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Voorwoord 

 
Door Patrick de Jonge 

 

 

 

Beste inwoners van de gemeente Emmen, 
 
Na bijna 4 jaar ligt er een raadsperiode achter ons. Een periode waarin de VVD 
Emmen vanuit haar oppositierol flink heeft moeten hameren op de financiën. Wij 
vinden dat de financiën ten alle tijden op orde moet zijn en dat we niet meer uitgeven 
dan we hebben. Door verschillende niet altijd leuke bezuinigingen hebben we kunnen 
voorkomen dat de lasten voor onze inwoners niet verder zouden stijgen. Daarnaast 
hebben wij ons op constructieve wijze opgesteld om toch mooie zaken voor Emmen 
te realiseren.  
 
Helaas kreeg de VVD tijdens de afgelopen periode ook te maken met trieste 
omstandigheden. Na een kort ziekbed overleed veel te vroeg ons raadslid Margaret 
Smit. We gedenken Margaret als een zeer kundig raadslid die met name op het 
gebied van het sociale domein zeker haar stempel wist te drukken. 
Ons verkiezingsprogramma heeft als titel “bouwen aan werken, werken aan bouw” 
gekregen, daarmee worden 2 belangrijke speerpunten voor ons beschreven. Er is 
een groot te kort aan bouwkavels binnen onze gehele gemeente. Deze  moeten 
worden gerealiseerd om meer te kunnen bouwen. Er is dringend behoefte aan 
starterswoningen en ook voor de senioren is er flinke krapte op de woningmarkt. 
Daarnaast is het hebben van werk nog steeds essentieel voor een ieder, daarom 
moeten we werkgelegenheid blijven creëren in onze gemeente. Dat doen we ook 
door te zorgen voor een goed vestigingsklimaat. 
 
Andere speerpunten van ons zijn een veilige gemeente Emmen, zowel in Emmen 
zelf als in alle dorpen en buitengebieden. We willen meer BOA’s op straat. Daarnaast 
een goede bereikbaarheid, goed onderhouden wegen en fietspaden, goede 
aansluitingen en doorstroming van het verkeer. 
 
Op 16 maart 2022 zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen. Samen met een goede 
groep kandidaten gaan wij er tegen aan als team. Een team met veel diversiteit en 
potentie waarin veel kwaliteit en kennis zit en een enorme drive om de gemeente 
Emmen nog beter te maken. 
Jij kunt 16 maart  met jouw stem bepalen welke richting we met elkaar inslaan. In dit 
verkiezingsprogramma lees je ons plan voor Emmen, de stad én de dorpen. Waar 
alle inwoners de vrijheid en ruimte krijgen om iets van hun leven te maken.  
 
Emmen blijft goed wordt beter! 
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Emmen Werkt! 
Emmen is na Groningen en Leeuwarden de belangrijkste banenmotor van Noord-

Nederland waar elke dag meer dan 45.000 mensen aan het werk zijn, bijvoorbeeld in 

de chemie, de logistiek of de olie- en gasindustrie.  
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Emmen kenmerkt zich door een aantal grote bedrijven en instellingen, maar ook ruim 

voldoende MKB bedrijven en een grote herstellende glastuinbouw sector. 

Ondanks de coronacrisis lijkt de economie zich goed te ontwikkelen en eigenlijk 

boven verwachting te groeien. 

Er is geen groeiend aantal werklozen, maar juist een groeiend aantal vacatures. 

Daarbij is het wel taak en zaak dat de match tussen vacatures en werkzoekenden 

beter wordt.  

Wat ons betreft moet er daarom stevig worden ingezet op het bevorderen van 

vernieuwing en groei van het aantal banen. Daarom vinden we dat werken moet 

lonen, de kwaliteit van het onderwijs moet verbeteren en krijgen ondernemers ruim 

baan om te ondernemen.  

 

Banen 

 

Het hebben van een baan is een van de belangrijkste invullingen van je leven. Het 

geeft je zekerheid van inkomen, draagt bij aan je onafhankelijkheid en biedt je kansen 

voor ontplooiing. Niet de gemeente, maar het bedrijfsleven en de ondernemers creëren 

banen. 

De gemeente stimuleert ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve 

technieken zodat het aantal banen stijgt. Dit is goed voor onze economie en geeft onze 

inwoners meer te besteden.  

 

▪ We maken ons sterk voor verbetering van het investerings- en vestigingsklimaat. 

Dat betekent dat we investeren in de verbetering van ons infrastructuur.  

▪ De kwartier dienst van het spoort Emmen-Zwolle 

▪ De verbeterde doorstroming van de N862 Emmen-Klazienaveen 

▪ We gaan lobbyen voor de Nedersaksenlijn, een gedeeltelijke verdubbeling van de 

N34 tussen Emmen en Groningen en een optimale aansluiting van de 

bedrijventerreinen van Emmen op de Rondweg (N391) 

▪ Daarnaast dient ons eigen wegennet te voldoen aan de gestelde 

onderhoudsnormen. 

▪ We spelen als gemeente in op de kansen die de A37 gaat bieden door de 

uitbreiding aan Duitse kant 

▪ Samen met ondernemers zetten we het mes in overbodige procedures en regels. 

Door middel van een digitaal spreekuur kunnen ondernemers hun knelpunten en 

ideeën snel en direct bespreken. 

▪ Vergunningen worden waar mogelijk afgeschaft, samengevoegd of vervangen 

door een meldingsplicht of algemene regels.  

▪ De gemeente zorgt met ondernemers voor periodieke arbeidsevents. Deze zijn er 

als je een nieuwe baan zoekt, zonder werk zit of vanuit een krimpsector een 

nieuwe stap wilt zetten. Samen met ondernemers, het UWV en het onderwijs 

ontwikkelen we bij-, her- en omscholingsprogramma’s. 

▪ De land- en tuinbouwsector benaderen we vanuit gezond boerenverstand. We 

willen ruimte houden voor groei en zijn partner bij innovatie en verduurzaming. 
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Werken moet lonen 

 

Als er meer mensen aan het werk zijn, profiteert iedereen daarvan mee. Het is daarom 

niet uit te leggen dat je in de bijstand meer kan overhouden dan een hardwerkend 

iemand met een laag CAO-loon.  Het moet aantrekkelijk zijn om de stap te maken naar 

een betaalde baan in plaats van in een uitkering vast te blijven zitten.  

 

 

▪ Ondernemers worden vooraf betrokken bij ons participatiebeleid om zo meer 

kansen te creëren voor werkzoekenden. We vragen het onderwijs om, in 

afstemming met het bedrijfsleven, opleidingen aan te laten sluiten bij de 

arbeidsmarkt. Een speerpunt daarbij vormen technici en verzorgenden op mbo- 

en hbo-niveau. 

▪ De gemeente maakt – op vrijwillige basis – afspraken met ondernemers over het 

aannemen van mensen met een arbeidsbeperking of grote afstand tot de 

arbeidsmarkt waarbij de werkgever zoveel mogelijk wordt ontzorgt.  

▪ Wij zetten een stop op de voortdurende uitbreiding van allerlei 

armoederegelingen.  

▪ We zetten daarentegen meer in op maatwerk via de bijzondere bijstand, en 

hebben vooral oog voor de belangen van kinderen.  

▪ Goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk om aan werk te 

komen. De bereidheid hieraan mee te werken, is een eis om bijstand te 

ontvangen. Dat geldt ook voor het naleven van de sollicitatieplicht. 

   

 

Investeren in vernieuwing 

 

Het zijn de ondernemers in onze gemeente die de banenmotor draaiende houden en 

investeren in vernieuwing van producten en diensten. Daarmee dragen zij bij aan onze 

ontwikkeling en onze welvaart. In die innovatie moeten we investeren.  

 

▪ We blijven investeren in de ontwikkeling van het Green Pac Polymer Application 

Centre in Emmen dat de basis vormt voor innovaties in de groene chemie en de 

kunststofindustrie. Daarnaast zien we potentie voor transport en logistiek.  

▪ We blijven bouwen aan een one-stop-shop voor starters, startups en innovators. 

Dit is één plek waar ondernemers informatie, diensten ondersteuning vinden. 

Innovatieve starters en startups kunnen rekenen op een ingroeimodel voor 

gemeentelijke lasten. Growing Emmen is hier een goed voorbeeld van. 

▪ We juichen de ontwikkeling van de RegioCampus en de Universiteit van het 

Noorden van harte toe. 

▪ We steunen de ontwikkeling van GZI Next door de bestaande infrastructuur van 

de voormalige gaszuiveringsinstallatie toekomstgericht te gebruiken voor de 

opwekking van energie uit zon, groen gas en groene waterstof. Dit biedt kansen 

om de industrie en het openbaar vervoer te verduurzamen en draagt bij aan een 

innovatief en aantrekkelijk investeringsklimaat en het behoud van 

werkgelegenheid. 
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Gezellige en bruisende centra 

 

Winkels, horeca en cultuur geven kleur en sfeer aan Emmen en aan de centra 

van de dorpen. De grootschalige investeringen in Emmen hebben een zichtbare 

impuls gegeven aan de horeca in de stad. Het is van belang dat iedereen zich 

prettig en welkom voelt: bewoners, ondernemers en bezoekers. De behoeften van 

consumenten veranderen continu. We denken daarom mee met ondernemers die 

met nieuwe plannen en ideeën komen.  

 

▪ We zijn helder over de zondag openstelling. De overheid bepaalt niet welke 

winkels en bedrijven op zondag open of dicht moeten zijn. Daar gaan 

ondernemers zelf over, bij voorkeur op basis van gezamenlijke afspraken. 

▪ Leegstand zet de veiligheid, de leefbaarheid en de economie van centra onder 

druk. Samen met ondernemers en vastgoedontwikkelaars maken we plannen om 

leegstand tegen te gaan. Het bevorderen van gezellige compacte centra is daar 

onderdeel van. De Centrumvisie voor Emmen-Centrum past hierin. 

▪ De gemeente geeft via bestemmingsplannen aan waar horeca mogelijk is. Over 

welke en hoeveel horecazaken gaat de markt, niet de overheid.  

▪ Onze tradities houden we in ere: we vieren Sinterklaas, Sint Maarten en Carnaval  

▪ Evenementen geven invulling aan bruisende centra waar voor jong en oud wat te 

doen is en waar mensen elkaar ontmoeten. De gemeente dient medewerking te 

verlenen aan culturele uitingen, festivals en andersoortige evenementen in stad, 

dorpen en wijken.  

▪ Evenementen moeten veilig bezocht kunnen worden. Bij kleinschalige 

evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen. 

▪ In Emmen is ruimte voor een beperkt aantal coffeeshops. Wij willen dat dit 

minimaal 2-jaalrijks wordt geëvalueerd en dat de veiligheid van onze inwoners is 

gewaarborgd.  

 

Aandacht voor kunst en cultuur 

 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur is van 

iedereen en moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. Voor ons zijn daarbij 

erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting 

de belangrijkste elementen. 

 

▪ Het Atlas Theater vervult een belangrijke rol in het cultuuraanbod voor de gehele 

regio en moet daarom op onze ondersteuning kunnen blijven rekenen. 

▪ Cultuur is belangrijk maar niet gratis. We vinden het belangrijk dat instellingen en 

ondernemers die subsidie van de gemeente ontvangen transparant maken welke 

bedragen daarmee zijn gemoeid, welke inkomsten zij nog meer verwerven en 

welke doelgroep zij bereiken. Daarbij is subsidie een aanjager, maar geen 

vervanging voor tekorten in de exploitatie. 

▪ We vinden dat deze partijen meer inspanning moeten leveren om een groter 

doelgroep te bereiken. 

▪ Wij zijn voor een bundeling van gesubsidieerde activiteiten. Er gaat veel geld naar 

instellingen die op de commerciële markt opereren, met hetzelfde doel en 

allemaal subsidie ontvangen. Kunstbeweging, loods 13 e.d. Daarbij dient 
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voortdurend te worden bekeken of de instellingen de beoogde toegevoegde 

waarde leveren en of subsidies in stand kunnen blijven. 

▪ We vinden dat de plannen voor en eisen aan de creatieve broedplaats 

Rensenpark heroverwogen en realistischer moeten worden. 

 

 

 

 

Goed en betaalbaar wonen 

 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar een groot 

deel van je leven zich afspeelt. Of je nu koopt of huurt, je steekt er veel geld in. We 

vinden het daarom belangrijk dat je woont in een huis dat bij je past. En dat je woont in 

een goed onderhouden omgeving waar je je veilig voelt, geen last hebt van overlast, je 

woonlasten laag zijn en waar je de mogelijkheid hebt om je huis zonder veel gedoe aan 

te passen of door te stromen naar een andere woning.  

 

▪ Vanaf juli 2022 geldt de nieuwe Omgevingswet. De VVD is voorstander van een 

zo laag mogelijke drempel voor initiatiefnemers, maar wil dat de gemeenteraad 

wel kan blijven besluiten indien het om politiek gevoelige onderwerpen gaat. 

▪ We willen dat er voldoende koop- en huurwoningen zijn voor starters en 

middeninkomens in de diverse dorpen en wijken en dat er kavels zijn waarop je je 

eigen huis kunt bouwen. Hiermee kun je blijven wonen waar je bent opgegroeid.  

▪ Hiervoor moet er op korte termijn uitbreidingsplannen ontwikkeld worden voor 

Nieuw Amsterdam-Veenoord en Klazienaveen 

▪ Voor de overige dorpen en wijken in Emmen willen we kijken of er mogelijkheden 

zijn voor inbreidingsplannen, zodat onze dorpen vitaal blijven en vitaal houden, 

waarbij dit niet ten koste mag gaan van al het openbaar groen. Kleinere 

uitbreidingsplannen moeten met draagvlak van de bevolking ook mogelijk zijn. 

▪ Wij willen een onderzoek om wonen in het Rensenpark mogelijk te maken. 

Wonen langs de randen van het park met zicht op de Savanne zou voor de VVD 

mogelijk moeten worden. 

▪ Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, bieden we ruimte aan nieuwe 

woonvormen zoals kangoeroewoningen. 

▪ We willen de gemeente niet nog voller bouwen met huurwoningen en spreken 

woningcorporaties aan op het aanpakken van scheefhuren en het actief 

stimuleren van doorstromen zodat er ruimte ontstaat aan de onderkant van de 

woningmarkt.  

▪ De woonvisie moet elke 2 jaar geactualiseerd worden, waarbij het uitgangspunt is 

de vraag vanuit de markt. 

▪ Het groen in dorpen en wijken moet op orde zijn. We investeren in de recreatieve 

kwaliteit en het beheer van bestaande bos- en natuurgebieden, zodat onze 

inwoners kunnen genieten van het prachtige groen in de gemeente.   

▪ De gemeente zet zich in om de mogelijkheden om verpauperde panden aan te 

pakken maximaal te benutten.  

▪ De gemeente gaat actief snippergroen verkopen 

▪ Hondenpoep, zwerfvuil en graffiti en wildplakken van poster dragen vormen voor 

veel mensen ergernissen die het woongenot beperken. We stimuleren de eigen 

verantwoordelijkheid van inwoners om hun wijk of buurt schoon te houden en 
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elkaar daarop aan te spreken.  Wij willen ook dat de gemeente hier meer toezicht 

en handhaving toepast. 

 

   

Beter bereikbaar 

 
Een goede bereikbaarheid van Emmen is van groot belang voor de lokale en 

regionale economie. Daarnaast moet er voldoende parkeergelegenheid zijn: in stad, 

dorpen en wijken. Met het gereedkomen van de A37 in 2007 is het vestigingsklimaat 

van de regio enorm verbeterd en heeft Emmen zich samen met Coevorden 

ontwikkeld als logistiek knooppunt. We moeten continu blijven investeren in de 

kwaliteit en veiligheid van onze infrastructuur en in ontbrekende schakels met het 

oog op het huidige én toekomstige gebruik. Hiermee spelen we in op de behoeften 

van onze inwoners, ondernemers en bezoekers.  

 

Veilig bereikbare dorpen en wijken 

 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om 

boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. We investeren in 

verbetering van de bereikbaarheid van dorpen en wijken. In de kwaliteit, in de (sociale) 

veiligheid en in eventuele ontbrekende verbindingen. Je kiest daarbij zelf hoe je van A 

naar B gaat: met de auto, met de fiets of met het openbaar vervoer.  

De afgelopen periode is gebleken dat het onderhoud van wegen, fietspaden etc veel te 

wensen overlaat. De normen voor goed onderhoud worden niet gehaald, er is nog veel 

werk te doen.  
 

 

▪ Wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen moeten goed worden onderhouden. 

Waarbij wij vanzelfsprekend uitgaan van preventief ipv reactief onderhoud. De 

wegen dienen kwalitatief voldoende te zijn met oog voor de fysieke én sociale 

veiligheid en het gebruik zowel nu als in de toekomst.  

▪ We willen onderzoek naar meer voorrang voor fietsers 

▪ Samen met de toeristische sector wordt ingezet op een verbetering van het 

netwerk van kwalitatief aantrekkelijke wandel- en fietsroutes.    

▪ De overdekte fietsenstalling dient geopend te blijven. 

▪ Het opgezette fietsplan dient uitgevoerd te worden. 

▪ Bij de (her)inrichting van straten en wijken wordt verkeersveiligheid als standaard 

meegenomen, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Buurtbewoners, 

erkende overlegpartners, politiediensten en gebruikers worden hierbij betrokken, 

zodat bijvoorbeeld veilige fietsroutes en oversteekplaatsen worden gecreëerd. 

Ouders worden aangemoedigd hun kind lopend of op de fiets te brengen en te 

halen. 

▪ Goed openbaar vervoer is een aanvulling op het gebruik van de fiets en de auto. 

We staan open voor experimenten met vernieuwende, energiezuinige en 

kostenefficiënte concepten.  
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▪ Betaald parkeren is uitsluitend van toepassing voor het centrum van Emmen. 

Betalen kan contactloos met je pinpas of met je mobiele telefoon.  

▪ Voorzieningen en centra moeten bereikbaar zijn voor iedereen, dus ook senioren 

en mindervaliden. We onderzoeken waar knelpunten bestaan en pakken die aan. 

 

 

 

 

 

 

Investeren in regionale verbindingen 

 

Om onze economische ambities waar te kunnen maken, moeten we stevig investeren 

in onze regionale bereikbaarheid, vooral in verbinding met Zwolle en Groningen 

In samenwerking met onze buurgemeenten en de provincie Drenthe.  

 

 

▪ Wij juichen de geplande verdubbeling van de E233 tussen Meppen en 

Cloppenburg van harte toe. 

▪ De N862 (Klazienaveen – Emmen is een belangrijke economische ader die te 

kampen heeft met problemen op het gebied van verkeersdoorstroming. Daarom 

investeren in een verbeterde doorstroming en afwikkeling. 

▪ Om Emmen en de regio aantrekkelijker te maken als woon- en vestigingsplaats 

moeten we investeren in het openbaar vervoer. Dat betekent een kwartier dienst 

per spoor tussen Emmen en Zwolle en een lobby voor de Nedersaksenlijn. 

 

Veilig voelen, veilig zijn 

 
Zolang de veiligheid op orde is, kunnen we genieten van onze vrijheid. De wereld om 

ons heen laat zien dat dit voortdurende actie vraagt. Onzekerheden in de wereld 

komen soms erg dichtbij. Inwoners mogen er op vertrouwen dat de overheid scherp 

toeziet op onze veiligheid. En ingrijpt als dat nodig is. Zodat wij kunnen blijven leven 

in vrijheid en veiligheid.  

 

Voorkomen is beter dan genezen 

 

Emmen-Centrum, Rietlanden, Klazienaveen of Roswinkel. Iedere inwoner moet zich in 

zijn of haar wijk, dorp of buurt veilig kunnen voelen. Geweld is uit den boze, 

eigendommen moeten worden gerespecteerd en kinderen moeten veilig buiten kunnen 

spelen. De gemeente werkt bij het waarborgen van de veiligheid samen met inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties.  

 

▪ Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De 

hulpdiensten moet op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit 

welke gemeente de diensten komen  
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▪ De functie van Wijkagent is van groot belang en heeft prioriteit. Constante 

bezetting is een must, waarbij de wijkagent zoveel mogelijk op straat is. 

▪ Iedereen kan bijdragen aan veiligheid in de buurt. De gemeente ondersteunt 

buurtpreventie via bijvoorbeeld Burgernet en WhatsApp. Dit is ook een 

informatiebron voor de wijkagent.  

▪ Politie en brandweer investeren in veiligheid door middel van het actief geven van 

voorlichting aan inwoners en ondernemers.  

▪ We investeren in het beheer van de openbare ruimte. Dus voldoende 

prullenbakken en het aanpakken van vandalisme. 

▪ De binnenstad van Emmen is goed in zicht. Gemeente, politie en justitie 

evalueren periodiek of de huidige inzet van cameratoezicht volstaat. Zo blijft 

uitgaan voor iedereen gezellig.  

▪ Onze inwoners vormen onze ogen en oren. We vinden het van belang dat ze 

laagdrempelig hun tips en zorgen kwijt kunnen over veiligheid en leefbaarheid. 

 

 

 

Onacceptabel gedrag aanpakken 

 

Het moet voor iedereen glashelder zijn welk gedrag we niet accepteren. We vinden het 

normaal dat je van andermans spullen afblijft. En dat je je zonder je onveilig te voelen 

hand in hand over straat kunt lopen. Om die normen te handhaven, vertrouwen we op 

de mensen die ons veilig houden en geven hen de juiste instrumenten om hun werk te 

doen.  

 

▪ Meer bevoegdheden en extra capaciteit voor gemeentelijke handhaving (via de 

Buitengewone Opsporingsambtenaren) geeft de politie meer tijd en ruimte voor 

het aanpakken van de grote criminelen.  

▪ We zetten in op uitbreiding van het aantal BOA’s 

▪ Drugsoverlast, zoals in de wijk Angelslo, wordt aangepakt en de burgemeester 

gebruikt zijn bevoegdheden om drugspanden te sluiten.  

▪ De actuele en voortdurende overlast in het stationsgebied moet worden 

aangepakt. Het stationsgebied moet net als de overige straten en buurten veilig 

zijn waar je niet wordt lastig gevallen door daklozen, drugsverslaafden of 

asielzoekers. Wij willen hier een permanente BOA om overlast te voorkomen of 

op te losse. 

▪ Raddraaiers en veroorzakers van overlast, intimidatie en geweld worden keihard 

aangepakt. Door de burgemeester wordt actief gebruik gemaakt van de 

bevoegdheden en instrumenten die hem daartoe ter beschikking staan, 

bijvoorbeeld het opleggen van een gebiedsverbod.  

▪ Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 

▪ 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 van de 

mogelijkheden die de wet BIBOB (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur) hiervoor geeft.  
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Het individu centraal 

 
Gezond zijn, goede en warme zorg en een samenleving waarin iedereen meedoet. 

Door individuele keuzevrijheid voorop te stellen, bijvoorbeeld als je zorg voor jezelf, 

je kind of je ouders nodig hebt. Door te investeren in sportvoorzieningen omdat ze de 

basis vormen voor een actieve en gezonde levensstijl, maar ook de ruggengraat 

vormen voor het omgaan met elkaar, het elkaar ontmoeten en op elkaar letten.  

 

Ruimte voor sport 

 

Sporten en bewegen stimuleren de ondernemersgeest, is goed voor je gezondheid en 

helpt bij het leggen en onderhouden van sociale contacten. Ook heeft sporten een 

positief effect op de leerprestaties van kinderen. We vinden het daarom belangrijk dat 

elk kind kan sporten. Top- en breedtesport, ook voor gehandicapten, moeten daarom 

worden gestimuleerd. Sportvoorzieningen moeten laagdrempelig, van goede kwaliteit 

en sociaal veilig zijn.  

 

▪ Het realiseren van sport- en spelvoorzieningen vormt een vanzelfsprekend 

onderdeel van dorp- en wijkontwikkeling. Samen met bewoners en de erkende 

overlegpartners wordt gezorgd voor effectief, efficiënt en tijdig onderhoud  

 

▪ Vrijwilligers – bestuurders en actieve sportbegeleiders – zijn van doorslaggevend 

belang voor het in stand houden van sportvoorzieningen. Zij krijgen de volledige 

steun van de gemeente, ook in financieel opzicht.    

▪ Sportverenigingen, scholen en de buitenschoolse opvang werken nauw samen 

om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.  

▪ De basis voor van onze sportvoorzieningen moet op orde zijn. We richten een 

fonds op waarop verenigingen een beroep kunnen doen bij investeringen in 

duurzaam beheer, professionalisering en sportinnovaties. 

▪ De huidige achterstanden (opgemerkt vanuit de jaarlijkse schouw) worden 

weggewerkt. 

▪ Sportvoorzieningen worden efficiënt en doelmatig beheerd en samenwerking 

tussen verschillende voorzieningen wordt bevorderd. Om het aanbod op peil te 

houden mag een redelijke bijdrage worden gevraagd van de gebruikers. Dat kan 

een financiële bijdrage zijn, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.  
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Goede zorg  

 

Iedereen verdient goede zorg die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang 

mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met ondersteuning die 

ze nodig hebben. Van vrienden, familie of vrijwilligers of van professionele aanbieders 

en zorgmedewerkers. Goede kwaliteit, de individuele zorgbehoefte en keuzevrijheid 

zijn leidend bij het verlenen van zorg.  
 

▪ Inwoners die zorg nodig hebben, moeten de zorg krijgen die zij willen. Als je zelf 

de regie kunt nemen dan moet dat kunnen. Daarom blijft het Persoonsgebonden 

Budget (PGB) altijd een volwaardig alternatief. 

▪ De zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen en snel en effectief worden geleverd. 

In Emmen wordt dit nu via ‘De Toegang’ geregeld.  

▪ We zijn voor de ontwikkeling van een ZorgCampus nabij de Boermarkeweg. 

▪ Er komt meer aandacht voor proportionaliteit van regels voor kleine aanbieders. 

Die leveren namelijk maatwerk, innoveren en houden bestaande spelers scherp. 

▪ Bij het verlenen van zorg en het bevorderen van welzijn staan de behoeften van 

onze inwoners centraal en niet de bestaande structuren. Meer democratische 

controle en inzicht in uitgaven is nodig om hierop effectief te kunnen sturen.  

▪ Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van groot belang voor ondersteuning en zorg op 

maat. Zij verdienen onze respect en steun.  

▪ Het moet duidelijk zijn waar publieke AED’s zich bevinden. Burgerhulpverleners 

kunnen eventueel worden getraind om deze te gebruiken. Zo neemt de kans dat 

mensen bijvoorbeeld een hartstilstand overleven toe.  

▪ Demografische ontwikkelingen zoals ontgroening en vergrijzing leiden tot een 

grotere toekomstige zorgvraag. De gemeente vervult een actieve rol in het 

faciliteren van de ontwikkeling van nieuwe innovatieve zorgconcepten, toepassing 

van zorgtechnologie en het aantrekken van zorgpersoneel.  

 

Jeugdzorg 

 

Kinderen verdienen een fijne en liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er kinderen die niet 

het geluk hebben in zo’n omgeving op te groeien. Zodra kinderen in gevaar zijn en er 

niet in hun belang wordt gehandeld, moeten we als overheid optreden. 

 

▪ De vraag van kinderen is leidend. Er is één coördinerend hulpverlener per gezin.  

▪ Jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg, sportverenigingen en het onderwijs werken 

nauw samen om problemen vroegtijdig op te sporen en snel op te lossen. 

▪ Kindermishandeling pakken we hard aan. Het belang van het kind staat daarbij 

voorop. We straffen daarom de dader en zorgen ervoor dat het kind zoveel 

mogelijk in de vertrouwde omgeving verder kan opgroeien.  
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Passend onderwijs 

 

Goed kwalitatief onderwijs draagt bij aan het vergroten van het welzijn en ontplooiing 

van onze kinderen. Daarnaast verdienen ze hiermee een startkwalificatie op de 

arbeidsmarkt. Elk kind moet het type onderwijs kunnen krijgen dat nodig is. Door 

hoogbegaafdheid, een leerachterstand of een beperking is soms een extra zetje nodig. 

Ons uitgangspunt is dat dit zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs plaats vindt mits 

daarvoor voldoende middelen aanwezig zijn.  Scholen zijn verplicht leerlingen een 

passend aanbod te doen.  

 

▪ Scholen concentreren zich op het aanbieden van goed onderwijs, waarbij de 

overdracht van kennis en sociale vaardigheden centraal staat. 

▪ Effectief passend onderwijs kan alleen slagen als de scholen daarvoor voldoende 

middelen tot hun beschikking hebben. Daarvoor is nodig dat er zicht is op de 

besteding van middelen en met name de effectiviteit van het passend onderwijs.  

▪ Vroegtijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim pakken we aan. 

Scholen, ouders en de gemeente werken samen om spijbelen tegen te gaan. 

▪ Scholen voldoen aan leerlingenaantallen boven de stichtingsnorm en / of 

opheffingsnorm in het belang van het kind. 

▪ Achterstanden worden snel opgespoord in de voor- en vroegschoolse educatie. 

Specifieke aandacht hierbij moet zijn voor taalachterstanden. 

▪ We stimuleren de ontwikkeling van de ‘brede scholen’ waarbij onderwijs, 

dagopvang en kinderopvang wordt gecombineerd.  
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Nieuwe energie 

 
De komende decennia zullen fossiele brandstoffen als olie en gas nog schaarser 

worden dan nu het geval is. Bovendien krijgen we te maken met de gevolgen van 

klimaatverandering. Om ons milieu te beschermen en een prettig leefklimaat te 

creëren, moeten we durven te investeren in energiebesparing, nieuwe 

energiebronnen en aanpassing van het rioolstelsel. Steeds meer mensen kiezen 

daarbij zelf op welke manier zij energie in huis halen. Uit panelen op het dak of uit 

restafval. We geven ruimte aan particuliere initiatieven en ondernemerschap die met 

draagvlak werken aan de energie van de toekomst. Dat is niet alleen goed voor het 

milieu en de portemonnee, maar levert ook nieuwe economische kansen op. 

 

Slim investeren en besparen 

 

Investeren in de isolatie van je huis of het leggen van zonnepanelen op je dak levert 

aan het einde van de maand geld op. De gemeente denkt mee en ondersteunt 

initiatieven van inwoners die willen investeren in een duurzame leefomgeving. De 

gemeente geeft daarbij zelf ook het goede voorbeeld en daagt ondernemers bij 

investeringsprojecten uit om met innovatieve oplossingen bij te dragen aan het 

maatschappelijk verantwoord ondernemen door de overheid.  

 

▪ De kosten van afvalverwerking moeten lager, het ingezette Diftar heeft onze steun  

▪ Klimaatverandering vraagt om het proactief investeren in onderhoud van wegen, 

sloten en het rioleringsstelsel.  

▪ We willen een nieuwe zonnelening die particulieren kan helpen bij de aanschaf 

van zon op dak. 

▪ Nieuwe bedrijfspanden dienen constructief goed genoeg te zijn om deze te 

voorzien van zonnepanelen. 

▪ Buurt- en wijkinitiatieven op het gebied van energiebesparing, zoals gezamenlijke 

aanschaf van zonnepanelen, krijgen waar nodig ondersteuning via de gemeente. 

▪ Het is van belang dat woningen in snel tempo energiezuinig worden gemaakt. We 

zien dat met name particulieren met een wat ouder koophuis een steuntje in de 

rug kunnen gebruiken.  

▪ De gemeente Emmen geeft zelf het goede voorbeeld door toepassing van 

ledverlichting in alle lantarenpalen, duurzaam vervoer en energiezuinig gebruik en 

inrichting van gebouwen en het openbaar gebied. 

▪ Vanuit het verlenen omgevingsvergunningen wordt het doelmatig gebruik van 

energie en verduurzaming van de energievoorziening gestimuleerd.  

▪ MKB-bedrijven en bedrijven in de land- en tuinbouw die willen investeren in 

energiebesparing, verduurzaming van de energievoorziening of sanering van 

asbest worden ondersteund vanuit de gemeente.  

▪ We willen de mogelijkheid van kleine windmolens tot maximaal 20 meter 

masthoogte toestaan in het buitengebied om daarmee de landbouw te 

verduurzamen. 
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Energie is economie 

 

De zoektocht naar slimmere en goedkopere oplossingen binnen de transitie naar meer 

duurzame energie biedt veel kansen. Steeds meer bedrijven en instellingen houden 

zich met dit thema bezig. Zij moeten de ruimte krijgen om de energietransitie tot een 

economisch succes te maken. Hiermee versterken we de concurrentiepositie van onze 

bedrijven en scheppen we kansen voor nieuwe werkgelegenheid. 
 

▪ Het is niet aan de overheid om te bepalen welke energiebron de toekomst heeft. 

Uiteindelijk wordt dat bepaald door de markt. We kiezen daarom voor het mogelijk 

maken van een brede mix aan investeringen in verschillende vormen van energie. 

▪ We ondersteunen de ontwikkeling van laadpunten voor elektrische auto’s en de 

ontwikkeling van een tankstation voor waterstof. 

▪ We stimuleren de ontwikkeling van zonne-energie, bijvoorbeeld op leegstaande 

bedrijventerreinen. We willen geen zonnepanelen realiseren op grond in gebruik 

voor de landbouw.  

▪ Woningcorporaties bouwen klimaatneutraal en investeren in verdere 

verduurzaming van de woningvoorraad. Dit regelen we binnen prestatieafspraken. 
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De overheid is er voor jou 

 
We betalen belasting zodat de overheid haar werk kan doen. Voor ons allemaal. Dat 

betekent dat die overheid rekening houdt met jou als je bijvoorbeeld een paspoort 

nodig bent, dat je persoonsgegevens goed beschermd zijn en dat ambtenaren je 

verder kunnen helpen omdat ze écht weten wat er bij je speelt. Die overheid stopt 

niet bij de grenzen van de gemeente.  

 

De gemeente werkt voor jou 

 

De meeste mensen komen alleen bij de gemeente voor het ophalen van een paspoort 

of het aanvragen van een nieuw rijbewijs. Dat moet dan wel gewoon goed geregeld 

zijn. De gemeente werkt voor jou en biedt daarbij ruimte voor kansrijke initiatieven in 

plaats van het opwerpen van belemmeringen. Dat betekent dat de gemeente 

slagvaardig inspeelt op de behoefte van onze inwoners en ondernemers.  

 

▪ We blijven ons hard maken voor gelijkblijvende woonlasten en de gemeentelijke 

lasten voor ondernemers.  

▪ Het gemeentehuis in Emmen blijft altijd open voor zaken die niet digitaal kunnen 

worden geregeld.  

▪ Het moet voor inwoners eenvoudig zijn om klachten in te dienen en informatie op 

te vragen. 

▪ Het prijsniveau van reisdocumenten blijft onder het landelijk gemiddelde. 

Reisdocumenten kunnen ook worden bezorgd, bijvoorbeeld op je werk. 

▪ Initiatieven vanuit de samenleving om zaken in gezamenlijkheid buiten de 

overheid om te organiseren steunen we van harte. Mooie voorbeelden daarvan 

zijn de Stichting Dorpenzorg en Bewonersbedrijf ‘Op Eigen Houtje’.  

▪ Brieven en e-mails van de gemeente moeten op B2 niveau geschreven zijn. Onze 

informatie is zoveel mogelijk openbaar en terug te vinden op het internet.  

▪ We zetten stevig in op het voorkomen van identiteitsfraude en op een sterke 

beveiliging van gegevens van inwoners.  

▪ We ondersteunen de doorstroming tussen Voortgezet-, Middelbaar Beroeps- en 

Hoger Onderwijs ten behoeve van het beroepenveld. 

▪ We stimuleren aanbod van woonruimte voor studenten van buiten de gemeente. 

▪ Bij belangrijke beslissingen moeten vaak ingewikkelde afwegingen worden 

gemaakt die niet in een zwart-wit stelling zijn te vertalen. Daarom zijn we tegen 

referenda.  

▪ De gemeente doet niet aan ontwikkelingssamenwerking.  
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Goed besteed belastinggeld 

 

Belastinggeld is verdiend door onze inwoners en ondernemers. Dit geld moet daarom 

zinvol en effectief worden besteed. Duidelijk moet zijn waar ons belastinggeld naartoe 

gaat en dat we daarmee de doelen bereiken die we voor ogen hebben.  
 
▪ De begroting moet in balans zijn. We willen niet meer uitgeven dat er binnenkomt. 

Structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen. Meevallers 

gebruiken we niet voor extra structurele uitgaven. 

▪ Tarieven voor retributies en vergunningen zijn kostendekkend. Kosten van 

kwijtschelding horen niet in de tarieven thuis en dienen als armoedebestrijding in 

de begroting worden opgenomen.  

▪ Overschotten op de begroting door structurele meevallers willen wij in de eerste 

plaats inzetten om de vermogenspositie te versterken om onze risico’s nu en in de 

toekomst aan te kunnen  

▪ We houden scherp in de gaten hoe verbonden partners, gemeenschappelijke 

regelingen en subsidieontvangers omgaan het hun financiën. Het blijft immers 

belastinggeld dat effectief besteed moet worden. 

▪ Subsidies worden met terughoudendheid verstrekt. Activiteiten zijn minimaal 25% 

zelf-financierend. Subsidieontvangers worden geprikkeld om activiteiten waar 

mogelijk met private middelen te financieren.  

▪ Uitgangspunt moet zijn dat nieuwe evenementen/activiteiten eenmalig een 

opstartsubsidie krijgen met de mogelijkheid om eenmalig te verlengen. Daarna 

dienen deze zelf financierend te zijn. 

▪ Gemeenteschuld door middel van leningen wordt teruggedrongen. Periodiek doen 

we een houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio en de 

netto schuldquote moeten op een aanvaardbaar niveau zijn.  

 

Samenstelling verkiezingsprogramma 

 
Johan Scheltens 

Menno Arkesteijn 

Patrick de Jonge (Lijsttrekker) 

 


