
Oldambt wordt bestuurd door raadsleden, 
wethouders en de burgemeester. Op 
woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeen-
teraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om 
te bepalen wie er in de raad mag plaatsne-
men om jouw geluid te laten horen. 
In de afgelopen vier jaar hebben we laten 
zien dat de VVD Oldambt het verschil 
maakt voor onze mooie gemeente door 
bijvoorbeeld te zorgen voor meer werk-
gelegenheid en glasvezel in onze hele 
gemeente! In ons verkiezingsprogramma 
kun je per onderwerp lezen wat de VVD 
Oldambt hiervan vindt. 

In de kern staat VVD Oldambt voor de 
volgende punten: 

Een gemeente die klaar staat voor 
inwoners 
VVD Oldambt wil een gemeente die werkt 
voor jou. Met een prettige woonomge-
ving die veilig is, met goed onderhouden 
groen en voorzieningen in de buurt. Een 
gemeente die regelt dat de straten schoon 
zijn en zonder wateroverlast. Dat kinderen 
veilig naar school kunnen en waar je dicht-

bij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. 
Dat onze gemeente een fijne plek wordt 
en blijft waar jij prettig kunt wonen, werken 
en leven. 

Goed en betaalbaar wonen 
Of je nu alleen woont, samenwoont met 
je partner, of met kinderen een huis met 
tuin hebt: de vraag naar woningen in 
Oldambt is hoog en het einde hiervan lijkt 
nog niet in zicht. We geven voorrang aan 
betaalbare koop- en huurwoningen. Daar-
naast vinden wij het belangrijk dat er ook 
voldoende woningen in het midden – en 
hogere segment worden gebouwd. VVD 
Oldambt vindt dat er in Blauwestad zoveel 
mogelijk vast gehouden moet worden aan 
de oorspronkelijke uitgangspunten.

Een bloeiende lokale economie 
VVD Oldambt wil dat er in Oldambt nog 
meer banen bijkomen. Want een baan is 
zoveel meer dan een inkomen. Het is het 
gevoel dat je bijdraagt aan de samenle-
ving en het zorgt voor contact met fijne 
collega’s. Daarom willen wij dat iedereen 
in Oldambt mee kan doen en mee doet. 

Ondernemers horen voldoende ruimte te 
krijgen om aan de slag te kunnen en met 
minder regels. Juist de lokale bedrijven 
hebben een moeilijke tijd achter de rug. 
We willen niet dat zij van het kastje naar 
de muur worden gestuurd. De VVD vindt 
dat snel en duidelijk antwoord op vragen 
gegeven moet worden via het onderne-
mersloket en dat er meegedacht wordt 
over de beste oplossing. 

Een veilige buurt en thuis 
In Oldambt willen wij dat je prettig kunt 
leven. Dit betekent aandacht voor een 
groene omgeving en voldoende mogelijk-
heden om je vrije tijd te besteden, bijvoor-
beeld in en rondom het Oldambtmeer. En 
prettig leven betekent óók veilig leven. Als 
VVD Oldambt maken we verkeersituaties 
in Oldambt veiliger voor voetganger, fiets 
en auto en zorgen we voor een soepele 
doorstroming. Denk daarbij aan doorgaan-
de wegen en verkeerspleinen. Zo komen 
we veilig en op tijd aan bij werk, bij familie 
of op een andere bestemming. 

Slim en duurzaam groen 
Als het gaat om energie moet Oldambt 
verduurzamen. Huizen gaan van het gas 
af, zonneparken en kleine windmolens 
verschijnen in ons landschap. Dat vraagt 
om verstandige keuzes. Wij willen dat ver-
duurzaming betaalbaar blijft voor gezinnen 
en ondernemers. Verrommeling van het 

landschap willen wij tegengaan en draag-
vlak onder inwoners is erg belangrijk. 
Zonnepanelen daarom zoveel mogelijk 
op bebouwing: particulier en zakelijk. Zo 
zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de 
toekomst en onze gemeente schoon en 
leefbaar houden.

Verstandige financiële keuzes 
Als de gemeente meer uitgeeft dan er 
binnenkomt ontstaan er op enig moment 
problemen. Daarom letten we goed op 
onze gemeentelijke schatkist. We streven 
ernaar de lokale lasten omlaag te brengen 
door de gemeentelijke taken op een zuini-
ge, maar effectieve manier uit te voeren. 
En als de gemeente geld overhoudt, 
zorgen we dat dit terecht komt bij onze 
inwoners en ondernemers. Dit kan ook 
door storting in het investeringsfonds om 
het (groot) onderhoud en vervanging van 
wegen en groen te bekostigen. Zo houden 
we het leven in Oldambt voor iedereen 
betaalbaar.

Wij zijn voor jou goed bereikbaar. 
Mocht je over dit programma iets met ons 
willen delen of vragen, dan kun je via onze 
website www.oldambt.vvd.nl contact met 
ons opnemen. 

Mijn naam is Erich Wünker, inmiddels 55 jaar jong; 
getrouwd met Gerda en pap van een 27 jarige tweeling: 
Tim en Leonie. 
We hebben een hond; beagle Joep: een heerlijk eigen-
wijs, sociaal en lief beest waarmee ik elke dag minimaal 
10.000 stappen loop. De afgelopen jaren mocht ik wet-
houder zijn in onze gemeente met o.a. financiën, eco-
nomie, vastgoed en grondexploitaties, toerisme, sport, 
arbeidsmarkt en dienstverlening in mijn portefeuille. 
Ik lees graag en veel; hou van allerlei soorten muziek; 

kijk graag goede films en actualiteitenprogramma’s en 
probeer met enige regelmaat te fitnessen. Koken is 
een hobby en lekker eten is een ‘must’ (vandaar ook de 
broodnodige beweging). 
Reizen zit in ons DNA en omdat ik in een ‘vorig’ leven 
o.a. reisondernemer ben geweest, hebben we het voor-
recht gehad veel van de wereld te hebben kunnen zien.

Politiek heeft altijd mijn belangstelling gehad, waarbij 
‘vrijheid’ mijn centrale thema is. 
Door het vele reizen heb ik veel landen, regimes en cul-
turen ervaren en overal hebben mensen dezelfde wens: 
vrij zijn om vanuit een eigen verantwoordelijkheid keuzes 
te kunnen maken hoe je jouw leven inricht. 
Die vele ervaringen, ontmoetingen en indrukken hebben 
mij tevens doen beseffen dat we heel veel geluk hebben 
om in Nederland te wonen, werken en leven…
Voor die vrijheid blijf ik me inzetten, ook de komende 
vier jaar.

Iemand zei ooit “het is de mooiste hondenbaan’ en daar 
zit zeker een kern van waarheid in. 
Ik heb de afgelopen vier jaar nooit als ‘werk’ ervaren, 
maar kreeg heel veel energie van de vele verschillende 
opdrachten, uitdagingen, kansen en problemen. 
De samenwerking met veel verschillende personen vind 
ik heel leerzaam en inspirerend. In het begin was het 
wennen aan processen, jargon en cultuur en je hebt ook 
wat vooroordelen…

Maar ik heb prima samen kunnen werken en ik heb 
ervaren dat er, zeker in de periode van de pandemie, 
keihard wordt gebuffeld om iedereen zo goed mogelijk 
van dienst te zijn. 

Ik vind het wel jammer en zorgelijk dat de manier 
waarop we met elkaar omgaan is verhard: Twitter en 
Facebook zouden hele mooie platforms kunnen zijn om 
met elkaar te discussiëren. Maar geef een mening en je 
wordt zo’n beetje afgemaakt. 

Iemand vroeg mij ook of ik een voorbeeld heb in de 
politiek. Niet echt, maar de Groningse nuchterheid 
van de heer Johan Remkes spreekt me zeer aan; 
een onverstoorbare realist, zuiver op de graat. Geen 
oeverloze discussies maar gewoon doen. Dat heb ik de 
afgelopen jaren geprobeerd te doen en zo ga ik me ook 
de komende jaren opstellen.

Er is veel gerealiseerd, veel opgestart en er lopen een 
aantal grote projecten. De uitdagingen zijn fors en 
de opgaves groot: ik wil me daar graag voor (blijven) 
inzetten. 

En ‘if you can’t stand the heat, etc…’. 
Ik had het niet willen missen en ga graag nog 4 jaar 
door. Genoeg te doen!

Beste Oldambster,
Oldambt is een gemeente om van te houden! Jij woont in deze 
fantastische gemeente met volop kansen. Dag in, dag uit zetten 
onze lokale politici zich in om deze plek nog mooier te maken. 

Ff voorstellen:



De invoering van de Oldambtster begro-
tingsnorm (waarbij we tekorten direct oplos-
sen door te bezuinigen en overschotten in 
onze spaarpot storten) in oktober 2019 is 
daarbij een prima basis. We streven ernaar 
de lokale lasten omlaag te brengen door de 
gemeentelijke taken op een zuinige, maar 
effectieve manier uit te voeren. 

En als de gemeente geld overhoudt, zorgen 
we dat dit terecht komt bij onze inwoners en 
ondernemers. Dit kan ook door storting in 
het investeringsfonds om het (groot) onder-
houd en vervanging van wegen en groen 
te bekostigen. Zo houden we het leven in 
Oldambt voor iedereen betaalbaar.

Het is ons volledig helder dat het stelsel 
voor sociale voorzieningen op de schop 
moet; lokaal maar zeker ook landelijk. De 
betaalbaarheid is altijd een uitdaging ge-
weest en die uitdaging wordt almaar groter. 
Voor VVD Oldambt geldt: het sociale stelsel 
is een vangnet voor wie echt niet kan. Het 
is een trampoline voor wie tijdelijk buiten 
de boot valt. Er is echter een hele industrie 

Verstandige financiële keuzes
Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan
er op enig moment problemen. Daarom letten we goed op 
onze gemeentelijke schatkist

ontstaan rondom ons complexe systeem 
van toeslagen en voorzieningen. Tijd om 
terug te gaan naar de tekentafel. We willen 
ons blijven inzetten voor de weerbaarheid 
van mensen en het activeren van onbenut 
potentieel. Meer mensen aan het werk krij-
gen en houden. Sociaal en rechtvaardig. 

Oldambt is pas gezond als de financiën 
op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend 
door onze ondernemers en inwoners. Daar 
gaan we zuinig en verstandig mee om. 
De belasting houden we zo laag mogelijk. 
Gemeenten krijgen echter steeds meer 
taken en de gemeentelijke financiën staan 
in alle gemeenten onder druk. Daarom is 
het belangrijk dat de gemeente helder en 
transparant verantwoording aflegt over de 
besteding van belastinggeld via “begroting 
in één oogopslag”. Dat doen we al, maar in 
goed overleg kan het wellicht nog beter.
De in de afgelopen periode (2019) geïn-
troduceerde Oldambtster Begrotingsnorm, 
waarbij tekorten intern worden opgelost en 
besparingen in de algemene reserve vloei-
en, blijft onverminderd van kracht.

Om uit de financiële malaise te geraken 
is volgens de VVD Oldambt de komende 
jaren een gematigd financieel beleid (he-
laas) nog noodzakelijk. De balans tussen 
de sociale en ruimtelijke uitgaven wordt 
zo hersteld waardoor we weer in staat zijn 
goed aan de gemeentelijke verantwoor-
delijkheden te voldoen. Vervangings- en 
onderhoudsinvesteringen behoeven we 

dan niet meer uit te stellen maar kunnen 
volgens een normale planning worden ge-
daan. Hierbij willen we gebruik maken van 
een investeringsfonds.

Geen ad hoc en pappen en nathouden 
beleid maar financiële degelijkheid is ons 
devies! 

Mijn naam is Mandy Meertens, inmiddels al bijna 12 
jaar een trotse Oldambtster met een grote vrienden- 
en kennissenkring in onze gemeente. Ik houd van het 
heerlijke Oost Groningse dialect, de mentaliteit en de 
makkelijke manier van contact leggen. Niemand voelt 
zich beter dan een ander en terecht ook. Al ruim 20 
jaar ben ik samen met Diana en vormen wij een paar. 
Na een jaar in China te hebben gewoond zijn wij in 
2010 in Winschoten neergestreken en ik zie ons niet 
meer uit Oldambt vertrekken. Sterker nog, we hopen 
over een jaar ons nieuwe huis in de Blauwestad 
te kunnen betrekken. Inmiddels werk ik 14 jaar bij 
hetzelfde bedrijf in Groningen, waar ik mij inmiddels 
directeur mag noemen.

In Farmsum ben ik geboren, maar absoluut niet met 
een gouden lepel in de mond. Als je iets wilt dan moet 
je daar zelf voor werken was altijd het credo. Vanaf 
mijn 15e stond ik wekelijks al achter de bar in een 
van de bruine cafés van mijn tantes. Bij thuiskomst 
uit school zat er niemand te wachten met een koekje 
en een kop thee want er moest gewerkt worden. Heb 

ik dat jammer gevonden, nee want je leert er van op 
eigen benen staan. Ik leerde al vroeg dat niks vanzelf 
komt, maar dat je met een goede motivatie een heel 
eind kunt komen. 

Zo kwam het dat ik als voetballend meisje van 13 jaar 
een brief schreef aan de gemeente Delfzijl over mijn 
ergernis over de vele hondenpoep op ons grasveld 
in de buurt waar we altijd voetbalden. Twee weken 
later stond ik in de krant met een foto (in Ajax tenue) 
waarop ik samen met iemand van de groenonderhoud 
van de gemeente een verbodsbord voor poepende 
honden stond in te graven bij datzelfde grasveld. 
Typeert mijn karakter. Je wilt iets gedaan krijgen? Dan 
ga je onderzoeken hoe dat mogelijk kan worden. Je 
ervaart tegenslag in het leven? Dan helpt het niet om 
bij de pakken te gaan neerzitten. En soms hebben 
mensen iemand nodig die voorop gaat, die de kar wil 
trekken of het initiatief wil nemen, de spreekwoordelij-
ke kastanjes uit het vuur wil halen. Ook die rol neem 
ik graag op mij. Wie mij kent, weet wat ze aan mij 
hebben. Recht door zee, sociaal en met humor sta 
ik in het leven. Met vechtlust en werklust ga ik graag 
uitdagingen aan om te leren en vooruit te komen. Niet 
alleen, maar samen.

Sinds mijn kennismaking met de VVD zo’n 5 jaar gele-
den heb ik ontdekt dat de liberale beginselen staan als 
een huis. We moeten allemaal kansen krijgen om ons 
te ontwikkelen maar we zijn niet allemaal gelijk en dat 
hoeft ook niet. Wel zijn we allemaal verantwoordelijk 
dat een ieder kan meedoen als hij of zij dat wil. We 
bieden geen vangnet waar je in verstrikt raakt, maar 
een trampoline die je opvangt als dat nodig is en die 
je weer omhoog helpt om zelf weer verder te groeien. 
Die positieve mentaliteit van doen spreekt mij  aan 
en daarom is de VVD mijn club. Niet alles is goed en 
perfect. Sommige politici benoemen alleen wat fout 
gaat en dat verandert uiteraard niks. Aan de slag gaan 
wel. En dat is precies wat ik de komende 4 jaar weer 
wil doen als volksvertegenwoordiger in onze gemeen-
te namens de VVD Oldambt!

De VVD Oldambt vindt dat je mensen op hun weg 
naar de arbeidsmarkt moet ondersteunen. Iemand die 
onverhoeds in een uitkeringssituatie is geraakt kan bij-
voorbeeld door een gerichte opleiding of cursus 
het juiste steuntje in de rug krijgen.

Afeer is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeenten 
Oldambt, Pekela en Westerwolde. Mensen die zelf niet 
of moeilijk aan een baan kunnen komen worden door 
Afeer geholpen. Het probleem is vaak een gebrek aan 
vakvaardigheden, waardoor het verschil tussen werk-
zoekenden en een vacature groot is.

Daarnaast organiseert Afeer dagelijks werk voor ruim 
850 medewerkers met een arbeidsbeperking. Afeer zet 
zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt en is bruggen-
bouwer tussen overheid en bedrijfsleven. Samenwerking 
met werkgevers is de sleutel tot succes.

De VVD Oldambt vindt dat wij onze mensen in de 
sociale werkvoorziening tot hun pensioen blijvend 
moeten ondersteunen door zinvol werk binnen de 
werkgemeenschap te bieden. 

De afgelopen periode heeft onze wethouder zich 
ingezet om Afeer sterker te positioneren naar de toe-
komst, waarbij de focus met name wordt gericht op 
het laten uitstromen van medewerkers en werkzoeken-
den naar de reguliere arbeidsmarkt. Samen met een 
deskundig bureau is een plan van aanpak gemaakt waar 
we de komende jaren de vruchten van gaan plukken!

Afeer - werk van waarde. 
Een bedrijf om trots op te zijn.

Werk in uitvoering
Werk is de snelste manier om uit armoe-
de te komen, om jezelf gewaardeerd te 
voelen. Om je leven op te pakken en 
zinvol te maken. Om zelf te bepalen wat 
je met je geld doet. Kortom: om je plaats 
te vinden in de maatschappij. 



Economie en werkgelegenheid
Onze economie en daarmee de werkgelegenheid is de afgelopen drie jaar sterk  
gegroeid. We hebben een aantal prachtige bedrijven in Oldambt mogen begroeten en 
mede daardoor is er sprake van een nieuwe positieve energie: veel bedrijven willen 
zich in Oldambt vestigen en we hebben inmiddels een behoorlijke wachtlijst. We zijn 
daarom ook elke dag bezig om te zorgen voor uitbreiding van onze huidige industrie-
terreinen, revitalisering van de locaties en het zoeken naar nieuwe plekken waar we 
eventueel ondernemingen zouden kunnen vestigen.

Dat is een spannende zoektocht: het kan ingrijpende gevol-
gen hebben voor de omgeving. Daarom hebben we ervoor 
gekozen om zo transparant mogelijk de plannen met 
alle betrokkenen te bespreken. We hebben het veel over 
participatie, meedenken en meebeslissen. Dat wordt hier 
nu in praktijk gebracht. VVD Oldambt vindt dat we moeten 
zoeken naar een goede balans tussen werken, wonen en 
welzijn. En dat is een spannende zoektocht!

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan 
levendige en aantrekkelijke winkelstraten. Door in leeg-
staande gebouwen wonen, werken, detailhandel en horeca 
te vermengen, creëren we een bloeiende lokale economie. 
Met veilige en aantrekkelijke centra, trekken we bezoekers 
aan van buiten en zorgen we voor een prettige gemeente, 
die klaar is voor de toekomst.

Een hoge prioriteit van de VVD Oldambt is om Winschoten 
weer dè winkelstad van de provincie te laten worden door 
met name het Lucasterrein, Blaauw-locatie en Liefkens-
hoek te ontwikkelen ten behoeve van winkels en woningen. 
De Venne in Winschoten moet beschikbaar blijven als 
broedplaats voor startende ondernemers; samen met alle 
betrokkenen maken we een plan van aanpak. In de vast-
gestelde detailhandelsvisie zijn daarover prima afspraken 
gemaakt. We zijn daar al druk mee bezig.

De strategische visie voor de komende jaren is de onder-
legger voor ontwikkelingen en investeringen in de binnen-
stad van Winschoten. Samen met o.a. de provincie werken 
we de ideeën uit en gaan we aan de slag! Brengen we 

water terug in het centrum? Hoe zorgen we ervoor dat de 
binnenstad weer bruist en uitnodigt om te bezoeken? De 
ideeën zijn er; wij gaan er alles aan doen om het te reali-
seren. Het centrum van Scheemda verdient een positieve 
impuls en de leefbaarheid van de dorpen staat prominent 
op onze VVD-agenda.

Ook belangrijk is dat de herhuisvesting van de bestaande 
winkelvoorraad wordt gestimuleerd. Door middel van een 
ondernemersfonds willen we dat proactief ondersteunen. 
Werk is van groot belang voor de mens en de samenle-
ving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk 
leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, inves-
teert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst 
van onze samenleving. 

Daarom willen we dat zoveel mogelijk mensen aan het 
werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we ons daarom 
op iemands talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit 
op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk 
nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar 
beschut werk en leerwerk plekken. 

Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen 
om te zorgen dat er voldoende passende banen zijn 
voor wie klaar is met zijn opleiding. De afgelopen jaren 
hebben we daar al flinke stappen gezet, maar we zien 
nog meer kansen.

We hebben veel waardering voor onze boeren in de
veeteelt, akkerbouw en tuinbouw. Dankzij hun harde 

werk hoeven wij ons geen moment zorgen te maken 
over onze voedselvoorziening. 
We stimuleren boeren te blijven ondernemen en inno-
veren. Immers, ze leveren een waardevolle bijdrage 
aan onze economie en aan natuur en milieu. Om een 
florerende agrarische sector te behouden, is het belang-
rijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daar-
om geven wij hen de ruimte hun grond voor meerdere 
doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch 
natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid. 

Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven 
we ons inspannen voor herstel en behoud van de natuur, 
realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiver-
siteit. Dat is ook van belang voor onze economie. Wij 
stimuleren een duurzame veehouderij. Belemmerende 
regelgeving voor het gebruik van duurzame energiebron-
nen, zoals aardwarmte, windenergie (kleine molens) en 
zonnepanelen schrappen we. Draagvlak en een goede 
balans tussen de belangen van de omgeving en de 
ondernemer zijn hierbij van groot belang. 

De afgelopen periode is vanuit economie en ecologie 
gewerkt aan diverse innovatieve projecten in de land-
bouw: de gemeente is mede-eigenaar van het pro-
gramma “Vloed”, waarbij Dollard slib wordt gebruikt om 
landbouwgrond op te hogen en te verrijken. In voormalig 
Reiderland liggen de beste landbouwgronden van de 
wereld: het is de ambitie van VVD Oldambt om dat ook 
voor de komende generaties boeren beschikbaar te 
hebben en te houden. 

Vanuit de samenwerking in de Veenkoloniën wordt geke-
ken naar projecten i.s.m. o.a. Avebe en de universiteiten. 
Plantaardig eiwit en hennep zijn daarin speerpunten; in 
overleg met onze Proefboerderij Ebelsheerd zou geke-
ken kunnen worden naar de introductie en toepassing 
van bokashi: een proces waarbij voedselafval en soort-
gelijke organische stof wordt omgezet in een bodem-
verbeteraar. Dit soort projecten vinden we belangrijk en 
zullen we blijven steunen en stimuleren. 

Sedert 1993 aktief betrokken bij de -lokale- VDD. 
Niet dat er voor die tijd geen politieke interesse 
was. Van huis uit al veel en vaak gediscussieerd 
over politiek en liberalisme, altijd met respect voor 
ander gedachtengoed. Zodoende ook al vroeg 
kennisgemaakt met diverse politieke kopstukken. 
Mensen die wat te vertellen hadden. Door langdurig 
verblijf in buitenland - met als standplaats : de 
wereld -, met al haar diversiteit aan zowel geestelijke 
als politieke stromingen, meer overtuigd liberaal 
geworden.

Door een speling van het lot altijd gewerkt in het 
grote bedrijfsleven – multinationals in hun vakgebied. 
Veel gereisd. Veel gezien. Vooral hoe het kan of 
niet moet. Geestelijke vernauwing doordat een paar 
mensen menen hun gedachtegoed denken te moeten 
opdringen aan anderen, zelfs volkeren. Met alle 
ellende van dien in de wereld en Nederland. Op mijn 
lijf geschreven “verbeter de wereld, begin bij jezelf”.

De politiek lost geen problemen op. Politici moeten 
kaders scheppen waardoor anderen problemen 
kunnen oplossen. En waar kun je dat beter tot 
uitvoering brengen dan bij de enige liberale partij die 
niet betweterig in het leven staat: de VVD toch!  Een 
partij die de mensen juist stimuleert in vrijheid  te 
doen en denken wat men wil. Maar vrijheid is voor mij 
ook verantwoordelijkheid nemen met respect naar 
anderen. En verbanden leggen.
Waarom werd je dan destijds ineens aktief? 
Omdat er zo weinig mensen vanuit het bedrijfsleven 
politiek bedrijven. Een groot gemis. En geeft te 
denken… hoe zou dit toch komen. Gevolg: een hele 
beperkte eenrichtings blik vanuit de lokale politiek op 
het leven van mensen. 

Denken dat de maatschappij maakbaar is. Mensen 
die nog nooit een bedrijf – de kurk waar onze 
maatschappij op drijft - van binnenuit hebben zien 
functioneren, die nog nooit zelf een cent verdiend 
hebben. Zij beslissen lokaal over u en mij. Een liberaal 
geluid is dan ook – zeker in het Oost-Groningse – hard 
nodig. Er zijn veel te veel politieke partijen die er baat 
bij hebben dat de situatie in ons mooie gebied blijft 
zoals die is. 

• Een gebied waar werken weer moet lonen 
• Waar een solide financieel beleid wordt gevoerd. 

Per slot van rekening is het ons belastinggeld.  
Ik bepaal liever zelf waar ik iets aan uitgeef dan  
dat over te laten aan anderen die menen dat beter 
te kunnen 

• En vanuit die gedachte bevriezing van de OZB. 
Die is de laatste jaren onder – linkse - colleges 
meer dan voldoende omhoog gegaan. En zeker 
voor ondernemingen - onevenredig 

• Ook zal ik me blijvend inzetten voor “minder 
regelgeving”. Veel lokale politici denken dat als  
je maar weer regeltjes bedenkt dat een probleem 
is opgelost. Te veel regels maakt het leven 
onleefbaar en wat niet te handhaven valt:  
niet doen

• Waar niet iedereen met een hobby subsidie krijgt.

Vandaar dat ik mij al 25 jaar aktief inzet voor de 
lokale VVD. De laatste 6 maanden zelfs als fractie 
voorzitter. Als sociale dienstplicht. Noaberschap. 
Nu niet meer op de voorgrond, anderen kunnen 
dat beter. Maar altijd iedereen stimulerend om het 
beter te doen. Goed is niet goed genoeg. Streep 
de flauwekul door en kom direct tot de essentie van 
zaken. Dat is voor mij lokale politiek. Voor de mensen 
in je eigen omgeving. Dat probeer ik binnen de VVD-
fractie te doen. Anderen te stimuleren in verbeteren.
 
Daar heb ik mij wederom - voor U - 
aan gecommitteerd.



Uit de laatste bevolkingsprognose blijkt zelfs dat de jaren-
lange krimp voorbij is en de bevolking van het Oldambt 
groeit. En dat is goed nieuws. Bij deze cijfers past een 
duidelijke visie over het thema Wonen in Oldambt en 
die heeft de VVD Oldambt u te bieden. Want het is niet 
voor iedereen mogelijk een huis te vinden dat past bij de 
wensen of de dikte van de portemonnee. De oplossing 
voor dit probleem is ‘”Bouwen, bouwen, bouwen”. Dat lijkt 
simpel maar is zeker niet eenvoudig! 

De VVD Oldambt wil tenminste 2000 nieuwe woningen 
bouwen binnen onze gemeentegrenzen. Dit gaat verder 
dan het inmiddels afgesproken aantal van 850 woningen 
vanuit het vastgestelde Programma Wonen. Wij willen 
de krimp definitief ombuigen in groei en daarbij hoort een 
woningaanbod voor elke portemonnee en binnen alle 
delen van onze gemeente. 

Thema wonen

In de Blauwestad zullen de komende jaren veel nieuwe 
projecten worden gerealiseerd. Een groot deel van de 
nieuwe woningen wordt wat ons betreft ook gebouwd 
in dorpskernen van de plaatsen rondom Winschoten. 
Het realiseren van nieuwe woningen in de dorpskernen 
betekent ook mogelijkheden om de voorzieningen hier te 
behouden. Daar zal de VVD Oldambt zich de komende 
jaren wederom voor inzetten!
Met de dorp- en wijkvisies nadrukkelijk als uitgangspunt, 
willen we door middel van een ‘maatwerk-aanpak’ rondom 
het thema wonen mogelijk aansluiten bij deze opgestelde 
wensen. 

‘’Samenwerking’’ is wat de VVD Oldambt betreft het  
sleutelwoord in de aanpak om van Oldambt een nog 
mooiere plek te maken voor iedereen die hier woont!

‘In het Oldambt is het fijn wonen’, een spreuk die veel Oldambtsters zullen beamen. 
De weidse polderlandschappen en de prachtige dorpen rondom de handelsstad 
Winschoten hebben op steeds meer mensen in Nederland een aantrekkende werking.

Gestoeld op onze kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijk-
heid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid. Vanuit respect ligt het één in het verleng-
de van het ander. Een voorbeeld: vrijheid van meningsui-
ting wil niet zeggen dat je iedereen maar de huid vol kunt 
schelden. Je zult mensen waardig moeten benaderen. Ook 
in het politieke debat. En zo bedrijven we ook altijd politiek 
in het Oldambt. Een luisterend oor en met respect voor 
andere meningen. VVD bezoekt veel mensen, bijeenkom-
sten, clubjes en bedrijven in onze gemeente. Hun inbreng 
is waardevol en vinden wij erg belangrijk. 

De afgelopen 4 jaar hebben we nadrukkelijk onze stempel 
kunnen drukken op het beleid binnen gemeente Oldambt. 
Onze wethouder Wünker – financiën en economie – heeft 
een belangrijke en stabiele (enige 4 jaar zittende wethou-
der!) rol gespeeld. Hij heeft in collegiaal overleg de Ol-
dambtster Begrotings Norm vorm gegeven. Geld uitgeven 
en tegenvallers: prima, maar wel opvangen binnen je eigen 
(deel)begroting. Hierdoor hebben we Oldambt weer finan-
cieel perspectief weten te geven. Na jaren van begrotings 
tekorten, dus ombuigen (wat her en der ook broodnodig 
was), ziet de middellange termijn begroting er weer positief 
uit. Ook de fractie heeft haar bijdrage aan het debat gele-
verd. Altijd weer met de insteek: wat hebben onze bewoners 
eraan. Wij doen geen zaken voor de bühne of om de krant 
te halen. Nuchter, zoals we zijn.

Lokale politiek is natuurlijk verweven met zowel de 
landelijke als provinciale politiek. De PLUS halen we uit 
de rechtstreekse contacten met zowel de provinciale als 
landelijke politiek. Met een VVD gedeputeerde én de VVD 
in het kabinet hebben we directe contacten tot in het hart 
van onze politieke democratie.
 
Een voorbeeld: discussie gasdossier. De dag na de beë-
diging van onze nieuwe ministersploeg werden de nieuwe 
(regerings-)fracties geïnstalleerd. Die dag – 11 januari – 
hadden we al contact met de nieuwe VVD woordvoerder in 
de 2e kamer. En een week later stond hij al in de Groning-
se klei. Hij is zo ongeveer de belangrijkste souffleur van de 
staatssecretaris met het gasdossier in portefeuille. 
 
Hoe dicht wilt u op de (landelijke) politiek zitten,
uw invloed uitoefenen!

VVD, lokale wortels 
met een plus
VVD Oldambt levert al decennia lang 
haar bijdrage aan de lokale politiek. 
Stabiel, helder en recht door zee.

Mijn naam is Sander Leuning, 29 jaar en woonachtig 
in Winschoten. Ik ben getrouwd met Eline en samen 
hebben we 2 prachtige dochters! Sinds mei 2018 ben 
ik raadslid namens de VVD en mag ik jullie belangen in 
deze raad behartigen. 

Belangrijk werk dat ik met energie en volle overtuiging 
uitvoer. Ik ben inmiddels 10 jaar lid van de VVD. De 
bewuste keuze om namens de VVD actief te worden 
heb ik genomen omdat de partij idealen passen bij 
mijn persoonlijke overtuiging dat vrijheid, veiligheid en 
gelijkwaardigheid van essentieel belang zijn in onze 
maatschappij. In het werkzame leven ben ik Veiligheids-
kundige bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 
Namens de NCG draag ik zorg voor een veilige uitvoe-
ring van het Versterkingsprogramma in onze provincie. 

De afgelopen jaren hebben we als fractie hard gewerkt 
om het liberale geluid in onze gemeente te laten horen. 
Dit heeft o.a. geleid tot meer aandacht voor jeugd (motie 
jeugdraad) en tot meer participatie van de lokale econo-
mie bij het uitvoeren van projecten. 

De grootste uitdaging van de afgelopen raadsperio-
de, maar ook van de komende periode is het op orde 
krijgen, en houden, van het huishoudboekje. Mede door 
de Oldambtster Begrotingsnorm, in de wandelgangen 
ook wel de’ ’Wünker-norm’’ genoemd, is het binnen de 
afgelopen raadsperiode gelukt om financiële malaise om 
te zetten in financieel perspectief! 

Beste Oldambtsters,

Mijn doelstelling is samen met jullie verder te bouwen 
aan een prachtig Oldambt waar we denken in moge-
lijkheden en kansen voor burgers en ondernemers. Ol-
dambt is een plek waar mensen graag (komen) wonen. 
Dit is waarom de VVD Oldambt inzet op de bouw van 
minstens 2000 nieuwe huizen. Deze nieuwbouw komt 
ook ten goede aan de vele prachtige dorpskernen die 
Oldambt kent, zodat de leefbaarheid op peil blijft.
 
Een ander belangrijk thema waar ik samen met jullie 
aan wil werken is veiligheid. Mede gezien mijn achter-
grond wil ik namens de VVD een belangrijke bijdrage 
leveren aan het veiliger maken (en vooral houden!) 
van onze gemeente. Verkeersveiligheid staat hierbij 
bovenaan!

Op 14, 15 en 16 maart aanstaande ben jij als inwoner 
van Oldambt eerst aan zet. Een stem op de VVD is 
een stem op vooruitgang! Wij rekenen op jouw steun 
om onze ideeën voor de vele belangrijke thema’s te 
kunnen (blijven) uitvoeren.

Sander Leuning



Zeker nu onze samenleving steeds 
ouder wordt, is het belangrijk dat we in 
beweging blijven en dat sport voor ieder-
een toegankelijk is. 

Daarom werken we samen met scholen, 
sportverenigingen en andere maatschap-
pelijke instellingen zodat iedere inwoner 
van jong tot oud kan sporten.
 
Ons lokaal sportakkoord is een prima ver-
trekpunt voor ons sportbeleid. We kiezen 
samen met de verenigingen wat er kan en 
gewenst is binnen het beschikbare sport-
budget. Creatieve oplossingen en samen-
werken zijn de basis voor een succesvol 
sportbeleid. VVD Oldambt ondersteunt de 
vastgestelde visie die de komende periode 
moet worden uitgewerkt. Wij kiezen ervoor 

om vanuit het beschikbare budget in over-
leg met de verenigingen te zorgen voor een 
goed sportklimaat in onze gemeente. 
Daarbij hebben we ook oog voor nieuwe 
sporten en openbare sportgelegenheden.

Door te sporten sluiten we vriendschappen 
en nemen we actiever deel aan de samen-
leving. Omdat sport op zoveel manieren 
een positieve invloed heeft op ons leven, is 
het logisch om sport in te zetten als hulp-
middel voor onze inwoners met wie 
het minder goed gaat. Daarom willen we 
dat sportclubs, het onderwijs en zorgin-
stellingen nauw met elkaar samenwerken 
zodat zij problemen op tijd signaleren.
Sportverenigingen, scholen en buiten-
schoolse opvang werken nauw samen 
om de schoolgaande jeugd zoveel 

mogelijk te laten bewegen. Buurtsport- 
coaches kunnen hierbij helpen. 

Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn 
voor jongeren. We dragen daarom finan-
cieel bij aan het sporten van kinderen, als 
hun ouders dit niet kunnen betalen. 

Overbodige sportaccommodaties kunnen 
worden afgestoten. De benodigde accom-
modaties moeten kwalitatief goed onder-
houden worden. De mogelijkheden van 
een Omnisport complex wordt nu onder-
zocht en we zijn verheugd dat er diverse 
initiatieven vanuit de sport zelf ontstaan om 
daarover mee te denken. 

Waar het kan, zetten we sportaccommo-
daties zoveel mogelijk in voor meerdere 
doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk 
van onze inwoners gebruik maken van 
de faciliteiten. Ook zorgen we ervoor dat 
jongerenprojecten gebruik kunnen maken 
van sportaccommodaties.

In ons sportbeleid geven we in het bijzon-
der aandacht aan gelijke kansen en de 

gelijke behandeling van al onze inwoners. 
Voor discriminatie, homofobie, antisemitis-
me en racisme is geen plek in Oldambt. 

De komende vier jaren wil VVD Oldambt 
sport een centrale plaats geven in onze 
gemeente.

Sport
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft 
zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten 
zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame 
en weerbare samenleving. 

De gemeente staat aan het roer van een groot aantal 
beslissingen die jouw veiligheid raken. De aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen zijn dus belangrijk als het 
gaat om jouw veiligheid. 

Het onderwerp Veiligheid is voor de VVD Oldambt dan 
ook een van de belangrijkste thema’s, zo is ook te lezen 
in ons verkiezingsprogramma. Samen met de politie pro-
beert de gemeente de fysieke veiligheid zo goed mogelijk 
te waarborgen. 

Echter de politieorganisatie staat onder druk en de ge-
meente gaat niet over het aannemen van meer agenten. 
Daarom wil de VVD Oldambt minimaal 2 extra buiten-
gewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten om de 
fysieke veiligheid van iedereen op straat te vergroten. 
Deze BOA’s kunnen bijstand verlenen waar de inzet van 

Veiligheid
Wie het begrip veiligheid opzoekt op het internet zal een vage uitleg vinden 
over oorzaken en omstandigheden afgezet tegen de kans van optreden. 
Toch is veiligheid een duidelijke en met name cruciale levensbehoefte.

politie te kort schiet. Zij krijgen wat de VVD Oldambt be-
treft dan ook de maximale handhavingsbevoegdheden. 
Wij vinden dat als iemand de regels overtreed er streng 
en duidelijk moet worden opgetreden door de bevoegde 
instanties.

Een ander belangrijk onderdeel van het thema veilig-
heid, is verkeersveiligheid. Uit gesprekken van onze 
fractie met inwoners blijkt dat verbeteren van de ver-
keersveiligheid voor jullie topprioriteit heeft. De VVD 
Oldambt staat voor het verbeteren van de verkeersvei-
ligheid. 
Dit willen we realiseren door de inrichting van de weg 
aan te pakken in de wijken, dorpskernen en specifiek in 
de buurt van scholen en sportaccommodaties.
Maar met het technisch oplossen van dit probleem 
komen we niet ver genoeg. Vaak zijn verkeersovertre-

ders de eigen bewoners van de wijken of dorpskernen 
waar het probleem zich voordoet. We moeten elkaar - op 
een normale wijze- ook aanspreken op asociaal rijge-
drag. Verkeersveiligheid vergroten betekent daarnaast 
ook in de achteruitkijkspiegel terug kijken naar je eigen 
rijgedrag!

In het, in 2021 vastgestelde, integraal veiligheidsplan is 
verkeersveiligheid als 1 van de speerpunten benoemd, 
op die ingeslagen weg willen we verder vooruit!

Van de drie bestuurslagen die kenmerkend zijn voor 
ons land, is de gemeentelijke de meest directe. 
De laag die het dichtst bij de burger staat en als het 
meest herkenbare wordt ervaren. Ik ben van huis uit 
bekend geraakt met de lokale politiek en dit leidde tot 
een toenemende interesse, uitmondend in mijn kandi-
daatstelling voor de VVD in de gemeente Oldambt.

Geboren te Hoogezand in 1976, heb ik, Paula van 
Dijken, mijn jeugd doorgebracht in Slochteren en 
ik heb van 1997 tot en met 2010 in Beilen gewoond. 
Even een korte periode in Veendam geweest, maar 
vanaf 2013 woonachtig in de gemeente Oldambt en 
ik ben hier sinds 2018 werkzaam als professioneel 
bewindvoerder, met als achtergrond sw HBO 
opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. 

De jaren daarvoor heb ik gewerkt bij Ziggo en bij 
de Belastingdienst. Door mijn werkervaring heb ik 
zeer veel kennis van het sociale domein binnen onze 
gemeente, van de schuldenproblematiek en van ons 
belastingstelsel.

Ik meen over voldoende levens- en beroepservaring 
te beschikken om mij kandidaat te stellen voor de 
VVD-fractie in de gemeenteraad van Oldambt.

Uitgaande van de liberale beginselen wil ik graag 
de belangen van alle inwoners behartigen. En wel 
vanuit de gemeenteraad: het hart van de plaatselijke 
democratie, dat als zodanig de controle vormt op het 
plaatselijke bestuur. 

Dit betekent voor mij dat er sprake moet zijn van een 
duidelijke band tussen onze inwoners en de volksver-
tegenwoordiging. En ik besef dat deze band gebaseerd 
dient te zijn op vertrouwen: vertrouwen in een gemeen-
teraad die op positief-kritische wijze controle uitoefent 
op het te vormen College. En van zo’n Raad wil ik 
namens de VVD graag deel uitmaken.

Samen bouwen aan een bruisend Oldambt - 
mag ik op uw steun & stem rekenen?!



Voor ons als inwoners zijn die graanvelden heel gewoon en is het 
in eerste instantie misschien moeilijk om te beseffen dat zoiets 
alledaags als onderscheidend element van grote waarde is. Maar 
het is juist dat wat de regio wereldwijd uniek maakt. 
Om te koesteren!

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

Kunst, cultuur en erfgoed

• Wij koesteren ons cultureel erfgoed. Daarbij horen ook  
cultuurhistorische evenementen. 

• 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. Wij willen dat  
subsidieaanvragen hierop worden getoetst.

• Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst 
zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.

• Vergunningverlening kan eenvoudiger, sneller en goedkoper. Wij 
zijn voorstander van een zogenoemd digitaal evenementenloket*

• Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige  
veiligheidseisen.

De essentie van Oldambt is de Graanrepubliek. Het graan is het verbindende element in het 
goud golvende landschap, de roemruchte geschiedenis, de rijke boerderijen, de weelderige 
tuinen en eten en drinken. Met het graan maken we zelfs de verbinding met Werelderfgoed 
Waddenzee. Door de ingepolderde waddenklei is immers de graanbouw mogelijk gemaakt.

         Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed
  te koesteren zoals het Stoomgemaal, het gemaal 

in Nieuwolda, de vele kerken en boerderijen. Daarbij 
horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de 
Sinterklaasintocht, Waterbei, Open Monumentendag, 
Dag van het Park, Rozenfestival, Pura Vida, de Nacht 
van Winschoten en Airshow Oostwold. 

         We willen niet nog meer bezuinigen op cultuur,  
  maar zetten het geld zo effectief mogelijk in. Zo 

bereiken we zoveel mogelijk inwoners. Van culturele 
instellingen verwachten we dat ze verantwoordelijkheid 
afleggen over hoe zij belastinggeld besteden.

In onze gemeente worden leuke evenementen geor-
ganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor alle 
leeftijden. Het cultureel erfgoed van Oldambt mag 
gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. 
Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers 
als onze inwoners.

         Subsidies voor culturele voorzieningen 
  ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur 

voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie 
verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen 
voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een 
maatschappelijk doel. 

Onze standpunten

*Evenementen organisatie en 
coördinatie zijn inmiddels onder- 
gebracht bij Zo! Groningen 
(voorheen St. Marketing Oldambt), 
een samenwerking tussen vijf 
gemeenten in Oost-Groningen. 
Erich Wünker heeft de afgelopen 
raadsperiode ervoor gezorgd dat 
deze samenwerking tot stand is 
gekomen. Er is bijna 1 miljoen euro 
vanuit het Nationaal Programma 
Groningen binnengehaald waar-
mee de komende jaren een stevig 
programma kan worden gepresen-
teerd. Dit alles loopt samen met toe-
ristische informatie en ontwikkeling. 

         We willen in Oldambt een museale trekker van
  formaat vestigen: b.v. een Ploeg museum met 

wisselende gast-exposities of een dependance van een 
nationaal museum.
 
        Een streekhistorisch museum zou in samen-

  werking met o.a. Stichting Oud Winschoten en het 
Cultuurhistorisch Centrum gevestigd kunnen worden bij 
de historische haven in Winschoten. 

Uiteraard vindt de VVD Oldambt dat ook andere 
cultuurhistorische organisaties in onze kernen mee 
moeten kunnen doen.

Foto: Willem Friedrich, Stichting Landschap Oldambt



Mensen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien 
dienen te worden ondersteund. Uitgangspunt is dat ieder-
een kwaliteiten heeft die ontwikkeld kunnen en moeten 
worden. Binnen de arbeidzame levensperiode moet deel-
nemen aan het arbeidsproces normaal zijn.

De gemeente moet zeer terughoudend zijn met eigen 
inkomenspolitiek. Door een herschaling van de OZB 
kan de belasting voor bedrijven teruggeschroefd worden 
waardoor er een aanzuigende werking op ondernemers 
zal ontstaan; meer banen; minder mensen in een uitke-
ringssituatie. Dus meer meer mensen die in hun eigen 
onderhoud kunnen voorzien en over hun eigen leven 
kunnen beslissen.

De gemeente moet iedereen die kan werken stimuleren 
dat ook te doen. Werken moet lonen! Ook wanneer een 
arbeidsinkomen moet worden aangevuld tot het bijstand-
sniveau moet het salaris stimulerend werken. De inwoner 
moet niet worden overspoeld met formulieren, aanvragen 
en andere acties waardoor het makkelijker is om de uitke-
ring volledig te ontvangen. Daarnaast moet de gemeente 
Oldambt het minimabeleid gelijktrekken met de omliggen-
de gemeenten. Nivelleren is geen feestje, maar een goed 
doordacht sociaal beleid kan dat wel zijn!

Werken moet lonen
Voor de VVD is een kernwaarde 
binnen ons bestaan dat mensen in 
vrede en veiligheid zelf over hun 
leven kunnen beschikken. Om hier 
in Nederland invulling aan te kunnen 
geven moet je in je eigen onderhoud 
kunnen voorzien en daarvoor heb je 
geld nodig. Geld wat gegenereerd 
kan worden door te werken. Werken 
als zelfstandige, binnen bedrijven of 
overheid, binnen de productieve 
sector, zorg of dienstverlening.

In 2019 hebben we samen met het CDA 
een amendement ingediend om te onder-
zoeken of er in Oldambt interesse was bij 
de jeugd om mee te denken in bijvoor-
beeld een jeugdraad. 

Zonder kaders als het aan ons lag, al 
was dat voor veel partijen toch erg lastig. 
Je moet niet alles willen vastleggen en 
bepalen, maar juist het gesprek aangaan 
met onze jongeren en naar ze luisteren. Ze 
voelen zich verantwoordelijk voor hun toe-
komst. Na een intensief onderzoek van de 
gemeente bleek, het is haalbaar! De jeugd 
wil graag betrokken worden bij gemeente-
lijk beleid. Gelukkig maar, want de jeugd is 
wel de toekomst van ons mooie Oldambt.
Op 19 november 2019 was het dan zo-
ver; de aftrap van de nieuwe Oldambts-

ter jeugdraad GeneRaadCie. En wat gaaf 
om daar zelf bij aanwezig te kunnen zijn 
in jongerencentrum ’t Spoor!

Ook zijn we als VVD betrokken 
geweest op de middelbare scholen 
waar we gevraagd werden om campag-
nes van leerlingen te jureren die zelf een 
partij hadden opgericht inclusief stand-
punten en beeldmateriaal. De partij voor 
de Pino’s ging er met de winst vandoor, 
maar eens te meer bleek hoe goed 
jongeren in staat zijn om samen tot goe-
de besluiten en visies te komen.
VVD Oldambt vindt het belangrijk om 
te investeren in de relatie met de jeugd, 
zodat ze ook echt iets kunnen betekenen 
voor de gemeente en haar inwoners. Wij 
nemen nu besluiten die gaan over hun 

toekomst. Als het aan de VVD ligt strijden 
we voor werkgelegenheid en kansen om 
je te ontwikkelen op elk niveau. In een 
Oldambt waar je veilig bent en kunt zijn 
wie je bent. Waar voor een ieder die 
probeert vooruit te komen mogelijkheden 
zijn om prettig te wonen, werken en leven 
in de gemeente Oldambt.

VVD Oldambt wil het advies van de 
jeugdraad betrekken bij het maken van 
keuzes en kijkt uit naar verdere samen-
werking met onze jeugd en jongeren!

De kracht van jongeren 
in gemeentebeleid
Terugkijkend op de afgelopen 4 jaar in politiek Oldambt zijn 
er vele onderwerpen de revue gepasseerd  waar wij ons als 
VVD Oldambt voor hebben ingezet.

Ik heb met vele leden afgelopen jaren kennis mogen 
maken in welke hoedanigheid dan ook. De mens 
achter de mens ben ik in geïnteresseerd. Wat heb-
ben ze gedaan of wat doen ze nog. Wat houdt ze 
bezig? Zo kan ik nog vele vragen stellen om tot iets 
te komen. 

Mijn naam is Jimmy Kruize, samenwonend in 
Heiligerlee met 4 prachtige kinderen. Van huis uit 
een echte Winschoter met ondernemersvermogen. 
Mijn opa, Hans Kruize, had een leesbibliotheek in de 
Liefkensstraat in Winschoten en mijn vader, Johnny 
Kruize, was vele jaren controller bij een Machine  
Fabriek. De vaardigheden als ondernemer en het 
financiële inzicht heb ik meekregen van zowel mijn 
opa als mijn ouders. 

Vanaf 2007 heb ik mijn eigen administratie, belas-
tingadvies en juridisch kantoor. Heb vele onderne-
mers en particulieren uit het Oldambt, maar ook uit 
omliggende gemeenten als klant, waardoor ik veel 
informatie tot mij krijg over wat er gaande is bij de 
ondernemers en particulieren.

Daarnaast ben ik vele jaren vrijwilliger en bestuurslid 
geweest bij verenigingen en stichtingen.

Naast mijn onderneming, fractieondersteuner, 
partner van een lieve prachtige vrouw, vader, ben ik 
vrijwilliger bij de Brandweer. 

Om tot een goed oordeel te komen, dien je de ander 
te willen begrijpen, en zul je dus werk moeten verzet-
ten. Begrip komt niet uit de lucht vallen. Als je wilt dat 
1 plus 1 meer dan 2 wordt, dan is het de uitdaging 
om op zoek te gaan naar de mens achter de mens. 
Dit betekent dat je er oprecht werk van maakt om je 
te verdiepen en te verplaatsen in de ander. Wat is de 
levensvisie van de ander? Welke waarden zijn voor 
hem/haar van belang? Wat zijn de persoonlijke en 
zakelijke doelen voor de komende tijd? Waar liggen 
zijn/haar belangen? Waar liggen zijn/haar kwalitei-
ten? Wat zijn de persoonlijke onzekerheden? Wat is 
lastig? Waar liggen beperkingen? Wat ligt gevoelig? 
Wat irriteert de ander? Wat heeft de ander nodig om 
zich sterk en zeker te voelen? 
Alleen als je interesse hebt in de mens achter de 
mens en dat wat je dan duidelijk wordt gebruikt in je 
interactie met de ander, kun je elkaar versterken. En 
wordt 1 plus 1 zeker meer dan 2!

De mens achter de mens kan ook betekenen de 
mensen in het bestuur van een vereniging en stich-
ting. De vrijwilligers die we allemaal zeer dankbaar 
zijn. Of de mens achter de onderneming, die we zeer 
dankbaar zijn voor de werkgelegenheid die ze bieden 
en dat ze gevestigd zijn in ons prachtig Oldambt. 

Kortgezegd, een samenleving met zo veel mogelijk 
vrijheden voor de mensen. Daarom zit ik in de poli-
tiek om dat te kunnen bereiken. 

De keuzes die we maken komen voort uit onze libe-
rale kernwaarden. Die waarden zijn voor ons cruciaal 
bij de politieke vraagstukken. Daarnaast kunnen ze 
ook in het dagelijks leven betekenis hebben.

Vrijheid, verantwoordelijk, verdraagzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. 

Dat we komende jaren ons liberaal geluid (nog) meer 
willen laten horen aan onze Oldambsters.

“Je kunt eigenlijk alleen maar falen als je opgeeft”
Jimmy Kruize



Samen met de winkeliers, horecaondernemers en vast-
goed eigenaren zullen we specifieke reclame stimuleren.

Het thema ‘Graanrepubliek’ wordt een speerpunt in het 
toeristisch marketingbeleid in Oldambt. Zo! Groningen; 
de naam van de nieuwe samenwerking, heeft samen 
met Marketing Groningen het beeldmerk gemoderni-
seerd en eenduidig gemaakt. 

We zetten in op meer inkomend toerisme: camperplaat-
sen zijn en worden uitgebreid; toeristische vloggers wor-
den ingeschakeld om meer bekendheid aan het gebied 
te geven; watersport en vaarrecreatie wordt meer onder 
de aandacht gebracht en de kenmerken van onze regio 
(rust en ruimte) worden meer gepromoot. 

De toeristenbelasting is zo laag mogelijk waarbij we een 
onderverdeling maken tussen campings, hotels, groeps-
accommodaties en B&B’s. Met de inkomsten verbeteren 
we de kwaliteit van recreatie en toerisme. 

Daarnaast zorgen we voor een rijk aanbod van
culturele voorzieningen en evenementen. We zijn er 
trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. 
Daarin spelen o.a. horeca, musea, sportverenigingen
en onderwijs een belangrijke rol.
 
Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan 
persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. 
Of het nu gaat om een muziekfestival, een sport event 
of het aanbod in de Klinker; in Oldambt is ruimte voor 
creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners.

Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed 
te koesteren zoals het Stoomgemaal, het gemaal in 
Nieuwolda, de vele kerken en boerderijen. Daarbij 
horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de  
tSinterklaasintocht, Waterbei, Open Monumentendag, 
Dag van het Park, Rozenfestival, Pura Vida, de Nacht 
van Winschoten en Airshow Oostwold. 

Toerisme
De afgelopen periode is een toeristisch 
strategisch meerjarenplan vastgesteld 
met 4 omliggende gemeenten. Door 
samen te werken met elkaar, maar ook 
met Marketing Groningen, zorgen we 
voor een eenduidige uitstraling en 
versterken we elkaar in de marketing 
van onze regio.

Mijn naam is Sjaak van ’t Westeinde, nummer 7 op de 

kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsver-

kiezingen 16 maart a.s. Op dit moment ben ik fractie-

ondersteuner en heb ik de afgelopen jaren ervaring 

opgedaan in de gemeentelijke politiek. Dit leert je over 

je eigen schaduw heen te kijken naast je dagelijkse 

werk als agrarisch ondernemer met een toeristische 

nevenactiviteit.

Ik ben lid van de VVD omdat ik uit ga van de eigen 

kracht van ieder persoon, je in eerste instantie zelf 

moet zorgen voor oplossingen, bereid moet zijn zelf 

initiatief te nemen en pas daarna om een collectieve 

ondersteuning zou kunnen vragen. Ik kies voor vrijheid 

om te leven zoals je dat zelf wilt maar wel met een ver-

antwoordelijkheid naar de maatschappij. Werken moet 

beloond worden en misbruik worden afgestraft. 

Een regionaal woon-en leefbaarheidsplan dat voorziet 

in versterking en economische ontwikkeling is een 

speerpunt waar ik me sterk voor wil maken in de 

komende 4 jaar. De gemeentelijke belastingen voor 

zowel bevolking als bedrijven zijn de afgelopen 4 jaar 

in verhouding tot andere gemeenten niet veel geste-

gen, voornamelijk door toedoen van de VVD. Maar 

dat moet ook zo blijven! Punt van aandacht voor VVD 

Oldambt blijft de verdeling van de lasten over wonin-

gen en niet-woningen. 

We spreken niet meer over krimp! Het behoud van zo-

veel mogelijk voorzieningen in de dorpskernen, mede 

door nieuwe extra woningbouw, is daarbij erg belang-

rijk. Perspectief bieden aan jongeren door passende 

woningen, onderwijs en banen is ook een belangrijk 

onderwerp voor mij. 

We hebben veel kansen maar ook veel uitdagingen - 

schouders eronder en verder vooruit!

We willen daarom niet nog meer bezuinigen op cultuur, 
maar zetten het geld zo effectief mogelijk in. Zo bereiken 
we zoveel mogelijk inwoners.

En we willen onderzoeken of en hoe we in Oldambt een 
museale trekker van formaat kunnen vestigen: b.v. een 

Ploeg museum met wisselende gast-exposities of een 
dependance van een nationaal museum. Een streekhis-
torisch museum zou in samenwerking met o.a. Stich-
ting Oud Winschoten en het Cultuurhistorisch Centrum 
gevestigd kunnen worden bij de historische haven in 
Winschoten. 



RES 
De VVD fractie heeft de afgelopen jaren meerdere 
gesprekken gevoerd met de betrokken wethouder om 
te kijken hoe we invloed konden uitoefenen op het vast 
te stellen beleid. Zo hebben we er samen met de PvhN 
middels een amendement voor gezorgd dat we een  
Oldambtster wensen en bedenkingen-lijst hebben 
kunnen toevoegen aan de RES 1.0. 

Hierdoor kunnen we meer invloed en input leveren in de 
discussies en ontwikkeling van de energie strategie in 
onze gemeente en provincie.

Zon en Wind 
In het programma Zon en Wind is afgesproken dat er in 
de gemeente Oldambt tot 2030 maximaal 100 hectare 
zonneweides kan worden ontwikkeld. De VVD Oldambt 
vindt dat we eerst daken, industrieterreinen en boer-
derijen moeten benutten. Tevens vinden wij dat lokale 
initiatieven die voldoende draagvlak hebben, voorgaan 
op initiatieven van buiten onze gemeente.

Over het programma Zon en Wind is veel te doen ge-
weest en we hebben er helaas lang op moeten wachten. 
In Oldambt zien we overal om ons heen hoe het land-
schap verandert, en vaak niet ten goede. Dit leidt tot 
frustratie en onbegrip bij onze inwoners. Wij zijn geen 
partij die blijft hangen in kritiek en negativiteit. Onze 
fractie grijpt elke mogelijkheid aan om ervoor te zorgen 
dat we de verduurzaming samen met onze inwoners en 
ondernemers tot stand kunnen laten komen. 
VVD Oldambt maakt zich sterk voor zon op daken en 
behoud van de polders

Daarom heeft de VVD Oldambt (wederom samen met 
de PvhN) een amendement ingediend dat er voor zorgt 
dat onze mooie en unieke polders met open cultuurland-
schap vrij blijven van zonne- en/of windmolenparken. 
Ons gebied kenmerkt zich door natuurgebieden en 
landbouwgronden met een voor Nederland uitzonderlijke 
grootte, openheid en weidse vergezichten. 

Als VVD Oldambt zijn we vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikke-
lingen van de Regionale Energie Strategie (RES) en tevens (na heel veel overleg) 
op het programma Zon en Wind van de gemeente Oldambt. 

De RES en het Programma Zon en Wind 
Gemeente Oldambt

De Waddenzee kent haar gelijke in de wereld niet:  
het is terecht toegevoegd aan de lijst van het UNESCO 
Werelderfgoed en heeft enorme cultuur-, historische, 
natuur- en toeristische waarde. 

De Dollard is onderdeel van onze gemeente, en 
kenmerkt zich door een unieke kustlijn en polders. 
Grenzend aan een Natura 2000 gebied is het een uniek 
stukje Nederland. Veel Oldambtsters zijn betrokken en 
zetten zich in voor het behoud van dit gebied. Wij steu-
nen deze ambassadeurs van harte en zullen ons blijven 
inzetten voor het behoud van parel in Oldambt.

We gaan de komende jaren op zoek naar nieuwe vor-
men van energie: er is besloten dat onze huizen van het 

Genderneutrale toiletten, homogenezing, 
regenboogvlaggen, een X in het pas-
poort… De LHBTIQ-gemeenschap staat, 
gewild maar ook ongewild, de laatste tijd 
in het middelpunt van de belangstelling. 
LHBTIQ en soms worden daar de A en de 
P nog aan vastgeplakt: voor buitenstaan-
ders lastige materie over genderidentiteit 
en seksuele oriëntatie. Je mag wel jezelf 
zijn, maar niet te uitbundig. 

Oldambt
De VVD Oldambt ondersteunt goede initi-
atieven die de positie van LHBTIQ’ers ver-
betert in onze gemeente. We maken daar-
in geen onderscheidt en sluiten niemand 
uit. Als we zeggen dat veiligheid voor ons 
een hoge prioriteit heeft dan bedoelen we 
vrijheid van al onze inwoners in Oldambt. 
Ongeacht, kleur, afkomst, seksuele voor-
keur, geloof en politieke achtergrond. De 
verhalen van ouderen die weer de kast 
in gaan als ze naar een verzorginghuis 

moeten, jongeren die gepest worden, dat 
is hard om te horen, maar helaas gebeurt 
het ook in onze eigen omgeving. Daar wil 
de VVD zich graag lokaal voor inzetten.

In Oldambt zijn wij trots op ons regen-
boogpad en op het hijsen van de regen-
boogvlag op coming out day. Dat is een 
prachtig signaal, maar daar alleen komen 
we er niet mee. Oldambt is een gemeente 
om van te houden en wij willen ons elke 
dag inzetten om het verschil te maken 
voor onze inwoners. VVD Oldambt en in 
het bijzonder ik persoonlijk wil mij meer 
inzetten voor de LHBTIQ-gemeenschap 
in Oldambt. Of je nu homo, hetero, bi of 
transgender bent: voor allen is plaats bij 
de VVD Oldambt. Samen gaan we ervoor 
zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn in 
Oldambt.

Mandy Meertens - #2 VVD Oldambt

“Wij willen de positie van LHBTI’ers in Oldambt verder 
versterken, omdat iederen zichzelf moet kunnen zijn!” 

LHBTIQ

gas af moeten, zonneparken en windmolens verschijnen 
in ons landschap. Dat vraagt om verstandige keuzes. 
Zonnepanelen daarom wat ons betreft zoveel mogelijk 
op bestaande en nieuwe bebouwing: zowel particulier 
als zakelijk. 
We willen dat verduurzaming betaalbaar blijft voor onze 
inwoners en ondernemers, en dat is best een uitdaging!
Verrommeling van het landschap willen wij tegengaan 
door aan de voorkant duidelijke keuzes te maken waar 
we wel en waar we geen ruimte bieden voor nieuwe 
initiatieven. 

Wederkerigheid (wat krijgen we er met elkaar voor terug 
wanneer we ontwikkelingen in ons landschap toestaan?) 
is voor ons een essentieel onderdeel van de plannen. 
Draagvlak onder inwoners is een belangrijk onderdeel 
van het hele proces. 

We kunnen het maar 1 keer goed doen: daarom het 
goede behouden en wat beter kan en moet, aanpakken 
en verbeteren! 

Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst 
samen met elkaar!

Foto: Willem Friedrich, Stichting Landschap Oldambt



Deze drie onderdelen staan niet op zichzelf, maar 
staan met elkaar in verband. De varkens eten de tarwe 
die we zelf verbouwen en we liggen op het stro wat van 
eigen land komt. De mest van de varkens gaat in de 
biogasinstallatie. 

De biogasinstallatie produceert elektriciteit. Ongeveer 
tien procent van de elektriciteit gebruiken we zelf en de 
andere 90% leveren we aan het energienet. Via de bio-
gas en de zonnepanelen leveren we jaarlijks ongeveer 5 
miljoen kWh elektriciteit. 

Bij de productie van elektriciteit komt warmte vrij. Met die 
warmte worden de stallen van de varkens verwarmd en 
de huizen van de familie. Daarnaast wordt de warmte ge-
bruikt om producten van het land te drogen. Het restpro-
duct van de vergisting, het digestaat, wordt uitgereden op 
het akkerland en is voeding voor de planten. 

En zo is de kringloop weer gesloten. Nog leuk om te 
vertellen is dat de varkens retourbrood van de supermarkt 
op hun menu hebben staan. Brood wat niet verkocht is, 
gaat weer retour naar de boer. Zodat hij de varkens met 
dit brood kan voeren. Zo krijg je minder afval. 

Al met al een mooi voorbeeld van circulaire landbouw, 
ook wel kringlooplandbouw genoemd. 

Ook aan het welzijn van de varkens is gedacht. De 
boerderij heeft als enigste varkensboerderij in Nederland 
twee sterren van het Beter Leven Keurmerk. Dat betekent 
dat de varkens een beter leven hebben. Ze hebben meer 
ruimte. Ze kunnen naar buiten en hebben stro. Als de var-
kens vrolijk zijn, hebben ze een echte krul in hun staart!

Al met al een boerderij waar wij in Oldambt trots op 
kunnen zijn!

In Beerta staat een bijzondere boerderij. 
Het is de boerderij van de familie 
Ten Have Mellema. Menno, Detmer en 
Annechien hebben de boerderij samen. 
Naast varkens beoefenen we ook akker-
bouw en produceren we biogas. 

Een bijzondere
boerderij

Annechien Ten Have - Mellema is chairman van 
Nuffield; een organisatie die vooruitstrevende 
agrariërs de kans geeft om zich te ontwikkelen met 
het uitreiken van scholarships. Daarvoor worden 
agrariërs gezocht met visie, ambitie en duidelijke 
doelen voor het bedrijf.

Daarnaast is ze raadslid in de Raad voor dieren-
aangelegenheden en lid van het algemeen 
bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s.

Een fijne leefomgeving, waar we veilig 
kunnen wonen en werken. Dat is wat 
bij de inwoners van ons gebied hoog in 
het vaandel staat. De tweede week van 
januari is dat duidelijk genoeg gemanifes-
teerd. Dat geldt voor zowel de woonwijken 
en dorpen maar zeker ook voor de bui-
tengebieden. Vervallen gebouwen, slecht 
groenonderhoud, zwerfvuil en verwaar-
loosde erven doen afbreuk aan die fijne 
leefomgeving. Met elkaar zullen we er aan 
moeten werken om dat te verbeteren, als 
burger ondersteund door werkbare regel-

geving. Herbestemmen van leegstaande 
panden is een voorbeeld daarvan. Of we 
dan moeten zoeken naar woonbestem-
ming of naar bedrijvigheid is een zaak 
van evenwicht zoeken, afhankelijk van de 
locatie in onze gemeente.

Bereikbaarheid is een aandachtspunt in 
met name het buitengebied. Landbouw 
is daar een belangrijke economische 
activiteit en net zoals in andere sectoren 
uit het MKB heeft er een enorme schaal-
vergroting plaatsgevonden. Onlangs heeft 

toeleveringsbedrijven, verwerkingsbedrij-
ven etc. Deze werkgelegenheid veroor-
zaakt veel transportbewegingen, veelal 
door vrachtverkeer. Per gemiddeld Ol-
dambtster landbouwbedrijf zijn dat ca 200 
vrachtwagenbewegingen per jaar. Veel 
wegen zijn daar niet meer op berekend. 
Naast voldoende onderhoud van deze 
wegen, zou de aanleg van voldoende 
passeerstroken op strategische plaatsen 
de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. 
Bij calamiteiten is dit tevens erg belangrijk 
voor de doorstroom van de hulpdiensten 
Ook dat is een prioriteit van de VVD.

De werkgelegenheid in de agrarische 
sector is de afgelopen jaren afgenomen 
en bedraagt nu in het Oldambt ca 4% van 
de totale werkgelegenheid. Deze ontwik-
keling lijkt nu te wijzigen. Met name de 
jongste generatie boeren is een andere 
koers gaan varen. Nieuwe, arbeids- en 
kapitaalsintensievere teelten worden op-
gepakt. Positief hierin is dat de ontwikke-
ling van afnemende arbeidsbehoefte een 
halt wordt toegeroepen, maar een punt 
van aandacht is dat de transportbewe-
gingen hierdoor alleen maar toenemen. 
Ook moeten er aan de bedrijfsgebouwen 
daardoor eerder wijzigingen aangebracht 
worden. Gemeentelijk- en provinciaal 
beleid moet dit wel mogelijk maken.

Conclusie: Landbouw en Oldambt horen 
bij elkaar. Een gezegde luidt als volgt: 
God schiep de wereld, de mens het 
Oldambt. We weten allemaal dat het land-
schap is veranderd en gaat veranderen. 
Menselijk ingrijpen zal altijd nodig blijven 
maar laten we dat wel doen met een visie, 
gericht op de toekomst en welzijn van dit 
gebied en zijn bewoners.

Landbouw
Een fijne leefomgeving, waar we veilig kunnen wonen en 
werken. Dat is wat bij de inwoners van ons gebied hoog in 
het vaandel staat. De tweede week van januari is dat duidelijk 
genoeg gemanifesteerd.

de VVD ervoor gepleit om de rondweg 
om Winschoten open te stellen voor 
landbouwvoertuigen om op deze wijze 
overlast te voorkomen in Winschoten zelf. 
En dat besluit is nu een feit en daarmee is 
de veiligheid voor iedereen vergroot!

De schaalvergroting is mede de oorzaak 
van vrijkomende panden op het platteland. 
Vaak zijn de oude gebouwen domweg niet 
meer geschikt voor de moderne bedrijfs-
voering, immers deze gebouwen zijn 
gebouwd voor paard en wagen en niet in-
gericht voor de huidige manier van werken.

In de gemeente Oldambt zijn ongeveer 
280 agrarische bedrijven waarin ongeveer 
650 mensen direct werkzaam zijn en dan 
heb ik het nog niet over de indirecte werk-
gelegenheid in mechanisatiebedrijven, 
transportondernemingen, bouwbedrijven, 

Foto: Willem Friedrich, Stichting Landschap Oldambt



VVD Oldambt komt naar u toe!

Jimmy Kruize op bezoek bij
Speeltuinvereniging Sint Vitusholt

Erich Wünker op bedrijfsbezoek
bij Pyroll in Winschoten

Jimmy Kruize en Job Steynis
op bedrijfsbezoek bij Hyzon

Met Wim Haasken, gedeputeerde Tjeerd van Dekken,
Jan Timmer en René Perton ivm bezoek aan Blauwestad

Onthulling Deichstein 
in Nieuw Statenzijl

Bezoek van VVD kamerlid Asmani 
aan Hessels Zeefbanden in Heiligerlee

Koninklijk bezoek aan Perkin Elmer in Winschoten

Ondertekening contract Glasdraad.
Glasvezel in Oldambt!

Samenwerking toerisme
met Papenburg

4 mei Dodenherdenking
in Oostwold

Erich Wünker op 
bedrijfsbezoek bij PQ in Winschoten

Campagne voor Tweede Kamerverkiezingen

Erich Wünker op bedrijfsbezoek 
bij Reer in Winschoten

Sjaak van ‘t Westeinde en 
Mandy Meertens op bezoek in ‘t Waar

Erich Wünker op bedrijfsbezoek bij 
Boven Loonwerk in Finsterwolde




