domein. 
Daar kan een beroep op worden gedaan 
door die mensen die in de problemen 
zijn gekomen door deze andere werk-
wijze. 

Nu de financiën op orde zijn, blijft er 
ook geld over.  Daarom zijn we nu in 
staat om letterlijk te investeren in de 
toekomst; zoals de nieuwe campus waar 
het voortgezet onderwijs (WP en Ubbo 
Emmius) een nieuwe plek gaat vinden 
samen met de sportverenigingen. De 
eerste werkzaamheden zijn inmiddels 
gestart. 

Er is extra geld beschikbaar gesteld voor 
de speelterreinen en er is er nu geld om 
te kunnen investeren in het centrum. 
Een levendig centrum is van groot 
belang voor een kern als Veendam. 
Binnenkort zal er dan ook gestart 
worden met het opknappen van het 
centrum en zullen winkeliers worden 
verleid om zich in het centrum te 
vestigen.  Ook in het Cultuurcentrum 
vanBeresteyn is en wordt geïnvesteerd, 
middels de aanleg van een extra 
zwevende vloer en een aanpassing van 
de entree.

Mede door GemeenteBelangen is het 
gelukt om in de afgelopen jaren de 
(sport-) verenigingen en buurthuizen 
tijdens de bezuinigingen te ontzien.
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Zo is er een horecafunctie toegevoegd 
in de vorm van steakhouse Amigo en 
zijn er zichtlijnen gecreëerd in het park, 
zo is het strand uitgebreid tot aan de 
Borgerswoldhoeve en zijn meer en 
nieuwe bankjes en tafels geplaatst om 
zo te kunnen genieten van al het moois 
dat Borgerswold te bieden heeft.
De recreatieve functies zijn uitgebreid 
met een boomklimpark, paintballcen-
trum en een experience-centre, naast 
de functies die er al zijn zoals een 
manege, een prachtige waterskibaan, 
een kinderboerderij, een theehuis, een 
scouting-eiland, een mountainbike-
route, een zweefvliegveld, een volkstui-
nencomplex en prachtige wandel- en 
fietspaden. Ook is het natuurlijk leuk 
om er met een boot of een kano 
doorheen te varen of te vissen.

Onlangs is er bij het strand een speel-
toestel neergezet dat een leuke afwis-
seling biedt naast het zwemmen en het 
genieten op het strand. Bij het koets-
huis zal een openbaar toilet worden 
gecreëerd zoals dat hoort bij een leuk 

Borgerswold
Het best bewaarde geheim van Veendam

strand. Bij de kinderboerderij zullen 
speeltoestellen worden geplaatst voor 
de kleinere jeugd. Dit gebeurt in 
samenwerking met de Veendammer 
Lions Serviceclub. In combinatie met de 
nieuwe invulling van het theehuis door 
de Waterlelie wordt dit een plek die 
kinderen erg leuk zullen vinden. 

Daarmee zijn we er nog niet; het water 
zal nog worden doorgetrokken naar de 
Veendammerweg en zo zal het mogelijk 
worden dat kleine bootjes tot aan de 
Veendammerweg kunnen varen.  En er 
wordt aan de bosrand een beperkt 
aantal vakantiehuisjes gebouwd met 
een eventuele uitbreiding op de 
‘Borgersberg’, met vandaar een prachtig 
uitzicht op de veenkoloniale structuur 
van Veendam en Borgercompagnie. 

Door het ruime aanbod en de variatie 
van de activiteiten weten ook grotere 
groepen Borgerswold te vinden, zij 
maken gebruik van zowel de recreatieve- 
als de horecafuncties in het gebied.

Veendam heeft een uniek recreatiegebied. Nergens in de provincie is er een 
plaats die zo’n mooi en groot (350 hectare) recreatiegebied heeft. Dit prachtige 
gebied was weggestopt achter een bomenhaag en recreatieve initiatieven had-
den het er moeilijk om hun hoofd boven water te houden. Daarom hebben we 
de afgelopen jaren flink ingezet om de recreatieve functie te verbreden en het 
gebied beter toegankelijk te maken. 

Speeltuin Langeleegte
Waar een Inloopavond toe kan 
leiden. Op de eerder gehouden 
Inloopbijeenkomst in de wijk 
Buitenwoel kwam een aantal 
bewoners met de suggestie of het 
niet mogelijk zou zijn om een 
stevige impuls te geven aan de 
Speeltuin aan de Langeleegte. 

De speeltuinvereniging beheert 
geheel zelfstandig al jaren de 
speeltuin, maar door de weersin-
vloeden gedurende de afgelopen 
jaren maakt de ooit zo aantrekke-
lijke speeltuin nu een wat trooste-
loze indruk. Ook het gegeven dat 
speeltoestellen omwille van 
veiligheidsredenen verwijderd 
moesten worden maakte de 
teloorgang compleet. 

De bewoners uit de buurt maak-
ten echter klip en klaar duidelijk 
dat er enthousiasme genoeg is om 

de speeltuin nieuw leven in te 
blazen. In combinatie met de 
Visvijver en het Buurthuis aan de 
Langeleegte maakt de speeltuin 
onderdeel uit van een ontmoe-
tingsplek waar de sociale cohesie 
in de buurt voelbaar is. 

Het initiatief van de buurtbewo-
ners is er op gericht om de 
speeltuinvoorziening vooral voor 
het jongere kind geschikt te 
maken. Typerend voor het initia-
tief is ook het voornemen om de 
financiering voor een deel zelf ter 
hand te nemen.

Voor GemeenteBelangen is dit 
gegeven, maar ook het gemeen-
schappelijke belang voor de buurt, 
zeker een reden om op korte 
termijn dit initiatief te gaan 
ondersteunen.
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Veendam “Down Under”

In het vakjargon wordt gesproken over 
gestapelde mijnbouw, d.w.z. dat er in de 
ondergrond meerdere vormen van 
mijnbouw plaatsvinden en dat op 
verschillende dieptes. Dit betekent dat er 
in Veendam sprake is van een complexe 
situatie die elders weinig tot niet voor-
komt.

Mijnbouw valt in Nederland rechtstreeks 
onder de verantwoordelijkheid van het 
Ministerie van Economische Zaken. Ook 
de vergunningverlening is voorbehouden 
aan dit ministerie, dat zich laat adviseren 
door de Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM). We hebben hier als gemeente 
geen invloed op.

In onze provincie weten we onderhand 
maar al te goed welke vervelende 
gevolgen mijnbouw in de vorm van 
gaswinning kan hebben. Er is onomstote-
lijk vast komen te staan dat de aardbe-
vingen in onze provincie met alle gevol-
gen van dien komen door de gaswinning. 

Voor de mijnbouw in de vorm van 
zoutwinning weten we dat er in een 
groot deel van Veendam zich een bodem-
daling voordoet van maximaal zestig 
centimeter in het midden van het 
winningsgebied die uitloopt naar nul 
centimeter aan de rand van het win-
ningsgebied. Dit is nagenoeg gelijk aan de 
voorspelde, berekende daling. Doordat dit 
een geleidelijk en gelijkmatig proces over 
jaren is, wordt er door het ministerie 
vanuit gegaan dat dit niet gaat leiden tot 
schade aan woningen mits het grondwa-
terpeil door het waterschap op niveau 
wordt gehouden.

Tot op heden is er geen verband tussen 
zoutwinning en schade aan woningen 
aangetoond. Toch is er sprake van schade, 
met name in Borgercompagnie. 
Voor wat betreft de gasopslag onder 
grote druk in de lege zoutcavernes nabij 
Zuidwending wordt uitgegaan van geen 
enkele vorm van invloed op de onder-
grond. Omdat dit van elkaar losstaande 
cavernes zijn. 

Het is lastig om de schade die in onze 
gemeente geconstateerd is te duiden 
voor wat betreft de oorzaak. Is er sprake 
van schade als gevolg van de gaswinning, 
is er sprake van schade door de zoutwin-
ning, of is er sprake van schade als gevolg 
van een niet juist uitgevoerd grondwater-
peilbeheer door het waterschap…. of 
door een stapeling van de activiteiten?

We maakten en maken ons bij Gemeen-
teBelangen zorgen over deze schades en 
dat de bewijslast nog steeds bij de burger 
ligt. We hebben daarom twee jaar 
geleden het initiatief genomen tot het 
inrichten van een Meldpunt Mijnbouw-
schade in onze gemeente. Er zijn hier 
bijna 70 meldingen binnengekomen. 

Meldingen van schades die door deskun-
digen moeten worden onderzocht. In 
2017 is de Nationaal Coördinator 
Groningen dhr. Alders op uitnodiging van 
de Gemeenteraad naar Veendam geko-
men om uitleg te geven omtrent de 
stand van zaken. Hij heeft de toezegging 
gedaan om door T.N.O. te laten onder-
zoeken wat de gevolgen voor de inwo-
ners van Veendam zouden kunnen zijn 
van deze gestapelde mijnbouw. Daar is 
nog geen antwoord op gekomen.
Inmiddels is er n.a.v. de beving in Zeerijp 

van januari jl. veel beweging in gang 
gezet om eindelijk te komen tot een 
nette en vlotte afwikkeling van gemelde 
schades. Zelfs in Den Haag gingen de 
alarmbellen af en de verantwoordelijk 
minister Wiebes toont tot dusver een 
ongekende activiteit die we bij zijn 
voorganger niet hebben kunnen waarne-
men. 

GemeenteBelangen wil dat er duidelijk-
heid komt over hoe de schades zijn 
ontstaan d.m.v. de aanleg van een 
fijnmazig meetnetwerk. Los van de 
schuldvraag moeten eerst de gevolgen 
worden opgelost.  Gemeentebelangen 
pleit daarom al geruime tijd  voor een 
schadefonds, waarin zowel de NAM, de 
NEDMAG als de GASUNIE een bijdrage 
leveren.  Herstel van de gemelde schade-
gevallen zou van hieruit kunnen worden 
gefinancierd. 

Het moet in eerste instantie gaan om 
het herstellen van de schade en niet 
enkel over “wie is de schuldige”. Daar 
moet de Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) zich mee bezig houden.

GemeenteBelangen volgt scherp de mijnbouwactiviteiten in onze gemeen-
te.  In onze gemeente wordt in het noordwestelijk deel gas gewonnen door 
de NAM, wordt er magnesiumzout gewonnen door de NEDMAG in en rond 
 Borgercompagnie en wordt er door de GASUNIE ondergronds gas opgeslagen 
nabij Zuidwending. 
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Onze top 20 voor 
de komende 4 jaar!
•   Geen gemeentelijke herindeling met Pekela en Stadskanaal.

•   Beter onderhoud van groen en vijvers.

•   Maximale inzet om werkgelegenheid te creëren in Veendam

•   Gratis inleveren van groen- en snoeiafval bij het brengstation.

•   Aanpak winkelcentrum Wildervank en kruising met het Oosterdiep.

•   Alle schade als gevolg van gas- en zoutwinning moet vergoed worden. 

•   Betaalbare en toegankelijke huisvesting voor iedereen,  

dus ook voor jongeren.

•   Behoud van voorzieningen in de hele gemeente  

(sport, zwembad, buurthuizen, speeltuinen etc.)

•   Iedereen telt mee en moet kunnen deelnemen aan de samenleving.

•   Cultuur, recreatie en toerisme zijn belangrijk voor Veendam en  

moeten verder worden ontwikkeld.

•   24-uurs huisartsenpost in Veendam, ook in de weekenden.

•   Het leer- en sportpark De Langeleegte geeft de jeugd de beste  

kansen voor de toekomst.

•   GB blijft tegen windmolens langs de N33, maar ondersteunt  

verdere initiatieven van duurzame energieopwekking 

•   Ook glasvezel in het buitengebied zoals in Wildervanksterdallen

•   Geen ondergrondse opslag van afval, zoals kernafval en CO
2
.

•   Goede ondersteuning voor verenigingen, wijk- en dorpsbeheer.

•   Investeren in een bruisend en aantrekkelijk centrum.

•   Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.

•   Doorontwikkeling van Borgerswold, recreatie rond het  

Langeboschmeer. 

•   Bij de gemeente Veendam moet de nadruk liggen op kostenbeheersing  

en niet op het verhogen van inkomsten ten laste van onze inwoners.

STEM 21 MAArT    

GEEF DEN HAAG EEN SIGNAAL, STEM LOKAAL!


