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Verkiezingsprogramma 

2018-2022 
  

 
Inleiding 
 

Per 1 januari 2018 ontstaat er door samenvoeging van Bellingwedde en Vlagtwedde een 
nieuwe gemeente; Westerwolde. De VVD ziet Westerwolde als een liberale gemeente, 
waar ruimte is voor alle Westerwolders. Ruimte om te wonen, te leven en te ontwikkelen. 
 

Westerwolde is een uniek gebied. Dit geldt voor de natuur, maar ook voor de historie en de 
cultuur. Denk daarbij aan de bossen bij o.a. Ter Apel en Sellingen. De geschiedenis is 
duidelijk herkenbaar bij de Burcht in Wedde, Klooster Ter Apel, Vesting Bourtange, 
Museum de Oude Wolden en kamp De Beetse. Ook heeft Westerwolde een bloeiend 
verenigingsleven. 
 

We zijn trots op onze gemeente en willen dat ook uitstralen. 
 

Bij deze verkiezingen wil de VVD als vanouds ook in de nieuwe gemeente Westerwolde een 
ijzersterk lokaal liberaal geluid laten horen. Om uw liberale stemkeuze vanzelfsprekend te 
maken, hebben we onderstaand verkiezingsprogramma opgesteld. 
 

Het programma is een evenwichtige voortzetting van al hetgeen waar de VVD de afgelopen 
jaren voor stond en ook in de toekomst zal blijven staan. Traditioneel waar gewenst, 
vernieuwend waar nodig. Standvastig als het gaat om onze democratische kernwaarden, 
onze veiligheid en onze verworven vrijheden, flexibel waar het gaat om de vele 
toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. 
 

Of u nu in november 2017 als vanzelfsprekend de VVD als uw vertegenwoordiger ziet, of 
dat u dan voor het eerst de liberale gedachte omarmt, wij zijn ervan overtuigd dat u zich 
in ons programma herkent en dat het u aanspreekt. 
 

Onze kandidaten 
 

1. Beertje Wijnholds 10. Waalke Waalkens 
2. Pieter Dinkla 11. Derk Sibolt Hovinga 
3. Klaas Buigel 12. Albert Schutrups 
4. Richard ter Veen 13. Hendrik Glazenborg 
5. Jan Westerbeek 14. Jaap Smit 
6. Roel van Dijk 15. Wim ‘t Mannetje 
7. Wilbert v.d. Splinter 16. Peter Erdman 
8. David Bakker 17. Henk Oosting 
9. Harm Bessebinders   

 
 

 
 
 
 
 
Website:  https://westerwolde.vvd.nl/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/VVD-Westerwolde-1989047984707874/ 
Twitter: @VVDWesterwolde 
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Ik wil leven in een gemeente Westerwolde 

1.  …Waar het prima leven is  

1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen  
 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en 
prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat 
mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en 
overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of om door te stromen.  
Bouwverordeningen moeten daarbij functioneren als een hulpmiddel en niet als een 
molensteen. 
 

 We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er kavels zijn 
voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen binnen de eigen gemeente. De 
gemeente moet daarin een actief verkoopbeleid voeren m.b.v. makelaars. 
Overhoeken zonder maatschappelijk belang moeten zo veel mogelijk verkocht 
worden voor een reëel prijs. 

 

 De starterslening is een steun in de rug bij het kopen van een woning door starters. 
Daarnaast kan een blijverslening helpen om woningen aan te passen, zodat ouderen 

langer in hun woning kunnen blijven wonen. 
 

 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling 
van nieuwe woonvormen. Door herbestemming van panden, zoals leegstaande 
boerderijen, kunnen meerdere levensloopbestendige woningen worden gebouwd. 

 

 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit binnen onze gemeente. Dit is 
goed voor de leefomgeving. Provinciale bemoeienis moet worden uitgesloten.  

 

 De huidige provinciale en regionale afspraken met betrekking tot woningbouw 
bevorderen de krimp in onze regio. We vinden, dat het mogelijk moet zijn om in 
alle grote dorpen van Westerwolde nieuwe woningen te kunnen bouwen. 

 

 We schaffen ook de welstandscommissie af. Bewoners moeten vrij zijn in het 
bepalen van het uiterlijk van hun nieuwbouwwoning zonder te veel bemoeienissen 
van de overheid. 

 

 We zijn voor het zo laag mogelijk houden van de belasting op eigen en 
bedrijfsmatig (woning)bezit (OZB).  De OZB mag geen sluitpost(melkkoe) zijn voor 
een sluitende gemeentelijke begroting. Als het financieel noodzakelijk is om de 
OZB te verhogen, dan is dat met ten hoogste de inflatiecorrectie. 

 

 Om de overlast van ongedierte en zwerfafval te voorkomen, zijn we voorstander 
van ondergrondse afvaldepots in de gehele gemeente, zonder een tariefsverhoging 
voor de gebruiker. 

 

 Goed wonen betekent niet alleen een goede woning, maar ook een goede 
woonomgeving. We willen de kwaliteit van het groenonderhoud verbeteren; dit 
betekent o.a. geen gras tussen de tegels en geen gladde (gele) stenen.  

 

1.2 …Waar je kunt genieten van de natuur  
 

We houden van de natuur. We genieten van onze bossen, van de vogels in de tuin en van 
de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd 
willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we onze auto 
kunnen gebruiken. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen 
tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Genieten in de natuur kan 
bijvoorbeeld door mogelijkheden van natuurlijk spelen en outdoor fitness. 
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Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en 
milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op 
te leggen. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de 
overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur 
écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf zonder bemoeienis van de 
(lokale) overheid. 
 

1.3 …En waar vervoer van A naar B vlot gaat  
 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te 
doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B 
komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.  
 

 Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds 
meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen 
worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming 
voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes 
ook voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen. 

 

 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen 
vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van 
bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers.                
Het is van groot belang dat onze gemeente op een snelle én efficiënte manier 
wordt ontsloten. Daarbij staan we voor vraag gestuurde, innovatieve en 
kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt en initiatieven 
zoals buurtbussen. Particuliere initiatieven m.b.t. goed en snel openbaar vervoer 
zullen we positief ontvangen.  

 

 De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid 
als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking 
van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving 
(schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). Daarbij wordt ook 
gekeken naar de problemen die ouderen en gehandicapten kunnen ondervinden. 
Mogelijke oplossingen zijn bijvoorbeeld lage stoepranden of geleide tegels voor 
blinden. 

 

 We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten 
samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan. Handhaven van de 
verkeersveiligheid moet dagelijks plaatsvinden.   

 

 Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. 
De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare 
ruimte, zodat mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden. De gemeente 
investeert in mogelijkheden om real time informatie over openbare werken te 
delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn. Er is afstemming over 
wegwerkzaamheden met de buurgemeenten. 

 

 In Westerwolde is geen plaats voor betaald parkeren.  

2.  … Waar ruimte is voor eigen initiatief  

2.1 …Waar mensen volop de ruimte krijgen  
 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke 
vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van 
zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij 
juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, naar 
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een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën. We 
willen onze waardering voor vrijwilligers uitspreken en wij zijn daarom een groot 
voorstander van de vrijwilligers prijs die jaarlijks moet worden uitgereikt. 
 

2.2 …Waar ondernemers volop ruimte krijgen 
  

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende 
economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in 
nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor 
van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de 
gemeente.  
 

 We willen de snelst mogelijke internetverbinding, die betaalbaar en betrouwbaar 
is. Innovatieve technieken vragen hierom. 

 

 Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en 
aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde 
waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Daarom willen wij de 
herinrichting van het winkelcentrum in Ter Apel afronden door de parkeerplaats 
Molenweg/de Omloop aan te pakken. Hierbij denken we aan verplaatsen van 
fietsenstalling, aanleggen ondergrondse afvalcontainers en het herinrichten van de 
parkeerplaats. 

 

 Er moet een actief gemeentelijk beleid zijn m.b.t. de verkoop van kleinschalige 
bedrijfsterreinen. Het beleid van de provincie mag daarin geen belemmering zijn. 

 

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen 
dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de 
natuur. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden, tenzij aantoonbare 
permanente schade aan de natuur wordt toegebracht.    

 

 We hebben veel waardering voor onze agrariërs. We willen dat de agrarische sector 
kan blijven groeien en daarin niet gehinderd wordt. (voor de meeste agrariërs zal 
dat zijn dat de beste 2e tak een hele goede 1e tak is.) Daarnaast krijgen zij de 
ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer 

of andere bedrijvigheid.       
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 De grootte van bouwblokken moet kunnen worden aangepast aan de economische 
en bedrijfsmatige behoefte van de agrariër. Wat ons betreft is dat gemeentelijk 
beleid en is provinciaal invloed niet nodig.   

 

 Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de 
gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de 
gemeente de ondernemers het beste te doen. Door middel van een 
ondernemersloket ondersteunt de gemeente de ondernemers bij o.a. klachten en 
vergunningsaanvragen. Ook kunnen startende ondernemers via dit loket advies 
ontvangen. Het gemeentebestuur moet startende bedrijven faciliteren door hier 
vanaf het moment dat dit leeft binnen de Gemeente mee te communiceren, dus 
een actief beleid en niet een passief afwachten beleid. 
 

 MKB-bedrijven zijn de motor van onze economie. We willen hen niet belemmeren in 
hun groei. De gemeente faciliteert en ondersteunt MKB-bedrijven waar nodig. 

 

 Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht 
gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige 
winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te 
richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn.  

 

 Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld 

wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.  
 

 Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente 
krijgen waarop alle lokale lasten staan vermeld.    

 

 Westerwolde wil met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet 
handhaafbare regels en stellen voor die te schrappen. 

 

 We schaffen de terrasvergunning af. Deze kan worden verwerkt in de drank- en 
horecavergunning. 
 

 In Westerwolde is ruimte voor een bedrijventerrein/bedrijfsverzamelgebouw voor 
startende ondernemers. 
 

 Naast Sellingen is er ook in andere kernen de mogelijkheid voor woon-werklocaties. 
 

2.3 …En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen 
 

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan 
met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.  
 

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de 
economische winst. 
 

 De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door in te zetten op eenvoudige 
procedures. 

 

 Duurzaamheid betekent onder andere energieneutraal. We zijn voor zonnepanelen 
op daken en op minder goede (landbouw)gronden.  

 

 Windmolens moeten mogelijk zijn. Hierbij moet wel goed gekeken worden waar 
deze geplaatst worden om overlast voor omwonenden te beperken.  
 

 Kleine innovatieve (particuliere) initiatieven, zoals bijvoorbeeld een windwokkel, 
moeten beleidsarm gerealiseerd kunnen worden. 

 

 We willen gebruikers en eigenaren van mooie en historische panden stimuleren en 
belonen voor het in stand houden van deze panden door het ter beschikking stellen 
van middelen en door het kiezen van een sprekend voorbeeld eens per jaar. Ook dit 
is duurzaamheid.  Een goed onderhoud van een historisch pand loont. Er moet bij 
(Rijks)monumenten niet te star worden omgegaan met regels; het is belangrijker, 
dat deze monumenten in goede staat blijven. 
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De gemeente Westerwolde is Cittaslow.  
 

 Cittaslow moet gedragen worden door inwoners en bedrijven. 
 

 We willen meer ruchtbaarheid en bekendheid van de voordelen van Cittaslow voor 
onze inwoners. 

 

 Er is periodiek (b.v. jaarlijks) een Cittaslow evenement, waarbij alle Westerwolders 
worden uitgenodigd tot deelname. Het moet geen feestje zijn voor ambtenaren, 
politici en een klein aantal bedrijven. 

 

 Ondernemers mogen bij hun bedrijfsvoering en eventuele bedrijfsuitbreiding geen 
nadeel ondervinden van Cittaslow. 
 

 We stimuleren agrariërs om, waar mogelijk, ook aan landschapsbeheer te doen. Wij 
zien er niets in om landbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”. 

3.  …Waar iedereen meedoet  

3.1 …Waar je met plezier naar je werk gaat  
 

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

 Het is belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten 
aan lokale ondernemers.   

 

 We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Het huidige re-integratie 
beleid (123 methode) willen we voortzetten en waar mogelijk verbeteren. Hierdoor 
kunnen Westerwolders op een snelle en kwalitatieve manier naar de arbeidsmarkt 
geleid worden. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is jammer als we die 
niet gebruiken.  

 

 We blijven ons inzetten voor behoud van de P.I. in Ter Apel. Het is niet alleen een 
grote werkgever in onze gemeente, maar zij bieden werkzoekenden mogelijkheden 
om een opleiding te volgen. Daarnaast is het een uniek complex door de combinatie 
en samenwerking met het asielcomplex en het is de enige P.I. in Nederland die 
vrijwel 100% bezetting heeft. Mogelijke sluiting is voor ons onbespreekbaar!! 

 

 Westerwolders die hun baan kwijtraken verdienen een steuntje in de rug om snel 
weer aan de slag te gaan. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg. Wel 
vinden wij dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen 
verwachten. Wie bijstand krijgt o.a. de sollicitatieplicht niet naleeft of geen 
tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.  

 

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op 
de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. We willen 
betere controle door de gemeente, om fraude eerder op te sporen en een betere 
samenwerking met de overige overheidsinstanties. 

 

3.2 …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar 

school gaan  
 

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op 
school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met 
elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt 
daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft 
er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.  
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 Ieder kind moet gelijke kansen krijgen om het beste uit zichzelf te halen, daarom 
moeten ze alle kennis en vaardigheden krijgen in het onderwijs waar ze zichzelf 
kunnen ontwikkelen tot een volwassen individu.  

 

 De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen 
dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij 
school.  

 

 School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er 
ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van 
kinderen en ouderen, zoals ruimte voor muziekonderwijs. 

 

 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben 
nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van b.v. drugsgebruik en huiselijk 
geweld. In samenwerking met de gemeente wordt actief ingezet voor bestrijding 
van discriminatie. 

 

 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente 
dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.  
 

 Aandacht voor laaggeletterdheid is belangrijk, zowel bij jongeren als bij ouderen. 
Een Taalhuis kan laaggeletterden helpen bij het verbeteren van hun 
taalvaardigheid.  

 

 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed 
voorbereid worden op hun baan voor later. Het onderwijs moet zo veel mogelijk 
aansluiten op de vraag van werkgelegenheid. Voorbeelden hiervan zijn opleidingen 
gericht op Techniek, Zorg en Welzijn en Recreatie/Toerisme.    
 

 Ondernemers leveren een bijdrage aan het onderwijs, door voorlichting te geven op 
scholen en door het aanbieden van stageplekken.  

 

 Het (taal)onderwijs sluit aan op de vraag van werknemersvaardigheden van met 
name de Duitse werkgevers. Hiermee kan begonnen worden in het basisonderwijs. 
Overleg met Duitse scholen is een belangrijke zaak. 

 

 Het toetsen van de kwaliteit van de scholen aan de landelijke normen vinden wij 
een goede zaak. 
 

3.3 …Waar jongeren zich kunnen ontwikkelen  
 

De jeugd heeft de toekomst. In Westerwolde krijgen jongeren letterlijk en figuurlijk de 
ruimte om zich te ontwikkelen.  
 

 Het niveau van basis- en middelbaar onderwijs is de beste van de regio. Elke 
jongere volgt daardoor graag onderwijs in onze gemeente.  

 

 Er is een goede verbinding met Groningen en Emmen. Jongeren, die een HBO of 
universitaire studie willen volgen, blijven daardoor wonen in Westerwolde. 
 

 In de grotere kernen is geschikte én betaalbare jongerenhuisvesting. Dit kan door 
nieuwbouw, maar ook door aanpassing van leegkomende grotere gebouwen. 

 

 In Westerwolde zijn voldoende woningen voor jonge gezinnen. De starterslening is 
een duwtje in de rug bij de aanschaf van een goede koopwoning. 

 

 Jonge ouders kunnen werken, omdat er goede kinderopvang is. 
 

 Er zijn voldoende faciliteiten voor jongeren op het gebied van o.a. sport. Er zijn 
diverse verenigingen die uiteenlopende mogelijkheden aanbieden, maar ook 
openbare voorzieningen, zoals outdoor-fitness. 
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 Jongeren gaan uit. Dit kan in een jeugdsoos, maar ook de horeca speelt in op de 
behoefte van jongeren. De horeca kent geen vaste sluitingstijden. 

 

 De gemeente faciliteert en maakt het mogelijk, dat er voor en door jongeren 
evenementen worden georganiseerd. 

 

 Jonge startende ondernemers kunnen terecht in een bedrijfsverzamelgebouw. Zij 
kunnen ondersteuning krijgen vanuit de gemeente, maar ook van andere 
ondernemers, ondernemersverenigingen of industriekring. 

 

 Door middel van stageplekken en bijbaantjes doen jongeren werkervaring op en 
verdienen ze een zakcentje. De gemeente voert hierbij zelf een actief beleid. 

 

3.4 …Waar iedereen goede zorg krijgt  
 

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, 
staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.  
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die 
ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij 
mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  
 

 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet 
voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de 
gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het 
aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels 
en in jouw belang meedenkt.  

 

 We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 
mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 
mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Hierbij 
maakt de gemeente gebruik van de zogeheten “Mantelzorgwaardering” en 
mogelijkheden van respijtzorg. 

 

 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke 
mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage. 

 

  3.5 …Waar ruimte is voor sport  
 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van 
sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.  
 

 Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van gemeentelijke 
sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, 
maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.  

 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van 
buurtsportcoaches.  
 

 Wij vinden dat de gemeente een voortrekkersrol moet gaan vervullen in het 
stimuleren van een gezonde leefstijl. Dit kan door bijvoorbeeld educatie op school 
of begeleiding op de sportclub. Openbare en vrij toegankelijk sporttoestellen (b.v. 
outdoor fitness) kunnen daarbij een welkome aanvulling zijn.  

 

3.6 …Waar aandacht is voor kunst en cultuur  
 

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

 

 Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de 
geschiedenis en cultuur van Westerwolde kennen. Wij vinden het belangrijk om ons 
cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen 
zoals de Sinterklaas-intocht, carnaval, paasbulten en carbid schieten. 

 

 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. 
Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie.  Daarbij is ook aandacht voor 
de Groningse/Westerwoldse cultuur en geschiedenis.  

 

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

 

3.7 …En waar nieuwkomers zich aanpassen  
 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar 
als het veilig is dan stimuleren wij hen om terug te gaan naar hun thuisland.  
 

 Nieuwkomers in Westerwolde passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de 
Nederlandse taal verplicht leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan 
werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verplichte 
verantwoordelijkheid van de nieuwkomer.  

 

 De AZC-locatie in Bellingwolde staat niet te lang leeg. Het gebouw en de omgeving 
worden onderhouden en verpaupering wordt tegengegaan. 

 

 Asielzoekers met een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen bij toewijzing van 
woonruimte geen voorkeursbehandeling ten opzichte van eigen inwoners. 

 

 Overlast veroorzakende asielzoekers worden vervolgd en bestraft. Asielzoekers met 
een strafblad gaan zo snel mogelijk het land uit. Ook voor afgewezen asielzoekers 
of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen 
niet en verleent hen geen opvang.  

 

 We willen een gebiedsverbod voor rovende, stelende en overlast gevende 
asielzoekers.  

 

 Asielzoekers uit de zogenaamde “veilige landen” gaan zo snel mogelijk de 
procedure in en verlaten daarna ons land. 

 

 Problemen met asielzoekers worden benoemd en niet verbloemd. Ook is er geen 
ruimte voor ontkenning en bagatelliseren. 

 

4. …Waar je je veilig voelt  

4.1 …Waar je je veilig voelt  
 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.  
 

 Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten 
moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt.   
 

 We willen blijvende aandacht voor de veiligheid in Ter Apel. Dat betekent o.a. een 
volwaardig politiebureau, dat 24 uur per dag bereikbaar is en zichtbaar blauw op 
straat. Er wordt direct opgeschaald, wanneer de situatie in Ter Apel daar 
aanleiding toe geeft. 

 

 Politierapportages m.b.t. Ter Apel zijn tijdig beschikbaar voor de raad. Deze 
rapportages zijn open en transparant en worden ook openbaar gemaakt. 
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 Cijfers uit de politierapportages zijn betrouwbaar. Verzamelaangiften van 
winkeldiefstal tellen niet als één aangifte.  

 

 De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit 
de enige mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te 
kaarten. Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen 
wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.  

 

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor 
initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.  

 

 Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van 
onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel 
dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een 
terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.  

 

 
 

4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt  
 

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

 De politie moet zichtbaar zijn op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen 
voegen daar iets extra’s aan toe. Buurtbewoners weten wie hun wijkagent is. 

 

 De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. 
De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige 
instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. 
Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal 
gezag. De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de 
mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en 
overlast te bestrijden 

 

 Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het 
gebruik van cameratoezicht en helmcamera’s. De huidige camera’s in het centrum 
van Ter Apel worden voorlopig gehandhaafd. 
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 De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden 
om drugspanden te sluiten.  

 

 Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. 
De gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage 
honden te muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar 
te verplichten tot een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich niet gedragen, kan 
de hond op grond van de gemeentewet in beslag genomen worden.  
We zijn geen voorstander van het heffen van hondenbelasting. 

5. …Waar de gemeente er voor ons is  

5.1 …Waar de gemeente dienstbaar en modern is  
 

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor 
ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor 
het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is 
vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo 
kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.  
 

 We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je 
niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen 
komen. Een nieuw ID-bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.  

 

 Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy 
van inwoners waarborgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om 
digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan. 

 

5.2 …Waar de overheid je niet in de weg zit  
 

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van 
belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van 
advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het 
leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat 
inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan b.v. via 
dorpsraden of plaatselijk belangen, maar ook direct richting individuele inwoners en 
ondernemingen.  
 

 De VVD wil een compacte, krachtige en zeer efficiënte overheid. De gemeente is de 
eerste ingang voor bewoners.  

 

 Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale 
opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente 
uitbesteden of samen met andere gemeenten of medeoverheden uitvoeren als 
daarmee voordeel wordt behaald.  

 

 De omgevingswet moet leiden tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. 
De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.  

 

 Schade die ontstaan is door de gaswinning zal vergoed moeten worden Dit geldt ook 
voor schade in de randgebieden. 

 

 Bij nieuwe initiatieven is de insteek van de gemeenst “ja, mits” in plaats van “nee, 
tenzij”. 
 

5.3 …En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld 

omgaat  
 

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

 We streven naar lage lasten voor inwoners en ondernemingen. Tarieven voor 
gemeentelijke belastingen zijn niet hoger dan noodzakelijk. Controle hierop is zeer 
gewenst. 

 

 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet 
acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager. Leges voor 
gesponsorde welzijnsorganisaties die een evenement organiseren moet worden 
afgeschaft. 

 

 Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt 
voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers 
gebruik van maken.  

 

 Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente 
een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele 
uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet 
worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. Alle gebudgetteerde posten 
moeten zijn voorzien van een oormerk. Overschotten gaan naar de algemene 
reserves. 

 

 Bij alle investeringen geldt, dat noodzaak gaat voor franje. In de gemeente 
Westerwolde hoeft dan ook geen nieuw gemeentehuis gebouwd te worden. 

 

 Gemeenteschuld door middel van leningen dient teruggedrongen te worden. 
Periodiek doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG.  

 

 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat een 
regel die eenmaal is ingevoerd het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan 
dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel die wordt ingevoerd, vast te 
leggen hoe lang deze geldig is. 
 

 
 


