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Klimaatneutraal Oldambt 

Sterke economie 

Zorg dichtbij 

 

Voorwoord lijsttrekker 

 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Oldambt. 

 

Door de verkiezingsprogrammacommissie is heel hard gewerkt. Tijdens grotere en kleinere 

bijeenkomsten is er gesproken en geluisterd. Iedereen die wilde meewerken aan ons 

programma heeft een bijdrage kunnen leveren. En hier is het dan: een 

verkiezingsprogramma dat staat voor denken, durven en doen! Dáár ging het om, dáár gaat 

het om, en dáár zal het om blijven gaan. 

 

D66 staat al meer dan vijftig jaar voor vernieuwing, voor ruimte geven, voor enthousiasme en 

de moed hebben om andere dan de gebaande wegen te bewandelen. Plannen maken, en 

nieuwe dingen bedenken kan iedereen, maar D66 durft hier vervolgens ook uitvoering aan te 

geven. D66 toont een ander politiek gezicht dan het traditionele: D66 is pragmatisch, maar 

ook origineel, vernieuwend maar ook duurzaam, eerlijk en redelijk. We staan voor onze 

mening en houden niet van praatjes voor de vaak. We luisteren maar wikken en wegen ook. 

We nemen weloverwogen besluiten vanuit een positieve kijk op de toekomst en in alle 

redelijkheid. Geen ideologie, maar visie, is onze slogan. En dát maakt straks het verschil in 

Oldambt. 

 

Uiteindelijk draait het ons om een beter Oldambt met een verkiezingsprogramma dat begint 

bij kansen voor iedereen. Wij willen samen werken aan een betere toekomst. In veel wijken 

en dorpen is het goed leven en goed wonen, maar er zijn ook grote uitdagingen. We moeten 

voorkomen dat een nieuwe generatie inwoners in Oldambt opgroeit zonder kansen. Wij 

zetten daarbij ook in op een CO2 neutraal Oldambt, zorg dicht bij mensen en een sterke 

economie.  

 

Mede namens het bestuur wil ik iedereen die heeft meegedacht, meegeschreven en 

meegewerkt heel hartelijk bedanken voor de tijd en denkkracht hieraan gegeven. Nu gaan 

we door durven en doen dit programma realiseren! 

 
 

 
Fokke R. Fennema,  
Lijsttrekker D66 Oldambt 
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Met een grote voortgezet onderwijsinstelling en een mbo-school, 

biedt de gemeente veel kansen voor jongeren en volwassen om 

zich te ontwikkelen tot de persoon die zij willen worden. 

Onderwijs is de sleutel tot kansengelijkheid en verbinding. Dat 

begint dicht bij huis in de gemeente. 

 

Ruim baan  

voor 

onderwijs 
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Ruim baan voor onderwijs  

D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun 

leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gelijke 

kansen voor iedereen. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en 

persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht 

zijn afkomst. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale 

vaardigheden en mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. 

Onderwijs kan daarmee ook een antwoord zijn op de groeiende tweedeling. Dat begint 

dichtbij huis, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. 

Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, 

ook in onze gemeente. 

De gemeente schept de randvoorwaarden voor beter onderwijs 

D66 wil een prettige leeromgeving voor alle kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor 

de huisvesting, voor nieuwbouw en kan voorwaarden verbinden aan subsidies voor renovatie 

van bestaande schoolgebouwen. D66 wil dat scholen duurzaam zijn, multifunctioneel (brede 

school) en een prettig en gezond binnenklimaat hebben. D66 wil dat de gemeente goed 

samenwerkt in de uitvoering van de leerplichtwet met andere gemeenten als een 

onderwijsinstelling in meerdere gemeenten is gevestigd. We voelen ons verantwoordelijk 

voor onze jongeren, niet tot de grens. D66 verwacht een actieve rol van de gemeente in het 

samenbrengen van het onderwijsveld en mogelijke partners, zoals het bedrijfsleven en 

kennisinstellingen, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van zomer- en weekendscholen.  

De gemeente stimuleert de kwaliteit van het onderwijs 

D66 wil dat de gemeente stimuleringsmaatregelen invoert voor scholen die door de 

Onderwijsinspectie zijn beoordeeld als ‘zwak’ of ‘zeer zwak’. We maken hier ook middelen 

voor vrij. De leerlingen verdienen beter onderwijs. Bovendien is er een reëel risico dat de 

inspectie tot sluiting overgaat; een drama voor leerlingen en leerkrachten. 

D66 wil dat de gemeente zich inspant om het voortgezet onderwijs in Winschoten in één 

toekomstbestendige nieuwbouw school te bundelen. Hierdoor kan er op huisvestingskosten 

worden bespaard, waardoor de scholen meer geld aan kwaliteit kunnen besteden. 

Brede buurtscholen (kindcentra) 

D66 wil schoolbesturen stimuleren om bestaande scholen uit te bouwen tot brede 

buurtscholen (integrale kindcentra). Op de eerste plaats fysiek, door het financieren van 

nieuwbouw van schoolgebouwen waaraan eisen worden gesteld rond multifunctionaliteit. 

Hiermee blijft kwalitatief onderwijs ook in de kleinere kernen binnen onze gemeente 

bereikbaar. 

Aansluiting op de arbeidsmarkt 

D66 wil dat de gemeente actiever samenwerkt met scholen om goede voorlichting over 

baankansen door opleiding te geven. D66 wil dat MKB-ondernemers in de regio de kans 

krijgen om invloed te hebben op de curriculumontwikkeling van mbo’s en het vmbo. Zij weten 

immers uit de praktijk waar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan worden 

verbeterd. 
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D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt bij het opzetten van samenwerkingsverbanden 

tussen scholen/opleidingsinstituten en potentiële werkgevers om zo hoger opgeleiden voor 

de gemeente te behouden. Dit kan door middel van het aanbieden van stages en 

traineeships.  

Veiligheid op school: conciërges 

D66 wil dat conciërges voor scholen behouden blijven. Een conciërge is de oren en ogen 

van de school, verricht klein onderhoud, ondersteunt docenten en weet wat er op school 

speelt. De conciërge draagt bij aan een veilige school. Bovendien neemt een conciërge 

docenten taken uit handen, waardoor docenten zich nog beter op de leerlingen kunnen 

richten. 

Hoger beroepsonderwijs 

D66 wil dat jongeren uit Oost-Groningen kunnen blijven studeren in hun eigen leefomgeving 

en wil daarom het hoger beroepsonderwijs (hbo) weer terug naar Winschoten brengen. Een 

hbo-instelling zou een belangrijke kwaliteitsimpuls betekenen voor bedrijven en de 

middenstand en maakt van Oldambt weer het onderwijscentrum van de regio. Het zorgt 

daarnaast voor een sterkere binding van jongeren met onze regio.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

> Onderwijs  



Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2018-2022 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Oldambt staat voor een enorme uitdaging. Hoe kunnen we als 

krimpgemeente aantrekkelijk blijven voor ondernemers om zich 

te vestigen in deze gemeente? Door ruimte te geven aan 

ondernemers en te innoveren blijft werkgelegenheid ook in deze 

regio behouden. 

  

Ruimte voor 

economische 

kansen 
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Ruimte voor economische kansen 

D66 staat voor het belonen én delen van de welvaart. Ondernemers zijn de basis van een 

open en levendige samenleving. We willen het voor bedrijven en instellingen dan ook 

aantrekkelijk maken om zich in het Oldambt te vestigen. Een gunstig vestigingsklimaat hangt 

samen met veel beleidsterreinen: goed opgeleide werknemers, een veilige omgeving, een 

goede bereikbaarheid en een breed aanbod van cultuur en horeca. De rol van de gemeente 

is hierbij onmisbaar. 

Meer ruimte door minder regels 

D66 wil meer ruimte door minder regels. Vaak kan een meldingsplicht in plaats van 

vergunningsplicht volstaan, denk aan kleinschalige verbouwingen of kleine evenementen. Dit 

kan achteraf nog getoetst worden aan regelgeving. Ook wil D66 soepel beleid voor reclames 

in de openbare ruimte.  

D66 heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat winkeliers en horecaondernemers de vrijheid 

hebben om zelf hun openingstijden te bepalen. Daarnaast ziet D66 functievermenging 

(‘blurring’) als een kans om meer werkgelegenheid te creëren in de recreatieve en 

duurzaamheidssector. 

Ruimte door innovatie 

Juist voor startende ondernemers kunnen we als gemeente het verschil maken. D66 wil om 

die reden lastenverlaging en tariefdifferentiatie voor startende ondernemers. Startende 

ondernemers betalen de eerste jaren geen onroerendezaakbelasting. D66 wil daarnaast dat 

de gemeente stimuleert dat leegstaande panden worden getransformeerd tot 

bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp’ers en start-ups. 

D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties 

samenbrengt en stimuleert om vanuit hun achtergronden innovaties te ontwikkelen voor 

maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld door het inzetten van gastdocenten uit het 

bedrijfsleven. 

Ruimte voor agrarische ondernemers 

D66 heeft drie prioriteiten voor het toetsen van de wenselijkheid van landbouwactiviteiten: 

duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid.  

D66 geeft agrarische ondernemers ruimte om een bijdrage te leveren aan landschap en 

natuur en aan de energietransitie, bijvoorbeeld door het bouwen van zonneparken of het 

telen van gewassen voor energie, bioplastics of als grondstof voor medicijnen. 

Ook agrarische ondernemers krijgen van D66 meer ruimte voor functievermenging, 

bijvoorbeeld met zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg.  

Eerlijke kans op werk voor iedereen 

D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, arbeidsgehandicapten en 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan hierover in gesprek met werkgevers. 

Als het nodig is, zetten we de gemeentelijke organisatie in om iedereen een eerlijke kans op 

werk te geven. Ook (oudere) mensen met een beroep waar steeds minder vraag naar is, 

moeten een kans krijgen om een ander vak te leren. 

D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of 

een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de 

uitkering. 
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D66 wil mensen met een uitkering helpen om zo snel mogelijk weer betaald werk te vinden. 

Daarom is goede samenwerking tussen en met het UWV, sociale werkplaatsen, 

uitzendbureaus en bedrijven belangrijk. 

Regionale samenwerking als aanjager 

D66 wil een regionale visie ontwikkelen voor de detailhandel. Op die manier kan iedere 

gemeente zich richten op kansen, in plaats van elkaar wegconcurreren. Ze kunnen 

bijvoorbeeld samen iemand aanstellen die nieuwe bedrijven naar de regio haalt. 

D66 wil dat de gemeente de samenwerking met Duitsland (Eems Dollard Regio) intensiveert. 

Hier liggen nog veel kansen die de werkgelegenheid voor inwoners van het Oldambt 

stimuleert. In dit kader is het belangrijk om Duits- en Engelstalige lessen te faciliteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

> Werk 
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Zorg in het Oldambt is dynamisch. In 2018 opent het nieuwe 

Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda haar deuren. Dit 

biedt veel kansen op het gebied van zorg. Zorg staat niet stil. 

Daarom is het belangrijk dat in het sociale domein stappen 

worden gezet naar toekomstbestendig beleid.    

  

Zorg  

dicht bij 

mensen 



Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2018-2022 

11 

Zorg dicht bij mensen 

D66 streeft naar een samenleving waar iedereen meetelt. Voor ons staat het vertrouwen op 

de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in preventie en versterken we 

de eigen regie van inwoners. D66 gaat uit van een brede benadering van gezondheid, 

waarbij actief zijn een belangrijke schakel is in ieders gezondheid. Dat vraagt iets van de 

manier waarop we als gemeente de zorg en ondersteuning organiseren. We willen telkens 

de beste oplossing vinden voor onze inwoners. Dat vraagt om slimme verbindingen, tussen 

bijvoorbeeld zorg en onderwijs. D66 wil zorg en ondersteuning verbeteren door te innoveren. 

D66 realiseert laagdrempelige toegang tot algemene voorzieningen. We zijn aanspreekbaar 

en bereikbaar op gemeentelijk niveau, maar ook lokaal in dorpen of wijken. We zijn niet 

alleen toegankelijk voor vragen of eventuele klachten, maar ook voor ideeën, initiatieven en 

het aanbieden van hulp.  

Gezondheid 

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het 

belangrijk om te investeren in preventie. D66 zet in op bewezen, effectieve preventie. We 

gaan ‘van nazorg naar voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar het 

voorkomen van problemen. Dit vraagt een brede verantwoordelijkheid van alle 

maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties – ofwel een sterk voorliggend veld. We gaan van 

‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ – dus: in plaats van bij de hand nemen, faciliteren we 

inwoners bij initiatieven en in hun ondersteuning.  

D66 wil dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij 

elkaar brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, 

onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraar werken samen in een integrale 

gezondheidsaanpak voor wijkbewoners. We investeren in onze relatie met de GGD.  

Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond 

en risicovol gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste 

zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol en drugs. De voorlichting die op 

scholen plaatsvindt, willen we dan ook verbeteren.  

D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken aan 

zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder snel 

aangewezen op zorg.  

D66 wil dat de gemeente actief participeert in het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland 

om gezond oud worden in het Oldambt te realiseren en de gemeente tot een zogenaamde 

Man Made Blue Zone1 om te vormen. 

Zorg en welzijn 

D66 wil dat de gemeente inwoners en professionals actief betrekt bij het inrichten van het 

sociale domein. Inwoners die gebruik maken van zorg en ondersteuning zijn verenigd in 

cliëntenraden. Deze krijgen wat D66 betreft een grotere invloed op het beleid. Ook jongeren 

moeten een sterkere positie krijgen op het gebied van inspraak. 

 

 

                                                           
1 https://www.hannn.eu/bluezone/onze-ambitie 
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Voor D66 is leidend dat de toegang tot zorg laagdrempelig dient te zijn en dichtbij 

georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten. Bij 

signalering van vragen mogen professionals daar proactief op afgaan. We zetten in op 

goede gespreksvoering om de ondersteuningsvraag helder te krijgen en simpele 

indicatieprocedures. 

Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt 

zelfstandige professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op eventueel 

benodigde specialistische zorg. Bij het inrichten van die zorg stimuleert de gemeente 

(keten)samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners, maar ook zorgverzekeraars en lokale 

of regionale ziekenhuizen.  

D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en 

mantelzorgers structureel verbetert. De meest 'comfortabele' zorg geven de mensen dichtbij 

de zorgbehoevende. De gemeente kan verder initiatieven gericht op het langer thuis laten 

wonen van ouderen stimuleren. Het komt het welzijn van ouderen ten goede als zij zo lang 

mogelijk thuis kunnen blijven wonen, onder meer door huishoudelijke ondersteuning.  

D66 staat voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid 

te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren. 

Jeugd 

Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige 

signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten 

uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden.  

D66 wil dat de hulp integraal is georganiseerd en daarvoor stuurt de gemeente actief op 

samenwerking. Voor die (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau kan worden 

geboden moet effectief worden samengewerkt met de regio. We organiseren de zorg voor 

het kind zoveel mogelijk in verbinding met de school en zorgen voor de mogelijkheid om 

hulpvragen te stellen op scholen.  

Bij crisis wordt er snel ingegrepen, is de toegang helder en wordt er zo snel mogelijk een 

regisseur benoemd. We vinden goede begeleiding en nazorg, die kinderen en ouders in 

staat stelt het normale leven zo goed mogelijk weer op te kunnen pakken, van belang.   

Transitie en transformatie 

D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op 

maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de 

gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt daarop 

gebaseerd.  

Armoedebeleid 

In het Oldambt zijn veel huishoudens die vanwege verschillende oorzaken onder de 

armoedegrens leven. D66 wil deze mensen perspectief bieden en blijvend – via bijvoorbeeld 

sport of vrijwilligerswerk - laten meedoen aan de maatschappij. Daarbij verdienen kinderen, 

ouderen en chronisch zieken speciale aandacht. 

D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt 

voorkomen. Hierbij is herkenning door de wijkteams van belang omdat veel mensen uit gêne 

zichzelf niet melden met schulden. D66 volgt de aanbevelingen van de Nationale 

Ombudsman en andere deskundigen op. Wachtlijsten zijn wettelijk niet toegestaan en willen 

we koste wat kost voorkomen, ook als dat onorthodoxe oplossingen vraagt, bijvoorbeeld in 

samenwerking met woningcorporaties. D66 wil meer experimenteerruimte om mensen met 

schulden sneller te vinden en te helpen. 
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Bereikbare zorg 

Zorg dicht bij mensen staat en valt bij een goede fysieke bereikbaarheid. D66 wil daarom dat 

de gemeente investeert in een goede ov-verbinding naar het nieuwe ziekenhuis in 

Scheemda.  

D66 wil een gemeentelijk WMO-loket waar mensen terecht kunnen voor hulp bij het regelen 

van goede zorg. In een gemeente waar veel laaggeletterdheid is en lager opgeleiden wonen, 

is het belangrijk om goede informatie te bieden aan mensen wie niet weten hoe ze de juiste 

zorg moeten aanvragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Zorg 
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Hoe houden we de gemeente Oldambt bereikbaar en leefbaar? Die 

vraag is meer dan actueel. Leegstand in de binnenstad van 

Winschoten is een hardnekkig probleem. Ook de bereikbaarheid 

van de gemeente wordt beperkt door bepaalde knelpunten. De 

grote uitdaging van de komende jaren is om ervoor te zorgen dat 

de gemeente aantrekkelijk blijft én mobiliteit wordt verbeterd. 

Een bereikbaar  

en leefbaar  

Oldambt 
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Een bereikbare en leefbare gemeente 

Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. We willen dat iedereen ruimte heeft om te wonen, 

werken en leven. We willen duurzaam bouwen. We willen dat er ruimte is voor natuur en 

milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. De politieke afwegingen die we 

maken voor de inrichting van de ruimte beïnvloeden bovendien niet alleen het leven van 

huidige inwoners, maar ook dat van hun kinderen en kleinkinderen.   

Wonen 

D66 wil toekomstbestendig bouwen. Dat betekent dat we in de politieke afwegingen die we 

maken, ook de belangen van toekomstige bewoners en van huidige bewoners in de 

toekomst mee moeten nemen. Dat betekent ook dat we in die keuzes rekening houden met 

demografische ontwikkelingen, zoals krimp en vergrijzing, en toekomstige woonbehoefte.  

D66 wil dat er aan de hand van toekomstige woonbehoefte gebouwd moet worden. Niet de 

strakke opgelegde wooncontigenten van bovenaf op basis van achterhaalde 

krimpprognoses, maar de concrete woonvraag en particuliere initiatieven worden meer 

leidend in hoe we onze woonvisie gaan vormgeven. Met een nieuw ziekenhuis in Scheemda 

met ruim 1300 werknemers, moet er naast de Blauwestad ook weer meer ruimte komen voor 

nieuwbouw in de kernzone Scheemda-Winschoten. Langdurig onverkochte kavels binnen de 

gemeente, kunnen flexibeler worden toegevoegd op plekken in de gemeente waar deze 

woonvraag wel aanwezig is. 

De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en onderhouden van woningen voor 

mensen met een laag inkomen. D66 vindt daarnaast dat zij een taak hebben in het 

verduurzamen van de woningvoorraad en het verbeteren van de leefbaarheid, bijvoorbeeld 

met maatschappelijk vastgoed. Op deze prioriteiten zullen we aansturen in de 

prestatieafspraken met woningcorporaties. Commerciële investeringen zijn wat ons betreft 

alleen toegestaan als er sprake is van marktfalen én een publiek belang. 

Mobiliteit en infrastructuur 

D66 wil dat de gemeente zich sterk maakt voor snel (glasvezel) internet voor alle inwoners 

en bedrijven in het Oldambt. De gemeente heeft een belangrijke rol voor het op peil houden 

van de leefbaarheid. Een goede en snelle internetverbinding is hiervoor een vereiste.   

In (en tussen) veel steden en dorpen is het openbaar vervoer (OV) een uitstekende manier 

van reizen. Het OV in de gemeente Oldambt dient van hoge kwaliteit te zijn om mensen te 

verleiden voor de bus of de trein te kiezen. Dit betekent dat het OV in de gemeente op basis 

van maatwerk zo goed mogelijk verbonden moet blijven met hoofdkernen en treinstations, 

via regionale, landelijke en internationale verbindingen. Bereikbaarheid van de kernzone met 

de voorzieningen voor alle Oldambsters is van een groot belang voor de leefbaarheid.  

In een krimpgebied als het Oldambt voorziet D66 dat regulier openbaar vervoer soms 

financieel niet meer in stand te houden is. Vraag gestuurd openbaar vervoer kan hiervoor 

een oplossing bieden. D66 wil dat de gemeente budgetten voor speciaal vervoer (zoals 

WMO of school) gaat combineren om zo toch vervoer aan te kunnen blijven bieden. 

D66 wil dat een aantal verkeersknelpunten, zoals de Blauwe Roos, aangepakt worden. D66 

pleit voor een infrastructureel meerjarenplan, waarin de mogelijkheid voor extra opritten naar 

de A7 en een nieuwe westelijke rondweg bij Winschoten wordt verkend.   
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Voor inwoners vanuit Oost-Groningen die gebruik willen maken van het grootstedelijke 

voorzieningsniveau van Groningen, moet het mogelijk worden om op latere tijdstippen terug 

naar het Oldambt te reizen met het openbaar vervoer. D66 wil dat de gemeente zich inzet 

om weer een late treinverbinding tussen Groningen en Winschoten te realiseren. 

Sport en bewegen 

Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van verenigingen 

en andere sportaanbieders. Waar nodig dient de gemeente verenigingen te ondersteunen 

om de zelfredzaamheid te vergroten. Gemeentes hebben een (financieel) aandeel in het 

bouwen van een accommodatie en een verantwoordelijkheid in het inrichten van de 

openbare ruimte, in het bevorderen van sporten en bewegen op school, in het stimuleren van 

minder actieve groepen in de samenleving en, uiteraard, in het faciliteren van 

(on)georganiseerde en commerciële sport. Ook voor de gemeente is het gezond om te 

investeren in sport en bewegen, want gezonde inwoners met veel contacten hebben minder 

zorg nodig. 

D66 wil dat de gemeente investeert in moderne brede sportaccommodaties zoals het 

‘Omnisportpark’. Hier kunnen verschillende sportverenigingen gebruik maken van de 

accommodaties, waardoor er minder geld wordt uitgegeven aan de exploitaties. 

Duurzaamheid is daarbij een randvoorwaarde evenals toegankelijkheid voor alle inwoners. 

D66 vindt dat gemeenten moeten investeren in het verduurzamen van sportaccommodaties. 

D66 wil voor hoogwaardig bewegingsonderwijs in het primair onderwijs dat breed opgeleide 

vakleerkrachten Bewegingsonderwijs duurzaam en structureel worden ingezet.  

 

Koopstad Winschoten 

Winkelen in de binnenstad van Winschoten moet weer een belevenis worden. D66 wil dat de 

gemeente gaat inzetten op het inkrimpen van het reguliere winkeloppervlakte om meer 

ruimte te bieden voor publiekstrekkers zoals een outletcentrum en/of wereldbazaar. Hierdoor 

zal de binnenstad van Winschoten zich weer kunnen onderscheiden van de andere 

koopcentra in de regio.  

D66 wil dat de gemeente investeert in het creëren van een open verbinding en zichtlijnen 

vanaf de Langestraat en de Torenstraat met het Marktplein. Dit werkt als een stimulans op 

het winkelende publiek om na het funshoppen te genieten van nieuwe daghoreca en grotere 

terrassen op het Marktplein.  

 

 

 

 

> Wonen  
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Het Oldambt is een levendige gemeente waarin het bruist van 

festivals en reuring. Dit willen we zo houden en verbeteren. De 

omgeving in het Oldambt met uitgestrekte vergezichten en een 

prachtig meer zijn een belangrijke reden voor mensen om te 

kiezen in de gemeente te komen wonen of om deze te bezoeken.  

 

  

Voor een  

bruisende 

 gemeente 
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Voor een bruisende gemeente 

 

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het cultuurbeleid: gezamenlijk geven zij het meest 

uit aan kunst en cultuur. Bovendien zijn zij vrij hun cultuurbeleid zelf in te vullen. D66 pleit 

ervoor dat gemeenten gebruik maken van hun mogelijkheden, maar ook over hun grenzen 

heen kijken door met bijvoorbeeld de provincie of buurgemeenten samen te werken.   

De verbindende kracht van cultuur 

Cultuur is het bindmiddel van de samenleving, of het nu beeldende kunst is, een festival, 

erfgoed, of welke uitingsvorm ook. Cultuuruitingen moeten bereikbaar zijn voor jong en oud, 

zowel bij het beleven ervan, het onderwijs erin, als gewoon het genieten. Cultuurhuis De 

Klinker is het culturele centrum van de gemeente. 

Cultuurhuis De Klinker 

D66 wil dat de muziekschool wordt uitgebreid tot een kunstenschool in het algemeen. Denk 

hierbij aan dans, beeldhouwen, schilderen enz. Ook wil D66 dat het theaterprogramma van 

De Klinker aansluit bij de behoefte van alle inwoners van het Oldambt. De gemeente moet 

om die reden De Klinker stimuleren om een divers theaterprogramma met veel variatie in te 

vullen.  

Grootschalige evenementen 

De grote culturele festivals in Oldambt moeten beter op elkaar worden afgestemd, en 

betaalbaar blijven voor alle inwoners. Daarnaast wil D66 dat de gemeente organisatoren 

stimuleert om culturele festivals te organiseren voor alle doelgroepen in de gemeente, voor 

jong en oud, mannen en vrouwen, enzovoort. 

D66 wil dat beeldbepalende gebouwen, zoals de Oldambtster boerderijen en 

rentenierswoningen, meer aandacht krijgen door deze gemakkelijker een (gemeentelijke of 

landelijke) monumentale status te verlenen.  

Cultuuronderwijs 

D66 wil dat er op de scholen in de gemeente meer aandacht komt voor de in deze regio 

belangrijke cultuurhistorische periodes zoals: het middeleeuwse en joodse Winschoten, de 

slag bij Heiligerlee, de Strokartonindustrie, de Graanrepubliek en het communisme in Oost-

Groningen. Het erkennen en herkennen van deze unieke historische kenmerken zorgt voor 

een positief zelfbeeld en uitstraling naar buiten.   

Bioscoop 

D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt om weer een bioscoop in Winschoten te laten 

vestigen. Wij zijn van mening dat een centrumplaats als Winschoten weer hoort te 

beschikken over een volwaardige bioscoop, zodat jong en oud daarvoor niet meer hoeven te 

reizen naar omliggende kernen. 

 

 

 

 

 



Verkiezingsprogramma D66 Oldambt 2018-2022 

19 

Deel de schoonheid van Oldambt 

Oldambt heeft een aantal unieke eigenschappen die nog te vaak onbekend zijn. Uitgestrekte 

kwelders, vergezichten, bos, een prachtig meer, een hoogwaardig internationaal erkend 

welnesscentrum en een gezellig oude winkelstad. Voor de Oldambtsters is het al bijna 

‘gewoon’ geworden, maar menige bezoeker van buitenaf is vaak aangenaam verrast over al 

het moois dat onze gemeente te bieden heeft. 

Toerisme 

D66 wil dat er meer ruimte is voor recreatieve initiatieven om zo meer mensen kennis te 

laten maken met Oldambt en voor eens en altijd het negatieve stigma dat op deze regio 

drukt te doorbreken. De beste ambassadeurs zijn de mensen die door de schoonheid van 

ons gebied zijn geraakt en dit enthousiasme willen delen met hun omgeving. Wij geloven dat 

toerisme en recreatie enorm kansrijk voor Oldambt zijn en vinden dat het toerisme zich niet 

eenzijdig moet richten op een specifieke groep potentiële toeristen maar dat de gemeente 

voor jong en oud interessant genoeg moet zijn om een korte of langere tijd te willen 

verblijven.  

Naast belangrijke nieuwe werkgelegenheid, zijn deze nieuwe bezoekers goed voor de omzet 

van de lokale middenstanders. De gemeente kan hier op verschillende manieren in positieve 

zin aan bijdragen. Het actief stimuleren van recreatief ondernemerschap en het aanbieden 

van een passe-partout voor meerdere toeristische en culturele bezienswaardigheden in 

Oldambt en in de buurgemeenten zijn hiervoor mogelijkheden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Recreatie en Cultuur 
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D66 streeft naar een klimaatneutraal Oldambt per 2025. Wat D66 

betreft wordt Oldambt het groene voorbeeld voor de 

verduurzaming van Nederland, waar duurzaam leven en 

duurzaam ondernemerschap wordt gepromoot en gestimuleerd.  

 
 

Een  

Oldambt 

klimaatneutraal 
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Een klimaatneutrale gemeente 

 

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin we solidair zijn met 

toekomstige generaties. Deze samenleving is door de ecologische aantasting van onze 

aarde echter steeds minder vanzelfsprekend. De duurzame kwaliteit van leven staat onder 

druk. Door klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen teren we 

in op onze reserves en staat de vrijheid van steeds meer mensen – nu en in de toekomst – 

onder druk.  

Ondertussen bungelt Nederland nog steeds onderaan in Europa als het gaat om het aandeel 

duurzame energie. D66 wil de transitie naar een duurzame samenleving versnellen. 

Gemeenten hebben hierbij in het bijzonder een rol, zij moeten ervoor zorgen dat deze 

transitie zichtbaar en tastbaar wordt.   

Energie en klimaat 

Wij streven naar een klimaatneutrale gemeente met één centraal duurzaamheidsloket. 

Nieuwbouwprojecten worden zoveel mogelijk duurzaam en ‘gasloos’ uitgevoerd. Oldambt 

wordt wat D66 betreft het groene voorbeeld voor de verduurzaming van Nederland waar 

duurzaam ondernemerschap wordt gepromoot en gestimuleerd.  

Oldambt moet een gemeente zijn die zelf het goede voorbeeld geeft en al haar onroerend 

goed verduurzaamt. Ze stimuleert het inzetten op zonne-energie, waterstof en innovatieve 

energiebronnen voor particulieren en bedrijven. Innovatie is de sleutel voor de 

energietransitie. Het op grote schaal opslaan van elektriciteit is bijvoorbeeld van groot belang 

om onze elektriciteitsnetten stabiel te houden in de toekomst. Verschillende 

onderzoeksinstituten en bedrijven zijn bezig om daar mogelijkheden voor te verzinnen. 

D66 wil meer aandacht voor duurzame nieuwe technieken. Om te beginnen willen we veel 

meer geld investeren in innovatie. We moeten inzetten op alle fasen van innovatie, niet 

alleen de onderzoeksfase, maar ook het naar de markt brengen van nieuwe technieken. D66 

wil ervoor zorgen dat het innovatiebeleid en de innovatiebudgetten niet meer gericht zijn op 

ouderwetse sectoren, maar op maatschappelijke uitdagingen. Op die manier wordt innovatie 

echt gericht op klimaatverandering en energietransitie. 

Minder vieze regels 

D66 wil ondernemers en burgers zoveel mogelijk helpen als ze hun huis, bedrijf of school 

willen verduurzamen. Soms blijken er echter regels te zijn, die hen daarin belemmeren. Door 

een meldpunt voor vieze regels in te richten kan de gemeente ervoor zorgen dat deze regels 

in beeld komen om te zorgen dat ze daarna verdwijnen.  

Natuur en een groene leefomgeving 

Voor D66 heeft natuur een intrinsieke waarde en mogen bestemmingsplannen deze in 

principe niet aantasten. Waar er toch natuur moet sneuvelen, wil D66 via een herplantplicht 

of natuurcompensatie elders in de gemeente dat er per saldo geen sprake is van afname van 

oppervlakte groen en natuur binnen de gemeentegrenzen. D66 wil in Oldambt de komende 

vier jaar de tien meest grijze plekken vergroenen door op de kaalste pleinen en straten 

bomen, planten en miniparkjes in te richten. Dat is ook van belang voor de 

waterhuishouding/klimaatadaptatie. Zo wordt de gemeente Oldambt steeds een beetje 

mooier. 
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Duurzame energie opwekken 

D66 vindt dat de gemeente Oldambt zelf het goede voorbeeld moet geven door alle 

gemeentelijke daken te benutten voor zonnepanelen. Daarnaast wil D66 dat gemeenten 

braakliggende (industrie) terreinen beschikbaar stellen voor zonneweides. Ook kunnen 

gemeenten de oprichting van coöperaties door bewoners voor dit doeleinde faciliteren met 

(kleine) subsidies en kennisuitwisseling. Gezien de urgentie om snel over te schakelen op 

duurzame energie, ziet D66 ook een rol voor kleinschalige windenergie op land. Hierbij is 

inspraak van de inwoners van Oldambt van groot belang, waar is het aanvaardbaar?  

Duurzaam vervoer 

D66 wil het gebruik van elektrische auto’s stimuleren, bijvoorbeeld door het beschikbaar 

stellen van voldoende laadplekken. Ook willen we dat bij het aanbesteden van openbaar 

vervoer voorwaarden worden gesteld aan energiezuinige vervoersmiddelen.  

D66 wil dat het gemeentelijk wagenpark op termijn verduurzaamd wordt door elektrische 

auto’s en auto’s op waterstof aan te schaffen. 

Afval als grondstof 

D66 wil dat de transitie naar een circulaire economie wordt versneld. Dat kan door ervoor te 

zorgen dat er zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Dat begint bij 

het scheiden aan de bron, bijvoorbeeld door omgekeerd in te zamelen. Onze gemeente is al 

goed bezig met het scheiden van afval. D66 wil dat deze regeling blijft bestaan, waarbij het 

belangrijk is dat het afval scheiden zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast kan de 

gemeente zorgen dat de vervuiler betaalt door via een ‘diftarsysteem’ ervoor te zorgen dat 

de afvalstoffenheffing per kilo afgerekend wordt in plaats van een vast tarief voor iedereen. 

Het restafval dat dan overblijft wil D66 alsnog scheiden in een nascheidingsinstallatie.   

Duurzaam inkopen 

D66 streeft ernaar dat alle gemeenten in Nederland echt groene energie inkopen. En dan 

willen we het liefst dat dit donkergroene stroom is. Dit is stroom welke lokaal wordt opgewekt 

en gebruikt.  

Verder wil D66 dat bij aanbestedingen aandacht is voor duurzaamheid. Door de prijs vast te 

zetten en de markt te laten concurreren op duurzaamheid, zorgen overheden ervoor dat er 

een race naar de top ontstaat op het gebied van duurzaamheid, in plaats van een race naar 

de bodem op prijs. Dat vraagt om expliciete politieke en bestuurlijke aandacht voor het 

specificeren van de duurzame inkoopvraag. Daarnaast wil D66 dat gemeenten waar mogelijk 

‘circulair’ inkopen.  

Aardbevingen en gaswinning 

D66 wil de gaswinning in Groningen versneld afgebouwd hebben naar 0. Op lokaal niveau 

heeft de gemeente daar formeel geen of nauwelijks invloed op. Toch wil D66 dat de 

gemeente zich op informeel gebied maximaal blijft inzetten om de gaswinning versneld naar 

beneden te brengen.  

 

 

> Duurzaam  
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Een 

levendige 

democratie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een sterke democratische rechtsstaat. Daar staat D66 voor. De tijd 
dat de overheid voor de burgers bepaald wat goed voor ze is, is 
voorbij. Mensen willen echte inspraak, ze willen gehoord worden 
en weten waar ze aan toe zijn. Dit vereist een sterk bestuur en een 
hoge mate van democratische controle.  
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Een levendige democratie 

D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen 

hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit vereist de 

mogelijkheid voor mensen om zelf te bepalen wie hen bestuurt en wat bestuurders doen. In 

dit kader is het belangrijk dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden en 

democratische verantwoording afleggen. D66 is daarom een voorvechter van een sterke 

democratische rechtsstaat waarop inwoners invloed en inspraak hebben. 

Sterk bestuur 

Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Beslissingen die 

genomen worden in gemeenschappelijke regelingen raken onze inwoners direct. Daarom 

maakt D66 zich hard voor meer democratische legitimiteit en controleerbaarheid van 

samenwerkingsverbanden. 

D66 wil dat de komende coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit. Op die manier is er ruimte 

voor wisselende meerderheden in de raad op onderwerpen die geen onderdeel uitmaken 

van het coalitieakkoord. Dit versterkt het dualisme en maakt het bestuur daadkrachtig. 

D66 is voorstander van samenwerking over grenzen heen, mits afspraken democratisch 

gelegitimeerd en controleerbaar zijn. Om die reden moeten samenwerkingsverbanden in de 

regel publiek zijn. Ieder samenwerkingsverband moet een duidelijk doel hebben en dient 

heroverwogen te worden als dit doel uit zicht raakt. Om democratische controleerbaarheid te 

vergroten wil D66 nieuwe instrumenten ontwikkelen, denk aan bijvoorbeeld 

rapporteurschappen voor raadsleden. In principe moet de raad altijd worden 

vertegenwoordigd in vergaderingen van samenwerkingsverbanden. 

D66 wil initiatieven van inwoners beter betrekken bij de gemeente, door ruimte en 

randvoorwaarden te scheppen. Bijvoorbeeld als inwoners groenvoorziening in hun buurt 

beter kunnen onderhouden dan de gemeente. 

Democratische controle 

Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Bij macht hoort immers tegenmacht. 

Uiteraard wordt het gemeentebestuur gecontroleerd door de raad, maar ook anderen hebben 

een taak, zoals initiatieven van inwoners en lokale media. 

D66 wil een actieve gemeentelijke rekenkamer, met slagkracht. De rekenkamer helpt 

raadsleden en betrokken inwoners met het controleren van het college. 

D66 wil dat raadsleden de ruimte en ondersteuning krijgen om hun controlerende taken goed 

uit te voeren. Raadsleden moeten contacten onderhouden met inwoners en verbindingen 

leggen in de gemeente. Dit lukt niet als zij verdrinken in informatie- en vergaderstromen. 

Meer invloed voor inwoners 

D66 wil dat inwoners zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces inspraak krijgen. Dan is 

er meer ruimte om rekening te houden met de wensen en bezwaren van inwoners. Het is 

dan wel belangrijk dat de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen geeft voor de inspraak 

en achteraf uitlegt waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen. 

D66 wil dat inwoners zelf een raadsvoorstel kunnen indienen, als zij hiervoor voldoende 

handtekeningen verzamelen. De gemeenteraad is dan verplicht dit voorstel in behandeling te 

nemen.  
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D66 wil jongeren meer bij de politiek betrekken door op scholen gastlessen te laten geven 

door raadsleden. Ook wil D66 in dit kader een jongerenparlement oprichten in de gemeente 

Oldambt, waarin scholieren hun suggesties en meningen kwijt kunnen. Dit moet door de 

gemeente gefaciliteerd worden, in samenwerking met scholen in het primair en voortgezet 

onderwijs. 

Groene-golf-ambtenaar 

D66 is voorstander van een zogenaamde ‘groene-golf-ambtenaar’, die inwoners en 

ondernemers van begin tot eind begeleidt in gemeentelijke procedures. Deze ambtenaren 

moeten ruimte krijgen om oplossingen te vinden. 

Belangenverenigingen 

D66 wil dat de gemeente stimuleert dat de behartigers van dezelfde belangen zich verenigen 

wanneer zij in overleg treden met de gemeente. Alleen op die manier kan er effectief overleg 

worden gevoerd zonder dat polarisatie de ondertoon van deze gesprekken is. 

Financiën 

Wij willen zuinig omgaan met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard 

voor gewerkt hebben. Voor elke euro die de gemeente uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf 

kunnen kiezen hoe ze die besteden. Om die reden vinden wij het belangrijk dat de gemeente 

zo transparant mogelijk is over inkomsten en uitgaven, en daar ook heldere verantwoording 

over aflegt. Bovendien dient de begroting toekomstbestendig te zijn: geen schuld 

doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Lage lokale lasten zijn voor ons 

belangrijk, maar niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van de begroting. 

Eenvoudig en eerlijk 

D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar inwoners 

over haar financiën. Een begrijpelijke begroting, een leesbaar jaarverslag en een openbaar 

subsidieregister horen hierbij.  

De gemeente moet zo efficiënt mogelijk functioneren om zo kosten voor inwoners te 

beperken. Dit geldt niet alleen voor doelheffingen (bijv. afvalstoffenheffing), maar ook de 

onroerendezaakbelasting (ozb). Bij tekorten op de begroting moet er in eerste instantie 

worden gezocht naar bezuinigingen of mogelijkheden om taken efficiënter en goedkoper uit 

te voeren, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt. 

 

 

 

 

> Bestuur en Financiën 
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Colofon 

Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de 

programmacommissie van D66 Oldambt. 

Programmacommissie: 

Maarten Groenhof 

Marjan Huft 

Fokke Fennema 

 

Eindredactie: 

Martijn Boutsioukis 

Henriëtte Davelaar 
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Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

Beloon prestatie en deel de welvaart 

Denk en handel internationaal 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 

Koester de grondrechten en gedeelde waarden 
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