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Voorwoord 
 

De afgelopen maanden hebben wij veel gesprekken gevoerd met inwoners en bezoekers 

van Assen. Vaak onder het genot van een bakje koffie of thee. Wij stelden allen de vraag: “In 

wat voor een Assen wil jij leven?” De antwoorden waren divers, soms verrassend, vaak 

inspirerend. Het leverde veel mooie ideeën op voor ons verkiezingsprogramma. VVD Assen 

geeft antwoord op de gestelde vraag: wij willen leven in HOFstad Assen. 

Hoofdstad Assen 

Het had niet veel gescheeld, of Assen was letterlijk een Hofstad geweest: 200 jaar geleden 

wilde Koning Lodewijk Napoleon hier een paleis laten bouwen. Een paar jaar later werd 

Assen de hoofdstad van Drenthe. Daar mogen we trots op zijn. Het is onderdeel van onze 

identiteit. Assen heeft een regionale aantrekkingskracht om te wonen, werken, winkelen en 

voor vrijetijdsbesteding. Assen is internationaal bekend om het TT-circuit. De kazerne en de 

rechtbank zijn onlosmakelijk met de functie van hoofdstad verbonden. De gemeente moet 

zich inzetten om zich zo te profileren. 

Ondernemende stad Assen  

Om Assen een levendige stad te laten zijn, zijn er voldoende banen nodig. Als je hier kan 

werken, is de kans groot dat je er ook wilt wonen. Het versterken van de binnenstad staat 

voor ons met stip op de eerste plaats. Het Midden- en Kleinbedrijf is de banenmotor van 

onze economie. Daarom geven we ondernemers de ruimte om hun onderneming te 

ontwikkelen. Goede infrastructuur, aandacht voor ondernemers en bedrijven actief naar onze 

stad halen helpt daarbij.  

Familiestad Assen 

De grootste groei van onze stad komt door families die hier heen trekken. Zij hebben alles 

wat ze nodig hebben in de buurt. Zij wonen in een prettige, rustige wijk. Hun kinderen 

kunnen veilig over straat en er is regelmatig iets leuks te doen in de stad. De zorg voor 

families, vrienden, buren en omwonenden is goed geregeld. Daar willen wij ons ook op 

richten.  

HOFstad Assen 

Onze raadsleden en vrijwilligers werken de komende jaren aan deze lokale, liberale plannen 

voor Assen. Mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de Asser samenleving.  

We kijken met een frisse blik naar de toekomst.  

 

Gerard Pit 

Voorzitter VVD Assen 
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Ik wil leven in een Assen…: 

 

1.  …waar de binnenstad een kloppend hart is 
 

Het centrum van Assen is met het Koopmansplein het middelpunt van de stad. De Markt en 

de Brink zijn vaak gezellig druk met de verschillende cafés en restaurants. De weekmarkt 

brengt leven en er zijn regelmatig evenementen. Voor de meeste boodschappen kun je daar 

prima terecht. Maar we hebben te veel leegstand in de binnenstad. Dat is jammer en het 

verkrijgen van een levendige binnenstad wordt de komende raadsperiode een belangrijke 

uitdaging. Met onze maatregelen gaan we naar een kloppend stadshart met wonen, werken 

en leven. 

 Het parkeren wordt betaalbaar. We gaan na 18:00 ’s avonds gewoon weer gratis 

straatparkeren invoeren. Daarnaast wordt het eerste uur parkeren goedkoper. Zo wordt 

een snelle boodschap of een kopje koffie aantrekkelijker. Wij streven naar gratis 

straatparkeren op zondag.  

 Leegstand gaan we aanpakken door het centrum compacter te maken. Daarvoor is 

flexibele herbestemming nodig. We zien graag dat winkels snel omgebouwd kunnen 

worden tot woningen of kantoren, afhankelijk van de behoefte. Zo gaan we meer ruimte 

geven aan wonen in de binnenstad. 

 Assen wordt hét Drentse HOF: Hoofdstad, Ondernemersstad én Familiestad. Assen is 

een Hoofdstad, niet per se concurrerend met andere hoofdsteden, zoals Groningen of 

Zwolle. Wij hebben een Ondernemende stad met onze eigen kwaliteiten, waardoor we 

vooral ook aantrekkelijk zijn voor Families. En we hebben natuurlijk onze regionale parels 

zoals De Nieuwe Kolk, het Drents Museum en het TT-gebied. 

 Het Koopmansplein wordt levendiger door er vaker verschillende soorten markten te 

houden. 

 Wij zijn voorstander van een investeringsfonds voor de binnenstad. Vanuit dit fonds 

willen wij verbeteringen in de openbare ruimte betalen. Ook willen we hieruit de 

herbestemming van vastgoed, naast uiteraard private bijdragen, mede stimuleren. 

 Er komt goede bewegwijzering in het centrum. Zo kunnen bezoekers, die niet bekend zijn 

in Assen, weten wat de logische wandelroutes zijn.  

 De gemeente kan helpen bij de randvoorwaarden voor een kloppend stadshart. Maar 

uiteindelijk is dit het resultaat van een goede samenwerking tussen Assenaren, 

vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente. Daarom blijven we in gesprek met 

alle relevante partijen. Daarnaast mogen we ook van ondernemers verwachten dat zij 

actief meewerken aan een levendige binnenstad. Gezamenlijk betalen en werken wij aan 

professionele citymarketing in combinatie met centrummanagement.  
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2.  …waar je in een prettige buurt woont 
 
Een huis is meer dan muren en een dak. Het is de plek waar je thuiskomt na een dag 

werken, leren of recreëren. De plek waar je kinderen opgroeien. Assen is een heerlijke plek 

om te wonen. Dat moet ook zo blijven – in welke wijk je ook woont. Je wilt dichtbij je 

boodschappen kunnen doen en veilig en snel naar je werk of school kunnen gaan. De VVD 

wil investeringen in de bouw stimuleren en de bouw van nieuwe woningen versnellen. Om 

prettig te wonen, moet Assen er mooi uit zien. Zo blijft Assen een gezellige familiestad. 

Daarom wil de VVD zich voor de volgende punten inzetten. 

 We gaan verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom 

afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel 

hersteld. Het maaibeleid wordt verbeterd. Dit alles komt ten goede aan de leefbaarheid. 

In de wijken moet het er verzorgt uitzien.  

 Er komen meer natuurlijke speelvoorzieningen op plaatsen waar jonge gezinnen wonen. 

Als kinderen in de buurt vermaak hebben, hoeven ze minder gevaarlijke wegen over te 

steken en blijven de ouders in de buurt.  

 We gaan flink de ruimte geven aan de bouw van nieuwe woningen, zoals in 

Kloosterveen, en aan herbestemming van panden, zoals in de binnenstad. Winkels en 

woningen voor bijvoorbeeld gezinnen en senioren gaan hand in hand in het centrum. Zo 

gaan we naar een kloppend stadshart met wonen, werken en leven.  

 Om starters op de woningmarkt te helpen, blijven we ons inzetten voor de starterslening. 

Zo kunnen zij sneller een huis kopen.  

 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van 

nieuwe woonvormen. Ook willen wij voor senioren blijversleningen. Met gunstige 

leningen voor woningaanpassingen, kunnen zij langer thuis blijven wonen. 

 We willen dat Assenaren gemakkelijk kunnen (ver)bouwen. Wij willen invoeren dat je 

binnen een half uur een bouwvergunning kunt krijgen. In andere gemeenten is dat al 

mogelijk.  

 Om innovatie te stimuleren, willen we een regelluwe zone bij de Havenkade. Daardoor 

kan een levendige, inspirerende omgeving ontstaan. Daar is ook ruimte om te wonen. 

 De bouwleges in Assen zijn erg hoog voor Drenthe. Om de investeringen in de bouw te 

stimuleren, gaan we die verlagen.  

 Als u een goed idee of initiatief heeft om uw straat of wijk leuker te maken of 

gezamenlijke activiteiten te organiseren, mag de gemeente daar best bij helpen. Daarom 

willen we de Stimulering Leefbaarheid Assen (STILA) voortzetten. 

 Er komt een nauwe samenwerking tussen de buurtteams en de gemeente. Zo komen 

signalen vanuit inwoners sneller op het gemeentehuis terecht en kan er iets mee gedaan 

worden. Als mensen te snel door uw straat rijden of er is regelmatig sprake van 

geluidsoverlast, dan dient de gemeente dat aan te pakken. Zo verbetert de leefbaarheid. 

 De Omgevingswet vervangt een heleboel oude regels en wetten. Elke gemeente krijgt de 

ruimte om deze nieuwe wet in te voeren. Er zijn veel lokale keuzemogelijkheden om af te 

wijken van landelijke regels. Dat willen we in overleg met inwoners, bedrijven en 

instellingen doen, zodat we gezamenlijk achter de nieuwe regels staan. 
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3.  …waar iedereen goede zorg krijgt 
 
Iedereen in Assen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we 

elkaar. We waarderen het enorm dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Er kan 

echter een moment komen dat het niet meer lukt met hulp uit de omgeving. Dan moet je 

aanspraak kunnen maken op ondersteuning vanuit de gemeente. 

Voor Assenaren is continuïteit van de zorg en eenvoudig te bereiken zorg belangrijk. De 

gemeente en zorginstellingen blijven de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de 

lokale zorg verbeteren. 

 Als je zorg nodig hebt, is snelheid en kwaliteit belangrijk. Vooral thuiszorg moet gewoon 

snel en eenvoudig geregeld zijn. Er mag in Assen niemand tussen wal en schip vallen. 

Daarom willen wij aandachtsfunctionarissen die door de bureaucratie heen kunnen 

breken, om mensen in de knel snel te kunnen helpen. Grenzen tussen de verschillende 

budgetten van de gemeente mogen geen belemmering zijn voor goede zorg. 

 Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Het persoonsgebonden 

budget (PGB) blijft een fundamenteel onderdeel van het gemeentelijk zorgbeleid.  

 De regels voor extra ondersteuning en zorg zijn niet voor iedereen goed te begrijpen. 

Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, 

onafhankelijke cliëntondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om 

duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 

 We zijn er trots op dat veel Assenaren met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 

mantelzorg is zeer waardevol voor onze stad. De gemeente staat mantelzorgers bij om te 

voorkomen dat ze overbelast raken. Dat kan onder andere door een logeerhuis en een 

mantelzorgsteunpunt. 

 Het aantal zorgbehoevende ouderen neemt de komende jaren ook in Assen verder toe. 

Meer mantelzorgers, inwoners en organisaties zullen hier in de dagelijkse praktijk te 

maken krijgen. De grootste wens van ouderen is om zo lang mogelijk thuis te blijven 

wonen. Deel blijven nemen aan het gewone leven is voor hen erg belangrijk. Wij vinden 

dat de gemeente en onze samenleving hun daarbij moet ondersteunen.  

 Wij willen meer aandacht voor preventie en vroegtijdige signalering van individuele en 

gezinsproblemen. Dit voorkomt dat mensen in nog lastigere situaties terecht komen. Een 

goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen, maar ook woningcorporaties, 

vinden wij daarvoor noodzakelijk.  

 Wij willen bij complexe zorgvragen in probleemgezinnen een betere samenwerking 

tussen zorgpartijen. Daarom streven wij naar 1 plan, 1 budget, 1 verantwoordelijke 

regisseur bij probleemgezinnen.  

 Het is normaal dat je meebetaalt aan de zorg en hulpmiddelen die vanuit de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning door de gemeente worden aangeboden. Binnen de 

wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage. 

 De gemeente koopt de zorgdiensten scherp in, met oog voor kwaliteit. Daarbij is ruimte 

voor kleinschalige, innovatieve ondernemers. Algemene, brede zorgvoorzieningen 

dragen bij aan de kwaliteit van zorg én nuttige besteding van de gemeentelijke 

zorggelden. 

 In Assen staan veel zorginstellingen. Daardoor is een compleet zorgpakket toegankelijk 

en bereikbaar voor Assenaren en de regio. De ziekenhuiszorg staat landelijke gezien 
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onder druk. Wij vinden dat het Wilhelmina Ziekenhuis Assen in onze hoofdstad in 

belangrijke mate bijdraagt aan een compleet lokaal zorgpakket.  

 Wij willen meer toezicht op de kwaliteit en nuttige besteding van zorggelden van de zorg- 

en welzijnsinstellingen. Daarbij beperken we de administratieve last van zorgaanbieder 

en gemeente zoveel mogelijk. 

 

 

 

4.  …waar ondernemers volop ruimte krijgen 
 

Om Assen een stad te laten zijn waar we goed kunnen leven, moet er genoeg geld worden 

verdiend. Er moet ruimte zijn voor ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en 

innovatieve technieken en daardoor bijdragen aan de economische groei van de stad en 

extra banen. Als het goed gaat met onze lokale ondernemers, dan leeft de (binnen)stad, 

hebben we lage werkloosheid en gaat het goed met Assen.  

 We blijven investeren in de ontwikkeling van Assen. Dat doen we door wegen te 

onderhouden, bedrijventerreinen te ontwikkelen en wijken en buurten leefbaar te houden. 

Wij zetten in op een vernieuwd economisch innovatiebeleid. Wij willen vanuit de 

gemeente een economisch stimuleringsregeling om innovatie door Asser bedrijven aan 

te moedigen. Dat levert nieuwe werkgelegenheid op. 

 Wij ondersteunen de samenwerking en verbinding tussen bedrijfsleven, zorginstellingen, 

onderwijs en overheid. Hieruit komen nu al succesvolle lokale initiatieven voort, zoals de 

Asser Beursvloer en het Zorgpractoraat bij het Drents College. 

 Onze stad heeft nog veel ruimte voor nieuwe, ondernemende initiatieven op 

bedrijventerreinen. De afgelopen jaren is veel te weinig hectare grond aan nieuwe 

bedrijven verkocht. Daarom willen we een actieve acquisitie naar nieuwe ondernemers 

en bedrijven. Wij gaan ook meer ruimte bieden aan ondernemers en de belemmerende 

regelgeving verminderen. En we willen een regelluwe zone aanbieden voor innovatieve 

en experimenteel startende bedrijven.  

 Wij staan voor de belangen van onze huidige ondernemers en bieden hen een goede 

ondersteuning en begeleiding. De gemeente moet het ondernemen vooral niet moelijker 

maken dan nodig met overbodige, beperkende regels. Wij zorgen voor een goed 

werkend ondernemersloket en actieve accountmanagers. Bovendien vinden wij dat alles 

wat de gemeente lokaal kan inkopen, ze niet van buiten de stad moet betrekken. 

  

VVD wil dat zorggelden effectief aan zorg worden besteed 
Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat met zorggelden hoge winsten, salarissen 
en dividenduitkeringen worden gerealiseerd en het toezicht gebrekkig is. Naar aanleiding 
van een raadsbreed gesteunde motie van de VVD verricht de Rekenkamercommissie van 
Assen aanvullend onderzoek naar de jaarrekeningen van zorgaanbieders in Assen en 
brengt de mogelijkheden voor toezicht en maatregelen in kaart. Wij vinden namelijk dat 
Zorggelden aan cliënten en inwoners moeten worden besteed die het écht nodig hebben. 
Besteding van zorggelden behoort niet te leiden tot hoge winsten, hoge dividenduitkeringen 
dan wel oppotten in reserves van instellingen. En misbruik en zorgfraude moet keihard 
worden aangepakt 
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 Voor kleine, lokale Midden en Kleinbedrijven, zoals winkeliers, willen wij een actieplan 

invoeren om visieontwikkeling, toekomstplannen en ondernemerschap te stimuleren. 

 Assen en Defensie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; het behoud van de kazerne 

is voor onze stad van groot belang. Hetzelfde geldt voor de Rechtbank.  

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van Assen en haar regio. Wij willen dat de 

gemeente recreatieve ondernemers stimuleert, bijvoorbeeld door een gerichte besteding 

van de toeristenbelasting en vermindering van belemmerende regelgeving. 

 Te veel regels zijn voor niemand goed. We schaffen zoveel mogelijk de beperkende 

vergunningen af. Bijvoorbeeld voor ondernemers die een klein terras met maximaal vier 

tafeltjes buiten willen zetten. 

 Het leven en werken in Assen stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom heeft de 

gemeente ook een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Wij richten ons op 

meer economische samenwerking in de regio Groningen-Assen en met Duitsland. 

 

 
 

5.  …waar de gemeente zuinig en nuttig met 
belastinggeld omgaat 

 

Wij zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Zo houdt u aan 

het eind van de maand zoveel mogelijk in uw portemonnee over. Belastinggeld wordt 

verdiend door Assenaren en onze lokale ondernemers. Dit geld moet daarom zuinig en nuttig 

worden besteed. 

De VVD wil een compacte en krachtige gemeente. We vinden het belangrijk dat de 

gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, 

stimuleert en faciliteert. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken 

worden bij de besluitvorming. We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern 

is.  

 Wij willen zo laag mogelijke lokale lasten, belastingen en tarieven. De woonlasten zoals 

de OZB stijgen niet harder dan de inflatie. Het is oneerlijk dat een klein huishouden 

evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Daarom willen we dat 

tweepersoonshuishoudens een eigen, lager tarief krijgen. 

 De gemeente voert een goed financieel huishoudboekje. In principe dienen terugkerende 

uitgaven met terugkerende inkomsten te worden betaald. 

…met een economisch acquisitieplan! 
De VVD wil een economisch acquisitieplan in combinatie met een plan om de 
woningbouwopgave te versnellen. De bouw van nieuwe woningen en uitgifte van 
bedrijventerreinen loopt ver achter bij de verwachtingen. In een economisch plan worden 
keuzes gemaakt op welk type bedrijven Assen vooral wil inzetten. De VVD denkt 
bijvoorbeeld dat motor- en automotive bedrijven in combinatie met het TT-circuit en de 
opleidingen autotechniek bij het TT-instituut een kansrijke sector kan zijn. Ook 
zorgbedrijven en financiële dienstverlening kunnen worden uitgebreid. Bovendien heeft 
Assen met bedrijven als Resato, Winel, Catawiki, BouWatch en Animo prachtige parels 
die andere innovatieve bedrijven kunnen aantrekken. 
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 Assen heeft de afgelopen jaren meer dan 50 miljoen euro gespaard en dus een enorme 

reservepot opgebouwd. Wij willen extra investeren in zaken die voor de hele stad meer 

banen en activiteiten opleveren. 

 Wij bouwen vooral aan de Asser binnenstad: het kloppende hart. Wij knappen de 

openbare ruimte op, met bijvoorbeeld betere bewegwijzering en met speelvoorzieningen 

voor kinderen. Want Assen is een familiestad. Wij willen meer evenementen, ieder 

weekend mag er iets te beleven zijn in het centrum of de gouverneurstuin. En met extra 

marketing, promotie en goedkoper parkeren trekken wij meer bezoekers naar Assen. 

 Digitalisering heeft voor ons een hoge prioriteit. Als de gemeente veel digitale producten 

aanbiedt voor het gemak van Assenaren, houdt zij meer tijd over om naar de bewoners 

toe te gaan. Ouderen zonder internet worden hierbij niet vergeten.  

 Digitale beveiliging is in deze tijd van groot belang. Computers en ICT zijn bij de tijd, 

persoonsinformatie is altijd beveiligd en de privacy van inwoners en bedrijven is 

gewaarborgd. 

 Wij investeren in de kwaliteit van gemeentelijke organisatie en zoeken actief naar 

mogelijkheden om slimmer te werken. Bovendien willen wij een onderzoek om 

overbodige taken en diensten van de gemeente te schrappen.  

 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. Wij laten alle brieven en folders 

screenen op leesbaarheid en ook de gemeentelijke website wordt fors verbeterd.  

 

 

 

6.  …waar iedereen zich veilig kan voelen 
 

Veiligheid is meer dan cijfers over woninginbraken en diefstal. In Assen moet het niet alleen 

veilig zijn, je moet je ook veilig kunnen voelen. Dus willen we overlast aanpakken. Denk 

bijvoorbeeld aan een samenscholingsverbod op het Koopmansplein of in de Rolderstraat als 

groepen daar overlast veroorzaken. Maar je moet ook veilig naar je werk of school kunnen. 

Er gebeuren te vaak ongelukken met fietsers, bijvoorbeeld op de kruising van de 

Groningerstraat en de Smetanalaan. Wij waarderen de burgerinitiatieven om verdachte 

situaties te melden. 

 We gaan gebruik maken van innovatieve hulpmiddelen om de veiligheid te verbeteren. 

Wij blijven voor cameratoezicht in een gezamenlijk initiatief met Asser ondernemers en 

politie, en gebruik van sensoren om ruzies en overlast te detecteren. De eerste resultaten 

op de Brink zijn al positief. Bij evenementen, zoals de TT en Koningsnacht, zijn mobiele 

camera’s van onschatbare waarde. Die blijven we dus gewoon inzetten. 

 Jeugdcriminaliteit wordt hard aangepakt. In Pittelo, bij de Baggelhuizerplas en de 

Gouverneurstuin komt een anti-hufteraanpak. De burgemeester heeft hiervoor genoeg 

Assenaren bepalen zelf hoe zij hun voordeeltjes uitgeven! 
Dankzij de VVD is de afgelopen jaren de riool- en afvalstoffenheffing gedaald. En de 

onroerendezaakbelasting is niet harder gestegen dan de inflatie. Per huishouden bedraagt 

het voordeel ongeveer 40 euro per jaar. Wij vinden dat Assenaren beter zelf hun 

voordeeltjes kunnen uitgeven, in plaats van de gemeente, voor een dagje uit, lekker uit eten, 

sparen of wat dan ook. Dat is voor ons ook keuzevrijheid.  
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bevoegdheden. Hij maakt hierbij gebruik van onder andere gebiedsverboden, 

groepsverboden en preventief fouilleren bij verdachte situaties.  

 De politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten 

moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Als onveilige situaties bij de politie worden 

gemeld, moet de agent het resultaat bij de bewoners terugkoppelen. Zo blijf je niet in 

onzekerheid, maar weet je dat Assen weer veilig is.  

 De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten zijn hét gezicht en aanspreekpunt van de 

politie in jouw buurt. Zij zijn de ogen en oren van de politie. Extra Buitengewone 

Opsporingsambtenaren houden toezicht op de kleine criminaliteit, zodat de politie de 

handen vrij heeft voor haar hoofdtaken. 

 Onze brandweer is en blijft afhankelijk van vrijwilligers. Wij vinden hen onmisbaar bij alle 

vormen van hulpverlening.  

 Wij willen de overlast door drugshandel verminderen. Een tweede coffeeshop gaat 

illegale handel tegen en kan bijdragen aan een lagere overlastbeleving. Wij willen 

onderzoeken of Assen kan aansluiten bij het burgemeestersmanifest joint regulation. 

 Wij willen een sluitende aanpak van verwarde personen in samenwerking met politie en 

zorginstellingen. Mensen met verward gedrag verdienen een persoonsgerichte aanpak 

die blijft uitgaan van de eigen kracht en persoonlijke leefwereld. Overlast en gevaarlijke 

situaties dienen voor de Asser samenleving te worden voorkomen. 

 Toezicht op en handhaving van de regels is rechtvaardig. Daarom streven we naar een 

gelijk speelveld voor alcoholgebruik in de horeca en in de sportkantine. 

 Radicalisering en jihadisme tegengaan is niet alleen een taak voor de gemeente. Daarom 

werken we samen met scholen, buurtteams en andere instanties om dit tegen te gaan. 

 
 

7.  …waar je met plezier werkt en iedereen meedoet 
 

Werk is van groot belang voor onze inwoners en de stad. Met ons werk verdienen we geld 

voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Wie werkt, investeert in 

zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. Natuurlijk zorgen wij ook voor mensen die 

(tijdelijk) niet kunnen werken. 

 Sociaal beleid is mensen aan het werk krijgen en houden. De gemeente helpt om 

Assenaren met een uitkering weer aan de slag te krijgen.  

 Wij willen zij-instromers motiveren weer te gaan werken, omdat door hen onder meer de 

opdoemende tekorten in de lokale zorginstellingen en technische bedrijven kunnen 

worden opgevangen. 

 Mensen die echt niet kunnen werken, krijgen een uitkering. Wij vinden dat we voor het 

ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten, bijvoorbeeld in de 

vorm van vrijwilligerswerk. Soms ervaren mensen een drempel om weer aan de slag te 

gaan (bijvoorbeeld de reistijden). Wij willen tijdelijke ondersteuning aanbieden om 

mensen te laten ervaren hoe positief werk bijdraagt aan het eigen levensgeluk. 

 Fraude met en misbruik van uitkeringen en gemeentelijke regelingen worden strenger 

aangepakt. 

 Werk is de beste sociale functie. Daarom willen wij minder lokale belastingen 

kwijtschelden. Dit geld gebruiken wij om te stimuleren dat mensen weer werk krijgen. 
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 Binnen het bestaande armoedebeleid, worden in het bijzonder de mogelijkheden voor 

gezinnen met kinderen verbeterd. Kinderen verdienen gelijke kansen om mee te doen 

met school, sport en cultuur. Ook komt er bijzondere aandacht voor “nieuwe, verborgen” 

armoede. Dat zijn hardwerkende Assenaren die buiten hun schuld tijdelijk in 

geldproblemen komen. 

 De aanpak van laaggeletterdheid maakt mensen weerbaarder en meer zelfredzaam, 

waardoor zij beter kunnen meedoen aan de Asser maatschappij. 

 Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de Asser samenleving. Via het 

welzijnswerk willen wij bouwen aan sociale netwerken voor iedereen, maar voor ouderen 

in het bijzonder. Daarmee voorkomen en verhelpen wij eenzaamheid en bevorderen de 

gezondheid, weerbaarheid en eigen kracht van mensen. 

 We sluiten niemand uit. Het is normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebieden 

komen. Zolang nieuwkomers in Assen zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de 

Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, 

werkt. Er zijn in Assen veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en 

geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben 

de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook 

van anderen. 

 Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten zoeken wij samen met 

regiogemeenten naar maatwerkoplossingen voor tijdelijke opvang. Wij willen niet dat 

deze mensen door Assen gaan rondzwerven en overlast veroorzaken. 

 

 

8.  …dat aantrekkelijk is voor dagjesmensen en 
toeristen  

 

Voor onze stad en de regio is toerisme een belangrijke factor van betekenis. Een bekend 

jaarlijks evenement is natuurlijk de Asser TT. Maar ook de culturele voorzieningen als het 

Drents Museum en DNK zijn bekende trekkers. Sinds 2017 is door de aanleg van de Blauwe 

As ook de vaarrecreatie beter mogelijk in en rond Assen. De Toeristisch Recreatieve Zone is 

het gebied nabij het TT Circuit; dit is een belangrijk nog te ontwikkelen toeristisch, recreatief 

gebied met unieke kansen door de ligging en de uitstekende verbinding met de A28 en N33.  

 Het is voor Assen van groot belang dat de Toeristisch Recreatieve Zone actief wordt 

ontwikkeld. Samen met alle eigenaren en ontwikkelaars willen wij zoeken naar een 

doorbraak om de vele potentiële initiatieven een daadwerkelijke impuls te geven. Wij zien 

kansen voor wellness, outdoor, sport en automotive.  

 Het toerisme is voor Assen van groot belang en dit rechtvaardigt dat de marketing 

hiervoor op een professionele wijze wordt opgepakt, samen met de binnenstad, 

Marketing Drenthe en Asser ondernemers. Daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld een 

goede relatie tussen het Drents Museum, de Brink en de Markt en De Nieuwe Kolk.  

 De provincie Drenthe streeft ernaar om fietsprovincie nummer 1 te worden. Assen wordt 

dé fietshoofdstad, met goede fietspaden en mooie en boeiende fiets- en wandelroutes. 

Bijvoorbeeld als startpunt voor het Drentse Aa en het Veengebied. 

 Doorontwikkeling van toerisme en recreatie voor Assen en de regio wordt in goede 

samenwerking met andere gemeenten en de provincie ingevuld. 
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 Groningen Airport Eelde wordt de komende 10 jaar ondersteund. We vinden dat de 

luchthaven daarna op eigen benen moet kunnen staan. Samen met de luchthaven, de 

noordelijke aandeelhouders, Marketing Drenthe en Asser ondernemers geven wij de 

luchthaven een prominente plek in de marketing van Assen, de economische acquisitie 

en het toeristische beleid. Ook het buitenlandse toerisme voor Assen en de regio, met 

name rondom de TT en andere grote evenementen, willen wij verder laten ontwikkelen. 

 Actieve stimulering en minder regelgeving moet ruimte bieden aan kleinschalige 

verblijfsrecreatie voor onder meer campers. 

 Het recreatieve gebied Baggelhuizerplas willen we nog beter benutten en aantrekkelijker 

maken voor dagrecreatie door Assenaren en bezoekers van buiten Assen. Daarvoor 

zorgen we ook voor een betere ontsluiting van en naar Kloosterveen.  

 
 

9.  …waar je veilig en snel van A naar B komt 
 

Als inwoners van Assen verplaatsen we ons binnen en buiten de stad; dat moet op een 

goede en soepele manier kunnen. Dit is ook een noodzakelijke basisvoorziening voor het 

ontvangen van toeristen en andere bezoekers van onze stad. De bereikbaarheid is ook van 

groot belang voor het aan- en afvoeren van de producten van ondernemers en inwoners.  

 Met de FlorijnAs, het nieuwe stationsgebied en de nieuwe wegen verbetert de 

bereikbaarheid van Assen. Op de ringweg (Europaweg) willen wij de doorstroming verder 

verbeteren, bijvoorbeeld door het instellen van groenlicht zones en nieuwe infrastructuur. 

 De verbinding tussen Assen en Groningen is van belang voor onze stad. Hier zetten we 

in op goede verbindingen voor auto, bus, trein en fiets. Ook letten we op de combinaties 

van de vervoerswijzen. Dat betekent: genoeg parkeerplaatsen of fietsstallingen als je 

verder gaat met de bus of trein. 

 Fietsers moeten veilig en prettig van de wijken naar de binnenstad kunnen bewegen, 

maar datzelfde geldt ook voor de fietsverbindingen tussen de woonwijken onderling. 

 Onveilige fietsverbindingen worden aangepakt. De precieze aanpak verschilt per 

kruispunt of oversteek. Bij de kruising Groningerstraat en Smetanalaan kun je denken 

aan obstakels om de snelheid te verminderen. 

 De komst van vernieuwende vervoers- en transportmiddelen, zoals zelfrijdende auto’s en 

bezorgdrones, vereisen dat onze stad tijdig inspeelt op de mogelijkheden en vereisten 

van diverse vormen van smart-mobility.  

 Goede bewegwijzering vinden we van groot belang voor onze gasten en de goede 

doorstroming van het verkeer. 

 Goede en betaalbare stallings- en parkeervoorzieningen zijn een belangrijke 

randvoorwaarde. Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te 

komen. De gemeente werkt actief mee aan initiatieven voor voldoende oplaadpunten 

voor het toenemend aantal elektrisch aangedreven voertuigen. 

 

10.  …waar aandacht voor duurzaamheid is 
 

We vinden het belangrijk dat we in Assen zuinig omgaan met energie en water en dat we 

zorgvuldig omgaan met het milieu. Als familiestad vinden we dat vooral ook van belang voor 

onze kinderen en kleinkinderen. De noodzakelijke energietransitie is een stevige opgave, 
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waarbij Assen zich ten doel heeft gesteld dat in 2020 minimaal 14% van onze eigen 

energiebehoefte duurzaam is opgewekt. Een ambitieuze opgave die tegelijkertijd ook 

economische kansen biedt voor Asser ondernemers. 

 Wij zetten vooral in op energiebesparing. De energie die niet wordt gebruikt, hoeft 

immers ook niet (duurzaam) te worden opgewekt. Bij de ontwikkeling van nieuwe 

woonwijken richten we ons daarom op gasloos, circulair en energieneutraal bouwen. De 

laatste fase van Kloosterveen met 2.000 woningen biedt hiervoor goede kansen. 

 We willen dat afval gescheiden wordt opgehaald. Dat leidt tot lagere lokale belasting. 

Daarnaast kunnen we zoveel mogelijk afval hergebruiken voor nieuwe producten. 

Daarmee stimuleren we de circulaire economie actief. 

 Asser ondernemers die investeren in nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld de 

aanwending van waterstof, verdienen het om te worden gestimuleerd. Dat kan door 

bijvoorbeeld startsubsidies. 

 Het zelf opwekken van energie middels zonnepanelen door huishoudens, 

woningcorporaties en VvE’s stimuleren we graag. Dit doen we door goede voorlichting en 

stimuleringsmaatregelen zoals het verstrekken van gunstige zonneleningen. 

 We willen geen windmolens in onze mooie stad. Duurzame energie kan economisch 

gunstiger worden gewonnen in andere gebieden en op zee. We zijn bereid daar 

verantwoordelijkheid in te nemen en ons steentje daaraan bij te dragen.  

 We willen de mogelijkheden van geothermie onderzoeken. Dit is een zeer duurzame 

vorm van energie. Geothermie komt vanuit zeer grote dieptes in de bodem. Voor ons 

staat hierbij wel de veiligheid van Assenaren centraal. 

 

11.  …waar veel (culturele) evenementen zijn 
 

Onze stad bruist van de cultuur. Uit het hele land komen mensen naar het Drents Museum. 

We hebben Bartje, tal van evenementen en een prachtig, nieuw theater. Het neusje van de 

zalm van onze lokale cultuur is de TT, waar tienduizenden bezoekers op af komen. Als 

hoofdstad van Drenthe willen we de status van cultuurstad blijven behouden. 

 We willen investeren in evenementen, niet in stenen. Het Drents Museum en De Nieuwe 

Kolk zijn en blijven onze trekpleisters en parels. Maar vanaf nu leggen we vooral de 

nadruk op evenementen en meer cultuuronderwijs op scholen. Zo willen wij dat scholen 

die een eigen cultuurplan maken, extra geld voor cultuuronderwijs krijgen. 

 De gemeente moet organisatoren van publieke evenementen zo min mogelijk in de weg 

zitten. Dat aan een aantal eisen moet worden voldaan, is onvermijdelijk. Maar verder 

moet alles erop gericht zijn organisatoren de ruimte te geven om een mooi evenement 

neer te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het Preuvenement in de Gouverneurstuin, Art of 

wonder voor de jeugd, ArtExplosion of het Asser Dance Collectief, die het uitgaansleven 

stimuleert voor alle doelgroepen. 

 We willen dat kunst en kunstenaars de ruimte krijgt om flexibel gebruik te maken van 

beschikbare ruimtes, bijvoorbeeld bij de Havenkade of (tijdelijke) leegstand in het 

centrum.  

 Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen typisch 

Assense evenementen zoals de TT en het TT-festival, maar ook cultuurhistorische 

evenementen zoals de Sinterklaasintocht. 
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 Cultuur is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep 

instellingen. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Zo ontstaat er een gelijk 

speelveld tussen oude en nieuwe organisaties. Culturele organisaties laten bij een 

subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. 

 

12.  …waar ruimte is voor sport 
 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid. Gezonde mensen hebben 

meer energie en kracht, wat bijvoorbeeld leidt tot een lager ziekteverzuim. Gezonde ouderen 

kunnen gemakkelijker en langer zelfstandig blijven wonen. Sport helpt bij het leggen van 

sociale contacten. Kwetsbare groepen mensen doen door sport beter mee in de 

maatschappij. En wij vinden het vooral extra belangrijk dat elk kind kan sporten. 

 Wij willen een breed aanbod aan sportactiviteiten ondersteunen. Van teamsporten tot 

individuele sportbeoefening en ook denksporten. Dat doen we door gelijkwaardige 

facilitering van sportverenigingen en sportaccommodaties. Aan de sportclubs mag een 

redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van 

vrijwilligerswerk.  

 Sportverenigingen steunen sterk op vrijwilligers. De VVD wil sportverenigingen 

ondersteunen bij het op peil houden en verdere professionalisering van het 

verenigingsleven en in hun ambities om een bredere maatschappelijke rol op zich te 

nemen, met verenigingsondersteuning en sportcoaches.  

 Assen is Motorstad! En Assen is gebaat bij het TT-circuit. Wij willen de sportieve 

verbinding tussen Assen en Motorsport blijven benadrukken. Ook de mogelijkheden voor 

jongeren en motorsport willen wij stimuleren.  

Om het TT-circuit een extra impuls te geven willen wij met andere stakeholders een 

gezamenlijk onderzoek naar het realiseren van Formule 1 autoraces in Assen. 

 Wij willen dat sportverenigingen, scholen en kinderopvang nauw samenwerken om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Natuurlijk wordt een link gelegd 

met de buurtwerkers Sport van Vaart Welzijn. Scholen en sportverenigingen kunnen 

bijvoorbeeld gezamenlijk gratis proeflessen aanbieden.  

 Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt hiervoor, 

middels een prestatiedoelstelling, een vast gedeelte van de sportsubsidie. 

 Sportevenementen of recreatieve activiteiten dragen bij aan de leefbaarheid en economie 

van Assen. Daarom ondersteunen wij initiatieven die aanzetten tot sportieve prestaties, 

recreatie en toerisme in de buitenruimte, zoals de TT-run en sportevenementen op het 

Koopmansplein en bij de Baggelhuizerplas.  

 

 

13.  …waar de Asser jeugd leert, sport en uitgaat  
 

Juist de jeugd van 12 tot 18 jaar is belangrijk voor dynamiek in onze stad. Voor de Asser 

jeugd is goed basisonderwijs en voortgezet onderwijs - in Assen - van belang, met goede 

doorstroommogelijkheden naar hoger onderwijs of werk. Goed onderwijs legt de basis voor 

gelijke kansen.  
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In hun vrije tijd willen jongeren sporten en uitgaan, dus sportfaciliteiten en 

uitgaansmogelijkheden die aansluiten bij hun wensen zijn belangrijk, zoals de bioscoop in De 

Nieuwe Kolk. En wij vinden dat Assen ook cafés en een disco voor de jeugd verdient. Als 

gemeente gaan we dat niet zelf organiseren, maar kunnen we wel helpen. Dat kunnen we 

doen door flexibel te zijn met vergunningen en bestemmingsplannen in het centrum. 

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 

verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als 

ouders het belang van het kind schaden, dan kan de gemeente ingrijpen. Als ouders en 

kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg.  

 Basisscholen dienen goed en veilig bereikbaar te zijn voor kinderen en ouders. Wij willen 

dat er veilige mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school door 

“kiss and ride” parkeerplekken. 

 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 

(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt. Laaggeletterdheid zet zich 

vaak voort over generaties. We willen een vroegtijdige signalering en aanpak in Assen. 

 Wij vinden: de jeugd leert op school, óf je werkt en leert, óf je bent aan het werk. 

Jeugdwerkloosheid pakken we aan. Onderwijs en Asser bedrijfsleven werken samen, 

zodat kinderen en jongvolwassenen goed worden voorbereid op hun baan voor later. Het 

grote aantal Groninger studenten biedt kansen voor bedrijven en instellingen in Assen. 

Hier kunnen wij beter gebruik van maken, bijvoorbeeld door een gerichte promotie van de 

stageplaatsen in onze stad.  

 Voor iedere jongere is een goed diploma voor de arbeidsmarkt bereikbaar. Voortijdig 

schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim is niet acceptabel en pakken wij aan. 

 De school is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben 

nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van bedreigingen als radicalisering, 

loverboys en huiselijk geweld. 

 Jeugd met psychologische problemen verdient goede jeugdzorg. Maar in Assen is het 

gebruik van die jeugdzorg relatief hoog. Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat 

de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met een probleem te helpen. Om zo 

vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente 

zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, 

welzijn, cultuur en sport.  

 Wij vinden dat onderwijs toegankelijk moet zijn voor alle kinderen. We streven ernaar om 
alle thuiszitters weer onderwijs te laten volgen, zodat ook zij toekomstperspectief hebben. 
Inclusief/passend onderwijs zowel op de basisschool als in het voorgezet onderwijs, 
waarbij het individueel leertraject beter vorm moet krijgen. Als een leerling niet past bij 
een school, moet de school zich aanpassen aan de leerling. Speciaal onderwijs dient als 
vangnet. 

 Wij willen investeren in praktijkondersteuning door jeugdverpleegkundigen bij huisartsen. 

Daarvan blijkt dat zij vaak beter naar de juiste jeugdzorg doorverwijzen. Ook waarderen 

wij initiatieven van jongeren voor jongeren om elkaar te helpen, zoals SWAG van Vaart 

Welzijn bij het voortgezet onderwijs. 

 De overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg is erg abrupt. Wij willen hier een 

soepelere overgang in. De gemeente als inkoper van de zorg gaat daarover afspraken 

maken met de zorginstellingen. 
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