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Voorwoord
Beste kiezers,
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Loppersum.
Dit programma is bedoeld om aan u uit te leggen wat wij belangrijk vinden in de gemeente
Loppersum. Een zaak die steeds weer ter sprake kwam en waar een aantal inwoners echt
wakker van ligt is het aardbevingsdossier. Jarenlang is in ons gebied aardgas gewonnen.
Nederland heeft daaraan veel geld verdiend. Van dit geld zijn een groot aantal luxe
voorzieningen in ons land tot stand gebracht.
Na de beving in Huizinge is men gaan beseffen dat deze mijnbouwactiviteit zeer grote
gevolgen voor ons gebied heeft gehad. De VVD Loppersum heeft zich altijd op het standpunt
gesteld dat mensen die schade hebben ondervonden door deze activiteiten ruimschoots
gecompenseerd moeten worden. Dus wat VVD Loppersum betreft:
▪ Garandeer de veiligheid voor onze inwoners, ook voor bedrijven en infrastructuur.
▪ Herstel de aangebrachte schade.
▪ Extra aandacht voor immateriële schade
▪ Laat mensen niet in onverkoopbare huizen gevangen zitten, maar zorg voor een
reële opkoopregeling of garantieregeling
▪ Maak het gebied weer aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven.
▪ Zorg voor een schadeafhandeling die los staat van de NAM.
▪ Zo veel mogelijk inzet van lokale ondernemers bij schade en versterkingen
▪ Een goede communicatie met de inwoners inzake aardbeving schade en -herstel
Natuurlijk zijn er positieve ontwikkelingen in het dorp Loppersum en in ‘t Zandt in het kader
van de versterking van de huizen, maar dat zijn veelal woningen van de
woningbouwcorporaties en een aantal bijzondere locaties. Het wordt nu tijd om door te
pakken met ook de particuliere woningen, de boerderijen en de monumentale en
beeldbepalende panden en de bedrijfspanden. Het is wel fijn dat de scholen of worden
vernieuwd of worden verstevigd, maar we maken ons nog wel grote zorgen om de
verzorgingstehuizen in Loppersum en Middelstum. Wij zullen er ook in de komende periode
op blijven hameren, zeker ook bij onze collega’s in Den Haag, dat de bewoner centraal moet
blijven staan maar ook dat er vaart gemaakt wordt in dit dossier.
De komende verkiezingen zullen de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn in de gemeente
Loppersum. De volgende verkiezingen in 2021 zullen zijn in de nieuwe DAL-gemeente
(Delfzijl, Appingedam, Loppersum). Een herindelingsvariant die de VVD van harte
ondersteunt. Het is wel van belang dat er gezorgd wordt voor een goede integratie en
harmonisatie van de drie gemeenten en dat de burgernabijheid gewaarborgd blijft.
De VVD in Loppersum vindt het belangrijk van u te vernemen wat u belangrijk vindt, waar u
tevreden over bent, maar ook waaraan u zich ergert en wat u graag anders zou willen zien.
We hopen u te treffen gedurende de verkiezingscampagne. U kunt het ons ook laten weten
via social media of de mail. Dat gaan wij er mee aan de slag in de raadzaal.
Wij zullen ons inzetten om de genoemde zaken in ons verkiezingsprogramma voor elkaar te
krijgen.
Mogen wij bij de verkiezingen op 21 maart op uw steun rekenen?
Bert Jan Huizing, lijsttrekker VVD Loppersum
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1. Waar je je thuis voelt;
1.1

Waar je goed en betaalbaar kunt wonen;

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en
prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen
op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal
mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. De VVD neemt de
behoeften van de woningzoekende als uitgangspunt bij het formuleren van het lokale
woningbouwbeleid. Om daar zo goed mogelijk op in te kunnen spelen, is het nodig dat de
gemeente een uitnodigende en open houding aanneemt zodat in alle woningtypes en
woonmilieus kan worden voorzien.















1.2

Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving.
Starters op de woningmarkt moeten worden gestimuleerd. Het is goed voor de
leefbaarheid van de dorpen dat er bouwkavels beschikbaar zijn voor en huur- en
koopwoningen.
We handhaven de regeling voor starters op de woningmarkt en de mensen die langer
thuis willen wonen (starterslening en blijverslening)
Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van
nieuwe woonvormen. We ondersteunen bijvoorbeeld de woonvormplannen van de
zorgcoöperatie in Loppersum zoals zij die zouden willen ontwikkelen samen met de
ontwikkelingen van de Zonnehuisgroep op het terrein rond Wiemersheerd.
Voor inwoners is het handig om gemakkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden
zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat de regels uit
het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar moeten zijn.
De VVD ondersteunt de pilot welstandsluw bouwen in Loppersum en Middelstum en is
voorstander van het verder uitbouwen hiervan.
Er zijn gesubsidieerde huurwoningen voor mensen die dat echt nodig hebben. De
gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en bevordert het actief
stimuleren van doorstromen.
Het woningbouwbeleid geeft ruimte aan de feitelijke, actuele vraag en niet aan de
voorspelde vraag van gisteren.
Uitvoeren van het woon- en leefbaarheidsplan.
Inzetten op promotie van bouwkavels op alle mogelijke manieren. Profiteren van de
overspannen huizenmarkt in de stad Groningen
Waar je kunt genieten van rust, ruimte, natuur en landschap

Onze provincie is vormgegeven door de bevolking en de agrariërs die hier al vele eeuwen
wonen en werken. Je hoeft maar om je heen te kijken om dagelijks te kunnen genieten van
een levend schilderij. Unieke buitengebieden met fiets-, wandel- en kanoroutes langs dorpen
en prachtige historische en monumentale panden, molens en kerken. In onze samenleving
nemen toerisme en recreatie een steeds belangrijkere plaats in. Naast de recreatieve functie
zijn toerisme en recreatie meer en meer ook als economische factor van belang. De
gemeente Loppersum heeft binnen haar grenzen vele parels zoals de prachtige
dorpsommetjes, het opgeknapte Asingapark, landgoed Ewsum, het kunnen fietsen langs het
“kronkeldaip” Damsterdiep, het fietsen en wandelen langs het prachtig gestoffeerde
landschap door de agrariërs, het varen door de Leermenstermaar en andere maren.
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1.3

Groen, landschap en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen juist
goed hand in hand gaan.
VVD Loppersum wil ruimte bieden aan duurzame initiatieven.Natuur en Milieu zijn
thema’s die kansen bieden voor bedrijven om zo samen natuur en milieu te beschermen.
Probleemonkruiden die een bedreiging vormen voor de landbouw worden bestreden. Dit
wordt gerealiseerd door vaker te maaien en het maaisel af te voeren, zodat door de
verschraling ook bloemen een kans krijgen.
Duurzaam ondernemen staat bij veel bedrijven al voorop. Gemeente kan dit stimuleren
Milieuvervuiling moet worden aangepakt. Dat is een taak van de gemeente. Maar de
grote stappen waar de natuur en ons landschap écht iets aan heeft, komen van de
inwoners en de bedrijven zelf.
Waar je snel en veilig van A naar B gaat

We verplaatsen ons allemaal voortdurend: om naar ons werk te gaan, om boodschappen te
doen en om familie en vrienden te bezoeken. Ieder mens wil, zonder al te veel gedoe, van A
naar B kunnen gaan. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is een van de kerntaken van de
gemeente. Of men nu te voet, per fiets, per auto of met het openbaar vervoer reist, goede
infrastructuur is van groot economisch en maatschappelijk belang.











In onze gemeente hebben we vanuit Loppersum en Stedum een prima half uurs dienst
tussen Groningen en Delfzijl. Onze gemeente is met de auto prima bereikbaar, maar de
aansluiting op het spoor via ander openbaar vervoer zou nog beter kunnen. Nu weten we
wel dat de gemeente niet gaat over de trein, maar de gemeente kan wel met de provincie
en buurgemeenten om tafel voor betere aansluitingen van de verschillende vormen van
openbaar vervoer.
Er moet goed openbaar vervoer zijn. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de
auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen gevuld met lucht in
plaats van passagiers. Wij willen kijken naar de mogelijkheden het ov en het
doelgroepenvervoer te verbinden zodat de bussen intensiever kunnen worden gebruikt.
Tevens vindt de VVD dat de gemeente zich nog beter kan inspannen om de onveilige
onbewaakte spoorwegovergangen zo snel mogelijk aan te pakken.
We staan open voor vraag gestuurde, innovatieve en kostenefficiënte alternatieven en
geven ruimte aan de taximarkt, snelbussen of andere vormen van vervoer om de
leefbaarheid van de dorpen te bevorderen.
En daar horen bijvoorbeeld ook fietsroute-plus trajecten bij. Fietsers willen prettig en veilig
door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals
de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst.
Voldoende stallingsruimte op de stations is daarbij wel een aandachtspunt.
De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als
standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van
relevante partners zoals verenigingen voor dorpsbelangen en ouders, maar ook de
agrariërs in het gebied, creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige
oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee
inwoners, organisatie veilig verkeer Nederland, agrariërs en politie samen kijken hoe de
verkeersveiligheid in de dorpen beter kan. Verkeersveiligheid moet je doen! De meeste
overtredingen worden door omwonenden zelf gemaakt. We willen op locaties waar het
veiligheidsgevoel onder druk staat, streng handhaven.
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De gemeente is al flink actief in haar communicatie om actief bekend te maken wanneer
er gewerkt wordt aan de openbare ruimte. Zeker nu er in verschillende dorpen gewerkt
gaat worden in het kader van de versterkingsopgave zal dit een extra aandachtspunt
blijven vanwege het extra vrachtverkeer. Weggebruikers en bedrijven kunnen hier dan
rekening mee houden, want dan is er minder ‘zoekverkeer’. Het aanleggen en
onderhouden van wegen en de versterkingsopgave kan leiden tot overlast. Een
wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt.
Aangezien er de komende jaren veel groot verkeer zal bij komen in de dorpen wil de
VVD dat de gemeente gaat investeren in mogelijkheden om real time informatie over
openbare werkzaamheden te delen, zodat iedereen goed kan zien wat de snelste en dus
veiligste routes zijn. Daarnaast moet er een goede afstemming over
(weg)werkzaamheden zijn met de buurgemeenten en andere overheden.
Het winkelhart van Loppersum en Middelstum moet aantrekkelijk zijn. Daarbij is goede
bereikbaarheid van de winkelvoorzieningen van groot belang, maar ook de zichtbaarheid
van alle winkels en het er aantrekkelijk kunnen winkelen. In Loppersum is al een mooie
parkeergelegenheid voor de auto’s, maar voor de fietsen moeten nog veel meer
stallingsmogelijkheden beschikbaar zijn. Daarnaast is het in Loppersum van groot belang
dat er weer een gezellige verbinding komt tussen parkeerterrein en de Hogestraat. We
hebben vaak aangedrongen op de aankoop van het oude pand van de AH en zijn blij dat
het gelukt is. Nu nog een deel slopen voor een gezellige verbinding en een invulling voor
het andere deel.
De VVD vindt het geweldig dat er in de gemeente geen stoplichten staan en dat je nergens
hoeft te betalen voor het parkeren. Dat willen we ook graag zo houden.
Een stokpaardje van de VVD was en is het onderhoud van de buitenwegen. De gemeente
heeft de laatste jaren een inhaalslag gemaakt door kilometers buitenwegen, die ook gebruikt
worden door agrariërs, veiliger te maken door deze wegen te voorzien van betonstroken aan
de zijkanten. De VVD ziet graag dit beleid voortgezet in de komende jaren. Voortzetting van
het project Agrologistiek heeft daarom onze voorkeur. Wij zouden dan ook graag aandacht
vragen voor de aanleg van extra passeerstroken om de 300-400m.
Ook vragen we aandacht voor de optimale en veilige bereikbaarheid van ons platteland
tijdens winterse omstandigheden. De VVD wil dat alle gemeentelijke wegen onder winterse
omstandigheden gestrooid moet worden
1.4
werkt

Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon

We wonen graag in een schone, leefbare omgeving. Het is normaal dat mensen zelf een
bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. Als
dit op een goede manier gebeurt, leidt dit tot een vermindering van kosten en kan de
afvalstoffenheffing omlaag.





Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en verwerken van afval.
De verwerking van afval moet zo goedkoop en zo efficiënt mogelijk gebeuren. Daarnaast
moet de gemeentebedrijven de mogelijkheid bieden om (bouw)afval te zien als grondstof
voor hergebruik of het maken van nieuwe producten. We willen zoveel mogelijk afval
gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval gescheiden wordt opgehaald.
De gemeente stimuleert de circulaire economie.
De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als dit voordelen
biedt, kan de uitvoering door bedrijven gebeuren. Als het ophalen en verwerken van afval
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goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners. Het mag in elk geval niet
leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing!
VVD heeft tegen Diftar gestemd omdat het jammer is, met een gemeentelijke herindeling
in het verschiet, het hele systeem om te zetten. Bovendien wordt na-scheiding steeds
goedkoper. Diftar zal leiden tot een ongewenste toename van zwerfvuil.
De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschap Noorderzijlvest
om oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen.
Ook sloot- en bermonderhoud hoort daarbij.
Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels moet regenwater van
huishoudelijk afvalwater worden gescheiden. De gemeente stimuleert het gebruik van
minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen
van grondstoffen uit water.
Het is een taak van de gemeente om verrommeling van dorpen en de buitengebieden
tegen te gaan. Zwerfvuil, vuilnis in sloten en rondom afvalcontainers, graffiti en andere
overlast moeten worden aangepakt en vernielingen moeten snel worden hersteld. De
gemeente heeft een inspanningsverplichting om de kosten te verhalen op de
veroorzaker.

2. Waar ruimte is voor eigen initiatief;
2.1 Waar mensen volop de ruimte krijgen;
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke
vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen; opruimen van zwerfvuil;
buurtpreventieteams; maar ook het gezamenlijk inkopen van energie; het samen organiseren
van de zorg voor ouderen of het zelfstandig leiden van een zwembad. Wij juichen deze
initiatieven van ondernemende inwoners toe. Zo krijgen talrijke (inwoner)initiatieven de kans
om tot bloei te komen. Dit ondernemerschap vraagt van de gemeente dat ze meedenkt en
duidelijk is in wat er wel of niet kan. Zo benutten we de kracht van de samenleving.
We vinden het belangrijk dat de gemeente met haar 17 dorpskernen leefbaar blijft. Dat
betekent dat de gemeente inwoners ondersteunt en meehelpt op het gebied van o.a. kennis
om de dorpshuizen, de sporthallen en andere voorzieningen toekomstbestendig in de benen
te houden. Op deze manier blijft het mogelijk om diverse activiteiten in de dorpskern in stand
te houden. De VVD wil een uitbreiding van de dorpencoördinator-functie zoals die er nu ligt
om te komen tot een ‘regisseur leefbaarheid’ in de gemeente. Deze regisseur kent de
dorpen, heeft alle initiatieven in ‘the picture’ en is als een “bondgenoot” die de inwoners
bijstaat om hun initiatieven te realiseren.
Dat betekent dan ook dat er meer ruimte zou moeten komen voor DE ontmoetingsplekken in
de dorpen, de dorpshuizen. De VVD heeft regelmatig gepleit voor meer geld dan het huidige
bedrag dat het platform dorpshuizen Loppersum ieder jaar krijgt voor onderhoud. In de
afgelopen jaren is dat bedrag niet geïndexeerd of op andere wijze verhoogd. Nu kunnen
dorpshuizen meedoen aan het project ,,ieder dorp een duurzaam dak”, i.s.m. Vereniging
Groninger dorpen en NCG. Dus gaat de VVD haar voorstel herhalen om voor onderhoud het
budget te verhogen en de OZB op dorpshuizen, sportkantines en de bibliotheken, kwijt
te schelden. Ze betalen nu 50%. Onze dorpshuizen en sportkantines zijn de verzamel- en
ontmoetingsplaatsen en dus het hart van onze dorpen en de samenleving.
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De VVD zal ervoor waken dat de bijzonder status van de dorpshuizen van de gemeente
Loppersum (allemaal eigendom van de dorpen) ook na de herindeling gehandhaafd blijft en
dat er voldoende middelen beschikbaar blijven voor het onderhoud.

2.2

Waar ondernemers volop ruimte krijgen

De VVD en ondernemerschap gaan hand in hand. VVD-ers zijn positief ingesteld, zien
kansen en steken de handen uit de mouwen om die kansen te verzilveren.
Ondernemerschap in Loppersum is zichtbaar door de vele prachtige bedrijven in onze
gemeente. Van innovatieve agrariërs, tot MKB-bedrijven. Van goed lopende detailhandel tot
ook de vindingrijke startups. En laten we ook de vele ZZP-ers niet vergeten. Zij allen dragen
bij aan een sterke lokale economie en zorgen voor banen. Als het goed gaat met onze lokale
ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. We hebben een groot aantal bedrijven in
onze gemeente die zorgen voor de uitvoering van de opdrachten van de inspectie en
versterking vanuit de Nationaal Coördinator en het Centrum Veilig Wonen. De inwoners
kennen deze ondernemers, leveren kwaliteit en hebben het vertrouwen van de inwoners. Het
is in het belang van de inwoners van de gemeente Loppersum dat de gemeente hierop blijft
hameren bij de overige instanties.
Dat geldt ook voor de geweldige zorgprofessionals in onze gemeente die in het kader van de
jeugdzorg maar ook de ouderenzorg goed werk verrichten. Ook hier is het in het belang van
de inwoners dat ook deze ondernemers in beeld blijven van de gemeente en de ruimte
krijgen om te kunnen blijven innoveren.
Ook de agrarische ondernemers die een kwaliteitssprong willen maken in het kader van
dierenwelzijn, het omvormen naar biologisch of bijvoorbeeld een bijdrage willen leveren in
het kader van de energietransitie moeten op de steun van de gemeente kunnen rekenen.







Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke
omgeving. Het vestigingsklimaat in de gemeente Loppersum, het beheer van bestaande
bedrijventerreinen, en het eventueel her ontwikkelen van locaties moet een samenwerking
zijn tussen overheid en de ondernemers. Hierbij moeten de bedrijvenverenigingen ook een
rol krijgen. Voor de VVD blijft het van belang dat de gemeente blijft zoeken naar eventuele
locaties voor het mogelijk maken van wonen en werken. Op verschillende locaties in de
gemeente worden tijdelijk wisselwoningen geplaatst. Wellicht is daarna de locatie te
ontwikkelen als locatie voor wonen-werken.
Recreatie en toerisme is in opkomst in de gemeente Loppersum. Het zijn belangrijke
dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers
stimuleert. Recreatie mag altijd in de natuur. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden
tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht.
Het horecabeleid dient een goede mix te zijn tussen ruimte voor ondernemen en
bescherming van de omgeving en de openbare orde.
Snel internet is een voorwaarde geworden voor de leefbaarheid in het buitengebied. Voor
ondernemers is de digitale bereikbaarheid steeds meer een hot item. Digitale
besturingssystemen zijn inmiddels ‘gewoon’. Maar voor het gebruik van deze systemen is
het van groot belang dat de digitale bereikbaarheid optimaal is, ook in het buitengebied.
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Dit kan door het versterken van het draadloze netwerk, maar voor de stabiliteit die de
ondernemers nodig hebben heeft onze voorkeur de aanleg van glasvezel.
De VVD is trots op onze land- en tuinbouw! Zij behoren tot de top van de wereld op het
gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, dierenwelzijn en innovatie. De VVD wil dan ook dat
deze sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte om te
ondernemen. Ook voor nevenactiviteiten dient ruimte te zijn.












In de komende jaren zullen agrarische bedrijven vrijkomen, omdat er geen opvolging is, of
omdat de investeringen niet meer opgebracht kunnen worden. De gemeente moet
aandacht hebben voor de mogelijkheden en kansen voor ondernemers in het
buitengebied.
Bij het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan met daarbij de lijst van de
beeldbepalende en karakteristieke panden, heeft de VVD gepleit om soepel om te gaan
met ondernemers die in een beeldbepalend / karakteristiek pand hun bedrijf uitoefenen.
Het bedrijf moet wel kunnen uitbreiden en het moet geen verdere beperkingen opleveren.
De bedrijven op de lijst moeten dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden hebben als andere
agrariërs. Er kan ook gedacht worden aan financiële compensatie voor extra kosten.
De VVD pleit voor maximale flexibiliteit als het gaat om bestemmingsplan buitengebied.
Dit betekent maximale ruimt voor maatwerk.
De gemeente stimuleert agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets
in om land en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”.
In gemeentelijk beleid en binnen vergunningprocedures wordt duidelijkheid geboden over
mogelijkheden, termijnen en voorwaarden. Er moet een zekere flexibiliteit zijn als het
bedrijf binnen het bestaande bouwvlak wil innoveren. Zeker als we kijken naar de bedrijven
met veel aardbeving schade en iets moeten. Als er een goed bedrijfsplan ligt voor de
bedrijfsopvolging, met aandacht voor kwaliteit van bouwen, milieu, duurzame energie en
dierenwelzijn, verwacht de VVD een stimulerende gemeente aan de keukentafel en een
oplossingsgerichte houding in het programma Groninger Schuren en Stallen. Handel in de
geest van de nieuwe omgevingswet en biedt experimenteerruimte en ondersteuning aan
koplopers.
De VVD verwacht van de gemeente een zodanige onderhoud aan sloten en bermen dat,
in overleg met de agrariërs, de overlast en schade van overwaaiende onkruidzaden en
wateroverlast kan worden voorkomen.
Er zijn in de gemeente allerlei initiatieven op het gebied van duurzame energie. Geef ook
de agrariërs de ruimte om bij te dragen aan opwekking van duurzame energie en het
verwerken en bewerken van bedrijfseigen stromen van biomassa en mest, plus het
plaatsen van kleine windmolens en zonnepanelen.

Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te
doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels. Het MKB is de motor van de
economie. Van de werkende Nederlanders vinden velen hier een baan. De innovatie die hier
plaatsvindt en de uitwisseling, met bijvoorbeeld het onderwijs, en het zich openstellen voor
het aannemen van mensen met een beperking zou een voorbeeld moeten zijn voor overig
bedrijven en de gemeente. De winkels binnen de gemeente hebben onze nadrukkelijke
aandacht. Hoewel winkelen nog steeds vrijetijdsbesteding nummer 1 is, is het winkelgedrag
danig veranderd. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte in de
winkelgebieden van Loppersum en Middelstum.
9







2.3

Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar
hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de
gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen
of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn. Wij hebben dan ook van harte ingestemd
met de verruiming van de winkeltijden.
Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De
gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.
De VVD is scherp op de lokale lasten en voorstander van het verlagen van de regeldruk
De gemeente kijkt in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid voortdurend naar
mogelijkheden om lokale ondernemers werkzaamheden te gunnen.
En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen

Duurzaamheid is geen keuze, geen modeverschijnsel en geen verkooppraatje voor een
verkiezingscampagne. Wij willen allemaal graag zo spoedig mogelijk onafhankelijker worden
van het gas en andere fossiele brandstoffen, dus moeten we samen met u aan de toekomst
van morgen werken. De gemeente Loppersum kan wat de VVD betreft duurzaamheid
stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere
procedures, niet door het verstrekken van subsidies, maar te kijken naar bijvoorbeeld een
revolving fund, waarbij na een afgesproken tijdstip of winst de middelen weer terugvloeien
in de pot en er ook anderen van kunnen profiteren.
Educatie en voorlichting om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met het
milieu is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.







De gemeente Loppersum kan trots zijn op de vele energiecoöperatie initiatieven die er
zijn in de gemeente
Op gebied van duurzaamheid heeft de gemeente Loppersum al stappen gezet. Hiervoor
wordt een actief duurzaamheidsbeleid ontwikkeld en jaarlijks geactualiseerd, maar kan
uiteraard voor de komende jaren nog worden aangevuld als er nieuwe initiatieven van
onderop worden ingevlogen.
Met een elektrische auto verplaats je je op een zuinige manier van A naar B. De
gemeente heeft al een oplaadpunt bij het gemeentehuis, maar kan dat nog verder
faciliteren.
En zoals we ook al gemeld hebben bij het ondernemers-blokje, de agrariërs staan klaar
om mee te doen met allerlei innovatieve energie en milieuinitiatieven.

3.

Waar iedereen meedoet

3.1

Waar je met plezier naar je werk gaat

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor
een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid
en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.


De VVD is blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. In de
gemeente Loppersum zijn we super trots dat maar liefst zo’n 70% van de inwoners een
rol heeft als vrijwilliger bij sportclubs, in besturen, als vrijwilliger voor de buurvrouw, als
voorleesvader, bij evenementen in de gemeente, om onze molens te laten draaien en
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3.2

nog veel meer. Zij maken de gemeente een leukere plek om te wonen. Wij vinden het
belangrijk dat vrijwilligerswerk regelmatig in het zonnetje wordt gezet. Of het nu gaat om
verzorgende taken, sociale taken, of welke inzet voor de samenleving dan ook. Samen
maken we de gemeente Loppersum tot de beste plek van de provincie.
De VVD wil dat iedereen die kan werken dat ook doet. Iedereen heeft talenten en
mogelijkheden. Wij zouden graag al die talenten inzetten want het is zonde als we die
niet gebruiken.
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten
zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.
Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, moeten zo snel mogelijk weer aan de slag.
Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk. De mensen
die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, worden door de gemeente gelijkwaardig
behandeld en ondersteund naar werk met de focus op wat deze mensen nog wél
kunnen, want ook zij willen graag aan het werk op het gebied van hun talenten en helpt
hen ook met het opbouwen van een sociaal netwerk.
Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen
die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag
te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij zouden het waarderen als
de gemeente hen ondersteunt om via vrijwilligerswerk, waar er weer een start gemaakt
wordt met een dagritme en structuur, weer een nieuwe baan te vinden. Werkplein Fivelingo
ondersteunt in het vinden van echt werk en stimuleert ondernemers om hen aan te nemen
Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie
naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat,
moet dat voor hem of haar financieel positief merkbaar zijn.
Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd bovenop de
boete die wordt opgelegd.
De gemeente draagt zorg voor duidelijke en begrijpelijke communicatie rondom
uitkeringen, zodat fraude door onbegrip wordt uitgesloten.
Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op
school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet
alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij.
Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.




De school is goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede
mogelijkheden zijn om kinderen met de fiets of auto af te zetten bij school. De VVD is
voorstander van voldoende en veilige “Kiss and Ride” stroken bij alle basisscholen in de
gemeente. Fietsen en wandelen heeft wel onze prioriteit als het gaat om het vervoer naar
school. Fietsen en wandelen zijn beiden gezond en dragen bij aan het ontwikkelen van
goede gewoonten. De gemeente gaat dus voortvarend aan de slag met het fietspad
Eenum – Loppersum.
School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom moet de gemeente stimuleren dat er
ruimte in of nabij het schoolgebouw is, die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen,
zoals ruimte voor muziek, sport en bewegen en cultuur. Er is al een mooie ontwikkeling
gaande in de gemeente op het gebied van schoolgebouwen. Echter de VVD is voor het
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3.3

realiseren van Integrale Kindcentra onder 1 onderwijskundig leiderschap en 1
schoolbestuur.
Omdat in het kader van de aardbeving problematiek nieuwbouw en versterking va de
schoolgebouwen aan de orde is regelt de gemeente doelmatig en multifunctioneel gebruik
van de schoolgebouwen voor de lange termijn.
School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk
een taak bij vroegtijdige signalering van gezondheidsproblemen, huiselijk geweld, en
gedragsproblemen en schakelt op tijd professionele hulp in. School kan ondersteuning
vragen bij de gemeente. De gemeente moet hulp, zorg en ondersteuning geven aan
jeugdigen en ouders die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij problemen met opgroeien of
opvoeden.
De gemeente stimuleert dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt,
bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
Schoolverzuim en andere misstanden die het kind raken, moeten worden voorkomen.
Om het aantal jonge schoolverlaters zonder geldige startkwalificatie voor de
arbeidsmarkt zoveel mogelijk terug te dringen, vindt de VVD dat opgetreden moet
worden tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim. Scholen, ouders
en gemeente werken samen om spijbelen tegen te gaan.
Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid
worden op hun baan voor later. Als de gemeente opdrachten gunt aan lokale ondernemers,
kan de gemeente daar ook stageplekken, leerwerkplekken en dergelijke voor terug
verwachten. Daarnaast zal de gemeente zelf ook elk jaar stageplekken, leerwerplekken
en dergelijke beschikbaar stellen. In het kader van de arbeidsmarktontwikkeling van de
regio stimuleert de gemeente het techniek onderwijs op allerlei niveaus in overleg met het
onderwijs.
Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus of een
ander type onderwijs willen sturen buiten de gemeente, betalen zij dat vervoer zelf.
We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat.
Waar aandacht is voor álle kinderen

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot
verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de
ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan
zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Wij
vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die
samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.
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.
3.4

Waar iedereen goede zorg krijgt

Iedereen verdient goede zorg. Het is normaal dat je elkaar helpt als het even moeilijk gaat en
een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet weg
loopt voor problemen. Het is normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat
niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.
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Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past.
Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en
met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de
gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op
kleine schaal en inwonerinitiatieven zoals Zorgzaam Stedum en de zorgcoöperatie
Loppersum. De VVD wil dat zorg ook in de toekomst betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk
blijft. We moeten naar nog meer maatwerk en meer zorg in de buurt. Hierbij wordt gekeken
naar wat iemand zelf kan en waar ondersteuning van de overheid echt nodig is.













3.5

De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor
iedereen goed te begrijpen. Wij vinden het van belang dat de gemeente de mogelijkheid
biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je
helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.
We zijn trots op onze mantelzorgers die met liefde zorgen voor hun naasten. Deze
mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat
mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.
De gemeente Loppersum maakt gebruik van de zogeheten “mantelzorgwaardering”.
Deze mantelzorgwaardering is niet bedoeld om de mantelzorgers een financiële
tegemoetkoming te geven, maar bedoeld als “compliment”, een gebaar van waardering
van de gemeente. Het zou mooi zijn als de gemeente bijdraagt aan het realiseren van
een logeerlocatie en een goede vervanger, in samenwerking met de lokale
zorgboerderijen, om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten en op een verantwoorde manier
afstand kunnen nemen van de zorg thuis.
De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen,
kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.
Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft
de gemeente een eigen bijdrage. Er is aandacht voor mensen die zorg mijden.
De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door
ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken. Dus geen
aparte potjes meer.
De zorgdiensten worden scherp ingekocht.
Als VVD zullen we een initiatiefvoorstel in de raad brengen om in de gemeente Loppersum
te starten met een pilot integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) voor inwoners met
meerdere ondersteuningsvragen met betrekking tot welzijn en zorg, werk en inkomen,
jeugdhulp, schuldhulpverlening, mobiliteit, enzovoort.
Waar ruimte is voor sport en bewegen

Sport en bewegen is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het
leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind, maar ook alle
ouderen kunnen sporten en samen bewegen.



De VVD ondersteunt het organiseren van sport- en ‘beweeg’-evenementen om zoveel
mogelijk mensen kennis te laten maken met sport en samen bewegen.
Van de gebruikers, zowel clubs als individueel, van de sportvoorzieningen mag een
redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in de vorm van geld, maar ook in de vorm
van vrijwilligerswerk.
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Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijkeordeningsbeleid. De
gemeente moet in alle dorpen een trapveldje realiseren als daar behoefte aan is. Van de
gebruikers, zowel clubs als individueel, van de sportvoorzieningen mag een redelijke
bijdrage worden gevraagd. Dit kan in de vorm van geld, maar ook in de vorm van
vrijwilligerswerk.
Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van
buurtsportcoaches.
Sport en bewegen in de dorpen moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen
met een beperking. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte
van de sportsubsidie hiervoor en neemt dat bedrag op in de begroting.
Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met behulp van
buurtcoaches.
Iedereen, ongeacht leeftijd, financiële situatie, seksuele geaardheid of eventuele handicap,
moet kunnen participeren in sport en bewegen. Het is gezond en verbindt mensen.
Daarom zullen we elk jaar de in augustus 2016 opgestelde sport- en beweegvisie op de
agenda zetten om onder de aandacht te blijven houden dat iedereen kan meedoen.
Voorkeuren van inwoners, waaronder de sporters, zijn veranderd. Er zijn meer aanbieders
op de markt gekomen, de interesse in ongeorganiseerd sporten en bewegen in de
openbare ruimte neemt toe en inmiddels is sport en bewegen een erkend middel in de
aanpak van maatschappelijke problemen. Bovendien zijn ook demografische
ontwikkelingen als krimp en vergrijzing en wijzigingen in de opvatting over de rol van de
gemeente op het gebied van sport en bewegen van invloed. Wij vragen daarom de
gemeente om in de sport- en beweegvisie de verbinding te blijven zoeken met de andere
beleidsterreinen zoals gezondheid, welzijn en onderwijs zodat het sporten en bewegen zal
bijdragen aan een gezonde leefstijl, welzijn, maatschappelijke participatie van de inwoners
en daarmee leefbare dorpen.
3.6

Waar aandacht is voor kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.
Cultuur in de gemeente Loppersum is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud,
cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting heel belangrijk.






De rust en de weidsheid van het Groninger Hogeland zijn al vaak bezongen en voor
beeldende kunstenaars een inspiratiebron. De gemeente Loppersum met haar
historische wierdedorpen en vele monumenten is een parel in dit prachtige land. Het is
dan ook niet zo verwonderlijk dat zich in deze gemeente veel professionele kunstenaars
hebben gevestigd. De VVD koestert ons cultureel erfgoed. Daarbij horen ook
cultuurhistorische evenementen, zoals de Sinterklaas-intocht, Sint Maartenviering, maar
ook de Open Monumentendag en de vele kunst- en cultuurevenementen in de
gemeente.
Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een
specifieke groep instellingen die door de overheid gesubsidieerd worden.
Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.
Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag zien hoe ze hun eigen inkomsten
binnenhalen.
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Vergunningverlening kan eenvoudiger, sneller en goedkoper eenvoudiger en daarom zijn
wij voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.
Daarnaast gaat de gemeente de advertentie in de Ommelander Courant gebruiken om
aandacht te besteden aan de kunst- en cultuur evenementen in de gemeente.
Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen
Kunst & Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen.
Op de basisschool krijgt ieder kind kunst & cultuureducatie.
In de gemeente Loppersum wordt in de raad traditiegetrouwe de “Meertmoand
dialectmoand “ gehouden. Top, want wij koesteren de taal in onze regio. Als de gemeente
bij de aanbesteding van wegen geld kan besparen, komen deze bedragen geoormerkt in
de begroting zodat elke toegangsweg naar een dorp in de gemeente Loppersum een
plaatsnaambord krijgt met eronder ook de Groningse (of historische) naam er aan
toegevoegd.

4.

Waar je je veilig voelt;

4.1

Waar je je veilig voelt

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Dat veilig voelen is
sinds augustus 2012 wel onder druk komen te staan. Schadeherstel is nog niet zoals het
moet zijn en de VVD houdt ook heel erg strak de vinger aan de pols als het gaat om het
versterkingsprogramma. Vooral de korte lijnen met Den Haag helpen mee om beweging te
krijgen in dit lastige dossier. Wij hebben het met onze collega’s in Den Haag de laatste tijd
vooral gehad over de enorme impact die de versterkingsoperatie heeft op de inwoners van
de gemeente Loppersum. Wij zullen de vinger aan de pols houden en er op toezien dat de
inwoner centraal blijft staan. Ook gaan we er op toezien dat de uitkoopregeling uitgebreid
gaat worden zodat de mensen kunnen verhuizen als ze dat willen.
Bij de VVD staat veiligheid centraal. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
inwoners, bedrijven en de gemeente. Inwoners mogen rekenen op een actieve overheid. Als
iemand zich niet houdt aan de regels dan wil de VVD dat er streng en duidelijk wordt
opgetreden door de bevoegde instanties.






4.2

Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten
moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt, ongeacht vanuit welke gemeente de diensten
komen.
De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar kan nooit de
enige mogelijkheid zijn. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten.
Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat
geval op afspraak langs komt.
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor
initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.
De gemeente onderzoekt of gereguleerde medicinale wietteelt mogelijk is.
En waar criminelen hard worden aangepakt

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is
helemaal uit den boze. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen
ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen
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bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu
ook durven inzetten.











De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets
extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de
zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.
De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken.
Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen
op onze steun en die van het lokaal gezag.
Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van
effectief cameratoezicht en helmcamera’s.
Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen.
Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of dorp) worden gebruikt
om geweld of overlast tegen te gaan.
Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor ongewenst gedrag. De
gemeente blijft samen met de jongerenwerker met deze jongeren in gesprek.
Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die
dit veroorzaken.
Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het
faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de
mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur) hiervoor geeft.

5.

Waar de inwoner centraal staat;

5.1

Waar de gemeente dienstbaar en modern is

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor
ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het
gemak van de inwoners, houdt meer tijd over om naar de inwoners toe te gaan. Het is
vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo
kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. Wanneer het nodig is komt de
behandelende ambtenaar naar je toe zodat een bezoek aan de balie niet meer nodig is.
Service op maat. !







We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente
er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
De VVD begrijpt dat niet iedereen op dezelfde manier zaken wil of kan doen. Er moet
dienstverlening op maat gegeven worden.
We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet
digitaal kunt regelen. Daar voegen we nog graag aan toe dat de ambtenaar ook naar je
toe kan komen. Een nieuw ID-bewijs kan dan worden bezorgd, bijvoorbeeld op je werk of
als je geen vervoer hebt om naar het gemeentehuis te komen
De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie
altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.
Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de
mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online
toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden
voortaan online gezet.
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5.2

Privacy is een groot goed, dus de het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van
inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit,
zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor
inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende
digitale mogelijkheden. (de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”).
De gemeente communiceert helder en in begrijpelijke taal.
Dat betekent, zoals we ook al aangaven bij het hoofdstuk van de ondernemers, de VVD
de gemeente ook hier bij dit hoofdstuk oproept, om snel werk te maken van de aanleg van
snel internet in het buitengebied. Dat kan ook een uitbreiding van 5G zijn als dat de
toekomst is, maar de voorkeur van de VVD gaat uit naar een stabiel glasvezelnetwerk.
Waar de overheid je niet in de weg zit

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang
zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het
delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van
verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een
vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via de verenigingen
dorpsbelangen, de bedrijvenverenigingen in de gemeente, maar zeker ook direct richting
individuele inwoners via de huis-aan-huis versie van de Ommelander Courant, via de website
en bijvoorbeeld ook via flyers in de dorpshuizen, bibliotheken en in Hippolytushoes en
Wiemersheerd.











De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor
inwoners.
Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en
de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen
met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.
In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor
samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals provincie,
waterschap, Rijk en Nationaal Coördinator Groningen.
De VVD heeft zich wat de bestuurlijke toekomst van de gemeente betreft altijd
uitgesproken voor DEAL. Toen dat niet mogelijk bleek was DAL de meest pragmatische
oplossing. Een grotere gemeente is nu eenmaal noodzakelijk gezien de grote maatschappelijke
opgaven die er liggen (gaswinningproblematiek, werkgelegenheid, krimp, vergrijzing, enz.) Wat de
VVD betreft dan ook maar zo snel mogelijk een gemeentelijke fusie. Het liefst per 1 januari 2020,
of op zijn laatst 1 januari 2021. Op naar 1 gemeente Fivelingo!
De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente
brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.
De gemeente gaat ook met de buurgemeenten voortvarend aan de slag met de afspraken
in het woon- en leefbaarbeidplan en gaat ook snel weer aan de slag met het invoeren van
één sociaal en economisch beleid voor de 3 DAL-gemeenten en gaat niet meer solistisch
te werk, maar zorgt nu al voor draagvlak in de gezamenlijke DAL-gemeenten om
eenduidige beleidslijnen voor te leggen aan de Raad / Raden.
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5.3

En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld
wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is
door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden
besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.










De VVD is kritisch ten opzichte van lokale belastingdruk. Het motto van de VVD was de
afgelopen jaren steeds: ,,De tering naar de nering zetten”. Loppersum staat er nu
financieel goed voor. Om de inwoners ook eens mee te laten profiteren heeft de VVD
gepleit voor een OZB-verhoging van maximaal 1%.
De VVD is voor zo laag mogelijke tarieven van leges en vergunningen. Het is niet
acceptabel dat allerlei extra kosten worden afgewenteld op de aanvrager.
De woonlasten (zoals de OZB, riool- en afvalstoffenheffing) blijven zo laag mogelijk. Op
het moment betalen de agrarische ondernemers twee keer zoveel OZB als een particulier.
De VVD vindt dat dit verschil niet groter mag worden. Want een verhoging van de
lastendruk zet een rem op de ontwikkelingen en innovaties die we graag op de
duurzaamheid en dierenwelzijn kalender zouden willen bereiken.
De VVD is voor het afschaffen van hondenbelasting.
Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een
strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven
dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor
structurele extra uitgaven.
De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks
eenvoudige inzage waaruit blijkt waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.

De gemeente moet voldoende buffers hebben om financiële tegenvallers op te vangen.
Daarom heeft het risicomanagement wat de VVD betreft twee pijlers:
1) Het reduceren van risico’s door het continue monitoren van risicovolle projecten; We
zouden dan ook een jaarlijkse monitor willen voorstellen voor de uitgaven in het sociale
domein.
2) Voldoende financiële slagkracht behouden om risicoscenario’s die werkelijkheid worden
op te vangen.
Wat de VVD betreft blijft het weerstandsvermogen van de gemeente Loppersum op peil. Op
deze manier zijn er voldoende middelen en mogelijkheden om substantiële onverwachte
kosten af te dekken, zonder dat dit ten koste gaat van bestaand beleid.
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