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Vier jaar geleden heeft u ons uw 
mandaat gegeven. Met deze krant 
leggen wij daar verantwoording over 
af. Niet uitputtend, want dat past 
natuurlijk niet allemaal in deze krant. 
Aan het eind van een aantal artikelen 
staat een QR-code. Als u deze met uw 
telefoon scant, krijgt u het achter-
grondverhaal en de verdieping.

Ons verkiezingsprogramma vindt  
u op onze website:  
gemeentebelangenveendam.nl/ 
verkiezingsprogramma-2022-2026/
of door de QR-code te scannen bij  
dit artikel. Mocht u vragen aan ons 
hebben, neem dan gerust contact  
met ons op. Breng uw stem ook uit  
op 14, 15 of 16 maart!

Onze verantwoording aan ú!

Trots en vol vertrouwen 
naar de toekomst!
Wethouder Henk Jan Schmaal blikt terug én vooruit

Beste lezer,
Fijn dat u de tijd neemt om u te verdie-
pen in de gemeentelijke politiek. De 
politiek die het dichtst bij u staat.
In deze krant leggen wij, uiteraard niet 
uitputtend, verantwoording af aan u als 
inwoner. De titel van de vorige keer: ‘Trots 
op wat er bereikt is, maar we zijn er nog 
niet’ zou ook nu weer heel goed gebruikt 
kunnen worden. Het is immers nooit 
helemaal af, er zijn altijd weer nieuwe 
plannen en ideeën.
De titel had dan misschien wel gelijk 
kunnen zijn, toch is het nu anders. Er is 
veel gebeurd in de afgelopen vier jaren. 

De beoogde fusie met Stadskanaal en 
Pekela is niet doorgegaan en dat is goed 
voor onze gemeente. Als partij hebben we 
ons daar erg druk om gemaakt. Maar de 
keuze om te fuseren, zoals het provincie-
bestuur en een aantal andere partijen het 
graag zagen, zou een negatieve keuze zijn 
geweest. Niet alleen vanwege de financi-
ele problemen die beide buurgemeenten 
hebben. We zijn ook gestopt met de 
gezamenlijke werkorganisatie met Pekela. 
Een gezonde verhouding was daarin ver 
te zoeken. De ambtenaren kunnen zich nu 
weer richten op één gemeente en één 
bestuur. Duidelijker voor iedereen, en echt 
nodig om slagvaardig de goede richting 
op te gaan. 
 
Voortvarend zijn we in de afgelopen 
periode aan de slag gegaan met het 
Leer- en Sportpark De Langeleegte, dat nu 
bijna af is en al druk wordt gebruikt door 
jong en oud. Vier jaar geleden was het 
kunstgrasveld net aangelegd en stonden 
we aan het begin van wat nu het Leer- en 
Sportpark is. Ik zie ons prominent lid Koos 
Bouwman nog vol trots voor het veld 
staan, met zijn duim omhoog, voor ‘zijn 
cluppie’ Veendam 1894. Helaas is Koos er 
niet meer en dat doet mij ook denken 
aan de andere betrokken partijgenoten 
die er nu helaas niet meer bij zijn. 
Strateeg Rudolf Feijen met zijn jarenlange 
ervaring, die helaas vrij vlot na zijn benoe-
ming kwam te overlijden. Maar ook Roelf 
Koning, die altijd wel een kritische vraag 
had en onze oud-voorzitter Marinus 
Lamein, beiden mensen van het eerste 
uur die ons helaas in de afgelopen vier 
jaar zijn ontvallen.  Net als (schaduw) 

fractielid Nico van der Vorm en Ankie 
Kors. Zij deed altijd weer fanatiek mee in 
de campagnetijd. Net als de altijd vrolijke, 
goedlachse en zeer sportieve Henry 
Pattipeilohy. Hij zou normaal gesproken 
ook weer op onze kieslijst staan, maar is 
er plotseling helaas niet meer. Met diep 
respect denk ik aan deze mensen. Op dit 
vlak is er in de afgelopen vier jaar ook 
veel veranderd...

Maar gelukkig is de GB-familie in de 
afgelopen jaren ook weer gegroeid. De 
17-jarige Jamie Boomstra maakt zich 
klaar om het geluid van de jeugd, de 
nieuwe generatie, te laten doorklinken in 
het gemeentebestuur. Trevor Mooijman, 
voormalig raadslid voor Groen Links, 
draait inmiddels al een poosje mee met 
de fractie en onlangs heeft Lies Zondag, 
raadslid van Veuruutkiekn, zich ook 
aangesloten bij de GemeenteBelangen-
familie. 

Het was een periode van gemengde 
gevoelens: aan de ene kant het verlies van 
mooie mensen die graag meediscussieer-
den over de gemeentelijke onderwerpen 
en aan de andere kant de trots, omdat er 
voor iedereen plek is binnen de partij. Dat 
er over van alles, van links tot rechts, kan 
worden gediscussieerd, met respect voor 
elkaar, om uiteindelijk het goede te doen 
voor onze gemeente. Ik ben dan ook trots 
op de lijst die er nu ligt en kijk vol 
vertrouwen naar de toekomst. De komen-
de vier jaren zullen niet eenvoudig 
worden, het Rijk heeft een verdere 
bezuiniging op de jeugdzorg aangekon-
digd en de herverdeling van het gemeen-
tefonds pakt voor gemeenten als Veen-
dam niet goed uit. U leest er in deze krant 
uiteraard nog meer over. 

Maar we kunnen ondanks deze tegenslag 
vanuit Den Haag toch investeren en er 
komen nieuwe bedrijven naar Veendam. 
Zoals de lang gekoesterde McDonalds, 
Shine en de Hyperloop. Bovendien is 
eindelijk geld vrijgemaakt voor de aanpak 
van de kruising Apollolaan-Oosterdiep bij 
het winkelcentrum in Wildervank. Net als 
voor het verbeteren van de verkeersaf-
wikkeling bij het Arrivaterrein/Avebe 
gebied in het centrum. Er zal de komende 
jaren fors worden bijgebouwd in onze 

gemeente. Van vrije kavels tot apparte-
menten in de sociale huur. Voor alle doel-
groepen en op verschillende plekken in 
onze gemeente. u leest er in deze krant 
meer over. En als u nog vragen heeft of u 
heeft ideeën over onze mooie gemeente, 
aarzel dan niet om contact met ons op 
te nemen. Dat kan op allerlei verschil-
lende manieren. De namen staan in deze 
krant. We staan u graag te woord, en 
waarderen het als u meedenkt.

Wij zijn er klaar voor, klaar om voor u de 
gemeente gereed te maken voor de 
toekomst, zodat u trots kunt zijn op waar 
u woont, werkt en recreëert!

Ing. Henk Jan Schmaal

           Stem Lijst 1

Onze speerpunten
voor de komende 
vier 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 waterpar-
tijen door goed onderhoud, 
Veendam is en blijft Parkstad!

•  Recreatieve mogelijkheden van 
Borgerswold verder ontwikkelen, 
beleefpad aanleggen en vaar-
recreatie 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.

•  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.

Leeswijzer
Buitengebied-Mijnbouw 4
Herindeling-Jeugd-Onderwijs 5
Centrum-Cultuur-Wildervank 6
Speelplaatsen-Windmolens- 
Financiën 7
Wie is wie 8
Burgerinitiatief-Jeugdzorg 9
Wonen-Bareveld 10
Werk-Voorzieningen 11
Verkeer 12
Sportvoorzieningen 13
Duurzaamheid 14
Notendop 15
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           Stem Lijst 1

Het buitengebied van Veendam 
kent een karakteristieke lintbe-
bouwing die GemeenteBelangen 
graag wil behouden. De dorpen 
Borgercompagnie, Zuidwending 
en Ommelanderwijk zijn hiervan 
sprekende voorbeelden. Dorpen die 
zich kenmerken door een sterke 
gemeenschapszin met actieve ver-
enigingen en toegankelijke dorps-
huizen. 

GemeenteBelangen wil deze dorpshui-
zen blijvend met jaarlijkse subsidies 
ondersteunen. Er moet in het buiten-
gebied ruimte zijn voor gezond-agra-
risch ondernemerschap, hoewel 
megastallen en mestvergisters daarin 
volgens GemeenteBelangen niet 
passend zijn. 

Het buitengebied is kwetsbaar en in 
onze gemeente relatief klein ten 
opzichte van de totale oppervlakte en 
vraagt zorgvuldige afwegingen 
omtrent invulling van de ruimte. 
Hierin passen volgens GemeenteBe-
langen geen grootschalige zonnepar-

Buitengebied Veendam 
om zuinig op te zijn

ken of windmolenparken. Echter er is 
wel ruimte voor kleinschalige energie-
opwekking met zonneweides vanuit 
bijvoorbeeld een dorpscoöperatie. Ook 
juichen we uiteraard particuliere initia-
tieven voor het plaatsen van zonnepa-
nelen op daken van harte toe. 

Een zo hoog mogelijke mate van 
glasvezelaansluitingen in het buiten-
gebied, zowel particulier als bedrijfs-
matig, staat bij GemeenteBelangen 
hoog in het vaandel. Een goede 
digitale verbinding met de buitenwe-
reld is essentieel. Met dank aan SKV is 
dit de afgelopen periode tot stand 
gebracht. 

Ook willen we blijvende aandacht 
voor verkeersveiligheid. De relatief 
langgerekte verbindingen nodigen uit 
tot overtreden van de maximumsnel-
heid.  Fiets- en voetpaden zijn hier 
onontbeerlijk. De aanleg van het 
fietspad tussen de Veendammer Poort 
en Zuidwending is hiervan een mooi 
voorbeeld.

Mijnbouw met aandacht 
voor de keerzijde
In de gemeente Veendam vinden al vele jaren meerdere vormen van mijnbouw 
plaats. Er is sprake van gaswinning, er wordt magnesiumzout gewonnen en er 
is gasopslag in zoutcavernes. We spreken daarom in Veendam over gestapelde 
mijnbouw.

Met een groot deel van onze gemeente  
boven het Annerveld en naast het 
Groningerveld heeft Veendam te maken 
met de gaswinning door de NAM en ook 
de recentelijk ingezette afbouw daarvan. 
Naast bodemdaling die deze winning 
met zich meebrengt, kan er ook sprake 
zijn van ondergrondse bevingen. Deze 
bevingen zijn en worden ook gevoeld in 
onze gemeente.

Bij Zuidwending is EnergyStock actief 
met de opslag van elders gewonnen gas 
in de zoutcavernes. De opslag heeft als 
doel voldoende gasvoorraad te hebben 
en snel te kunnen leveren in het geval 
van een stevige koudeperiode en wan-
neer er schaarste is op de wereldmarkt. 

Bij Borgercompagnie vindt door de 
Nedmag al tientallen jaren zoutwinning 
plaats. De relatief diepe ondergrond 
aldaar is voorzien van winbaar, kwalita-
tief hoogwaardig en zuiver magnesium-
zout, dat verpakt zit in enorme, dikke 
zoutlagen. De gewonnen zoutproducten 
kennen veel toepassingen, waaronder de 
aanmaak van vuurvaste materialen in 
ovens, in de chemische industrie en  
ook steeds meer in gezondheids- en  
wellness-producten. Door de aanwezig-
heid van Nedmag in Veendam heeft 
Kisuma zich hier indertijd ook gevestigd. 
Het bedrijf maakt gebruik van de door 
Nedmag geproduceerde zoutproducten.

Het mag duidelijk zijn dat Gemeente-
Belangen blij is met de aanwezigheid van 
deze bedrijvigheid, zeker gelet op de 
werkgelegenheid. Echter, dit mag niet ten 
koste gaan van de veiligheid van de 
inwoners.

De vergunningverlening ligt volledig bij 
de Rijksoverheid (het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat). Voor de 
gemeente Veendam, en dus ook voor een 
plaatselijke politieke partij als Gemeente-
Belangen, is er slechts beperkt sprake van 
enige bemoeienis in de vorm van bijvoor-
beeld een ingediende zienswijze. Hetgeen 
niet wegneemt dat er wel meldingen van 
schades aan gebouwen zijn. We maken 
ons zorgen over de afhandeling van deze 
schades, juist omdat het niet is aan te 
tonen welke partij de schade heeft 
veroorzaakt. GemeenteBelangen is van 
mening dat het bij mijnbouwschade niet 
alleen moet gaan om de constatering, 
maar vooral om de oplossing en afhan-
deling.

Daarom hebben wij gepleit voor één 
schadeloket voor alle vormen van 
mijnbouw. Dit loket is inmiddels door het 
Rijk ingericht. Wij verwachten hiervan dat 
de veiligheid voor onze inwoners in 
relatie tot de aanwezige mijnbouw 
geborgd is. Het SodM is als toezichthou-
der hierin leidend en zij heeft herhaalde-
lijk bevestigd dat, ondanks de gestapelde 
mijnbouw, de veiligheid voor de inwoners 
van onze gemeente niet in het geding is. 
We blijven het in de gaten houden.

Binnen de gemeente is een door  
GemeenteBelangen geïnitieerd Meldpunt 
Mijnbouwschade opengesteld. Dit is een 
loket waar de inwoners hun schade 
kunnen melden en waar advies ingewon-
nen kan worden over de te nemen 
vervolgstappen.
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De gemeente Veendam zal de ko-
mende jaren een belangrijke speler 
zijn als het om onderwijs gaat. Het 
verbeteren van de kansengelijkheid en 
de mentale gesteldheid van kinde-
ren binnen haar gemeentegrenzen 
zijn immers nauw met het onderwijs 
verbonden. 

De gemeente draagt mede de verant-
woordelijkheid om onderwijsachterstan-
den tegen te gaan en de jeugdgezond-
heidszorg en het onderwijs beter op 
elkaar te laten aansluiten. De jeugd een 
goede start in de samenleving meegeven, 
in deze moeilijke tijden, staat bij Ge-
meenteBelangen niet voor niets hoog in 
het vaandel. Dat begint bij de peuterop-
vang, die bereikbaar en betaalbaar moet 
zijn voor alle ouders. En in verband met 
de educatieve, sociale en maatschappe-
lijke functie van het onderwijs, blijft 
GemeenteBelangen bij haar standpunt 
dat het beleid erop gericht moet zijn om 
daar waar mogelijk de kleine basisscho-
len in stand te houden. 

Het voortgezet onderwijs en het be-
roepsonderwijs vormen de opstap naar 
een vervolgstudie of werk. Vroegtijdig 
schoolverlaten moet zoveel mogelijk 
worden voorkomen. GemeenteBelangen 
vindt dan ook dat jongeren vanuit de 
school- of studiesituatie direct terecht 
moeten kunnen op een werk- dan wel 
een stageplek in Veendam of directe 
omgeving. Jongeren moeten niet onno-
dig en zonder startkwalificatie thuis 
komen te zitten. 

Het actief betrekken van het bedrijfsle-

ven bij het onderwijs is hierbij noodzake-
lijk, ook om vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. 
Jongeren zullen dan immers vaker voor 
een opleiding met een grotere kans op 
werk kiezen. Goed onderwijs is slechts 

een begin, want je leven lang leren en 
ontwikkelen, ieder op zijn eigen niveau, 
wordt de nieuwe norm. En GemeenteBe-
langen maakt zich daarvoor sterk.

7 - Nick van Woerkom 8 - Grieto Visser 9 - Bert Kraan

De jeugd heeft de toekomst! 
Leer- en Sportpark komt tot een afronding

Onderwijs aansluiten bij ieders talent

Herindeling 
geen goed  
perspectief 
voor Veendam
Met de installatie van Berry Link als 
burgemeester van Veendam is er 
een einde gekomen aan de ge-
meentelijke herindeling van de 
provincie Groningen. Gemeente-
Belangen was bij de vorige gemeen-
teraadsverkiezingen stellig: “Geen 
herindeling met Pekela en Stadska-
naal”. Uit de uitslag bleek dat deze 
opvatting breed gedragen werd. 
Veendam heeft duidelijk de keuze 
gemaakt om als zelfstandige 
gemeente verder te gaan. 
Gemeente Belangen is nooit tegen 
een mogelijke herindeling geweest, 
maar herindelen moet wel op goede 
gronden gebeuren en niet op basis 
van aannames. In het verleden is 
meermaals aangetoond dat een 
herindeling niet automatisch leidt 
tot lagere kosten, meer efficiëntie 
en minder ambtenaren. De ge-
meenten Haren en Bedum hebben 
aan den lijve ondervonden wat de 
negatieve effecten van herindelen 
zijn: meer ambtenaren, hogere 
belastingen en in plaats van kortere 
alleen maar langere lijnen. 

Maar zelfstandigheid houdt niet in 
dat er niet over de gemeentegren-
zen gekeken dient te worden. 
Samen optrekken met andere 
gemeenten is zelfs een must. Veel 
problemen in de regio zijn hetzelfde 
zoals: werkgelegenheid, huisvesting, 
jeugdzorg, bevolkingskrimp en 
generatiearmoede. De regio biedt 
echter ook voldoende mogelijkhe-
den. Er is voor veel bedrijven een 
prima vestigingsklimaat, want de 
infrastructuur in brede zin is op 
orde. Groningen beschikt immers 
over een vliegveld, een universiteit, 
een haven, een prima wegennet en 
goede treinverbindingen. En laten 
we niet vergeten dat onze regio aan 
Duitsland grenst. 
Kansen te over 
voor een zelfstan-
dig Veendam.

De jeugd heeft de toekomst en GemeenteBelangen vindt dan ook dat de jeugd 
zonder zorgen moet kunnen opgroeien. Daarom heeft GemeenteBelangen de 
afgelopen jaren vol ingezet op de ontwikkeling van een Leer- en Sportpark. Een 
plek waar de jeugd in een veilige en gezonde omgeving kan leren en een plek 
waar je kunt ontspannen en sporten op de grootste Skills Garden van Europa. 
De basis voor een goede start en een plek waar je oprecht trots op kunt zijn.

In nauwe afstemming met scholenge-
meenschap Winkler Prins zijn er twee 
nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd die 
voldoen aan de allernieuwste eisen, zoals 
vloerverwarming, luchtventilatieregeling 

per lokaal, hoogte en veel licht. Het 
hoofdgebouw wordt nu helemaal 
gerenoveerd, zodat het voortgezet 
onderwijs de komende jaren weer 
toekomstbestendig is gehuisvest. 

Het onlangs geopende sportgedeelte was 
voor de opening al een succes. Heel veel 
kinderen weten de speelplekken inmid-
dels te vinden. Een plaats waar iedereen 
zijn sport kan uitoefenen. Van individueel; 
pumptracken, skaten of freerunning tot 
aan met een team te gaan baseballen, 
basketballen, voetballen of turnen. Je 
kunt er zelfs oefeningen doen om jezelf 
fit te houden en dat voor alle leeftijden. 

Het Henk Nienhuis Stadion geeft 
inmiddels onderdak aan, de Judoschool 
met een aparte dojo, de wielervereniging 
De Stormvogels met het wielercafé en 
een wielerbaan van ongeveer anderhalf 
kilometer en ook de afdeling Sport van 
de gemeente is er gevestigd. Het 
stadion gebouw huisvest tevens het 
onderwijs, het Alfa-college maakt gebruik 
van de bovenste ruimte en SOB De 
Zandloper, voor huiswerk- en leerlingbe-
geleiding, gebruikt de eerste verdieping. 
Zo geeft de invulling van het stadionge-
bouw goed weer wat er kan in deze 
omgeving, leren en bewegen! Belangrijk 
voor de toekomst van de jeugd en dus 
voor ons allemaal.

           Stem Lijst 1
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           Stem Lijst 1

Centrum Veendam  
het is aantrekkelijker geworden, 
maar we zijn er nog niet!

Cultuur een blijvend podium

Wildervank  
met perspectief vooruit
Inwoners die Wildervank nog als zelfstandig dorp hebben mee-
gemaakt zijn er trots op te kunnen zeggen dat ze: “in Wildervank 
wonen”. Wildervank is meer dan dertig jaar geleden onmisken-
baar de bakermat geweest van onze plaatselijke politieke partij 
GemeenteBelangen. 

We zijn blij te kunnen constateren dat, 
mede door de inbreng van onze partij, 
recent een aantal voorzieningen in 
Wildervank een flinke oppepper heeft 
gekregen. 
•  De Wildervanckhal is voorzien van een 

nieuwe houten sportvloer en tele-
scooptribunes, zodat ook het publiek 
volwaardig kan worden ontvangen.

•  De parkeerplaats bij het Sportpark 
Wildervank is uitgebreid met twintig 
extra parkeerplekken en de ingang is 
verkeersveiliger gemaakt.

•  Afgelopen zomer is de atletiek-accom-
modatie compleet gerenoveerd, zodat 
daar nu ook volwaardige wedstrijden, 
zoals de loopnummers, kogelstoten en 
discuswerpen georganiseerd kunnen 
worden. 

•  De aanleg van nieuwe walbeschoeiing 
langs het Oosterdiep is reeds ver 
gevorderd en zal spoedig gereed zijn.

Zeer binnenkort zal een begin worden 
gemaakt met de aanpak van de verkeers-
situatie nabij “de gele brug”; de kruising 
C.W. Lubbersstraat en Apollolaan. De 
kruising is met enige regelmaat in het 
nieuws, vanwege een aanrijding, veelal 
het gevolg van te snel rijden. Hoewel 
verkeerstellingen geen buitensporige 
getallen laten zien, hebben de bewoners 
van vooral de C.W. Lubbersstraat de 
afgelopen tijd veelvuldig melding 
gemaakt van verkeersdruk door zwaar 
verkeer. 
Inmiddels is er een 30-km zone van 
kracht in de hoop dat één en ander als 
“dragelijker” kan worden ervaren. De 
situatie ter hoogte van de kruising is 
volgens verkeersdeskundigen niet 
buitensporig onoverzichtelijk. De onge-
vallen tot dusver zijn vooral te wijten aan 
te snel rijden. Desalniettemin is Gemeen-
teBelangen blij dat deze kruising gauw 
wordt aangepakt.

Het centrum van onze gemeente heeft een heldere en sterke structuur. Er is 
een duidelijk ‘winkelrondje’, dat loopt vanaf het Kerkplein, door de Kerkstraat, 
tot aan Van Uffelen. Vervolgens over het Veenlustplein, over de Promenade 
door de Winkler Prins Passage naar het Museumplein.

Dit winkelrondje is in de afgelopen 
periode flink opgeknapt. Met het geld, 
dat door o.a. GemeenteBelangen is 
vrijgemaakt, heeft het Raadshuisplein, 
naast een nieuw riool, een opknapbeurt 
gekregen, is er een waterwerk met 
‘bedriegertjes’ gemaakt en is er een 
mooie terrasruimte geplaatst bij By 
Kielman. Het Veenlustplein is omge-
vormd tot een echt plein met zelfs de 
mogelijkheid van een schaatsbaan. Het is 
nu een plek geworden waar in de zomer 
ook de kleine kinderen veel waterplezier 
beleven. Op de Promenade is, naast het 
riool, ook de bestrating vernieuwd en is 
er een terrasplein aangelegd voor de 
ingang van de Winkler Prins Passage. 
Kortom: er is de afgelopen tijd veel 
geïnvesteerd in het gezelliger maken van 
het centrum.  Maar daarmee zijn we er 
nog niet.

De winkels staan onder druk. Steeds 
meer mensen kopen op het internet, 
waardoor er minder mensen in de 
winkelstraten te zien zijn. Dit heeft 
gevolgen voor de leefbaarheid in het 
centrum. Daarom zullen we de winkels 
moeten concentreren en de aanloopge-
bieden een andere functie geven. Zo zou 

in het begin van de Kerkstraat veel meer 
gewoond kunnen worden en moeten we 
goed gaan nadenken over de invulling 
van de Verlengde Kerkstraat. Maar ook 
over het Promenade parkeerterrein, het 
Kerkplein en het Museumplein. Dit willen 
we samen met u doen! Daarom gaan we 
werken aan een nieuwe centrumvisie, 
waarin wij graag van u willen weten; hoe 
u aankijkt tegen de verdere ontwikkeling 
van het centrum. Binnenkort zult u 
daarvoor uitgenodigd worden.

Burgemeester Van Beresteyn (1876-
1948) zou trots geweest zijn op het 
feit dat het cultureel centrum in 
Veendam zijn naam draagt. Hij was 
namelijk oprichter van leeszalen en 
bibliotheken, voorzitter van het 
Nederlandsch Centraal Filmarchief en 
tevens actief op tal van culturele en 
maatschappelijke terreinen. In het 
cultureel centrum vanBeresteyn 
komen veel van zijn ideeën samen. 

Allereerst is daar natuurlijk het theater, 
dat tal van lokaal, regionaal en lande-
lijk bekende artiesten en gezelschap-
pen weet te vinden. Er wordt breed 
geprogrammeerd: van jazz tot klassiek 
en van cabaret tot theater. Bijzonder 
populair zijn de koopavondconcerten 
op de donderdag o.l.v. GemeenteBe-
langen-raadslid Bert Kraan.
Naast het theater zijn er de biblio-
theek, de muziek-, dans- en theater-
school, het filmhuis, de kunstuitleen, 
het kantoor van de VVV Veenkoloniën 

en een Grand Café gevestigd. 
Van Beresteyn kan terecht het brui-
sende culturele hart van Veendam 
genoemd worden. 
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13 - Nico Zweerts de Jong 14 - Jan Ubels 15 - Dennis Pots

           Stem Lijst 1

Huishoudboekje 
financiën zijn op orde
De gemeente heeft te maken met 
grote bezuinigingen vanuit Den 
Haag. Het kabinet Rutte II (VVD/
PvdA) heeft in 2015 al de WMO en 
de Jeugdzorg over de schutting naar 
de gemeenten gegooid. De gemeen-
ten hebben toen weliswaar geld voor 
deze nieuwe taken gekregen, maar 
dan wel met een 40% bezuiniging. 
Uiteraard is de gemeente de over-
heid die het dichtst bij de mensen 
staat en daarom ook beter ziet wat 
er speelt. We helpen daardoor meer 
kinderen dan voorheen, kinderen die 
het nu moeilijk hebben. Om ze zo 
goed mogelijk te helpen kost dat 
uiteraard veel meer, ongeveer 5 
miljoen, dan we als gemeente van 
het Rijk krijgen. Meer gemeenten 
ervaren dit probleem. Er is zelfs 
arbitrage omtrent dit onderwerp 
geweest. Arbitrage is een soort 
scheidsrechter die in discussies 
tussen bestuurslagen aangeeft wat 
redelijk is.

Daaruit is voortgekomen, dat 
gemeenten voor de Jeugdzorg meer 
geld van het Rijk zouden moeten 
krijgen. Eénmalig is er geld verstrekt. 
Aan de gemeente Veendam 2,1 
miljoen, dat is uiteraard lang niet 
voldoende. Het nieuwe kabinet heeft 
aangegeven dit tekort niet verder,  
ook niet in de komende jaren, te 
willen aanvullen. We zullen het één 
en ander dus anders en slimmer 
moeten organiseren, waarbij de zorg 
voor het kind op de eerste plaats 
moet staan.
Onlangs zijn we ook nog geconfron-
teerd met een ‘herverdeling van het 
gemeentefonds’. Dit betekent zoveel 
als dat de ‘financiële taart’ anders 
wordt verdeeld onder de gemeenten. 
Sommige gemeenten, met name de 
grote steden, gaan er stevig op 
vooruit. De gemeenten die het geld 
het hardst nodig hebben, zoals die in 
onze regio, gaan erop achteruit. Voor 
onze gemeente betekent dit, dat we 
ruim 2,7 miljoen minder zullen 
krijgen. 

Alle wethouders van financiën van de 
Groninger en Friese gemeenten 
hebben zich verenigd en hebben een 
onderzoek laten doen, met als 
conclusie dat er een aantal fouten in 
de verdeelmethode zit. Dit is ook 
door de Raad voor het Openbaar 
Bestuur (ROB) geconcludeerd. Het 
Rijk lijkt dit wel te herkennen, maar 
geeft niet aan dit te willen oplossen. 
Dit betekent, dat we zaken in onze 
gemeente (blijvend) slim moeten 
organiseren. Doordat we de afgelo-
pen jaren meerdere keren hebben 
bezuinigd, zijn we op dit moment 
relatief financieel gezond en dat 
willen we graag zo houden.

Speelvoorzieningen blijvend belangrijk

Tegen wil en dank de soap van de windmolens
We hebben ons er met hand en tand tegen verzet, maar ze staan er toch…  
Met dank aan de Provincie en de gedeputeerden, Calon (PvdA), Moorlag  
(PvdA) en Homan (GroenLinks) hebben we de komende jaren te maken  
met de windmolens.

De windmolens geven, naast de versto-
ring van het landschappelijk beeld, nog 
twee andere problemen. Het geluid; deze 
windmolens blijken, en dan met name als 
ze langzaam draaien, een laagfrequent 
geluid te geven. Een geluid dat niet 
iedereen waarneemt, maar voor diegene 
die dat wel doet, is dit een heel vervelend 

geluid dat bovendien zorgt voor onrust 
en slaapverstoring. De leverancier geeft 
tot op heden geen openheid of ze dit 
echt willen oplossen.  Ondanks dat de 
rijksregels hier niet in voorzien, vindt 
GemeenteBelangen dat dit probleem 
opgelost MOET worden, desnoods met 
een civiele rechtszaak. 

Het tweede probleem is de rode verlich-
ting op de windmolens. ‘s Avonds waan 
je je in een maanlandschap met rood 
licht dat af en toe flikkert door het 
passeren van de wieken langs de lamp. 
Dit kan en moet anders. GemeenteBe-

langen vindt dat de rode verlichting 
moet worden vervangen door een 
radarbaken of een transponder. 
Het Rijk heeft inmiddels erkend dat het 
proces voor het plaatsen van de wind-
molens op deze plek niet goed is gegaan 
en heeft een bijdrage beschikbaar gesteld 
voor een gebiedsfonds, waar de direct 
aanwonenden over zullen moeten 
beslissen. In Drenthe heeft de provincie 
een gelijk bedrag gestort. Ons provincie-
bestuur heeft echter enkel gezegd dat 
het anders had gemoeten, maar komt 
niet met geld over de brug. 

Onze gemeente is ruim opgezet met 
veel groen en veel speelvoorzienin-
gen. Over het nut van speelvoorzie-
ningen hoeven we niet uit te wijden, 
maar daar waar het gaat om het op 
peil houden van deze voorzieningen 
wel. Voor het onderhoud van speel-
voorzieningen zijn wettelijke normen 
vastgelegd, die borgen dat de attri-
buten veilig gebruikt kunnen worden. 
Iedere gemeente heeft dus te zorgen 
dat de technische staat van de voor-
zieningen op peil is. 

Op initiatief van GemeenteBelangen is  
er in de afgelopen vier jaar voor 
€ 150.000,- , incidenteel, extra geïnves-
teerd in het vernieuwen en creëren van 
nieuwe speelvoorzieningen. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de speelvoorziening 
in de wijk Woellust. Samen met de zeer 
actieve wijkbewoners is er iets moois 
gerealiseerd. GemeenteBelangen staat 
open voor initiatieven op het gebied van 
speelvoorzieningen. 

Zo zal op zeer korte 
termijn, op voorspraak 
van de buurtbewoners, 
de speelvoorziening aan 
de Van Petegemstraat worden aangepakt. 
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Wethouder financiën, ruimtelijke  
ontwikkeling, economische zaken,  
grondbedrijf, sport, recreatie en toerisme

Politiek is voor mij:
Een echt positief verschil kunnen maken in het leven 
van anderen.

Speerpunt voor mij is:
Dat de jeugd onbezorgd kan opgroeien en zich kan 
ontwikkelen in een fijne omgeving met zicht op een 
woning en werk.

Officemanager
 
Politiek is voor mij: Actief een bijdrage 
willen leveren aan een mooie en 
leefbare gemeente voor iedereen. Niet 
alleen roepen maar ook verantwoorde-
lijkheid nemen.
Speerpunt voor mij is:
Zorgen dat iedereen meedoet en mee 
kan doen. Een kansrijke gemeente zijn 
waar iedereen zich vol kan ontplooien.

Docent

Politiek is voor mij:
Opkomen voor de belangen, in de 
breedste zin van het woord, van de 
inwoners van de gemeente Veendam.

Speerpunt voor mij is:
De gemeente Veendam aantrekkelijk 
houden om te wonen, te werken en te 
leren voor jong en oud.

Ondernemer

Politiek is voor mij:
Bijdrage leveren aan wat er speelt in 
mijn omgeving, Veendam, Wildervank en 
Bareveld.

Speerpunt voor mij is:
Creëren van werkgelegenheid, voldoen-
de woningen en het verbeteren van de 
(vaar)recreatie.

Senior projectleider vastgoed bij  
een woningbouwcorporatie

Politiek is voor mij: Het algemeen 
belang dienen en de directe leefomge-
ving verbeteren. Lokaal het verschil 
maken.  Nuchterheid, realistisch en 
toekomstgericht denken zijn daarin 
leidend. 

Speerpunt voor mij is: Behoud van 
groen en waterpartijen door goed 
onderhoud, Veendam is en blijft Parkstad!

Medewerker communicatie 

Politiek is voor mij: Bijdragen aan de 
leefbaarheid van onze prachtige 
gemeente waar we trots op kunnen zijn.

Speerpunt voor mij is: Het behouden 
van onze voorzieningen zoals sportclubs 
en buurthuizen en hen als gemeente 
optimaal  ondersteunen in het runnen 
ervan.

Organisator koopavondconcerten

Politiek is voor mij:
Luisteren naar en  
reageren op mensen.

Speerpunt voor mij is:
Cultuur en Leefomgeving

Debuterent pensionado en
ex educatief adviseur  

Politiek is voor mij: Besluitvorming 
uitsluitend na gedegen voorwerk waarbij 
het belang van onze bewoners nooit uit 
het oog wordt verloren. 

Speerpunt voor mij is:
Het beter afstemmen van de communi-
catie tussen bewoners en gemeente 
en…. gemeente en bewoners, waarbij 
wederzijds begrip voorop staat. 

Docent

Politiek is voor mij: Dat mogelijk maken 
waar Veendam trots op kan zijn, je kan 
met de juiste inzet en intentie  het 
verschil maken.

Speerpunt voor mij is:
Onderwijs, goed onderwijs is de sleutel 
naar de toekomst. Een goede opleiding 
maakt een goede start op de arbeids-
markt mogelijk.

Docent, postbezorger, koordirigent & kerkmusicus

Politiek is voor mij: De kwetsbaren  
onder mensen en in de natuur helpen en 
tegelijkertijd een gezonde economie 
nastreven. Speerpunt voor mij is:
Beter OV, veilige fietsroutes, flora & fauna 
beschermen, werkgelegenheid creëren, 
armoedebestrijding, zonne- 
panelen op daken, milieubewustzijn 
stimuleren. Realistisch en betaalbaar 
klimaat- en energiebeleid.

Ook meebeslissen 
over uw omgeving?
Word lid van 
GemeenteBelangen!
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Wat hebben we bereikt?
vier jaar geleden hebben we u aangeven waar wij ons voor  
zouden gaan inzetten. Hierbij onze verantwoording aan u:

Onze speerpunten voor  
de komende vier 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 vaar recreatie 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.

16 - Andrea Horlings-
Schmaal

17 - Hilda Feijen 18 - Gerben Wolthuis

           Stem Lijst 1

Burgerinitiatief en  
GemeenteBelangen
een blijvende vriendschap

Jeugdzorg blijvende  
zorgen betaalbaarheid

Al vanaf 2016 kennen we in onze gemeente het fonds Burgerinitiatief, waar 
verenigingen, stichtingen en bewonersgroepen op een gemakkelijke manier 
kunnen aankloppen voor aanvullende ondersteuning bij het realiseren van hun 
wensen. 

Het fonds Burgerinitiatief heeft een 
adviescommissie bestaande uit een 
tweetal raadsleden en een tweetal 
vertegenwoordigers uit maatschappelijke 
stichtingen, aangevuld met ambtelijke 
ondersteuning vanuit de gemeente. Deze 
adviescommissie toetst de ingediende 
aanvragen en brengt hierover advies uit 
aan het college van burgemeester en 
wethouders, dat vervolgens één en ander 
al dan niet bekrachtigt.

Door een motie van GemeenteBelangen 
is het Burgerinitiatief destijds ontstaan. 
Het aantal aanvragen overtreft nog 
steeds de verwachtingen. We verwijzen 
graag naar de website van GemeenteBe-
langen, waar alle toegekende subsidies 
tot dusver op vermeld staan.
Een paar in het oog springende zaken 
willen we hier graag met u delen.

2018 
•  Ommelanderwijk bloembollenactie 

kleurrijker maken van het dorp
•  Wijkontmoetingsplek in Veendam 

Noord aanschaf Picknicktafel

2019
•  AED Zuidwending
•  Jeugdtuinen aanschaf hekwerk als 

onderdeel Volkstuinen Veendam

2020
•  Aanschaf betonnen picknicktafels 

Rivierenbuurt
•  Aanschaf elektrische bakfiets wijk 

Sorghvliet

2021
•  Pannen en servies buurthuis  

Borgercompagnie
•  Plantjesbieb Scheepskwartier Veendam

GemeenteBelangen vindt het onaan-
vaardbaar dat de nieuwe regeringscoali-
tie extra wil bezuinigen op de jeugdzorg. 
Middels de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) heeft de Gemeente 
Veendam deze boodschap ook duidelijk 
overgebracht. 

De jeugdzorg kent grote problemen. 
Kinderen en jongeren moeten soms lang 
wachten op hulp, er is vaak een tekort 
aan kundig personeel en de geldzorgen 
nemen toe. De afgelopen jaren gaven alle 
gemeenten in Nederland ieder jaar meer 
geld uit aan de jeugdzorg dan dat zij van 
de landelijke overheid ontvingen. Oorza-

ken zijn dat de gemeenten meer kinderen 
helpen en de zorg zelf duurder is gewor-
den. Dit geldt ook voor de gemeente 
Veendam. De zorgen lijken alleen maar 
toe te nemen. Immers de nieuwe 
regering wil nog meer geld besparen. Om 
precies te zijn 100 miljoen euro extra in 
2024 en vanaf 2025 structureel een half 
miljard euro extra per jaar. 

GemeenteBelangen zet zich dan ook in 
om de kosten voor de jeugdzorg beheers-
baar te houden, zonder dat dit ten koste 
gaat van de kwaliteit en bereikbaarheid 
van de zorg voor kwetsbare kinderen.

•  De herindeling met Pekela en 
Stadskanaal hebben we tegenge-
houden.

•  Het centrum, het Raadhuisplein, 
het Veenlustplein en de Prome-
nade zijn aangepakt.

•  We hebben geld beschikbaar 
gesteld om de kruising in Wilder-
vank bij de gele brug te verbete-
ren. 

•  Het Leer- en Sportpark is gereali-
seerd. De renovatie van het 
hoofdgebouw is in volle gang.

•  Borgerswold is aangepakt, voor de 
tweede fase hebben we geld 
beschikbaar gesteld. 

•  Het is gelukt om nieuwe bedrijven 
naar onze gemeente te halen;  
o.a. McDonalds, Shine en de 
Hyperloop.

•  Er worden veel nieuwe woningen 
en appartementen gebouwd.

•  Met dank aan SKV is ook het 
buitengebied aangesloten op 
glasvezel.

•  De bezuinigingen op sportvereni-
gingen en buurthuizen zijn voor 
minimaal vijf jaar geschrapt.

•  Groenonderhoud is verbeterd, 
maar is nog niet op het gewenste 
niveau.

•  We hebben geld beschikbaar 
gesteld voor de aanpak van het 
oude busstation.

•  Er is opnieuw geld beschikbaar 
gesteld voor aanpak van de 
leegstand in het centrum.

•  De atletiekbaan in Wildervank is 
gerenoveerd.

•  De verlichting op het sportpark 
Wildervank is vernieuwd.

•  Het fietspad tussen Zuidwending 
en het centrum is aangelegd.
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Bareveld een mooie 
stap voorwaarts

Een betaalbare woning  
voor iedereen toegankelijk

Een lang gekoesterde wens van 
zowel de inwoners van Bareveld als 
GemeenteBelangen is de afgelopen 
periode in vervulling gegaan, namelijk 
de aanpak van de woningen aan de 
Ericastraat en de Pijlkruidstraat. 

In totaal gaat het om zesendertig 
nieuwe woningen, allemaal energiezui-
nig, compleet met warmtepompen en 
zonnepanelen. Het varieert van éénge-
zinswoningen tot levensloopbestendige 
woningen die in verschillende fases 
zullen worden opgeleverd. 

GemeenteBelangen is blij dat woning-
bouwcoöperatie Acantus in nauw 
overleg met de bewoners en de ge-
meente dit tot stand brengt. Wat ons 
betreft had de sloop en vervolgens de 
nieuwbouw veel eerder kunnen plaats-
vinden, hoewel we zeker beseffen dat 
het hebben van een plan niet altijd 
onmiddellijk resulteert in resultaat. Er 
zijn minder nieuwe woningen gebouwd 
dan dat er zijn afgebroken, waardoor er 
ruimte blijft voor groen en speelruimte, 
hetgeen belangrijk is voor de leefbaar-
heid.

GemeenteBelangen wil dat jongeren zonder zorgen kunnen opgroeien, met het 
perspectief op werk en een betaalbare woning. De woningmarkt staat onder 
druk, huizen worden daardoor duurder en het is steeds moeilijker om een be-
taalbare woning te vinden. 

We zagen al enige tijd aankomen dat 
meer mensen naar Veendam willen 
verhuizen, maar tot voorkort mochten 
we van de Provincie niet bijbouwen, 
want de verwachting was dat onze 
gemeente zou krimpen.

De praktijk blijkt echter gelukkig anders, 
mede daardoor krijgen we van de 
Provincie inmiddels ook de ruimte om te 
bouwen. 

Onze gemeente kenmerkt zich door ruim 
opgezette woonwijken in een groene 
structuur met veel voorzieningen. De 
komende jaren komen daar heel veel 
woningen bij. Van vrije kavels tot aan 
appartementen, in de vrije koopsector, 
maar ook in de midden en sociale huur. 
Dus ook vrijstaande woningen, twee-

onder-een-kapwoningen en rijwoningen.
Voor een deel worden de kavels los 
uitgegeven, een ander deel van deze 
plannen wordt ontwikkeld door ontwik-
kelaars en door de woningbouwcoöpera-
tie Acantus. 

Acantus gaat de komende jaren fors 
investeren in Veendam. Zowel met het 
verduurzamen van bestaande als het 
bouwen van nieuwe woningen en 
appartementen. 

Zoveel mogelijk zullen we die plekken 
ontwikkelen die de oude functie van 
bedrijf of kantoor zijn verloren. Eén van 
die plekken is het voormalige busstation. 
Een plek waar Acantus mogelijk apparte-
menten gaat ontwikkelen. Kleinschalig, 
passend bij de structuur van Veendam en 

zo dat er ook nog ruimte is om extra te 
kunnen parkeren voor Tropiqua. Voetgan-
gers en fietsers kunnen na de herinrich-
ting veilig oversteken van het Leer en 
Sportpark naar het centrum of om naar 
Tropiqua te kunnen gaan. Voor de 

inrichting van het gebied is het geld 
inmiddels beschikbaar gesteld. Het 
Boven Westerdiep en de Langeleegte 
zullen dan ook weer gaan uitkomen op 
de Sorghvietlaan. 
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Onze gemeente kent heel veel mooie 
voorzieningen en GemeenteBelangen 
is daar trots op!

We hebben naast de cultuurcentra 
vanBeresteyn en de Margretha Harden-
berg-kerk en het zwembad Tropiqua, veel 
buurthuizen, speelplekken en sportvoor-
zieningen verdeeld over de hele gemeen-
te. En we hebben natuurlijk Borgerswold, 
een echt uniek recreatiegebied van 450 
hectare groot. Het is een gebied om in te 
recreëren en dus niet om in te wonen. Er 
is de afgelopen periode geïnvesteerd in 
Borgerswold; extra bankjes, picknickban-
ken, prullenbakken, een speelplek bij het 
strand en een steakhouse: The Ranch. 
Maar daarmee is het wat ons betreft nog 
niet af.

Wat er zeker nog moet komen is een 
openbaar toegankelijke toilet- en 
douchevoorziening bij het strand. Het 

fietspad zal iets verlegd worden, zodat 
het terras bij de waterskibaan meer 
ruimte heeft en het water zal doorge-
trokken worden naar de Veendammer-
weg, zodat iedereen in één oogopslag 
ziet wat het gebied allemaal te bieden 
heeft. 

Daarnaast zal voor de basisschooljeugd 
een belevingspad worden gecreëerd met 
een leuk spannend thema, dit om 
kinderen zo echt te betrekken bij de 
natuur in Borgerswold. En om het 
helemaal het ‘woud van de burgers’ 
(betekenis van Borgerswold) te maken, 
zal er een fitnesspad aangelegd worden, 
zodat je onderweg, tijdens een wande-
ling, extra oefeningen kunt doen. 

Juist omdat het Borgerswold zo mooi is, 
komen er veel mensen. Dat veroorzaakt 
soms overlast, bijvoorbeeld door heel 
hard door het park te rijden. Gemeente-

Belangen vindt dat Borgerswold voor 
iedereen is, een plek waar je jezelf veilig 
moet kunnen voelen. Daarom zijn er 
drempels aangebracht, om hard rijden 
lastiger te maken en willen we extra 
toezicht in de zomerperiode.

Werk..werk..werk.. 
de enige echte duurzame oplossing om armoede te bestrijden is werk!
We moeten er daarom voor zorgen dat degene die kan werken ook aan het 
werk kan of is. Het liefst dan ook nog in of in de buurt van onze mooie ge-
meente. In de afgelopen periode is hard gewerkt om bedrijven naar Veendam 
te halen.

En dat is goed gelukt! Er komt werk naar 
Veendam op verschillende niveaus. Zo 
gaat McDonalds zich vestigen op de 
kruising bij de N33 en de N366 (de weg 
naar Pekela). McDonalds verwacht 
ongeveer 60, voornamelijk parttime, 
arbeidskrachten nodig te hebben. 

Het Amerikaanse Shine Medical Techno-
logies heeft na een zoektocht door 
Europa en beoordeling van 250 moge-
lijke vestigingsplaatsen, gekozen om zich 
in onze gemeente te vestigen. Vanuit hier 
gaan straks 40.000 medische isotopen 
per dag naar ziekenhuizen in heel Europa 
en Azië. Shine zoekt ruim 200 fulltimers. 
Vanaf universitair geschoolde onderzoe-
kers tot aan mensen die het dagelijkse 
onderhoud doen. 
Met de komst van het European Hyper-
loop Testcenter hebben we letterlijk de 

toekomst naar Veedam gehaald. Hier zal 
gewerkt gaan worden aan een nieuwe 
manier van wereldwijd openbaar vervoer. 
Hier zijn, naast een groot aantal universi-
teiten, ook grote wereldwijde spelers bij 
betrokken.

Bestaande bedrijven breiden ondertussen 
steeds verder uit, zoals bijvoorbeeld bij 
EDC (o.a. van EasyToys) en Kisuma. Deze 
uitbreidingen leveren veel extra banen 
op.

GemeenteBelangen wil dit alles facilite-
ren en ervoor zorgen dat het mooi 
ingepast wordt in de omgeving. 
We zullen altijd op zoek gaan naar 
bedrijven die zorgen voor extra werkgele-
genheid en dus niet naar hele grote 
energieslurpers, die enkel veel ruimte 
nodig hebben.

Voorzieningen  
de moeite van het behouden meer dan waard
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Verkeer en mobiliteit
veiligheid centraal
Onze gemeente is met de aanleg van de verdubbelde N33 en de deels dubbele 
N366 nog beter ontsloten met de omliggende regio’s en Noord-Duitsland. 
Samen met de goede verbindingen via het spoor en het water zorgt dit voor 
uitstekende vestigingsfactoren voor nieuwe bedrijven en inwoners. 

Onlangs heeft de gemeenteraad, breed 
gesteund door GemeenteBelangen, het 
Mobiliteitsplan aangenomen, waarin de 
hoofdlijnen staan beschreven voor de 
komende jaren. Het Mobiliteitsplan is 
een document dat regelmatig aangepast 
zal worden op wat de actualiteit nodig 
heeft.
Een paar zaken springen daaruit:
•  de 30-km zones zullen in woonwijken 

worden uitgebreid, ter verhoging van 
de verkeersveiligheid. Dit in lijn met 
landelijk beleid.

•  de verkeerssituatie kruising Apollolaan/
C.W. Lubbersstraat zal veiliger worden 
gemaakt. De parkeergelegenheid bij de 
nabijgelegen supermarkt zal worden 
verbeterd.

•  er komen ‘snelheidsweergave-units’ 
om bestuurders te attenderen op hun 
snelheid, om hiermee de bewustwor-
ding van het rijgedrag te vergroten.

•  het realiseren van een goede ontslui-
ting naar de N33, vanuit zowel de 
Buitenwoellaan in noordelijke richting, 
als vanuit de Sorghvlietlaan in zuide-
lijke richting. 

•  het nog toegankelijker maken van 
Veendam voor fietsers en wandelaars 
en daar waar nodig een uitbreiding van 
de blauwe zones om het parkeren van 
auto’s te faciliteren.

Verder hechten we grote waarde aan uw 
inbreng als het gaat om verkeersonveilige 
situaties.
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Wat hebben we bereikt?
Vier jaar geleden hebben we u aangeven waar wij ons voor zouden 
gaan inzetten. Hierbij onze verantwoording aan u:

•  De herindeling met Pekela en Stadskanaal hebben we tegengehouden.
•  Het centrum, het Raadhuisplein, het Veenlustplein en de Promenade zijn 

aangepakt.
•  We hebben geld beschikbaar gesteld om de kruising in Wildervank bij de  

gele brug te verbeteren. 
•  Het Leer- en Sportcampus is gerealiseerd. De renovatie van het hoofdgebouw  

is in volle gang.
•  Borgerswold is aangepakt, voor de tweede fase hebben we geld beschikbaar 

gesteld. 
•  Het is gelukt om nieuwe bedrijven naar onze gemeente te halen;  

o.a. McDonalds, Shine en de Hyperloop.
•  Er worden veel nieuwe woningen en appartementen gebouwd.
•  Met dank aan SKV is ook het buitengebied aangesloten op glasvezel.
•  De bezuinigingen op sportverenigingen en buurthuizen zijn voor minimaal  

vijf jaar geschrapt.
•  Groenonderhoud is verbeterd, maar is nog niet op het gewenste niveau.
•  We hebben geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van het oude busstation.
•  Er is opnieuw geld beschikbaar gesteld voor aanpak van de leegstand in het 

centrum.
•  De atletiekbaan in Wildervank is gerenoveerd.
•  De verlichting op het sportpark Wildervank is vernieuwd.
•  Het fietspad tussen Zuidwending en het centrum is aangelegd.

Sportvoorzieningen 
veel mogelijkheden
De gemeente Veendam heeft veel en kwalitatief goede sportaccommodaties en 
herbergt daarmee een grote schakering aan sportclubs. Of het nu gaat om atle-
tiek, voetbal, judo, honkbal, jeu de boules of turnen, elke sport kan beoefend 
worden in Veendam. Zwemparadijs Tropiqua is zelfs één van de meest bezochte 
attracties van Noord Nederland. GemeenteBelangen vindt dit van heel groot 
belang voor de leefbaarheid in de gemeente.

Sport en gezondheid zijn twee begrippen 
die nauw met elkaar zijn verbonden. 
GemeenteBelangen wil hoe dan ook, dat 
de toegankelijkheid tot de sportfacilitei-
ten voor al onze inwoners op een 
aanvaardbaar niveau blijft. 

De realisatie van onder andere de Skills 
Gardens en de nieuwe wieler- en skate-
baan als onderdeel van het Leer- en 
Sportpark De Langeleegte en de renova-
tie van de atletiekbaan in Wildervank zijn 
geheel passend in onze visie op sport. 
Sport kan alleen gedijen wanneer de 
gemeente aan de voorkant de juiste 

facilitering regelt. En dat is juist waar 
GemeenteBelangen voor staat.

Naast de fysieke facilitering heeft de 
gemeente sinds kort het platform: 
VEENDAM BEWEEGT. Een platform waar 
iedere inwoner informatie kan vinden 
omtrent sport, bewegen, accommodaties, 
evenementen en vooral ook nieuwsitems 
waarin bewoners worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan allerlei activiteiten 
waarbij bewegen centraal staat. Gemeen-
teBelangen ondersteunt dit van harte. 
Want bewegen houdt ons allen gezond, 
van de jeugd tot aan de senioren.
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RES nog veel onduidelijkheden
De Regionale Energie Strategie (afgekort: RES) is de gezamenlijke toekomstvisie 
van de dertig RES-regio’s in Nederland op twee belangrijke onderdelen van de 
energietransitie: ten eerste het verwarmen van huizen en gebouwen met duur-
zame energie en ten tweede het opwekken van duurzame elektriciteit op land. 
Al die regio’s maken een regionale toekomstvisie voor 2030. De regio’s maken 
hierover onderling en met het Rijk afspraken.

De hele provincie Groningen vormt één 
van deze RES-regio’s. De twaalf Gronin-
ger gemeenten, de twee waterschappen 
en de provincie maken hier deel van uit.

Gezamenlijk uitgangspunt is dat de 
dertig regio’s op hun grondgebied, dus 
‘op land’ samen ten minste 35 terawatt-
uur duurzame elektriciteit opwekken in 
2030. Volgens de afspraken in de RES zal 

de regio Groningen een bijdrage van 
minimaal 5,7 terawattuur aan duurzame 
energie leveren via zon en wind op land. 
Deze hoeveelheid zal met de bestaande 
plannen ruimschoots gehaald worden.

GemeenteBelangen vindt de gemeente-
lijke bijdrage aan de RES daarom op dit 
moment voldoende en is zeer kritisch op 
de vervolgstappen. Immers binnen de 

gemeentegrenzen wordt middels zonne-
parken en windmolens een grote hoe-
veelheid duurzame energie opgewekt. 
En alleen de keuze uit zonne- en wind-
energie binnen de RES vindt Gemeente-
Belangen veel te beperkt. Er zijn ook 
mogelijke alternatieven die nu niet 
bespreekbaar zijn. Denk aan het gebruik 
van waterstof, kernenergie of biomassa. 
Ook de randvoorwaarden van de RES zijn 
nog onduidelijk. Zijn de gestelde doelen 
haalbaar, betaalbaar, betrouwbaar en 
toekomstbestendig? Maar vooral: is er 
voldoende draagvlak onder de bewoners? 
Vragen waarop GemeenteBelangen graag 
een antwoord wil krijgen.
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GEEF DEN HAAG EEN SIGNAAL, STEM LOKAAL!
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Onze speerpunten voor 
de komende vier 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 vaar recreatie 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.

STEM 14, 15 EN 16 MAART    


