Een klimaatneutraal Oldambt
D66 streeft naar een klimaatneutraal Oldambt per
2025. De gemeente moet het groene voorbeeld van
verduurzaming van Nederland worden.
» Wij streven naar een klimaatneutrale gemeente met één
centraal duurzaamheidsloket. Nieuwbouwprojecten
worden zoveel mogelijk duurzaam en gasloos uitgevoerd.
» Ondernemers en burgers krijgen zoveel mogelijk hulp
bij het verduurzamen van hun huis, bedrijf of school.
Soms zijn er regels die hen daarin belemmeren. Er komt
een meldpunt voor deze ‘vieze regels’ zodat de gemeente
ervoor kan zorgen dat deze regels verdwijnen.
» Natuur en groen mogen door bestemmingsplannen in
principe niet worden aangetast. Wanneer er toch natuur
moet sneuvelen, moet dit elders in de gemeente
gecompenseerd worden via een herplantplicht. De 10
meest grijze plekken moeten de komende 4 jaar worden
vergroend door bomen, planten en miniparkjes in te
richten.
» Gemeentelijke daken en braakliggende terreinen
moeten worden benut voor zonnepanelen. Ook moet de
oprichting van coöperaties voor duurzame energie in de
gemeente worden gefaciliteerd met kleine subsidies en
kennisuitwisseling. Kleinschalige windenergie krijgt van
ons ook de ruimte.

» Het gemeentelijk wagenpark moet zo snel mogelijk
worden verduurzaamd door elektrische auto’s en auto’s
op waterstof aan te schaffen. Ook moeten er in de
gemeente voldoende laadplekken voor elektrische auto’s
beschikbaar worden gesteld.

oldambt.d66.nl/
verkiezingsprogramma

Een sterke economie

Zorg dicht bij mensen

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.

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. In plaats van bij
de hand nemen, inwoners faciliteren bij initiatieven en
in hun ondersteuning. Zorg dicht bij mensen staat en
valt bij een goede fysieke bereikbaarheid.

» Meer ruimte door minder regels. Er komt in plaats van
een vergunningsplicht een meldingsplicht bij kleinschalige
verbouwingen en kleine evenementen.

» Investeren in sport en bewegen. Gezonde en actieve
inwoners zijn minder snel aangewezen op zorg.

» Winkeliers en horecaondernemers hebben de vrijheid
om zelf hun openingstijden te bepalen met de voorwaarde
dat er geen overlast is.
» De gemeente moet zich sterk maken voor snel
glasvezel internet voor inwoners en bedrijven in het
Oldambt.
» Leegstaande panden worden getransformeerd tot
bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp’ers en startende
ondernemers. Daarnaast krijgen startende ondernemers
de eerste jaren lastenverlaging, tariefdifferentatie en
betalen ze geen onroerendezaakbelasting.
» Regionale samenwerking tussen buurtgemeentes en
over de grens met Duitsland moet worden versterkt om de
werkgelegenheid voor de inwoners van het Oldambt te
stimuleren.

» Er wordt gezorgd voor een goede ov-verbinding naar
het nieuwe ziekenhuis in Scheemda.
» Jeugdzorg moet gebruik maken van de eigen kracht van
gezinnen. Uithuisplaatsingen moeten door inzet op
preventie, effectieve gezinshulp en tijdige signalering
zoveel mogelijk worden voorkomen.
» Er komt snelle hulp bij schuldproblematiek om
verslechtering te voorkomen. Daarom moet er meer
experimenteerruimte komen om mensen met schulden
sneller te vinden en te helpen.
» De ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers
moet structureel worden verbeterd. Comfortabele zorg
wordt gegeven door mensen dichtbij de zorgbehoevende.
» Er wordt meer geïnvesteerd in het gebruik van slimme
technologie om mensen langer zelfstandigheid te bieden
en het contact met hun netwerk en zorgverleners te
verbeteren.

