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Inleiding 
 
Geachte kiezer, 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2022-2026 van de VVD Westerwolde. Over vele onderwerpen 
hebben wij onze visie omschreven. Het werk van een gemeente is dusdanig omvangrijk dat wij er 
hebben voor gekozen om niet alle onderwerpen op te nemen. In de komende raadsperiode mag u van 
ons verwachten dat wij het rechts-liberale- en Gronings nuchter geluid laten horen!  
Hier mag u ons aan houden. 
 
Onze jonge gemeente Westerwolde bestaat nog maar sinds 1 januari 2018 en is destijds ontstaan door 
de samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. In de eerste raadsperiode van haar 
bestaan zijn met name veel harmonisatie voorstellen gepasseerd, maar ook veel zaken zijn 
vooruitgeschoven. Daarnaast zijn veel zaken blijven liggen. Te pas en te onpas kwam het college met 
excuses als het niet aan de herindeling lag, dan lag het wel aan de decentralisaties en in de laatst 1,5 
jaar werd de coronacrisis als excuus gebruikt. Altijd wijzend naar een ander maar nooit de hand in eigen 
boezem steken. 
Dit college blonk niet uit qua ambitie, visie en doortastendheid. 
Daarom zal de gemeenteraad in de komende jaren nog voor tal van lastige keuzes staan; vaak zal het 
erom gaan de juiste balans te vinden tussen leefbaarheid en financiën. 
Een voorbeeld daarvan is het overdekt Zwembad van Parc Emslandermeer dat kort eleden is 
aangekocht. Dit zwembad zal verduurzaamd moeten worden en de onderhoudsachterstanden zullen 
ingelopen moeten worden. Een investering van vele tonnen. En dan te bedenken dat het besluit voor 
aankoop daags na het korten van een half miljoen euro op de WMO is gedaan. 
 
Een ander heet hangijzer was en is het nieuwe grondstoffenplan (afvalbeleid). Tot grote frustratie van 
de VVD fractie heeft de coalitie niet geluisterd naar de wensen van de inwoners, maar heeft zij stoïcijns 
aan de bewoners een dure variant opgedrongen. Wat ons betreft deze zaak zo snel mogelijk evalueren 
en kijken naar een goed en vooral goedkoper alternatief.  
 
Voor de VVD Westerwolde staat de veiligheid voorop. Het is één van de kerntaken van de overheid. 
Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den bozen en ook de dagelijkse rit naar 
werk, school of sport moet veilig zijn. 
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. De 
overheid heeft vooral een regie voerende taak en maakt afspraken met onder meer de politie.  
VVD Westerwolde wil dat er streng en duidelijk wordt opgetreden tegen diegenen die zich niet aan de 
regels houdt! 
Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten ongestoord hun werk kunnen 
doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of anderszins hinderen in 
hun werk. 
 
VVD Westerwolde wil het allerbeste voor Westerwolde én al haar inwoners.  
Op de politieke barometer is VVD Westerwolde de enige fractie rechts van het midden. Wij zullen ons 
blijven profileren o.a. op bedrijvigheid, bereikbaarheid, financiën én vooral veiligheid. Wij willen niet 
avond aan avond filosoferen over punten en komma’s maar de mouwen opstropen, schouders eronder 
en doen! 
Onze kandidaten beschikken allemaal over Groningse nuchterheid en wij gaan niet mee in de waan 
van de dag met betrekking tot politieke correctheid. 
 
Wij gaan voor duidelijke en constructieve inbreng. De snelheid van initiatief tot besluit moet fors 
omhoog. Voor inwoners en ondernemers is er niets frustrerender dan het niet weten waar hij aan toe 
is. 
Wat ons betreft komt er ook een versimpelparagraaf: wat hebben we echt nodig aan regels en wat is 
overbodig. 
 
Kortom: Westerwolde kan niet zonder de VVD in de coalitie! 
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Kandidaten  
 

1 Klaas Buigel 
Ik woon in Ter Apel en ben werkzaam als boekhouder daarnaast 
penningmeester van de St. Op-Stapbus. Binnen de VVD heb ik 
diverse bestuursfuncties vervuld. Sinds 2018 raadslid en daarvoor 
8 jaar commissielid. 
In de komende raadsperiode ga ik streven naar de laagste 
gemeentelijke belastingen, zorgen dat onze inwoners veilig over 
straat kunnen en behoud van voorzieningen. 

 

2 Richard ter Veen 
Mijn naam is Richard ter Veen, 52 jaar, wonende te Ter Apelkanaal 
en begeleider van verstandelijk gehandicapten. Voormalig VVD 
raadslid van de gemeente Vlagtwedde en nu commissielid in de 
gemeente Westerwolde.  
Voor mij is Westerwolde een gemeente waar wonen, werken en 
leven mooi samengaan. Waar hardwerkende inwoners moeten 
kunnen ondernemen en de ruimte krijgen er iets moois van te 
maken. Waar we veilig over straat kunnen en waarin we met trots 
kunnen zeggen: 'Ik kom uit Westerwolde ’! 

 

3 Wilbert van der Splinter 
Sinds 22 jaar woon ik in Oost-Groningen in Bellingwolde nu. Als 
ondernemer vind ik de VVD de enige redelijke partij op rechts! 
Redelijk rechts is het devies! Als sociaal bewogen ondernemer en 
part time onderwijzer (dan hoor je wat er maatschappelijk speelt) 
vind ik het belangrijk om uit te dragen dat iedereen verantwoordelijk 
is voor zijn of haar eigen toekomst. Wie dat niet kan, moet 
ruimhartig worden ondersteund. Wij gaan voor betaalbare 
woningen voor onze jongeren en ouderen, een veilige 
leefomgeving en een goed ondernemersklimaat. 

 

4 Paul Timmermans 
Sinds 2010 ben ik raadslid in Vlagtwedde en later in Westerwolde. 
Tot aan mijn pensionering in 2020 was ik als justitiemedewerker 
bezig om vreemdelingen, zowel uitgeprocedeerde asielzoekers al 
illegalen, na een strafrechtelijke veroordeling uit te zetten naar hun 
land. Op deze manier heb ik meegeholpen Nederland een stukje 
veiliger te maken. Daarom gaat de veiligheid in Ter Apel mij 
zeer  aan het hard. 
Sinds 2015 maak ik mij met de VVD in de Gemeenteraad hard voor 
de terugkeer van een 24/7 (=volwaardig) politiebureau in Ter Apel. 
Met een 24/7 politiebureau in Ter Apel zal de aanwezigheid van 
een adequate politiezorg in heel Westerwolde beter geregeld zijn 
voor bewoners en ondernemers, dus zeker ook voor de winkeliers. 
De terugkeer is sinds ongeveer een jaar toegezegd door de 
politiebaas in Groningen-stad. Het oude bureau gaat verbouwd 
worden om te voldoen aan de Arbo eisen. 
  
De VVD is een Partij die staat voor recht en orde en ik ben 
verheugd dat ik ook hier mag helpen Nederland een stukje veiliger 
te maken. 
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5 Waalke Waalkens  
Mijn naam is Waalke Waalkens, 53 jaar en woonachtig op een 
akkerbouwbedrijf in Blijham. Getrouwd en vader van 3 dochters. 
Naast akkerbouwer ben ik als zzp’er werkzaam bij Cosun Beet 
Company. 
Mijn speerpunten zijn:  

• ondernemerschap, bedrijven voldoende ruimte en vrijheid 
geven om verantwoord te kunnen ondernemen,  

• een leefbaar platteland met behoud van voldoende 
voorzieningen,  

• veiligheid: het creëren en waarborgen van een veilige 
woon- en leefomgeving. 

 

 

6 David Bakker 
Werkzaam als sportschoolhouder en fysiotherapeut. Naast mijn 
werk ben ik reservist bij de Koninklijke Landmacht, vrijwilliger bij de 
brandweer van Ter Apel en atletiektrainer. 
Ik vindt het belangrijk dat de jeugd van Westerwolde hier kan 
blijven wonen in betaalbare en beschikbare woningen en het 
tegengaan van de bewegingsarmoede  
 

 

7 Abel Noordhoff 
Woonachtig als AOW boer in het mooie buitengebied van 
Bellingwolde steun ik het  VVD  beleid in onze gemeente. 
Nuchter, doelgericht en zo weinig mogelijk poespas. Wars van 
beklemmende regelgeving. 
  

8 Roald de Haan 
 
 
 
 

 

9 Derk Sibolt Hovinga 

 
10 Alain Veldkamp 

 
11 Peter Erdman 
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AFVAL 
VVD Westerwolde wil een betaalbaar en servicegericht afval inzamelsysteem. Het in 2021 ingevoerde 
systeem had dan ook niet onze voorkeur (wij hebben hier tegen gestemd). Aan het contract met Omrin 
zit de gemeente nog minimaal 4 jaar vast. Dat wil zeggen dat we komende jaren moeten doorgaan met 
na scheiding en wat ons betreft gaan we het PMD afval niet separaat inzamelen. De kosten zijn heel 
fors en overlast rond de PMD-verzamelcontainers was voor iedereen ergerlijk. 

Menigeen denkt dat na scheiding niet milieuvriendelijk en duurzaam is, echter de techniek is inmiddels 
zo geavanceerd dat na scheiding geen verschil maakt met voorscheiding.  

Een aanbesteding dient in tegenstelling tot de huidige aanbieder open en transparant te zijn, dit zal ook 
de kosten drukken. 

Wij willen verrommeling op straat voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, illegale dumping, rotzooi rond 
containers, graffiti of andere overlast wordt snel aangepakt. Waar mogelijk worden de kosten verhaald 
op de veroorzaker(s).  

Westerwolde: 
- waar de vervuiler betaalt; 
- waar een ongecompliceerd inzamelsysteem is; 
- waar we stoppen met de PMD inzamel-pilots; 
- waar we 2 milieustraten hebben, één in Vriescheloo en één in Ter Apel; 
- waar we de kosten proberen laag te houden. 
 

ASIELCOMPLEX TER APEL 
VVD Westerwolde wil haar verantwoordelijkheid blijven nemen als het gaat om het asielcomplex in Ter 
Apel; dit complex is geen regulier AZC maar is een aanmeld- en vertreklocatie, aangevuld met een 
gevangenis voor vreemdelingen zonder verblijfsstatus. Daarnaast heeft deze voorziening een sterke 
economische meerwaarde voor de regio, met name voor de honderden medewerkers die er werkzaam 
zijn. Qua lokale inkoop kan er nog het e.e.a. verbeterd worden, hiervoor zullen wij ons dan ook inzetten.  

Het asielcomplex heeft echter ook een grote keerzijde; namelijk de overlast veroorzakende veilige-
landers. De overlast moet adequaat aangepakt worden. VVD Westerwolde vindt dat de druk op de 
gemeenschap zo groot, is dat alle veilige-landers elders zouden moeten worden ondergebracht. 

Westerwolde: 
- waar winkeliers worden gecompenseerd voor schade als gevolg van winkeldiefstallen; 
- waar een actief toezicht aanwezig is met camera’s, gebruik van whats-app groepen, 

buurttoezicht en politie al dan niet in burger; 
- waar winkelpersoneel veilig kan werken en zorgeloos naar huis kan gaan; 
- waar de echte asielzoeker welkom is; 
- waar er geen plaats is voor criminele asielzoekers, deze dienen na een vergrijp onmiddellijk 

overgeplaatst te worden naar een opvang elders (HTL); 
- waar voor Ter Apel extra middelen beschikbaar blijven om het draagvlak te behouden; 
- waar we het maximum aantal asielzoekers op 2000 houden;  
- waar op landelijk niveau zo snel mogelijk wordt overgegaan op een asielbeleid naar Deens 

voorbeeld. 
- waar geen ruimte voor een tweede opvanglocatie is. 
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BEDRIJVIGHEID & ECONOMIE 
VVD Westerwolde wil een gezonde economische toekomst. Een gemeente die zijn ondernemende 
inwoners ondersteunt en faciliteert. Het zijn de ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en 
innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor. De gemeente stimuleert 
ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven.  

Wij vinden dat bij de totstandkoming van de Omgevingswet de nadruk moet liggen op het tegengaan 
van overbodige of te handhaven regels.  
De gemeente zal ondernemers maximaal één aanslag per jaar sturen waarop alle lokale lasten staan 
vermeld. 
De gemeente waakt over de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, dit doen we 
uiteraard samen met onderwijsinstellingen en ondernemers. Ons economisch beleid richt zich op het 
creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en het vergroten van de werkgelegenheid. 
 
Westerwolders werken steeds vaker over de grens. We willen blijven investeren in de samenwerking 
met ketenpartners door te ondersteunen met taallessen en regelgeving. 
 
Een goede bereikbaarheid is cruciaal om het vestigingsklimaat in Westerwolde te verbeteren. Wij zetten 
ons daarom in voor de realisatie van de Nedersaksenlijn met een station in Ter Apel. 
 
De traditionele Westerwoldse economische pijlers landbouw, industrie en recreatie/toerisme blijven 
onze aandacht houden. Wij zien kansen voor versterking van recreatie en toerisme, in deze sectoren 
willen we dan ook extra investeren. 
Het propageren van ons ondernemersloket, waarmee de gemeente ondernemers en bedrijven 
ondersteunt bij o.a. klachten en vergunningsaanvragen.  
We stimuleren en ondersteunen startups, want daarin valt nog veel te verbeteren. 
De snelst mogelijke internetverbinding, die betaalbaar en betrouwbaar is, vergroot de 
ondernemerskansen ook.   
 
Een aantrekkelijk winkelcentrum in Ter Apel waarin blijvend geïnvesteerd wordt, is van toegevoegde 
waarde voor inwoners en trekt mensen van buitenaf aan. 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 het verplaatsen van de fietsenstalling, het aanleggen van ondergrondse afvalcontainers 
en het herinrichten van de parkeerplaats. 
 
Westerwolde: 

- waar we ondernemers de ruimte geven; 
- waar we starters stimuleren; 
- waar minder regels zijn; 
- waar we woon-werklocaties nabij goede ontsluitingswegen gaan ontwikkelen; 
- waar we goed samenwerken met Duitse werkgevers 
- waar ondernemers 1 aanslag per jaar krijgen voor alle lokale lasten; 
- waar de gemeente binnen 30 dagen zijn rekeningen aan de ondernemers betaalt; 
- waar we trots zijn op onze ondernemers, waar we de besten periodiek in het zonnetje willen 

zetten; 
- waar de gemeente zoveel mogelijk lokaal en regionaal aankoopt; 
- waar winkels ook op zondag open mogen. 
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BEREIKBAARHEID  
VVD Westerwolde wil een goede infrastructuur en acht deze van levensbelang voor de gemeentelijke 
economie. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.   

Wij vinden dat het wegennet zo moet worden ingericht, dat de doorstroming van het verkeer optimaal 
is. De doorstroming wordt ook verbeterd door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te 
laten sluiten.  

De verkeersveiligheid wordt bevorderd door vooral in de buurt van scholen en met medewerking van 
relevante partners en ouders een veilige omgeving te creëren. Ook fietsers moeten prettig en veilig 
kunnen rijden. 

Wij zetten ons in voor de  realisatie van de spoorlijn Stadskanaal-Ter Apel-Emmen, de zogenoemde 
Nedersaksenlijn, uiteraard gaan we voor de variant met een station in Ter Apel. Deze spoorlijn is niet 
alleen van belang als aanvulling op het openbaar vervoer, maar ook in de toekomst van vitaal belang 
voor de lokale economie.  

Westerwolde: 
- waar iedereen zich veilig kan verplaatsen; 
- waar geen onnodige snelheidsbeperkingen zijn, 80 km/uur waar het kan en 60 waar het 

moet; 
- waar fietspaden breed en veilig zijn, ook voor E-bike gebruikers; 
- waar bij scholen en winkelcentra oplaadmogelijkheden zijn voor fietsen en auto’s; 
- waar bij schoolzones maatregelen worden genomen zodat kinderen hun school veilig 

bereiken, zoals oversteekplaatsen, smok-&-vot zones, parkeerplaatsen voor 
schoolpersoneel en vrije fietsroutes naar de school; 

- waar buurtbewoners mogen meedenken met de deskundigen over een veilige 
woonomgeving; 

- waar mindervaliden geen belemmeringen ondervinden; 
- waar voetpaden onkruidvrij zijn; 
- waar handhaving van de verkeersregels een middel is en geen doel; 
- waar geen betaald parkeren is; 
- waar (beveiligde) parkeerplaatsen voor vrachtwagens gecreëerd worden. 

  

BRANDWEER 
De VVD Westerwolde waardeert de tomeloze inzet van onze brandweervrijwilligers. We willen dat ze 
volledige ondersteuning krijgen bij de uitvoering van hun belangrijke taken. De afgelopen jaren hebben 
wij ons dan ook maximaal ingespannen bij de verzekeringsperikelen van onze vrijwilligers.   
Ook stellen we voor de brandweerkazerne in Ter Apel te verplaatsen uit het centrum naar een andere 
plek mogelijk tezamen met de ambulancedienst, aangezien ook de politie behoefte heeft aan meer 
ruimte in het pand aan de Molenweg. 
Onze inwoners moeten kunnen rekenen op een goede brandweerzorg, hierin is veiligheid nog 
belangrijker dan financiën. Regels vanuit de Veiligheidsregio Groningen mogen nooit de betrokkenheid 
van de brandweer(vrijwilligers) bij de plaatselijke samenleving in de weg staan. 
 
Westerwolde: 

- waar de brandweervrijwilligers volledig verzekerd zijn tegen calamiteiten; 
- waar overal toegang is tot voldoende bluswater; 
- waar we preventie goed faciliteren; 
- waar de kazerne Ter Apel verplaatst wordt naar de rand van het dorp, bij voorkeur op 

industrieterrein ‘t Heem; 
- waar we nauw samenwerken met de Drentse en Duitse collega’s; 
- waar we nieuwe brandweervoertuigen regionaal inkopen. 
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CITTASLOW 
VVD Westerwolde ziet deze filosofie niet langer als een meerwaarde voor de gemeente. Cittaslow 
begint een remmende term te krijgen die te pas en te onpas gebruikt wordt om nieuwe initiatieven of 
innovaties te belemmeren. Dan is er geen sprake meer van positieve promotie maar eerder van 
ontmoedigingsbeleid. 

Dit predicaat zou door inwoners omarmd en gedragen moeten worden, maar is naar ons idee meer een 
feestje voor de bestuurders om internationale bijeenkomsten te bezoeken. Wij zien dit als overbodige 
snoepreisjes. 

Cittaslow wordt te nadrukkelijk ingezet als promotietool waardoor onze andere unieke Westerwoldse 
sellingpoints op een tweede plaats lijken te komen. 

 

CULTUUR 
VVD Westerwolde vindt dat de gemeente Westerwolde een grote verantwoordelijkheid heeft voor het 
beheer en het doorgeven van de prachtige cultuurhistorie van onze streek. Ondanks de tomeloze inzet 
van vele vrijwilligers kunnen musea en andere culturele instellingen hun hoofd vaak maar nauwelijks 
boven water houden. Om echt toe te komen aan taken waarvoor deze instellingen dienen, moeten zij 
zich verzekerd weten van onvoorwaardelijke steun van de gemeente. De gemeente moet een 
betrouwbare gesprekspartner met een altijd luisterend oor voor alle culturele instellingen zijn en blijven. 
Veel inwoners en ondernemers van de gemeente Westerwolde zijn voor hun inkomen afhankelijk van 
het toerisme. Kunst en cultuur spelen daarbij een wezenlijke en belangrijke rol.  

Een wethouder van cultuur moet een proactieve opstelling hebben in het onderhouden van de 
contacten mét, en het monitoren ván alle culturele uitingen in deze gemeente. De afgelopen 
raadsperiode zijn besturen en directie van de musea in onze gemeente gefrustreerd geraakt omdat er 
is verzuimd uitvoering te geven aan de museumharmonisatie. Ook de langverwachte maar nooit 
gekomen cultuurnota en de museumkaart voor Westerwolde moet er nu eindelijk komen.  

Culturele evenementen, vesting Bourtange, de Wedder Burcht, het Klooster, museum de Oude Wolden, 
vesting Oudeschans, de Muziekschool, de Bibliotheek en het onderwijs zijn de belangrijke pijlers voor 
de cultuurbeleving. 
 
De subsidies dienen periodiek te worden beoordeeld aan de hand van nut, noodzaak en effectiviteit. 

Westerwolde: 

- waar een breed cultuuraanbod is; 
- waar iedereen toegang heeft tot muziekonderwijs; 
- waar cultuurorganisaties professioneel aangestuurd worden; 
- waar cultuur ook deels uit de markt wordt gefinancierd; 
- waar musea regionaal goed samenwerken; 
- waar subsidies geen eeuwigheidswaarde hebben. 
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DUURZAAMHEID 
VVD Westerwolde wil duurzaamheid stimuleren niet door te subsidiëren, maar door minder regels en 
eenvoudiger procedures. Wij zien duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het 
verhogen van economisch rendement. Bij een goede mix van energie is wat ons betreft kernenergie 
(bij voorkeur Thorium) onmisbaar. Ook als het minder waait en/of de zon minder fel schijnt willen we 
met z’n allen wel stroom hebben. In Azië worden veilige, aardbevingsbestendige, kleine en ook 
betaalbare reactors modulair in serie gebouwd en inmiddels wereldwijd geplaatst. Maar Nederland kiest 
er thans voor om deze sterk CO₂-reducerende optie niet te bespreken; onder leiding van linkse politici 
wordt Nederland veranderd in een windmolenhel en glaswoestijn. Ook de Noordzee zetten we vol, 
waardoor vissers alleen nog maar slalommend hun werk kunnen doen. En dan noemen we nog niet de 
afvalberg die dit op den duur veroorzaakt omdat windmolens en zonnepanelen niet recyclebaar zijn. 
Wij hopen dat deze discussie zo snel mogelijk in Den Haag begint! 

VVD Westerwolde wil dat inwoners inzicht krijgen in waar energie bespaard kan worden. Inwoners 
kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag, bij voorkeur met lokale partners.  

Qua zonneweides is naar onze mening het maximum wel bereikt. Wat ons betreft komen er alleen nog 
zonnepanelen bij op daken. 

Westerwolde: 
- waar energie geen exportproduct is; 
- waar inwoners wonen in een huis met een aangenaam klimaat; 
- waar we huiseigenaren stimuleren en faciliteren voor het verduurzamen en isoleren van hun 

woning; 
- waar geschikte daken gebruikt worden voor zonnepanelen en/of zonneboilers; 
- waar maximaal 800 ha aan zonneweides zijn (dit is thans vergund); 
- waar we voldoende openbare laadpalen hebben; 
- waar het duurzaamheidsfonds geen grabbelton is. 

 

FINANCIËN  
VVD Westerwolde wil streven naar de laagst mogelijke gemeentelijke lasten voor zijn inwoners en 
ondernemingen. Iedere euro die door de gemeente wordt uitgegeven is afkomstig uit belastinggeld van 
inwoners en ondernemers. Elk voorstel zullen wij beoordelen op nut en noodzaak maar ook op 
effectiviteit. Beleid dient efficiënt uitgevoerd te worden met zo min mogelijke bureaucratische 
rompslomp.  

Wij zijn tegen het doorschuiven van lasten en uitstellen van investeringen naar volgende raadsperiodes. 
Een voorbeeld hiervan zien we bij het bruggenonderhoud; het uitstellen van essentieel onderhoud leidt 
er toe dat de uiteindelijk noodzakelijke renovatie fors duurder uitvalt. 

De coalitie van Gemeentebelangen en PvdA heeft onlangs besloten, zonder goede financiële 
onderbouwing, om het overdekt zwembad van Parc Emslandermeer over te nemen. De consequenties 
hiervan zijn dat in de komende jaren er voor vele tonnen geïnvesteerd moet worden om alle 
onderhoudsachterstanden weg te werken en zullen er maatregelen getroffen moeten worden om dit 
zwembad te verduurzamen. 

Het is uiterst kwalijk dat de huidige coalitie van Gemeentebelangen en PvdA bij de harmonisatie van 
het beleid van Bellingwedde en Vlagtwedde structureel kozen voor de hoogste leges en de duurste 
tarieven. Wij zijn voor zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen.  
Het is niet acceptabel dat allerlei vermijdbare kosten worden afgewenteld op de inwoners.  
 
VVD Westerwolde wil met andere gemeenten samenwerken als daarmee voordelen te behalen zijn.  
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De Onroerend Zaak Belasting (OZB) is één van de inkomstenbronnen van de gemeente. De OZB-
lasten willen wij voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk houden. Echter, de gemeente 
Westerwolde staat in de komende jaren voor grote financiële uitdagingen op terreinen van 
onderwijshuisvesting, gemeentelijke gebouwen, openbaar onderhoud en duurzaamheid. Dat zal in vele 
gevallen geen makkelijke keuze zijn; hierbij zullen wij zoeken naar een goede balans tussen 
leefbaarheid en financiën. Een verdere verhoging van de OZB willen we met kracht voorkomen, alsook 
de ongelijkheid in de kostenstijging tussen particulieren en de zakelijke gebruikers. 
 
Westerwolde: 

- waar elk raadsvoorstel financieel kritisch wordt getoetst; 
- waar de komende raadsperiode de toeristenbelasting niet verhoogd wordt; 
- waar geen blaftaks wordt ingevoerd; 
- waar geen ruimte is voor precarioheffingen e.d. die onze ondernemers op kosten jagen; 
- waar gemeentelijke financiën alleen gebruikt worden voor de kerntaken; 
- waar de gemeente geen bank is, we lenen geen geld uit aan private partijen; 
- waar we verdere verhoging van de OZB met kracht willen voorkomen; 
- waar reserves niet gebruikt worden om een sluitende begroting te krijgen. 

 

JEUGDZORG  
VVD Westerwolde wil een ongecompliceerde toegang tot de jeugdzorg voor ouders en kinderen die 
problemen ervaren. Vaak wordt het vragen om hulp als een hindernis ervaren. Daar waar hulp wenselijk 
en/of noodzakelijk is dient deze ook zonder bureaucratische rompslomp gegeven te worden. Binnen 
onze gemeente lopen al meerdere pilots zoals taak- en gebiedsgericht werken, praktijkondersteuner 
jeugd en gezin, indicatieloos werken en Wedde dat het lukt. Deze vormen van ondersteuning bij het 
vinden van de juiste hulp lijkt de zorg in kwaliteit én snelheid te bevorderen alsook de kosten van de 
specialistische zorg te beperken. 

Voor de gemeente Westerwolde is de jeugdzorg één van de grotere uitgaven. Daarom vinden wij het 
van belang dat er goed getoetst kan worden op nut en noodzaak van behandelingen, daarbij mogen 
ouders ook op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen worden.  

De inkoop gaat op dit moment via een Groninger samenwerkingsverband (Rigg). Wat ons betreft wordt 
de samenwerking en het inkoopbeleid van Rigg op zijn kwaliteit en doelmatigheid onderzocht. Wellicht 
een uitdaging voor de Rekenkamer. 

Westerwolde gaat er langzaam toe over om de basisjeugdzorgtaken over te hevelen in het voorliggend 
veld, hierdoor kan men effectiever werken. Dit is een regionale ontwikkeling, echter kiest het huidig 
bestuur voor een zachte landing. Wij zouden gaan voor een snellere overgang. Het lijkt erop dat dit op 
den duur een financiële besparing kan gaan opleveren.  

Westerwolde: 
- waar de geboden hulpverlening strak ingekocht wordt; 
- waar een budgetplafond wordt ingevoerd als middel tegen de steeds hoger oplopende 

uitgaven; 
- waar de kwaliteit als ook de financiële transparantie van hulpverleningsinstanties  

nauwlettend gemonitord worden; 
- waar basisjeugdzorgtaken overgeheveld worden in het voorliggend veld; 
- waar gezinnen snel goede hulp krijgen. 
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LANDBOUW 
VVD Westerwolde wil zich buitengewoon inzetten voor alle agrariërs in Westerwolde. Wij zijn trots op 
onze boeren; zij verdienen onze grote waardering, zonder hen geen brood, geen kaas, geen 
vleesvervanger, geen aardappel, geen groente of stukje vlees op tafel. Wij willen dat de agrarische 
sector zich kan blijven ontwikkelen en daarin zo min mogelijk gehinderd wordt. Daarnaast krijgen zij de 
ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, educatie, natuurbeheer of andere 
bedrijvigheid. 
 
Binnen de bestaande bouwblokken willen wij geen beperkingen opleggen. De gemeente dient 
constructief mee te denken aan de economische en bedrijfsmatige behoefte van de agrariër.  
 
Er is inmiddels 800 ha aan zonneparken gerealiseerd ofwel vergund; dit is wat ons betreft het maximale! 
Het is niet alleen een glaswoestijn in het landschap, maar deze trend zorgt er ook voor dat de 
toelevering aan Avebe, Cosun (voorheen Suiker Unie) en de melkfabrieken onder druk komen. 
 
Westerwolde: 

- waar we trots zijn op onze boeren; 
- waar we agrariërs de ruimte geven; 
- waar we geen extra regels invoeren voor landbouw; 
- waar we zonneparken begrenzen op 800 ha zodat geen landbouwgrond verloren gaat; 
- waar de toelevering van grondstoffen aan Avebe, Cosun, FrieslandCampina e.d. 

gewaarborgd blijft; 
- waar het onderwijs gestimuleerd wordt om boerderijen te bezoeken; 
- waar tijdens oogstwerkzaamheden ruilverkavelingswegen (i.v.m. verkeersveiligheid) mogen 

worden afgesloten; 
- waar Natura2000 gebied Lieftinghsbroek geen reden mag zijn om veehouders uit te kopen                     

of te onteigenen; 
- waar we de kringlooplandbouw en biologische landbouw aan de markt overlaten. 

 

LHBTI  
VVD Westerwolde vindt het niet meer dan normaal dat iedereen erbij hoort en vindt het vanzelfsprekend 
dat geaardheid daarbij geen enkele rol speelt! De groep mensen van de LHBTI-gemeenschap wordt 
zo langzamerhand als een beschermde diersoort behandeld.  

VVD Westerwolde ziet dan ook weinig in het speciale aandacht geven aan het “anders zijn”. Wel is de 
VVD Westerwolde voor het consequent optreden tegen mensen die groepen uitsluit op basis van hun 
geaardheid of welke vorm van vermeend anders zijn dan ook.  

VVD Westerwolde vindt geweld tegen LHBTI-ers in AZC’s onacceptabel. Het komt nu geregeld voor 
dat het slachtoffer overgeplaatst wordt naar een andere locatie in plaats van de daders. Wij eisen dat 
de daders direct overgeplaatst worden naar een HTL. En direct uitzetten als ze weigeren de 
Nederlandse normen en waarden te accepteren. 

Dat in het (basis) onderwijs ruimte is voor seksuele vorming vinden wij prima, echter hoeft dit wat ons 
betreft nog niet in de onderbouw van het basisonderwijs.  

Westerwolde: 
- waar iedereen zichzelf mag zijn; 
- waar niemand om wat voor reden dan ook gediscrimineerd mag worden; 
- waar we geen genderneutrale toiletten creëren, iedereen mag naar het toilet dat bij jezelf 

past; 
- waar geweld tegen LHBTI-ers in het Asielcomplex Ter Apel hard bestraft wordt; 
- waar ouderen als ze naar een verzorgingshuis gaan, niet terug de kast in moeten. 
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LOKAAL BESTUUR 
VVD Westerwolde wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is er voor 
zijn inwoners en niet andersom.  
Na het ontstaan van de gemeente Westerwolde op 1 januari 2018 was de grootste opgave om het 
beleid te harmoniseren. Dit is in onze optiek maar deels goed gegaan: bij leges altijd de duurste variant, 
visies waren visieloos, essentiële keuzes zijn meestal op de lange baan geschoven, oeverloos 
filosoferen over punten en komma’s, gebrek aan doortastendheid. Waar het kon hebben we constructief 
meegedacht, maar veel raadsvoorstellen hebben wij op inhoud en kwaliteit moeten afkeuren. 
Het toekomstige college van Westerwolde kan kennelijk niet zonder VVD, daar gaan we dus voor. 
VVD Westerwolde wil gaan voor daadkracht, mouwen opstropen en schouders eronder, keuzes maken 
en afhandelen. Nait soezen’ moar doun! 
 
De vergaderstukken van de gemeente moeten door belangstellenden moeiteloos leesbaar zijn en 
gemakkelijk gevonden worden. De gemeenteraad dient transparant te zijn in zijn handelen. Dit is thans 
nog onder de maat.  
 
VVD Westerwolde staat voor een dienstbare gemeente. Een digitaal loket dat 24 uur per dag open is, 
is voor de VVD vanzelfsprekend. Er kan meer geregeld worden door middel van digitale 
dienstverlening. Hoe mooi en servicegericht dit ook is voor de inwoners, menselijk contact moet ook 
altijd mogelijk blijven. Het klant contact centrum (KCC) van de gemeente moet tijdens kantooruren goed 
bereikbaar zijn. Inwoners moeten met hun vraag adequaat en snel geholpen worden. De diensten en 
producten die de gemeente aanbiedt hebben een scherpe prijs/kwaliteitverhouding.  
 
VVD Westerwolde heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Wij vinden dat inwoners zo veel 
mogelijk zelf over hun woonomgeving moeten kunnen meebeslissen. Wij zijn voorstander van wijk- en 
dorpsbudgetten.   
Bij onderwerpen met verstrekkende gevolgen is de inbreng van de burger belangrijk. Bij zaken in het 
sociale domein kan dat middels een participatieraad, bij andere onderwerpen middels 
inspraakavonden.  
Producten en diensten worden steeds vaker ook digitaal verzorgd, dus onze inwoners hoeven minder 
naar het gemeentehuis vaak alleen nog maar voor paspoort, ID kaart of rijbewijs. Deze service kan ook 
makkelijk opgevangen worden door alleen een servicepunt. 
De gemeente heeft ook een duurzaamheidsopgave; het decentraal werken, de corona crisis heeft dit 
bevorderd. Hierdoor is één ambtelijk en bestuurlijk gemeentehuis voldoende. 
Dit kan jaarlijks meerdere tonnen besparing opleveren. Wel met de voorwaarde dat er een goede 
nieuwe invulling gegeven kan worden aan het oude gebouw. 
 
Westerwolde: 

- waar er maximaal 3 fte wethouders zijn; 
- waar het bestuur dicht bij de inwoners staat; 
- waar de gemeente dienstbaar is naar zijn inwoners; 
- waar 1 gemeentehuis staat, aangevuld met een paar servicelocaties. 
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MANTELZORG 
VVD Westerwolde wil zijn dank uitspreken aan alle mantelzorgers; de meesten verrichten 
onophoudelijk zwaar werk om hun naasten alle liefde en zorg te geven.  

Wij vinden mantelzorg zeer waardevol voor onze samenleving. Het is iets waar we trots op zijn. 
Westerwolde geeft jaarlijks het Mantelzorgcompliment uit in de vorm van cadeaubonnen (4 stuks met 
een waarde van €25,-), dit willen we ook in de komende raadsperiode behouden.  
 
Het ontzien van mantelzorgers, de zogenoemde respijtzorg, wil onder leiding van de huidige coalitie 
van  Gemeentebelangen en PvdA maar niet vlotten, meer dan 2 jaar laat het beleid al op zich wachten. 
Voor VVD Westerwolde onacceptabel. Mede door de coronacrisis zijn de meeste mantelzorgers 
overbelast. Wij vinden dat het beleid voor respijtzorg hoge prioriteit heeft.  

Westerwolde: 
- waar de vervanging van de mantelzorg snel en eenvoudig geregeld wordt; 
- waar we mantelzorgers goed ondersteunen; 
- waar Welzijn Westerwolde mantelzorgers kan ondersteunen bij vragen of problemen; 
- waar mantelzorgers jaarlijks een compliment ontvangen. 

 

ONDERWIJS 
VVD Westerwolde wil dat alle kinderen toegang hebben tot goed onderwijs, dit legt de basis voor 
ontplooiing en het zelfstandig kunnen bouwen aan je toekomst. VVD Westerwolde wil het openbaar 
onderwijs toegankelijk houden voor alle inwoners. Daar waar de leerlingaantallen onder druk staan zal 
gekozen worden voor samenwerking; het multifunctioneel gebruik met maatschappelijke instellingen 
en het christelijk onderwijs willen wij stimuleren. 

VVD Westerwolde wil dat scholen zich primair concentreren op kwalitatief goed onderwijs, waarbij 
kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan. Hierbij moet naast aandacht voor zwakkere, 
zeker ook aandacht zijn voor excellente leerlingen, hoewel we beseffen dat dit vooral een 
rijksoverheidstaak is. 
 
Adequate signalering door professionals kunnen de ontwikkelkansen van jonge kinderen met een taal- 
en/of ontwikkelachterstand vergroot worden. De gemeente stimuleert daarom voorschoolse educatie 
en de samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs.  
 
Als een kind speciaal onderwijs volgt en daarvoor ver moet reizen, is het rechtvaardig dat de gemeente 
bijdraagt in de vervoerskosten. Op basis van de mobiliteitsbehoefte kunnen passende combinaties en 
vervoersarrangementen gerealiseerd worden.  
 

Westerwolde: 
- waar we kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel hebben; 
- waar goede begeleiding is voor zwakke, maar ook voor excellente leerlingen; 
- waar schoollogopedie wordt vergoed door de zorgverzekeraars; 
- waar iedereen gelijke kansen krijgt. 
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OPENBAAR VERVOER  
VVD Westerwolde wil dat er een op maat gesneden vervoerssysteem gerealiseerd wordt. Leerlingen, 
werknemers, shoppers etc.. moeten snel naar de nabijgelegen centrumplaatsen kunnen reizen. Niet 
alleen snelheid is van belang maar ook het gemakkelijk bereikbaar zijn van bestemmingen zoals 
scholen, stations en zorgcentra. Wij zijn geen voorstander van het vaak heen en weer laten rijden van 
grote bijna lege bussen. Dit kan opgelost worden door het vraaggericht inzetten van (buurt)busjes of 
taxi’s. Het project ANWB AutoMaatje dat door de gemeente wordt gefaciliteerd vinden wij een prima 
aanvulling op de vervoersbehoefte van onze inwoners. 

De spoorverbinding Stadskanaal-Emmen, de zogenaamde Nedersaksenlijn, is in onze optiek bittere 
noodzaak; uiteraard de variant met een station in Ter Apel. Onze regio heeft veel baat bij een snelle 
verbinding met Groningen, Zwolle, Almelo en verder. Wij zullen onze contacten in Den Haag hiervoor 
zo goed mogelijk gebruiken. 

Westerwolde: 
- waar buspassagiers veilig kunnen reizen zonder agressie en andere overlast; 
- waar iedereen betaalt voor het vervoer; 
- waar bussen op de hoofdlijnen kunnen rijden zonder last te hebben van verkeer remmende 

maatregelen (met uitzondering van situaties in de nabijheid van scholen, kindcentra en 
speelplaatsen); 

- waar bushaltes veilig én mindervalide vriendelijk aangelegd zijn; 
- waar bushaltes zijn in de nabijheid van scholen en winkelcentra. 

 

RECREATIE & TOERISME 
De VVD Westerwolde wil recreatie & toerisme stimuleren zodanig dat zowel eigen inwoners als 
(vakantie-) gasten daarvan profiteren. Niet gericht op massatoerisme maar op de speerpunten natuur, 
historie, wandel- en fietsrecreatie en (culturele) evenementen. Westerwolde heeft daartoe in de basis 
veel kwaliteit in huis maar dat dient te worden ontwikkeld.  De gemeente dient daarin een actievere 
coördinerende en stimulerende rol te spelen. Toeristenbelasting dient efficiënter te worden geïnd en 
als VVD Westerwolde vinden wij dat deze gelabeld moet worden aan extra recreatie- en toeristische 
voorzieningen (bijvoorbeeld wildobservatieposten langs wandelroutes, natuurspeelplaatsen, promotie 
e.d.). Liever nog schaffen we de toeristenbelasting af. Initiatieven voor culturele evenementen (als sterk 
verbindende activiteiten) moeten door de gemeente enthousiast worden ontvangen en gefaciliteerd. 
Wat betreft de gekozen promotionele samenwerking met omliggende gemeenten: als dit gaat leiden tot 
theoretische rapporten i.p.v. concrete resultaten, dan liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.  
 
Westerwolde: 

- waar de toeristenbelasting niet gebruikt wordt om de financiële gaten te dichten; 
- waar plaats is voor innovatie; 
- waar Westerwolde professioneel gepromoot wordt. 
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SPORT 
VVD Westerwolde wil dat sport voor iedereen toegankelijk is. Ook voor gezinnen die financieel minder 
draagkrachtig zijn of voor inwoners die een beperking hebben. Sporten draagt bij aan een gezonde 
levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. VVD Westerwolde wil sportverenigingen, 
scholen en buitenschoolse opvang nauw samen laten werken om de jeugd zoveel mogelijk te laten 
bewegen.  

VVD Westerwolde vindt het geen primaire taak voor de gemeente om accommodaties in stand te 
houden. De behoefte aan sportvoorzieningen moet komen vanuit de bevolking, vanuit de vraagkant. 
De gemeente kan vervolgens voorwaardenscheppend zijn. Privatisering van sportaccommodaties heeft 
onze voorkeur. 

Westerwolde:  
- waar schoolzwemmen weer ingevoerd wordt; 
- waar er ruimere en flexibele openingstijden zijn voor de buitenzwembaden; 
- waar we gaan onderzoeken of de zwembaden ook geprivatiseerd kunnen worden; 
- waar we outdoor fitness-plaatsen ontwikkelen;  
- waar inwoners met een beperking ook toegang hebben tot sport. 

 

VEILIGHEID  
VVD Westerwolde wil dat al onze inwoners zich veilig kunnen voelen, winkelpersoneel niet 
geïntimideerd wordt, dat we zonder angst de hond kunnen uitlaten of ’s avonds naar de zangvereniging 
kunnen gaan. 

In Ter Apel dient er een volwaardig politiebureau met een voltallige bemensing te zijn. Dit bureau 
voldoet op dit moment niet meer aan de eisen van deze tijd en is arbo technisch afgekeurd. Wij willen 
bij de verbouw de politie alle ruimte geven, dat naast de verhuizing van de notaris ook de brandweer 
beter zou kunnen verhuizen naar een nieuwe locatie aan de rand van het dorp. Dit komt de veiligheid 
weer ten goede aangezien brandweerwagen nu uit moeten rukken in een drukke plek in het centrum. 

De politie dient voor alle inwoners bereikbaar en aanspreekbaar te zijn, daar waar geen bureau dichtbij 
is kan de politie op huisbezoek gaan of een afspraak maken bij bijvoorbeeld een steunstee.  

Westerwolde: 

- waar de reguliere aanrijtijden voor politie, brandweer en ambulance gehaald worden; 
- waar de inwoners en ondernemers kunnen vertrouwen op de alertheid én waakzaamheid 

van de politie; 
- waar de politie zichtbaar op straat aanwezig is; 
- waar drugshandel aangepakt wordt en panden van waaruit gedeald wordt, worden gesloten. 

Dit geldt ook voor de panden waar drugs worden gefabriceerd; 
- waar criminelen en katvangers van internetfraude opgespoord worden; 
- waar op stalking en sexting snel geacteerd en vervolgd wordt; 
- waar kinderen op straat en in speeltuinen kunnen verblijven zonder lastig te worden gevallen 

door kwaadwilligen of door agressieve honden; 
- waar mogelijkheden van de wet BIBOP actief worden gebruikt; 
- waar ondernemers en inwoners zelf mee kunnen beslissen over de beveiliging van hun pand 

of straat. 
- waar met cameratoezicht in Ter Apel, bijvoorbeeld in het centrum, bij de toegangswegen 

naar het centrum toe en rondom bekende hangplekken. 
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VRIJWILLIGERSWERK 
VVD Westerwolde wil alle vrijwilligers complimenteren met hun onbaatzuchtige inzet. Zonder hen kan 
veel niet meer draaiend gehouden worden. Wij zijn van mening dat op dit moment de gemeente 
onvoldoende oog heeft voor vrijwilligers. Dit werk mag best meer gewaardeerd en ondersteund worden. 
Het is niet alleen prachtig om te zien hoe sommige maatschappelijke activiteiten tot stand komen, ook 
voor de vrijwilligers zelf is het gezondheid bevorderend, je leert nieuwe mensen kennen en het geeft 
een voldaan gevoel om iets voor anderen te kunnen betekenen.  

Westerwolde: 
- waar er meer aandacht is voor vrijwilligerswerk; 
- waar vrijwilligers periodiek in het zonnetje gezet worden; 
- waar het VIP (vrijwilligers informatie punt) beter gepromoot wordt. 

 

WERKGELEGENHEID 
VVD Westerwolde wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een 
betaalde baan. Uitkeringen zijn in beginsel altijd  tijdelijke voorzieningen. Alleen voor mensen die echt 
niet kunnen werken is er een langdurige ondersteuning.  

Afeer en WeDeKa verzorgen voor de gemeente de uitvoering van de wsw, het beschut werken, de 
participatiewet alsook de begeleiding van de mensen in het doelgroepenregister. WeDeKa is nog volop 
bezig om te reorganiseren; Afeer heeft zijn reorganisatie grotendeels achter de rug. Dit is destijds 
afgesproken in het akkoord van Westerlee. Wij vinden het nog steeds een gemiste kans dat WeDeKa 
niet is opgegaan in dit nieuwe werkbedrijf. Beide voorzieningen draaien met grote verliezen. Er moet 
wat betreft VVD Westerwolde kritisch naar deze constructie gekeken worden. 

Wij willen dit taboe graag doorbreken om alsnog te sturen op één organisatie, dit lijkt ons van belang 
voor de doelgroep maar ook voor een toekomstbestendig werkbedrijf. Dit zal op den duur ook 
kostenefficiënter zijn en beter en duidelijker voor de opdrachtgevers. 

Re-integratie is erop gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. VVD Westerwolde wil dat 
mensen die een uitkering ontvangen een tegenprestatie leveren terwijl de gemeente hen begeleidt naar 
een baan. Wie zijn re-integratie ernstig frustreert verliest de uitkering. 
 
Een goed opgeleide beroepsbevolking is van groot belang voor de lokale economie. De VVD vindt dat 
de gemeente samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven krachtig moet stimuleren. Het 
bedrijfsleven zou daartoe praktijklessen in het onderwijs kunnen verzorgen.  
De VVD vindt dat aantal en type stageplaatsen moet zijn afgestemd op de regionale vraag naar arbeid. 
Het VMBO en de ROC’s hebben een belangrijke rol in deze afstemming. 

Westerwolde: 
- waar een effectieve re-integratie is en een duurzame uitstroom zonder een draaideur; 
- waar iedereen die een uitkering ontvangt ook daarvoor een tegenprestatie levert; 
- waar ondernemers ook hun verantwoordelijkheid nemen door werkzoekenden met een 

rugzakje in dienst te nemen; 
- waar het onderwijs inspeelt op de behoeften van de werknemers; 
- waar we ondernemers faciliteren met het zoeken en aannemen van werknemers; 
- waar we werkzoekenden ondersteunen bij het vinden van een baan; 
- waar we elke mogelijkheid aangrijpen voor het creëren van banen. 
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WMO  
VVD Westerwolde wil liefdevolle zorg dichtbij huis. In eerste instantie gaan wij altijd uit van de eigen 
kracht van de mensen, hun netwerk en op zelfredzaamheid. Vaak kan men meer dan men voor mogelijk 
houdt. Mocht er echter toch hulp nodig zijn dan moet men altijd kunnen rekenen op de aanwezigheid 
van een fijnmazig sociaal netwerk. Niemand hoeft buiten de boot te vallen. 

Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan, met hulp die zo 
dichtbij huis mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt voor ons dagelijks 
leven. Zodat je in je eigen omgeving goed oud kunt worden. Een omgeving waarin je je buren 
gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje.  

Westerwolders blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen dorp wonen. We zetten daarom in op het 
realiseren van meer woningen die generatiebestendig zijn en woonvormen waar ouderen bij elkaar 
kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.  

Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het bijdraagt 
aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met woningbouwcorporaties om 
bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van 
nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een beperking. 
Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven 
passend is. 
 
Een veel voorkomend probleem bij ouderen is het gevoel van eenzaamheid, niet iedereen heeft een 
partner, familie of een vriendennetwerk. Diverse organisaties waaronder Welzijn Westerwolde 
organiseren tal van activiteiten om eenzame inwoners samen te brengen. Daarnaast faciliteert de 
gemeente de Stichting Op-StapBus deze brengt ouderen met elkaar in contact door uitstapjes naar 
winkels, musea en activiteiten te organiseren. 
 
Westerwolde: 

- waar zorg van goede kwaliteit is; 
- waar als thuis wonen niet langer gaat, er binnen 1 maand opvang beschikbaar moet zijn; 
- waar thuiszorg binnen 2 weken geregeld is; 
- waar medewerkers in de zorg en de huishoudelijke hulp een cao conform loon ontvangen; 
- waar het herbestemmen van garage of schuur voor aanleunwoning makkelijk geregeld 

wordt;  
- waar het opdelen van oude (bedrijfs)panden door de gemeente goed gefaciliteerd wordt. 
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WONEN 
VVD Westerwolde wil dat er meer gebouwd gaat worden in Westerwolde. Westerwolde heeft alle 
ingrediënten om een goede, behaaglijke en betaalbare woonomgeving te creëren. Een huis is een thuis. 
De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende 
woning kan vinden. Wij willen dat Westerwolders op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen 
vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is 
anders. Op dit moment is de woningnood in Westerwolde hoog. Wij vinden dat er 880 nieuwe huizen 
bijgebouwd moeten worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Het 
bouwtempo moet omhoog. 

Wij willen opnieuw de discussie starten over de huidige provinciale en regionale afspraken met 
betrekking tot woningbouw. De huidige afspraken bevorderen juist de krimp in onze regio.  
VVD Westerwolde wil dat de gemeente gaat werken aan een goed verdeelde woningvoorraad passend 
bij de vraag van inwoners. Er moet gelet worden op alle doelgroepen zoals starters, ouderen en 
alleenstaanden. Maar ook moet gewerkt worden aan creatieve nieuwe woonvormen zoals tiny houses 
en kangoeroewoningen. Zo helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een vertrouwde 
omgeving bij hun kinderen blijven wonen. Door herbestemming van panden, zoals leegstaande 
boerderijen, kunnen meerdere levensloopbestendige woningen worden gebouwd. Een blijverslening 
kan helpen om woningen aan te passen, zodat ouderen langer in hun woning kunnen blijven wonen. 

VVD Westerwolde benadrukt de behoefte aan betaalbare starterswoningen in de koopsector. De 
gemeente moet daarin een ambitieus en actief verkoopbeleid voeren met o.a. makelaars. De door ons 
geïnitieerde startersleningen moeten meer gepropageerd worden. 
 
Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepele procedures voor 
nieuwbouw. We verwachten alle medewerking van de provincie hierin.  

De taakstelling voor Acantus moet drastisch worden verhoogd. Acantus heeft in onze gemeente een 
grotere achterstand met betrekking tot nieuwe ontwikkeling, renovatie en het verduurzamen van de 
woningvoorraad ten opzichte van andere gemeenten. In het verleden is door Acantus meer gesloopt 
dan dat er naderhand is gebouwd. Dit is wat ons betreft onacceptabel. Mocht Acantus onvermurwbaar 
blijven, dan willen wij gaan samenwerken met een tweede woningbouwcoöperatie. 

Westerwolde:  
- waar het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen 

onze prioriteit heeft; 
- waar 880 woningen bijgebouwd worden; 
- waar ouderen ook door kunnen stromen naar een appartement of barrièrevrije woning; 
- waar strakke afspraken met Acantus worden gemaakt over verduurzamen, renoveren en 

nieuwbouw; 
- waar we stoppen met Libau (welstandscommissie); 
- waar het opdelen of herbestemmen van woningen/bedrijfspanden snel geregeld is; 
- waar statushouders (dit zijn migranten met een verblijfsvergunning) geen voorrang krijgen 

op sociale huurwoningen; 
- waar we de huisvestingstaakstelling voor statushouders halen door alternatieve en/of 

tijdelijke huisvesting. 
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SPEERPUNTEN: 
 
VVD gaat voor een Westerwolde: 
 

• Waar in alle woonkernen gebouwd mag worden 
Alleen door het snel aanwijzen en creëren van bouwlocaties kunnen we het woningtekort 
aanpakken, wij willen ruimte geven aan 880 woningen. 

 
• Waar we zorgen dat gemeentelijke belastingen laag blijven 

Iedere euro die door de gemeente wordt uitgegeven is afkomstig uit belastinggeld van 
inwoners en ondernemers. Hier dien je dus efficiënt mee om te gaan.  

• Waar iedereen zich veilig kan voelen 
Het is één van de kerntaken van de overheid. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, 
geweld en intimidatie is uit den boze. 

• Waar een volwaardig 24/7 politiebureau in Ter Apel is 
Als asielhoofdstad van Nederland met alle overlast is een 24/7 politiebureau niet alleen 
onmisbaar maar een vereiste.  

• Waar we ondernemers alle ruimte geven om zich verder te ontwikkelen  
Het zijn de ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het 
midden- en kleinbedrijf is de banenmotor in onze gemeente. Door ondernemers ruimte te 
geven kunnen wij het ondernemerschap het beste stimuleren.  

 
• Waar procedures eenvoudiger gemaakt worden 

Dit begint bij het maken van kortere en voorál begrijpelijke beleidsstukken maken.  
We willen een einde maken aan de papierwinkel rond de aanvraag van een vergunningen, 
alsook het inkorten van termijnen. Hiermee maken we een efficiencyslag en daarnaast 
besparen we geld. 

 
• Waar een gemeente goed communiceert met zijn inwoners 

Het gemeentebestuur is er voor zijn inwoners en niet andersom.  
Dat houdt in dat niet reageren op een melding van een inwoner onacceptabel is. 

 
• Waar we met het centrumplan Ter Apel aan de slag gaan 

Er in samenspraak met alle belanghebbenden er voor zorgen dat het centrum vitaal blijft. 

• Waar scholing, zorg, welzijn en sport goed op orde blijven 
Deze basistaken van de gemeente willen we blijven faciliteren en behouden. 

• Waar we investeren in toerisme en professioneel promoten 
Zodanig dat zowel eigen inwoners als (vakantie-) gasten daarvan profiteren. Niet gericht op 
massatoerisme maar op de speerpunten natuur, historie, wandel- en fietsrecreatie en 
culturele) evenementen. 

• Waar we geen landbouwgrond meer opofferen aan natuur en zonneparken 
Om de toelevering aan Avebe en Cosun te kunnen blijven waarborgen. 

 


