
“DE GEMEENTE IS ER VOOR DE INWONERS” 

De VVD in de gemeente Veendam heeft een helder beeld voor de komende vier jaar. 

De uitgangssituatie is de huidige staat van de gemeente. Dat betekent dat wij verder bouwen 

aan een gemeente die financieel stabiel is, waarin mensen kansen hebben om hun toekomst 

in te vullen en een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn. 

Een gemeente die aantrekkelijk is voor mensen om te wonen, te werken en te verblijven en 

voor bedrijven om zich er te vestigen.  

Met dit verkiezingsprogramma en de drie-eenheid optimisme, zelfvertrouwen en wilskracht 

werken we gestaag verder aan een sterke en onafhankelijke gemeente Veendam. 

 

SOCIAAL in Veendam 

Voor de VVD is sociaal beleid een belangrijke pijler voor de leefbaarheid in de gemeente 

Veendam. Sociaal beleid is wederkerig: het wordt gevormd door aandacht van de 

gemeenschap voor de inwoner en een bijdrage van de inwoner aan de gemeenschap.  

 

De VVD vindt het belangrijk dat inwoners zelfredzaam zijn. De gemeente helpt de inwoner 

indien nodig om dat te realiseren. Om grip te hebben op je (eigen) toekomst is een goede 

positie op de arbeidsmarkt van wezenlijk belang. De gemeente beschikt over instrumenten 

en ontwikkelt nieuwe om inwoners arbeidsfit te maken. 

 

Bij zelfredzaamheid hoort ook een goede zorg voor de kinderen. Opvoeden is niet altijd 

eenvoudig maar van ouders wordt verwacht dat zij zich inzetten om dit zo goed mogelijk te 

doen. Ondersteuning bij de opvoeding kan door de gemeente worden geboden. Ouders 

moeten geen schroom hebben zich te melden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. De VVD 

vindt samenwerking op dit punt met zowel basis- als voortgezet onderwijs van groot belang. 

Van de inwoners die een beroep (moeten) doen op financiële ondersteuning door de 

gemeente (bijvoorbeeld in de vorm van een bijstandsuitkering) wordt verwacht dat zij de duur 

en hoogte van gemeentelijke ondersteuning zoveel mogelijk beperken. De gemeente draagt 

daarbij wel de zorg voor een flexibele en efficiënte uitvoering van de financiële 

ondersteuning. Dat betekent korte en efficiënte procedures bij het vervolgen van de uitkering. 

Fraude wordt uiteraard niet getolereerd. De VVD blijft inzetten op een krachtige 

fraudebestrijding.  

Sociaal beleid wordt ook gevonden bij de WMO. Het huidige systeem van de algemene 

voorziening is goed ontwikkeld en geeft duidelijk aan waar inwoners een beroep op kunnen 

doen. Maatwerk is mogelijk (en wellicht soms noodzakelijk). 

De VVD wil ouderen zelfredzaam houden. De gemeente kan hierbij ondersteunen. Dat 

vereist instandhouding en (indien nodig) uitbreiding van het gemeentelijk activiteitenplan voor 

senioren.  

De VVD vindt wijkgericht werken belangrijk. Wijkgericht werken in zijn huidige vorm is aan 

een herziening toe, de aanzet is daartoe al gegeven. De VVD wil voortgaan op de 

ingeslagen weg en vindt dat wijkgericht werken een bijdrage moet leveren aan het signaleren 

van ontwikkelingen in de wijk. Des te eerder problemen aan de oppervlakte komen, des te 

eerder ze kunnen worden opgepakt. Dit heeft een positief effect op de maatschappelijke 

kosten. 



ECONOMIE in Veendam 

Bedrijven zijn belangrijk voor de gemeente Veendam. De bedrijven die er zijn, zijn samen 

goed voor ongeveer 13.000 arbeidsplaatsen. De VVD zet in op twee sporen: behoud van 

bestaande bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijven. In beide gevallen zijn de 

vestigingsvoorwaarden belangrijk. Deze moeten eenvoudig zijn, vergunningverlening moet 

snel en efficiënt verlopen.  

De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente Veendam een goede relatie onderhoudt met 

het bedrijfsleven. Bedrijven en dienstverleners vormen immers de basis voor het ontwikkelen 

van werkgelegenheid. 

De bedrijventerreinen moeten aantrekkelijk zijn voor bedrijven om zich te vestigen. Er moet 

adequaat worden ingespeeld op nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Daarin is een 

goede samenwerking met de bedrijven onontbeerlijk. 

Grensoverschrijdende arbeid kan een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal 

inwoners dat op zoek is naar werk.  

De VVD is warm pleitbezorger van een spoorverbinding met Assen. Daarmee wordt onze 

gemeente beter ontsloten, met name naar het westen van Nederland.  

De VVD steunt ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Zij zullen op logische wijze 

moeten worden in- en toegepast. Dus: als er noodzakelijke investeringen moeten worden 

gedaan moet het duurzaamheidsaspect worden getoetst.  

Duurzaamheid moet ook financieel voordeel opleveren. 

De financiën van de gemeente Veendam zijn op orde. Dat willen we graag zo houden. Van 

belang is dat de zuinigheid met beleid die de gemeente de laatste jaren zo heeft gekenmerkt, 

wordt voortgezet.  

Om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken moeten extra ombuigingen niet worden 

uitgesloten.  

Een scherpe blik op de uitgaven zal de VVD ook in de komende periode als handelsmerk 

hebben. 

De VVD vindt dat mensen in de gemeente van hun voorkeur moeten kunnen wonen. Uit 

diverse onderzoeken is gebleken dat de vraag naar woningen in onze gemeente de 

komende jaren nog zal stijgen. Wij moeten dus de mogelijkheid hebben om woningen bij te 

bouwen.  

 

Het groenonderhoud moet naar een hoger niveau. Een meer efficiënte uitvoering (meer doen 

met dezelfde middelen) kan eraan bijdragen dat dit wordt gerealiseerd. Als er extra geld 

nodig is, is dit bespreekbaar.  

Veendam blijft Parkstad. 

De afvalinzameling moet na de meest recente maatregelen een kans krijgen zich te 

bewijzen. Diftar is niet aan de orde. Samenwerking met andere gemeenten moet niet worden 

uitgesloten maar moet tot zichtbare voordelen leiden. 

 

VRIJE TIJD in Veendam 

De vrij besteedbare tijd neemt toe. We werken minder en we werken anders (thuiswerken, 

niet altijd uitsluitend “door de week”). 



Daarmee is de invulling van de tijd die wordt doorgebracht met werken aan verandering 

onderhevig. De vrij besteedbare tijd kan op verschillende manieren worden benut. De VVD 

heeft het bedrijven van sport hoog in het vaandel staan. In de gemeente Veendam kunnen 

vele sporten op uitstekende accommodaties worden beoefend. Dat is belangrijk en dat moet 

worden voortgezet.  

 

De VVD vindt dat iedere inwoner van de faciliteiten gebruik moet kunnen maken. Daartoe is 

het van belang dat de sportverenigingen in staat worden gesteld hun functie te vervullen. Met 

de komst van het Leer- en Sportpark ontstaat voor de sportverenigingen een uitgelezen 

mogelijkheid om samen met de scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) de 

sportbeoefening in onze gemeente een krachtige impuls te geven. De VVD gaat er daarbij 

vanuit dat de particuliere sporttak (de sportscholen) zullen aanhaken. Door gezamenlijke 

inzet (sportverenigingen, scholen en sportscholen) en samenwerking is er een stevig 

fundament voor sportbeleving op verschillende niveaus. Dit komt de leefbaarheid ten goede 

en is tevens een mooi affiche voor potentiele nieuwe inwoners. 

Recreatie is in de gemeente Veendam op vele manieren mogelijk. Tropiqua is een grote 

publiekstrekker en het Borgerswold biedt ruimte voor verschillende vormen van recreatie. 

Het goede moet worden behouden en waar nodig moet het komende jaren worden versterkt. 

 

 

ONTWIKKELINGEN in Veendam 

Herindeling is voor de VVD niet bespreekbaar. Het is voor de gemeente Veendam belangrijk 

voortzetting te geven aan de ontwikkeling van de gemeente. Dat betekent dat de 

ontwikkeling van het centrum verder vorm moet worden gegeven. Wonen en werken in het 

centrum moet op grotere schaal plaatsvinden. Op deze wijze worden twee op zich staande 

elementen met elkaar verbonden: als er meer mensen in en om het centrum wonen, 

ontstaan er meer activiteiten. Meer activiteiten trekken meer mensen: zo ontstaat er een 

impuls voor de detailhandel waardoor er minder leegstand is.  

Wij krijgen de komende jaren de gelegenheid onze gemeente in te richten zoals het bij de 

gemeente past. Dat betekent een goede leefbaarheid, veel activiteiten in de gemeente 

(sport, spel, cultuur) en een verstandig ontwikkelingsprogramma op het gebied van wonen 

en werken. Deze componenten moeten elkaar versterken: een goed vestigingsklimaat trekt 

bedrijven aan waardoor meer mensen aan het werk kunnen; een goed woonklimaat maakt 

het voor mensen die van buiten onze gemeente komen aantrekkelijk om in de gemeente 

Veendam te wonen. Dit wordt nog aantrekkelijker met de royale mogelijkheden die er al zijn 

om zich te verpozen met sport en spel en cultuur zoals een bibliotheek, muziekschool, 

theater en museum, diverse vormen van sport en spel en goed onderwijs (basisscholen en 

voortgezet onderwijs op niveau). 

 

Het adagium van de VVD is: de gemeente is er voor de inwoners. Dat betekent dat de 

gemeente een goed product moet bieden tegen een redelijke prijs. Dat betekent ook dat wij 

ons zullen moeten oriënteren op een andere wijze van dienstverlening: er zijn vele 

mogelijkheden om de inwoners comfort te bieden bij de verplichtingen die ze hebben. De 

mogelijkheden die de digitalisering ons bieden zullen moeten worden benut.  

Het spreekt voor zich dat dit alles tegen aanvaardbare tarieven zal moeten geschieden. 

 


