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Thuis in
VEENDAM...

Een plek waar jij je veilig voelt, waar je kunt ontspannen en waar mooie voorzieningen zijn. Waar je in een gezonde 
omgeving kunt werken en jezelf kunt ontwikkelen. Maar ook een plaats waar je fi jn kunt wonen, waar men naar elkaar 
omziet. Met respect voor elkaar, voor de omgeving en voor de geschiedenis.

KORTOM: THUIS..IN EEN GEMEENTE WAAR JE TROTS OP KUNT ZIJN. 

• Fijn wonen
• Werk
• Voorzieningen
• Sociaal vangnet
• Welbevinden
• Omkijken naar 
 elkaar

• Sport & ontspanning
• Gezondheidszorg
 (Lloydsterras)
• Leefomgeving
• Klimaat
• Schoon milieu
• Financieel gezond

• Bedrijvigheid
• Woningbouw
• Onderwijs
• Borgerswold
• Centrum

• Bereikbare 
 gemeente
• Iedereen doet mee
• Toegankelijke 
 voorzieningen
• Goede 
 bereikbaarheid

• Leefomgeving
• Veilige 
 infrastructuur
• Toezicht
• Veilige industrie
• Politie, Boa, 
 jeugdagent

VEILIG GEZOND TOEGANKELIJK ONTWIKKELT GELUKKIG
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Gemeentebelangen Veendam
STAAT VOOR U KLAAR

‘GemeenteBelangen Veendam’ is de lokale, onafhankelijke politieke partij van en voor de inwoners van de gehele 
gemeente Veendam. GemeenteBelangen is niet gebonden aan een landelijke partij. Onze drijfveer is het bedrijven 
van praktische, lokale politiek voor en met de inwoners van de gemeente Veendam; dat doen we door actief te reageren 
op signalen uit de Veendammer samenleving. 

U vindt ons aan uw zijde als het gaat om aspecten van gemeentelijk beleid die direct zichtbaar en voelbaar zijn voor de 
mensen. Bij ons is iedereen welkom die zich verbonden voelt met de plaatselijke democratie in onze mooie gemeente; 
we hebben onze oren en ogen open, voor de belangen van de inwoners.

Hoofdstuk 1 VEILIG 
Hoofdstuk 2 GEZOND 
Hoofdstuk 3 TOEGANKELIJK
Hoofdstuk 4 ONTWIKKELT
Hoofdstuk 5 GELUKKIG

Geef een signaal
Stem lokaal!
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Hoofdstuk 1
VEILIG 

Je veilig voelen in de directe woonomgeving is voor iedereen 
van grote waarde. Met de onderstaande programmapunten hoopt 
GemeenteBelangen bij te dragen aan veiligheid voor alle inwoners 
van de gemeente Veendam.
                                                   

1.1 Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in de eigen 
 woonomgeving.

1.2 GemeenteBelangen is voor uitbreiding van toezicht in deopenbare ruimte. Dit betekent uitbreiding van het 
 aantal toezichthouders (BOA’s) en camera’s.

1.3 Meer actieve handhaving in Borgerswold bij situaties van overlast. Waarbij een avondsluiting, 
 in de overlastperiode, tot de mogelijkheden kan behoren.

1.4 Het gevoel van veiligheid op straat verbeteren en meer hulpverlening in het geval van verwarde personen.

1.5 Strikte toepassing van de APV ten aanzien van het gebruik van alcohol in de openbare ruimte, met prioriteit 
 voor de gebieden waar de overlast het grootst is, zoals bijv. in Borgerswold en rond de winkelcentra. 

1.6 Vandalisme mag niet worden getolereerd. De kosten van vandalisme en toegebrachte schade aan openbare
 eigendommen zullen moeten worden verhaald op de dader(s) en/of hun ouders.

1.7 De politie moet beter toegankelijk zijn voor de burgers, door een actieve politiepost binnen de gemeente te 
 hebben met hantering van een zo eenvoudig mogelijk aangiftesysteem.

1.8 De gemeenteraad moet jaarlijks het gevoerde beleid van de politie binnen de gemeente evalueren en in 
 overleg met de politie en de burgemeester de prioriteiten aan kunnen geven. Hierover gaan wij graag met u als 
 inwoner van Veendam in gesprek.

1.9 Het aantal verkooppunten voor softdrugs niet verruimen.

1.10 Actieve voorlichting over inbraak- en brandpreventie en over cybercriminaliteit (internet). Voorkomen is beter 
 dan genezen.

1.11 Actieve voorlichting, vanaf het basisonderwijs, over risicovol gedrag, zoals roken, drugs- en alcoholgebruik 
 en preventie van pestgedrag.
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1.12 De bevoegdheid voor winning van de bodemschatten onder Veendam ligt bij het ministerie Economische Zaken. 
 De winning van deze grondstoffen heeft tot gevolg dat de bodem daalt, wat gevolgen kan hebben voor de 
 woningen en bouwwerken in het wingebied. GemeenteBelangen vindt dat de bewoners niet het slachtoffer
 mogen worden van deze bodemdaling. Daarom zal de gemeente naast de burger moeten staan, doormiddel 
 van de volgende punten:

  • De mogelijkheid, om mensen te helpen met het melden van schade, 
  moet veel beter onder de aandacht worden gebracht.
  • De mijnbouwbedrijven zullen voortdurend moeten aangeven hoeveel de bodem zakt 
  en het waterschap dient de grondwaterstand hierop aan te passen. 
  • Periodiek zal de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) moeten toezien of er volgens de vergunning 
  wordt gewerkt en of de gemaakte afspraken over beheersing van de gevolgen hiervan worden 
  nagekomen. 

VERVOER/MOBILITEIT

1.13 Inwoners moeten zoveel mogelijk mobiel blijven. Het Openbaar Vervoer in Veendam moet daarom bereikbaar
 zijn voor iedereen. De stadsbus moet dan ook blijven en eventueel uitbreiden.

1.14 Een veilige schoolroute is belangrijk. Daarom wil GemeenteBelangen geld beschikbaar stellen om de 
 schoolroutes met name voor fietsers en wandelaars veiliger te maken. 

1.15 In de centrumring en op  drukke wegen zoals de Sorghvlietlaan moeten veilige oversteekplaatsen worden 
 gecreëerd in de vorm van zebra’s die goed worden verlicht. 

1.16 Er zal een onderzoek moeten komen naar alternatieve routes voor zwaar verkeer.

1.17 Tussen de Leer- en Sportcampus de Langeleegte en het indoorcentrum zal een veilige route voor scholieren 
 moeten worden gecreëerd, welke ook bijdraagt aan een veilige oversteek naar het zwembad. 

1.18 Er zal werk gemaakt moeten worden van een betere verkeersontsluiting naar de N33. Voor de aansluiting aan 
 de noordkant pleit GemeenteBelangen voor een spoedige aanleg van de ‘binnendoorvariant’ (doortrekken 
 Buitenwoellaan via de Somerlustweg, afbuigend naar het Beneden Verlaat). Aan de zuidkant moet gezocht 
 worden naar een alternatieve aansluiting bijvoorbeeld via Borgercompagnie-Zuid naar de Kielsterachterweg. 

1.19 Nog op veel plekken binnen de gemeente wordt hinder ervaren van het te hard rijden. Dit is vaak niet met 
 fysieke maatregelen te voorkomen. GemeenteBelangen zet dan ook in op de aanschaf van meer mobiele 
 meetinstallaties. Hierdoor zal de verkeersdeelnemer bewust worden van zijn snelheid en geeft het inzicht 
 zodat de politiecontroles gericht kunnen worden ingezet. 

1.20 De kruising bij de ‘gele brug’ in Wildervank zal de komende periode worden aangepakt. Hierbij wordt de 
 veiligheid van de kruising vergroot, het parkeren wordt beter ingedeeld en de hinder bij bevoorrading 
 wordt beperkt.
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Hoofdstuk 2
GEZOND

   
We leven in een mooie ruime gemeente waar 
we gezond willen opgroeien en oud worden. 
De inrichting van het openbaar gebied, de 
voorzieningen en een schone, gezonde, duurzame 
omgeving dienen aan te sluiten bij deze wens.

WONEN

2.1 Borgerswold is om te recreëren en daarom 
 is GemeenteBelangen tegen woningbouw 
 in dit gebied.

2.2 Wonen moet voor iedereen betaalbaar zijn; 
 betaalbare koopwoningen maar ook 
 voldoende betaalbare huurwoningen, zowel sociale- als middenhuur en bijzondere woonvormen, 
 zoals een Knarrenhof.

2.3 Er zal een speelplek moeten komen in Bareveld zodra Acantus klaar is met de herstructurering.

2.4 GemeenteBelangen vindt dat woningbouw in de dorpslinten van Ommelanderwijk, Zuidwending en 
 Borgercompagnie (zij het beperkt) mogelijk moet zijn.

2.5 Met de omgeving zal moeten worden nagedacht over de invulling van vrijkomende agrarische panden 
 in de linten.

2.6 Door het aantrekken van werkgelegenheid moet er een voldoende gevarieerd woningaanbod zijn. 
 Veendam moet zich sterker profi leren als woongemeente als een goed alternatief voor Groningen en Assen. 

2.7 Innovaties en initiatieven in de zorg in combinatie met wonen, worden door GemeenteBelangen ondersteund.

INRICHTING

2.8 GemeenteBelangen vindt dat groen, water en ruim opgezette bebouwing in het stedelijk gebied, evenals open 
 en weids wonen in het buitengebied belangrijke kwaliteiten zijn van Veendam. Deze kwaliteiten dienen 
 behouden te blijven.
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2.9 Agrarische bedrijven zijn belangrijk voor Veendam; deze sector moet de mogelijkheid krijgen om te kunnen 
 uitbreiden binnen de kaders van dierenwelzijn met dien verstande dat dit landschappelijk goed wordt ingepast 
 en het woongenot niet wordt aangetast en toeristisch medegebruik mogelijk blijft.

2.10 De gemeente Veendam heeft een mooi, open buitengebied. Dit gebied moet geschikt blijven voor recreatief 
 medegebruik. Het aantal mestbassins, mestsilo’s, vergistingsinstallaties, zonneweides en windmolens moet 
 daarom beperkt worden. 

2.11 Om de omwonenden te beschermen en duidelijkheid te geven naar de bedrijven moet er nieuw beleid komen 
 voor geuroverlast, mestopslag en geluidoverlast. 

2.12 We hebben veel groen in Veendam en daar zijn we trots op. Doordat bepaalde bestrijdingsmiddelen niet meer
  zijn toegestaan, tiert het onkruid welig in de groeizame periodes. Hier moet de gemeente alert op reageren en 
 het onkruid bestrijden.

2.13 GemeenteBelangen pleit voor het plaatsen van meer prullenbakken en blikvangers langs wandel- en fietsroutes. 
 En voor het vaker legen van de prullenbakken op drukke plaatsen, zoals het strand, gedurende de 
 zomerperiode. 

2.14 Er vindt binnen de grenzen van de gemeente Veendam en in de onmiddellijke regio onder geen enkele 
 voorwaarde onder- en/of bovengrondse opslag plaats van riskant (met name kern-) afval, CO2 of andere 
 schadelijke stoffen.  Veendam mag niet de afvoerput van Nederland worden! 

DUURZAAM

2.15 GemeenteBelangen ondersteunt verdere ontwikkeling en toepassing van vormen van alternatieve duurzame 
 energieopwekking, enkel als dat geen overlast geeft bij de inwoners. 

2.16 GemeenteBelangen is voor duurzaam klimaatbeleid.

Daarvoor willen we:
 • Meer laadpunten voor elektrischevoertuigen.
 • Een besparingsplan voor de eigen gemeentelijke gebouwen.
 • Het gemeentelijke wagenpark op biogas, biodiesel, waterstof of groene stroom laten rijden.
 • Primair inzetten op zonne-energie op daken
 • Burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid stimuleren door extra inzet van de energiecoaches, 
 het energieloket en door het helpen met subsidie aanvragen.

2.17 Meer gemeentelijke bermen voorzien van een wilde bloemenmix.

2.18 GemeenteBelangen is voor pragmatisch en duurzaam omgaan met de scheiding van huisvuil. Het beste 
 resultaat wordt bereikt indien er zowel aan de bron als aan het einde de afvalstromen worden gescheiden. 
 Wij zijn tegen betaling per kilo (Diftar), de afgelopen periode heeft aangetoond dat deze negatieve 
 financiële prikkel niet nodig is.
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2.19 Bij appartementencomplexen zullen extra containers 
 geplaatst moeten worden, zodat ook deze inwoners 
 hun afval kunnen scheiden. 

2.20 Mensen met een medische indicatie en mensen met 
 lichamelijke ongemakken zullen de mogelijkheid moeten 
 hebben om middels een aparte regeling hun afval vaker 
 aan te kunnen bieden. 

2.21 Er zal kritisch naar de inzamelfrequentie gekeken moeten 
 worden. En waar nodig zal deze moeten worden aangepast.

2.22 Inzamelen van chemisch afval moet op meerdere plaatsen 
 mogelijk worden, zoals bijvoorbeeld bij bouwmarkten.

2.23 Inbreng van groen afval en snoeihout naar het brengstation
 moet, minimaal twee keer per jaar, voor de inwoners gratis worden.

2.24 Periodiek het rioolsysteem inspecteren en vaker de straatkolken legen om zo wateroverlast te voorkomen.

ZORG

2.25 Ondanks de Rijksbezuinigingen die zijn doorgevoerd bij de overheveling van de zorgtaken aan de gemeente 
 wil GemeenteBelangen dat de zorg (WMO) voor alle inwoners van de gemeente Veendam toegankelijk blijft, 
 zoals door uitbreiding van de algemene voorziening.

2.26 Preventieve en voorlichtende maatregelen op het terrein van de verslavingszorg worden geactualiseerd en 
 gestimuleerd. Dit blijft vragen om de effi ciënte inzet van gemeente, maatschappelijke en zorgorganisaties.

2.27 GemeenteBelangen ondersteunt een ouderenbeleid dat er op gericht is om senioren zo lang mogelijk 
 zelfstandig in hun eigen woon- en leefomgeving te kunnen laten wonen.

2.28 GemeenteBelangen vindt dat er vol moet worden ingezet om het sociaal isolement (eenzaamheid) zoveel 
 mogelijk te voorkomen. Er zal gestimuleerd moeten worden dat mensen elkaar opzoeken door de initiatieven 
 die er zijn beter bij deze groep onder de aandacht te brengen.

2.29 Om mensen met een arbeidsbeperking niet aan de zijlijn te laten staan is het belangrijk om Wedeka verder 
 te ontwikkelen. Om te stimuleren dat mensen met een arbeidsbeperking ook in het reguliere bedrijfsleven 
 een plek vinden, zal bij werk vanuit de gemeente moeten worden ingezet op “social return”.
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FINANCIEEL

2.30 Reserves en voorzieningen moeten voldoende op niveau zijn om tegenvallers te kunnen opvangen.

2.31 Er moet voldoende budget aanwezig zijn om de wegen, bruggen en waterpartijen goed te kunnen onderhouden.

2.32 Bij decentralisatie van taken (van Rijk naar gemeenten) zal kritisch moeten worden bezien wat de fi nanciële 
 risico’s zijn voor de gemeente Veendam. Deze zullen zichtbaar gemaakt moeten worden in de jaarrekening en 
 in tussentijdse rapportages.

2.33 Mild fi nancieel beleid voeren; kosten voor de burger zo beperkt mogelijk houden.

Hoofdstuk 3
TOEGANKELIJK                                           

Een gemeente moet eenvoudig en goed toegankelijk zijn. 
Een benaderbaar gemeentebestuur, dat integraal belangen afweegt 
en oog heeft voor haar inwoners. GemeenteBelangen onderschrijft 
het verdrag van de Verenigde Naties dat gaat over dat elk individu, 
ongeacht zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand, recht heeft 
op een menswaardig bestaan en niemand wordt uitgesloten. 

3.1. Ongeacht de grootte van de gemeente vindt 
 GemeenteBelangen dat de huidige voorzieningen moeten 
worden gewaarborgd. Daarom zijn we tegen 
 bezuinigingen op sportvoorzieningen en buurthuizen.

3.2.  De lijn tussen inwoners en bestuurders moet kort zijn.

3.3. Veendam heeft een KCC (Klant Contact Centrum) dat zowel digitaal als telefonisch bereikbaar is en alleen op 
 afspraak werkt. Het gemeentehuis moet echter ook fysiek toegankelijk blijven voor urgente en andere zaken, 
 bijvoorbeeld het maken van een afspraak.  De klanttevredenheid moet periodiek worden gemeten en er 
 moeten prestatieafspraken worden gemaakt.

3.4. Digitalisering mag niet leiden tot het uitsluiten van bevolkingsgroepen t.a.v. gemeentelijke informatie. 

3.5. (Bouw)aanvragen moeten integraal worden behandeld en vlot worden afgehandeld

3.6. Instellingen waarmee de gemeente Veendam een subsidierelatie onderhoudt worden qua bedrijfsvoering, 
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 effectiviteit en nut en noodzaak regelmatig kritisch tegen het licht gehouden. GemeenteBelangen wenst geen 
 gemeenschapsgeld te geven voor projecten waar geen duidelijke maatschappelijke tegenprestatie 
 tegenover staat.

3.7. De gemeente moet op een eenvoudige en laagdrempelige manier bereikbaar zijn als het gaat om hulpvragen.  

3.8. GemeenteBelangen vindt burgerbetrokkenheid erg belangrijk, zoals bijvoorbeeld het wijk- en buurtbeheer 
 en het, op initiatief van GemeenteBelangen ingestelde fonds voor burgerinitiatieven. Burgers kunnen hier op 
 een eenvoudige manier geld aanvragen voor zaken die spelen in de buurt. GemeenteBelangen wil dit 
 voortzetten.

3.9. Het ‘wijkgericht’werken moet worden doorontwikkeld, zodat de wijk representatief en op een eigentijdse 
 manier betrokken is. 

3.10. GemeenteBelangen vindt dat de peuterspeelzaal bereikbaar moet zijn voor alle inwoners van Veendam, 
 dus niet enkel voor specifieke doelgroepen en houdt wat dit betreft de vinger aan de pols.

3.11. GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat de jeugd gezond opgroeit en volop meedoet. Beweging- en 
 cultuuronderwijs is belangrijk en voor diegenen die het niet kunnen betalen moet er een ruimhartige 
 ondersteunende regeling zijn.

3.12. Met het doortrekken van de personentrein naar Stadskanaal zal GemeenteBelangen zich inzetten voor een halte
  in Wildervank en Bareveld. In Wildervank zal bij het treinstation ook de halte moeten komen voor de Q-bus. 

3.13. De wens om te komen tot de Nedersakenlijn (doortrekken spoor via Emmen naar Enchede) wordt door ons 
 onderschreven.

3.14. GemeenteBelangen zet zich in voor een goed bereikbaar en toegankelijk centrum. Dus met vrijparkeren en met 
 voldoende beschikbare parkeerplaatsen. Waar dat nodig blijkt te zijn, zal de blauwe zone uitgebreid kunnen 
 worden om zo voor de bezoekers voldoende parkeerruimte te creëren, zodat ze voldoende tijd hebben om 
 rustig te kunnen winkelen.

3.15. Onderzoek naar de mogelijkheden van de elektrische ‘deelfiets’ en andere vormen van deelvervoer. 
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Hoofdstuk 4
ONTWIKKELT

    
                                                
GemeenteBelangen ziet de mogelijkheden om nieuwe werkgelegenheid en extra voorzieningen te ontwikkelen en maakt 
het mogelijk om jezelf te kunnen ontwikkelen, zodat je op een fi jne 
gezonde manier kunt leven en opgroeien.

WERKEN

4.1. Genoeg werkgelegenheid is de enige garantie dat Veendam 
 ook in de toekomst leefbaar blijft. Met de verdubbeling van 
 de N33 en de unieke ligging doen zich kansen voor om meer 
 werkgelegenheid naar Veendam te halen. 
 GemeenteBelangen wil hier blijvend op inzetten.

4.2. Aan de westkant van Veendam moet worden ingezet op 
 versterking en uitbreiding van de toeristisch recreatieve 
 functies. We focussen ons bijvoorbeeld op een beleefroute 
 voor de basisschoolkinderen, vakantiewoningen op of aan
 sluitend aan de voormalige vuilstort, een camping en het 
 uitbreiden van het Langebosschemeer.

4.3. Bij het strand in Borgerswold zal een openbaar toilet-
 voorziening en een douche moeten komen, zodat de bezoekers van het strand hier gebruik van kunnen maken.

4.4. De agrarische sector is belangrijk voor Veendam, deze moet de kans krijgen om in te spelen op toekomstige 
 ontwikkelingen.

4.5. GemeenteBelangen blijft zich ervoor inzetten om de sterke positie als logistiek centrum van het Noorden te 
 handhaven en zo mogelijk te versterken en te verbreden met een bewaakte 24-uurs-stalling voor vrachtwagens.

4.6. Het centrumgebied wordt voor iedereen aantrekkelijk. De gemeente zorgt samen met de ondernemers, 
 de pandeigenaren en de evenementenregisseur voor passende activiteiten en sfeer. 

4.7. Er moet zo snel mogelijk een nieuwe centrumvisie komen. Met naast de ontwikkeling van de pleinen een visie 
 op het parkeren rond het centrum.  De leegstand moet worden aangepakt met behulp van de 
 leegstandsverordening en door ondernemers te stimuleren om naar het centrum te komen en door actief 
 panden aan te kopen en deze te herontwikkelen.

4.8. Het Kerkplein en Museumplein zullen heringericht moeten worden; voor de pizzeria op het Kerkplein moet een 
 gezellig terras komen. En het Museumplein moet een duidelijkere indeling krijgen die beter past bij het gebruik. 
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4.9. Het moet fijn zijn om in het centrum met leuke winkels en gezellige terrasjes te verblijven, waar bovendien 
 gebruik moet kunnen worden gemaakt van gratis WIFI.

4.10. De gemeente Veendam moet voor de realisatie van haar plannen actief beleid voeren om beschikbare subsidies 
 binnen te halen. Maar dit mag niet tot gevolg hebben dat de realisatie vanwege traag toekenningsbeleid wordt 
 opgehouden.

ONDERWIJS

4.11. De belangrijkste start is een goede opleiding. Er is een tekort op de arbeidsmarkt Er zal een betere match 
 gecreëerd moeten worden tussen vraag en aanbod. 

4.12. Jongeren moeten zoveel mogelijk aan de studie zijn, werk hebben of op weg worden geholpen richting werk. 
 Werkervaring verhoogt de kans op een baan. GemeenteBelangen vindt dan ook dat jongeren vanuit de 
 schoolsituatie direct terecht moeten kunnen op een werkplek c.q. stageplek in Veendam en omgeving. 
 De jeugd moet niet onnodig thuis komen te zitten.

4.13. De praktijkschool aan het Jan Salwaplein moet actief betrokken worden bij werk- leerprojecten in de gemeente 
 en bij bedrijven.

4.14. GemeenteBelangen acht het actief betrekken van het bedrijfsleven bij het middelbaar en hoger onderwijs 
 noodzakelijk en wil dit actief stimuleren.

4.15. Veendam is een waterrijke gemeente, daarom vindt GemeenteBelangen dat het van groot belang is dat 
 kinderen al van jongs af aan leren zwemmen. Het is dan ook noodzakelijk dat schoolzwemmen onderdeel 
 uitmaakt van het lespakket in Veendam.

4.16. In verband met de educatieve, sociale en maatschappelijke functie blijft ons beleid er zoveel mogelijk op 
 gericht om waar mogelijk kleine scholen te handhaven.

4.17. GemeenteBelangen wil, ondanks de verzelfstandiging, periodiek inzicht in het functioneren van de 
 basisscholen. Dit omdat in de basisschoolperiode kinderen ontvankelijk zijn voor zowel educatieve als 
 sociaal-maatschappelijke vorming.

OMGEVING

4.18. De vrijstelling van de aanvraag van een kapvergunning voor ‘niet beeldbepalende bomen’ bomen moet worden 
 geëvalueerd om de groene uitstraling van Veendam te behouden. Indien een kapvergunning wordt verstrekt zal 
 er een heldere aanduiding moeten komen, zodat voor iedereen duidelijk is welke bomen worden gekapt.

4.19. Het voormalige busstationterrein moet worden opgeknapt met voldoende parkeergelegenheid voor het 
 zwembad en woningbouw.
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4.20. Met het in het voorjaar, op initiatief van GB, beschikbaar gestelde geld zal de kruising bij de Apollolaan en het 
 Oosterdiep worden aangepakt. Het parkeerterrein zal beter worden ingericht, de bevoorrading van de 
 supermarkt zal eenvoudiger worden en minder overlast veroorzaken. 

4.21. De lege ruimte aan de 11de laan zal ontwikkeld moeten worden voor sociale woningbouw.

4.22. De komende jaren moet Veendam gaan inzetten op duurzame energie op het gebied van de doorontwikkeling 
 van waterstofgas en op het particulier gebruik van zonnepanelen.

4.23. De unieke ligging van het logistiek centrum Groningen Railport met een grote diversiteit aan opslagruimte, 
 gelegen aan zowel spoor, water en wegen, is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven om naar Veendam 
 te komen. Deze unieke vestigingsfactoren zullen prominent onder de aandacht gebracht moeten worden van 
 potentiele bedrijven.

4.24. Voor bedrijven moeten er korte lijnen zijn met de gemeente en er moet een adequate afhandeling zijn van de 
 ondernemersvragen.

4.25. Zoveel mogelijk werk van de gemeente moet aan lokale en regionale bedrijven worden gegund.

4.26. Magnesium is één van de unieke producten van Veendam. Hier zal meer gebruik van gemaakt moeten worden, 
 zoals bijvoorbeeld door de realisatie van een magnesium expertisecentrum en/of het creëren van een unieke 
 magnesium wellness functie.

4.27. De recreatieve mogelijkheden van het 
 Langebosschemeer zullen beter moeten 
 worden benut. Hiervoor zal gekeken 
 moeten worden naar de mogelijkheden 
 voor een camping en om het meer uit te 
 breiden. Het wandelpad om het meer zal 
 moeten worden aangepakt.

4.28. Vaarrecreatie moet beter worden 
 gepromoot en knelpunten moeten 
 worden opgelost, voor zowel pleziervaart 
 als voor kano’s. De havens moeten 
 worden verfraaid om de verblijfsduur 
 van de vaarrecreanten te stimuleren.  
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Hoofdstuk 5
GELUKKIG

Een mooie omgeving waarin je kunt ontspannen. Leuke voorzieningen waar je gebruik van kunt maken. 
Voor iedereen bereikbaar en dat alles binnen je eigen gemeente.

5.1. De jeugd heeft de toekomst! Daarom zet GemeenteBelangen in op een goede spreiding van speelvoorzieningen 
 in de hele gemeente.                                                                                          

5.2. Met de bouw van de Leer- en sportcampus willen we nadrukkelijk de koppeling maken tussen onderwijs en 
 bewegen. Fysiek bezig zijn, al vanaf een jonge leeftijd, zorgt voor een beter welbevinden en op termijn voor 
 minder zorgkosten. 

5.3. Voorkomen van schoolverzuim en vroegtijdige schooluitval blijven belangrijke aandachtspunten van 
 GemeenteBelangen. Daarnaast vraagt het onderwijsachterstandenbeleid voor taalzwakkeren voortdurende 
 aandacht. 

5.4. Het streven blijft erop gericht dat de uitkering er enkel is voor diegene voor wie het echt nodig is en de duur 
 anders zo kort mogelijk moet zijn d.m.v. het zo snel mogelijk, en minder vrijblijvend, weer leiden naar passend 
 werk. 

5.5. Armoede moet actief worden opgespoord en daar waar dat mogelijk is mensen uit de armoede helpen. 

5.6. GemeenteBelangen is voor het stimuleren van particuliere werk-leerprojecten.

5.7. GemeenteBelangen pleit voor ruime(re) aandacht voor zowel de Groninger taal en cultuur op onze scholen. 

5.8. Mensen die moeten inburgeren zullen actief worden ondersteund, zodat ze snel de weg naar educatie vinden. 
 Zich de taal en cultuur eigen maken is de beste manier om goed te integreren. 

5.9. Vrijwilligers zijn het hart van onze verenigingen. Een goede ondersteuning is nodig om het vrijwilligerswerk 
 binnen onze gemeente in stand te houden.

5.10. Voorzieningen in wijken en dorpen zijn belangrijk daarom vindt GemeenteBelangen het van groot belang dat 
 deze blijven bestaan en zo nodig worden gefaciliteerd.

ONTSPANNING

5.11. Veendam heeft veel viswater in haar gemeente. Er zullen meer steigers en vlonders moeten komen om het ook 
 toegankelijk te maken voor mensen die slecht ter been zijn.
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5.12. Sporten en bewegen is belangrijk. Sportstimulering moet worden gecontinueerd en worden uitgebreid in 
 samenwerking met scholen en verenigingen en de afdeling Sport. GemeenteBelangen heeft zich altijd verzet 
 tegen bezuinigingen op verenigingen en zal dat blijven doen.  

5.13. De mogelijkheden van cultuurcentrum Margaretha Hardenbergkerk als ontmoetingscentrum zullen beter op 
 de kaart gezet moeten worden.

5.14. Een groot aantal plekken binnen onze mooie Parkstad wordt gebruikt om de honden uit te laten. Helaas zijn 
 dit vaak veldjes in een woonwijk die zijn aangelegd om de kinderen te laten spelen. GemeenteBelangen vindt 
 dat de eigenaren van de honden hierop aangesproken dienen te worden.

5.15. De dagrecreatieve functies in Borgerswold zijn de afgelopen periode uitgebreid en de bestaande faciliteiten 
 hebben meer aandacht gekregen. Zoals een boomklimpark/paintballcentrum en een horecavoorziening. 
 Dit alles met behoud van de natuurwaarde die dit prachtige gebied inmiddels heeft.

5.16. Herverkaveling van het sportpark ‘de Langeleegte’, komt tot een afronding. Het wordt een mooie plek waar 
 iedereen op een leuke manier in beweging kan zijn. Als het gebruikt gaat worden, wil GemeenteBelangen dat 
 het voor iedereen mogelijk wordt om het te gebruiken, bijvoorbeeld middels verhuur van materiaal. 

5.17. Evenredige verdeling van sportfaciliteiten over de gehele gemeente blijft beleidsuitgangspunt. 
 GemeenteBelangen blijft investeren in hoogwaardige sportvoorzieningen. De amateursport is belangrijk voor 
 de ontwikkeling van de jeugd, voor ouderen en voor de sociale samenhang in de gehele gemeente Veendam.

5.18. De inwoners van de gemeente Veendam moeten kunnen blijven beschikken over een ruim aanbod aan 
 sportief-recreatieve voorzieningen, centraal gelegen, (sociaal) veilig toegankelijk en goed ontsloten en 
 aantrekkelijk vormgegeven.

5.19. Tropiqua is, buiten het regulier gebruik, een belangrijke toeristische trekker voor Veendam. Om het zwembad 
 ook voor de toekomst te behouden voor Veendam wil GemeenteBelangen blijven investeren in Tropiqua.

5.20. Het Veenkoloniaal Museum is als tweede museum in de provincie Groningen van grote historische en 
 educatieve waarde voor de gemeente Veendam en de regio. In samenwerking met het Cultuurcentrum en de 
 VVV moet de lokale en regionale promotie worden aangescherpt. 

5.21. Van Beresteyn als cultuur- en congrescentrum moet zich samen met de bibliotheek als ontmoetingsplek verder 
 kunnen ontwikkelen. 
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Onze speer
punten voor 
de komende 

4 jaar !  

• We houden onze voorzieningen zoals sport, cultuur en buurthuizen op peil. 

• Verbeteren verkeersveiligheid, van schoolroutes en oversteekplaatsen. 

• We gaan het aantal woningen uitbreiden voor alle doelgroepen, 

 voor huurders en kopers. 

• Behoud van groen en waterpartijen door goed onderhoud, 

 Veendam is en blijft Parkstad! 

• Recreatieve mogelijkheden van Borgerswold verder ontwikkelen, 

 beleefpad aanleggen en vaarrecreatie uitbreiden. 

• Herinrichting winkelcentrum Wildervank, 11de laan en het kruispunt. 

• Het creëren van een openbaar toilet en douchegelegenheid bij het strand 

 in Borgerswold. 

• Betere verkeersverbinding naar de N33, vanuit zowel de noord- als de zuidkant. 

• We gaan werken aan een aantrekkelijk woon- en winkelcentrum. 

• Herinrichten voormalige busstationterrein, met veilig parkeren, 

 veilig oversteken en woningbouw. 

• Gemeente Veendam is en blijft een aantrekkelijke plaats voor MKB (centrum) 

 en grote bedrijven, dat zorgt voor werkgelegenheid. 

• Werkgelegenheid benutten, iedereen doet mee. 

• Elk kind moet veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.


