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Partij van de Arbeid 

Bellingwedde 

“voor een sociaal en vitaal Bellingwedde” 

 

Inleiding / voorwoord 

 

 De PvdA vindt dat in Bellingwedde een beleid gevoerd moet worden, dat gericht is op het in 
stand houden van zowel het landelijke karakter als de dynamiek van de kernen. Hiervoor zijn 
leefbare dorpen en een vitale gemeente Bellingwedde nodig. Onze grootste aandacht is 
gericht op het welzijn van de inwoners van de gemeente Bellingwedde. 
 

“Het belang van de inwoners staat voor de PvdA centraal.”  
 
De PvdA vindt dat een sterke gemeente burgers en bedrijven actief betrekt bij de politieke 
besluitvorming. Daarvoor is een open en actieve vorm van communicatie en voorlichting 
noodzakelijk. De gemeentelijke organisatie is het visitekaartje van de gemeente. De PvdA 
pleit dan ook voor een gemeentelijke organisatie die klantgericht is en dienstverlening 
centraal stelt. 
 

 “Jong en oud verdienen kansen in een sociale en veilige leefomgeving.” 
 
De PvdA heeft als uitgangspunt dat het voor iedere inwoner mogelijk moet zijn om passend te 
wonen. Passend in de zin dat wonen aansluit bij de wensen, maar ook bij de financiële 
mogelijkheden van bewoners. De PvdA staat voor betrokkenheid en voor een volwaardige 
deelname van alle inwoners aan de samenleving. De PvdA wil voorkomen dat inwoners om 
welke reden dan ook buitengesloten worden van deelname aan het maatschappelijke verkeer 
of goede zorg. Iedereen telt. 

 

De PvdA is uw vertrouwen waard  

Goed bestuur betekent keuzes maken. Niet met alle winden meewaaien, maar echt kiezen wat 
we wel, maar ook wat we niet moeten of kunnen doen. Wij zijn hierbij duidelijk en leggen 
verantwoording af voor onze keuzes. 
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Voor een gedetailleerde uitwerking van bovenstaande punten nodigen wij u graag uit om ons 
hele programma door te lezen.  

De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde: 

• Openbare orde en veiligheid 
• Landbouw & veeteelt 
• Natuur & milieu 
• Economische samenwerking en werkgelegenheid 
• Sociaal beleid 
• Zorg      
• Openbaar bestuur 
• Samenwerking en herindeling 
• Bereikbaarheid  & verkeer en vervoer  
• Financieel beleid  
• Wonen & openbare ruimte 
• Onderwijs 
• Kunst & cultuur 
• Sport 
• Jeugd en jongeren 
• Toerisme 
• Duurzame energie 
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Openbare orde en veiligheid 
 

Veiligheid is een basisbehoefte. Inwoners moeten er op kunnen rekenen, dat de gemeente 
Bellingwedde zijn zaakjes op het terrein van openbare orde en veiligheid goed voor elkaar 
heeft. De PvdA vindt dat politie, brandweer, ambulance en rampenbestrijding goed 
georganiseerd en paraat moeten zijn om onze inwoners en bedrijven te beschermen. 
De gemeente alléén kan niet voor veiligheid zorgen. Ook maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en inwoners moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. 
Wangedrag en criminaliteit onder jongeren moet actief worden bestreden en worden 
voorkomen met een sluitende aanpak. De PvdA vindt dat hiervoor een intensieve, niet 
vrijblijvende samenwerking, tussen scholen, bureau jeugdzorg, reclassering, politie en 
justitie, in de buurt moet plaatsvinden.  

Probleemgezinnen worden in kaart gebracht, zodat er voor hen een gerichte aanpak wordt 
gemaakt. De overlast, die door een kleine groep van buurtbewoners wordt veroorzaakt, 
moet een halt worden toegeroepen door middel van een gezamenlijk optreden van 
verhuurders, politie, welzijnsinstellingen, sociale dienst en de gemeente. Door het houden 
van een persoonlijke ‘in-take’ van huurders kan worden voorkomen dat mensen, die 
overlast veroorzaken, terecht komen in wijken waar al veel problemen zijn.  

Voor het borgen van de openbare orde en veiligheid vindt de PvdA dat alle betrokken 
partijen  bekend moeten zijn met, en bij de inwoners van de buurt. Politiezaken zijn niet 
alleen een onderwerp van de burgemeester, daarom vinden wij dat de gemeenteraad van 
Bellingwedde periodiek om de tafel moet gaan met de politie.  

 

Landbouw en veeteelt 

Bellingwedde is een plattelandsgemeente. Om het karakter van de gemeente te behouden 
willen wij stimuleren dat de landbouw in onze gemeente rendabel blijft.  

De PvdA vindt dat initiatieven, die leiden tot het verder door ontwikkelen van de 
landbouw, alsmede een verdere verduurzaming van de agrarische sector, moeten worden 
gestimuleerd. Op basis van concrete plannen moet het ruimtelijk beleid van de gemeente 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit kan door planologisch maatwerk te leveren. 
Aanpassing van agrarische bouwblokken moet daarbij mogelijk zijn.  

Megastallen horen niet thuis in onze regio. Ze draaien op grote kapitaalinvesteringen en 
weinig menskracht. Ze drukken de gezinsbedrijven uit de markt en leveren winst op bij de 
grote spelers in de voedselindustrie. Door het houden van steeds meer dieren dicht op 
elkaar, worden welzijn en gezondheid van dieren en mensen bedreigd. Megastallen zijn 
slecht voor natuur en milieu. Ze tasten, hoezeer men ook streeft naar inpassing, het 
landschap aan en vormen een bedreiging voor het toerisme. Megastallen  maken van het 
platteland  een industrieterrein. De provincie heeft de intensieve veehouderij (bijvoorbeeld 
kippen, varkens, vleeskalveren) al aan banden gelegd. Voor melkvee staat de provincie, 
onder bepaalde voorwaarden, megastallen toe. Gemeenten kunnen hun eigen grenzen 
stellen. De PvdA kiest voor instandhouding van de gezinsbedrijven en wil de grens leggen 
bij een bouwblok van 1,5 ha. Daar kan een gezinsbedrijf een goede boterham mee 
verdienen. De PvdA kiest voor innovatie, maar niet ten koste van het platteland. Er zijn in 
de landbouwsector steeds meer initiatieven die gericht zijn op de verdere ontwikkeling en 
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vergroening van die kleine gezinsbedrijven.  Juist ons gebied leent zich voor dit soort 
initiatieven.  

 

Natuur en milieu 

Natuur is onmisbaar en tegelijkertijd heel kwetsbaar. De PvdA maakt zich daarom hard 
voor natuurbescherming. We nodigen iedereen uit om zich hiervoor in te zetten. De 
gemeente geeft het goede voorbeeld door duurzaam in te kopen en bij aanbesteding 
duurzaamheid te honoreren. Ook stimuleert de gemeente bedrijven en inwoners op 
verschillende manieren om hun steentje bij te dragen aan een duurzame omgeving. 
 
Investeren in natuur is meer dan investeren in een groene omgeving, het is investeren in 
onze toekomst. De bewoners van kleine gemeenten met een specifieke, soms eeuwenoude 
identiteit zijn meestal erg begaan met Natuurbescherming en het wel en wee van het eigen 
dorp. Deze betrokkenheid is belangrijk. Lokale initiatieven moeten zoveel mogelijk 
gestimuleerd worden. Kleinschalige energie opwekking voor eigen gebruik moet zoveel 
mogelijk worden gestimuleerd, en daar waar mogelijk ondersteund. 
 
Openbare ruimte beheren we natuurvriendelijk door ecologisch bermbeheer, variatie in 
beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de 
biodiversiteit is hierbij belangrijk. We stimuleren hergebruik van reststoffen bij de 
gemeentelijke afvalverwerking en geven actieve steun aan dit soort initiatieven van 
burgers. 
 
Het Groningse landschap is iets om trots op te zijn. We zullen moeten blijven investeren 
om het te behouden en te versterken. Een goede balans tussen landbouw, cultuurhistorie, 
natuur, recreatie, wonen en kleinschalige bedrijvigheid, is daarbij een voorwaarde. 

 

Economische samenwerking en werkgelegenheid 

Een belangrijke reden voor mensen om zich ergens te vestigen, dan wel te vertrekken, is 
werkgelegenheid, of het gebrek hieraan. Naast de maatregelen die worden getroffen om 
de krimp te reguleren, is het van groot belang en noodzakelijk om gunstige voorwaarden 
te creëren om werkgelegenheid aan te trekken. Om dit te realiseren slaan de gemeenten in 
Oost-Groningen en het MKB de handen ineen om een zo gunstig mogelijk 
ondernemersklimaat neer te zetten zodat ondernemers ook echt kunnen ondernemen. 

Voor de gemeente Bellingwedde gaat het daarbij vooral om ontwikkelingsmogelijkheden 
op het terrein van recreatie en toerisme, dienstverlening, verduurzaming van de agrarische 
sector en kleinschalige bedrijvigheid. 

Gelet op de toekomstige personeelstekorten in met name de technieksector wil de PvdA 
dat de gemeente, het onderwijs en het bedrijfsleven intensief gaan samenwerken om 
mensen binnen deze sector werkzaam te krijgen. Met name jongeren zouden opgeleid 
moeten worden binnen de technieksector.  
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Door het creëren van een optimaal ondernemersklimaat stimuleert de PvdA 
werkgelegenheid. Hierdoor kunnen we een bijdrage leveren aan de vermindering van de 
krimp. 

 

Sociaal beleid 

De PvdA staat voor betrokkenheid en volwaardige deelname van alle inwoners aan de 
samenleving. De PvdA wil voorkomen dat inwoners buitengesloten worden van deelname 
aan het maatschappelijke verkeer of goede zorgen 

De instandhouding van de werkvoorzieningen in Oost-Groningen is van groot belang. Het 
beleid van gemeenten moet gericht zijn op de begeleiding van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, naar regulier werk. Dit is ook de bedoeling van de participatiewet 
waarvan de uitvoering per 01-01-2015 bij de gemeente komt te liggen. Samen met de 
ander gemeenten in Oost-Groningen hebben we bij de staatssecretaris gepleit voor een 
uitzonderingspositie in verband met de verhoudingsgewijze grote aantallen deelnemers bij 
de sociale werkvoorziening en het gebrek aan reguliere werkgelegenheid in de regio.   

Voor inwoners die recht hebben op een sociale uitkering is de 1-2-3-methode van 
Bellingwedde van toepassing. Deze aanpak komt in grote lijnen overeen met de “work 
first”  aanpak van de gemeente Vlagtwedde, die ook de uitvoering van het beleid van 
beide gemeentes voor haar rekening neemt. Mensen die een uitkering ontvangen dienen 
iets terug te doen voor deze uitkering. Voor de PvdA  gelden er echter drie 
basisvoorwaarden: alle activiteiten gaan uit van maatwerk, dienen gericht te zijn op het 
vinden van regulier werk en het mag geen verdringing zijn van regulier werk. Jaarlijks 
moet er een gedegen evaluatie en controle plaatsvinden op  deze voorwaarden. 

 

Zorg 

De drie thema’s van decentralisatie: het delen van de AWBZ, de jeugdzorg en de 
participatiewet, stellen de gemeenten voor een forse opgave. Temeer omdat het budget dat 
de rijksoverheid naar de gemeenten overhevelt wordt gekort. 

Zorg moet dicht bij de mensen geregeld worden. Ondersteuning op het gebied van wonen 
en welzijn moeten waar mogelijk decentraal en kleinschalig worden opgezet. Aan ouders, 
patiënten en verzorgenden moet ondersteuning geboden worden bij de opzet van 
zelfvoorziening. De kwaliteit van de professionele zorg moet regelmatig getoetst worden. 
Bij de inkoop van zorgarrangementen moet, waar mogelijk en zinvol, met andere 
gemeenten worden samengewerkt. De PvdA ziet het als een belangrijke taak voor de 
gemeenten om er voor te zorgen dat er vooral voor de minst draagkrachtige ouderen 
voorzieningen in stand gehouden worden. Sociale participatie kan daar een goede bijdrage 
aan leveren. De thuiszorg staat onder druk. Er moet aandacht zijn voor een correcte 
indicatiestelling. Medewerkers van thuiszorgorganisaties mogen niet de dupe worden van 
aanbestedingsregels. De decentralisatie van de AWBZ moet gebruikt worden om zorg en 
welzijn meer aan elkaar te verbinden. De eigen kracht van netwerk, familie en buurt is 
belangrijk. Een goede samenwerking tussen gemeente, wijkverpleging, artsen en 
zorgverzekeraar is cruciaal.  
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Hulp en ondersteuning op het gebied van de jeugdzorg moet voorkomen dat problemen uit 
de hand lopen. De gemeente is verantwoordelijk voor de regie van de samenwerking 
tussen de aanbieders van jeugdzorg. Per gezin of kind moet er één plan van aanpak zijn.       

Mantelzorg zal steeds belangrijker worden. De gemeente moet bij de woningcorporatie 
aandringen op een voorrangsbeleid voor mantelzorgers in de buurt. Bovendien moet de 
gemeente inzetten op het faciliteren van ‘respijtzorg’, de mogelijkheid dat mantelzorgers 
de zorg tijdelijk kunnen overdragen aan iemand anders, soms een vrijwilliger, soms een 
professional.  Vergroting van de bekendheid van deze respijtzorg is erg belangrijk ter 
ontlasting van de mantelzorgers. We willen de regels voor de verbouw van woningen zo 
aanpassen dat mantelzorgers geholpen worden; daarbij kan gedacht worden aan 
kangoeroewoningen en eenvoudiger gebruik van bijgebouwen voor wonen. 

 

Openbaar bestuur 

Het bestuur van onze gemeente moet toegankelijk, respectvol en integer handelen. 

De PvdA vindt dat het bestuur een stevige binding moet hebben met de gemeente 
Bellingwedde en met de aangrenzende gemeenten. Een bestuur dat bekend moet zijn met 
en bij de inwoners van de gemeente. Bovendien moet er voortdurend worden 
gecommuniceerd met alle betrokkenen. 

Wij staan voor een helder openbaar bestuur. Een bestuur dat luistert naar zijn inwoners en 
hen helpt en met hen naar oplossingen zoekt. Een geloofwaardig bestuur, dat doet wat het 
zegt en zegt wat het doet. Een bestuur dat alleen regels stelt waar dat echt moet en ook 
kan. Een bestuur dat bereid is de gestelde regels daadwerkelijk te handhaven.  

De beperkte middelen waarover de gemeente beschikt enerzijds, en de taken, ambities en 
decentralisaties anderzijds, zijn niet met elkaar in evenwicht. Om onze beleidsdoelen te 
kunnen realiseren biedt het aangaan van een bestuurlijke fusie een duidelijke meerwaarde. 

 

Samenwerking en herindeling 

Ten tijde van de opstelling van deze programmapunten, is de discussie over een mogelijke 
gemeentelijke herindeling nog in volle gang. Voor de PvdA is het van groot belang dat, 
los van de toekomstige gemeentelijke structuur, de samenwerking in Oost-Groningen 
steviger en minder vrijblijvend wordt. Concurrentie tussen gemeenten is uiteindelijk niet 
in het voordeel van de inwoners. De samenwerking moet de rode draad zijn in dit 
programma en in de politiek.   

Deze samenwerking kan niet vrijblijvend zijn maar moet zeker niet leiden tot 
ingewikkelde ambtelijke constructies zonder directe politieke controle. Gelet op de vele 
taken die op de gemeente Bellingwedde afkomen, betekent dat een fusie tussen een aantal 
gemeenten onvermijdelijk is. Dit is in het belang van de dienstverlening aan u als 
inwoner, en is ook belangrijk om de sociale en economische positie van de  provincie 
Groningen fors te kunnen verbeteren. De PvdA denkt daarbij in eerste instantie aan een 
fusie. Wij vinden dat, los van de omvang van de nieuw te vormen gemeente, minimaal de 
gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde in de nieuwe gemeente opgenomen moeten zijn, 
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om het historisch gebied ‘Westerwolde’ ook bestuurlijk te binden, en zodoende een 
centrale plaats te geven. Deze centrale plaats genereert een solide toeristisch fundament.  

Onlosmakelijk verbonden met een dergelijke fusie is het bieden van faciliteiten voor een 
grotere en directere betrokkenheid van de inwoners bij het beleid en de uitvoering daarvan 
in de diverse kernen van de gemeente. Wij denken hierbij aan een prominente rol voor 
dorpsraden. 

 

Bereikbaarheid Verkeer & Vervoer 

Een goede bereikbaarheid over de weg, per openbaar vervoer en digitaal (glasvezel) is 
cruciaal voor de ontwikkeling van Oost-Groningen. We zijn blij met de verdubbeling van 
de N33 en het stuk verdubbeling van de N366 tussen Veendam en Nieuwe Pekela. Ook de 
plannen om het spoor door te trekken tot Stadskanaal zijn goed voor de regio. Op langere 
termijn kan gedacht worden aan het doortrekken van het spoor naar Emmen.  De positieve 
ontwikkelingen met betrekking tot de realisatie van een sneltrein van Groningen naar 
Winschoten en op termijn naar Bremen, vinden wij eveneens cruciaal voor onze regio. 
Verdere verbetering van het openbaar vervoer via een dichter en directer net van 
snelbussen is volgens de PvdA echter ook noodzakelijk.  

De PvdA staat voor het belang van goede wandel- en fietspaden en een groene omgeving 
in en om de dorpen. Ouderen en kinderen zijn kwetsbaar in het (fiets)verkeer. Daarom 
zetten we in op veiligere voetpaden en fietspaden. Educatie voor kinderen over 
verkeersveiligheid vinden wij zeer belangrijk. Om de verkeersveiligheid in onze dorpen te 
kunnen waarborgen vindt de PvdA van cruciaal belang dat onze wegen, fietspaden en 
voetpaden goed worden onderhouden. 

 

Financieel beleid 

De PvdA wil in de komende periode het beleid aanpassen aan de financiële situatie. Wij 
zullen nog meer dan anders kritisch kijken naar nieuw beleid waarbij wij ons de vraag 
stellen “wat kost het en wat levert het op”.  

Stilstaan is achteruitgang en vooruitgang is leven. Bij vooruitgang hoort ook investeren. 
De PvdA vindt dat wij moeten blijven investeren in onze gemeente voor een sociaal en 
vitaal Bellingwedde. Wij noemen dit verstandig investeren. 

Verder streven wij naar een zo laag mogelijke lastendruk voor onze inwoners. Hiervoor 
blijven wij kritisch kijken naar de kosten die de gemeente maakt. 

 
Wonen en openbare ruimte  
 

De PvdA heeft als uitgangspunt dat het voor iedere inwoner mogelijk moet zijn om 
passend te wonen. Passend in de zin dat wonen aansluit bij de wensen, maar ook bij de 
financiële mogelijkheden van bewoners. 

De woningmarkt verkeert al enkele jaren in een stagnatie. Ook in onze regio staan veel 
woningen te koop en worden er weinig verkocht. Dalende huizenprijzen en dalende 
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inkomens brengen veel inwoners in de problemen. De PvdA staat voor een stevig 
arbeidsmarktbeleid en een adequate en tijdige toepassing van de bijstandverlening door de 
gemeenten.  

De rijksoverheid roomt de middelen van de woningcorporaties steeds meer af, waardoor 
de investeringen in sociale huurwoningen afnemen. De PvdA is voor een regionaal 
woonbeleid, waarin gemeenten in de regio elkaar niet beconcurreren, maar in 
samenwerking met de woningcorporaties komen tot het zoveel mogelijk in goede staat 
houden en vernieuwen van de sociale huurvoorraad.  

De terughoudendheid van de banken bij de hypotheekverstrekking maakt het voor starters 
op de koopmarkt met een relatief laag inkomen moeilijk om een eigen huis te kopen. 
Terwijl de zo dringend nodige doorstroming juist begint bij de instromers op de 
koopmarkt. De PvdA wil starterleningen invoeren en in overleg met de woningcorporaties 
werken aan constructies die het kopen van een huurwoning aantrekkelijker maken.  

Onze openbare ruimte kenmerkt zich door veel rust en ruimte. Bij deze kenmerken past 
veel groen en een goed onderhouden en schone openbare ruimte. Dit kunnen wij bereiken 
door een goede regie hierop. Juist dan kunnen wij de openbare ruimte optimaal benutten. 

 
Onderwijs 
 

In het primair onderwijs is de krimp van de bevolking in onze regio duidelijk merkbaar. 
De prognoses voor de komende jaren laten zien dat het aantal leerlingen met 20 tot 30 
procent zal afnemen. Op dit moment zijn er al veel kleine scholen in de regio, die met 
sluiting bedreigd worden. 

Hoewel het onderwijs in de meeste gemeenten is geprivatiseerd, is de PvdA voorstander 
van een actieve rol van de gemeenten bij de het verbeteren van het onderwijs in onze 
regio. Samengaan van kleine scholen, openbaar en christelijk, in een brede 
samenwerkingsschool  waarin ook voorschoolse- en buitenschoolse opvang en andere 
(maatschappelijke) activiteiten zijn geïntegreerd, moet volgens de PvdA worden 
gestimuleerd.  

De wet op het passend onderwijs legt de verantwoordelijkheid voor leerlingen met 
beperkingen bij de jeugdzorg het onderwijs. Maar passend onderwijs kan niet los gezien 
worden van de jeugdzorgtaken die in 2015 geheel onder verantwoordelijkheid van de 
gemeenten komen. De PvdA streeft naar een sterke rol voor de gemeente, die toeziet op 
een gecoördineerde aanpak van zorg en onderwijs voor kwetsbare kinderen en jongeren. 

Het is erg belangrijk dat er vestigingen van Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps 
Onderwijs (ROC’s) in onze regio blijven. Onze jeugd moet de mogelijkheid hebben in de 
regio deze vormen van onderwijs te volgen. Ook zorgt de aanwezigheid van deze scholen  
voor werkgelegenheid. 

 

Kunst & Cultuur  

De PvdA zal de waarde van een gezonde cultuur(-sector) stevig blijven verdedigen. 
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Wij vinden het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om al vroeg in aanraking te komen 
met kunst en cultuur. Jongeren vormen de culturele toekomst van Nederland. Door 
samenwerking van culturele instellingen (onder andere op het gebied van 
muziekonderwijs, jeugdtheater, toneelverenigingen, streekmusea, etc.) en scholen, worden 
onze jongeren gestimuleerd om actief cultuur te beleven. Dat biedt geweldige 
mogelijkheden tot leren en begrijpen, tot verheffen en ontplooien. 
 
Kunst & Cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn. De PvdA blijft aandacht vragen voor 
de waarde van kunst en cultuur voor iedereen, voor de maatschappij als geheel. We 
blijven in ons cultuurbeleid kiezen voor een brede toegankelijkheid. 
De PvdA vindt dat lokale initiatieven op gebied van Kunst & Cultuur of geïnteresseerden 
in de historie van ons gebied, daar waar mogelijk, ondersteund dienen te worden. Onze 
musea, monumenten, landschap en molens trekken daarnaast toeristen naar ons gebied. 

 
Sport 

Sport en beweging moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Sport is niet alleen goed voor 
de gezondheid, maar leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. 
Gehandicaptensport hoort aan iedereen met een beperking in de regio aangeboden te 
worden. Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder. De 
PvdA wil de deelname van jongeren aan sport blijven stimuleren. Wij willen dat alle 
kinderen die willen sporten de mogelijkheid geboden wordt om te sporten. Niet alleen 
omdat bewegen belangrijk is, maar ook omdat sport onmisbaar is voor de sociale 
ontwikkeling. 

Sportverenigingen draaien op vrijwilligers. Het is geweldig dat zoveel mensen zich 
inzetten en dat is dan ook de grote kracht van de vereniging. Die vrijwilligers verdienen 
waar nodig steun. 

 
Jeugd en Jongeren 
 

Jongeren moeten zorgeloos kunnen opgroeien en in hun eigen buurt de ruimte krijgen om 
te spelen en zich te ontplooien. Er moeten voldoende speelgelegenheden in de gemeente 
zijn en jongeren mogen niet door het gebrek aan financiën uitgesloten worden van 
deelname aan verenigingen. 

De PvdA wil dat zorg voor kwetsbare kinderen beter wordt georganiseerd. Met de nieuwe 
Jeugdwet kan de PvdA in de gemeente doen wat nodig is: kinderen snel en dichtbij hulp 
bieden. De behoeften van het gezin komen centraal te staan, gezinnen krijgen met één 
hulpverlener te maken en hulpverleners krijgen meer ruimte om hun werk te doen. 

We gaan zoveel mogelijk uit van de eigen kracht van de jongere en het gezin. De sociale 
omgeving wordt daar altijd bij betrokken. Het accent zal steeds liggen op participatie in de 
samenleving. 

Binnen het welzijnswerk moet er meer aandacht komen voor activiteiten voor jongeren. 

Ook moet er in overleg met de jongeren gekeken worden naar goede locaties om 
activiteiten op te zetten, zoals een jeugdsoos en jeugdhonken.  De PvdA stimuleert het 
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opzetten van een goede vrijwilligersorganisatie (ondersteund door professionals) die 
uitvoering kunnen geven aan de diverse activiteiten. 

 
Toerisme 

Bellingwedde heeft een naam hoog te houden voor wat betreft Rust, Ruimte en Recreatie. 
Ons gebied Westerwolde heeft toeristische potenties. Toeristen dragen bij aan de 
leefbaarheid van het gebied. Daarom moeten ontwikkelingskansen voor kleinschalige 
recreatie zoveel mogelijk benut worden. De recreatieve ontwikkelingen dienen echter in 
goede harmonie te zijn met het landschap. 

Voorzieningen zoals supermarkten, restaurants, zwembaden etc. kunnen open blijven door 
de extra toestroom van klanten. De PvdA wil investeren om het aantal meerdaagse 
bezoekers aan ons gebied te verhogen. Daarbij worden vooral mensen getrokken die op 
zoek naar cultuur (erfgoed) en natuur. Volgens de PvdA moet regionaal veel zwaarder 
worden ingezet op de vele mooie aspecten van de regio. Samenwerking in de promotie is 
belangrijk. De presentatie vanuit overheden en ondernemers gebeurt nu nog veel te 
versnipperd. Er moet een regionaal masterplan komen waarin vorm wordt gegeven aan 
hoe actief te werken aan de versterking van de economische mogelijkheden en de 
werkgelegenheid op het gebied van het toerisme. Een goede samenwerking tussen de 
overheid en de toeristische ondernemers is volgens de PvdA erg belangrijk. Er moet meer 
ingezet worden op het faciliteren van voorzieningen en op het stimuleren van de kwaliteit. 
Daarbij moet de samenwerking met Duitsland worden geïntensiveerd.  

De samenwerking met Vlagtwedde moet worden versterkt door uitvoering te geven aan de 
beleidsvisie Westerwolde.  

 

Duurzame energie 

Windenergie kan een goede bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van 
fossiele brandstoffen, maar de plaatsing van windmolens op land tast de leefbaarheid aan. 
Omwonenden vrezen voor hun gezondheid, dalende huizenprijzen en aantasting van het 
landschap. Degenen die van de windmolens profiteren zijn veelal niet dezelfden die er last 
van hebben. Windparken passen vrijwel nergens in het Oost-Groninger landschap. 

We schieten echter niets op door ons te beperken tot de zaken waar we tegen zijn, we 
moeten juist op zoek naar mogelijkheden die er wel zijn. Er zijn meer opties dan alleen 
windenergie. In ons gebied staan bijvoorbeeld veel landbouwschuren, overheidskantoren 
en flatgebouwen. De daken hiervan zouden prima benut kunnen worden voor het 
opwekken van zonne-energie. De opgave is om tot een keuze te komen waarbij behoud 
van ons unieke Oost-Groninger landschap een randvoorwaarde is. Daarnaast willen we 
ruimte bieden aan innovatieve projecten voor andere vormen van duurzame energie. Dat 
biedt werkgelegenheidskansen die we niet aan ons voorbij moeten laten gaan.  

Naast werk moet er oog zijn voor de verdeling van de lusten en de lasten. Voor veel 
mensen vormen de energiekosten een steeds groter deel van de woonlasten. De PvdA wil 
de mogelijkheden voor energiecoöperaties verruimen. Initiatieven vanuit de bevolking om 
te komen tot energieneutrale dorpen verdienen alle steun. 


