Durf te dromen en te doen

2018-2022
Beknopt programma

DE WOLDEN

Aan de inwoners van De Wolden
Geachte lezers,
Op 21 maart 2018 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats in onze gemeente De
Wolden. De uitslag van die verkiezingen bepaalt de koers van het gemeentelijk beleid voor
de komende vier jaar. Dit programma is geschreven zodat u een goed beeld kunt krijgen
van waar GroenLinks in onze gemeente voor staat. We hebben ervoor gekozen een
programma op hoofdlijnen te schrijven. In een gemeenteraad worden bij elk besluit de
argumenten van alle leden gedeeld en gewogen voordat er uiteindelijk gestemd wordt. We
weten nu natuurlijk nog niet wat er allemaal aan de orde zal komen. Vandaar dat we ons
in dit pamflet beperken tot hoofdlijnen en uitgangspunten die voor ons bepalend zijn bij
onze afwegingen. Uw stem op 21 maart bepaalt mee of ons geluid in onze gemeente te
horen zal zijn en hoeveel gewicht onze standpunten zullen hebben bij de besluitvorming.
Uiteraard zijn er ook onderwerpen waarvan we nu al weten dat we ze zullen inbrengen in
de gemeenteraadsvergadering.
Aan de titel voorop dit programma kunt u al aflezen dat GroenLinks een partij is met
idealen. Wij denken dat dat hard nodig is in een tijd waarin de wereld aan veel
veranderingen onderhevig is en waarin vele mensen deze als bedreigend ervaren. Wij
geloven in onze idealen en we zijn dus principiële, maar niet naïeve optimisten. Wij
geloven in argumenten en niet in populistische leuzen. Er zijn grote stappen nodig, maar
zonder draagvlak onder de mensen kan het niet. We dagen u daarom uit om niet alleen
uiting te geven aan uw betrokkenheid door (liefst op ons) te stemmen op 21 maart, maar
ook waar het kan uw betrokkenheid te tonen, ook met wat er in onze gemeente De Wolden
aan idealen kan worden gerealiseerd. Want een ding is zeker, van de politiek alleen kan
het niet komen!

Namens de leden van GroenLinks,
Taco Overvliet
(voorzitter GroenLinks De Wolden)
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NAAR EEN DUURZAAM EN GROEN DE WOLDEN
Het zal niemand verbazen dat wij zeer ambitieus zijn wat betreft de bijdrage die ook onze gemeente
zal moeten leveren aan de noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving. Wij zien dit ook als
een belangrijke taak voor een gemeentelijke overheid. Omdat deze dicht bij de mensen staat, is er
een grote verantwoordelijkheid. Zij kan het draagvlak versterken voor de maatregelen die nodig zijn
voor de mondiale beheersing van het klimaat en het behoud van de biodiversiteit van de natuur. Een
versnelling is nodig ten opzichte van bestaande plannen. Het gebruik van groene energie moet
worden bevorderd bij zowel particulieren als bij bedrijven. Hierbij kan de gemeente aansluiten bij
lokale initiatieven als de energie-cooperatie “Reestdal Energie”. Dit kan o.a. door zelf hierbij het
goede voorbeeld geven en door samen te werken bij de realisering van de lokale opwekking en
afname van groene energie in de vorm van gebruik van zon en wind als energiebron en de besparing
van onnodige energieverspilling. In de gemeente De Wolden zijn op dit moment al verschillende
goede initiatieven in een aantal dorpen zoals Ansen, Ruinerwold en Koekangerveld. Deze verdienen
de steun van de gemeente.
Uiteraard zal onze gemeente geen medewerking meer verlenen aan gaswinning op het terrein van
onze gemeente omdat er goede alternatieven zijn. Ook kan sociaal beleid gevoerd worden door
isolatiemaatregelen in de sociale woningbouw. We kunnen hierbij een initiërende en coördinerende
rol spelen door ervoor te zorgen dat ook iedereen hieraan mee kan doen.
Bij nieuwbouw kan en moet de gemeente eisen stellen aan de woningen: alleen duurzaam bouwen
zonder gasaansluiting. Energieneutrale woningen. Er komt een gemeentelijk plan met tijdpad
voor de verduurzaming van alle woningen en bedrijven in onze gemeente.

!
Dat tijdspad geeft concreet aan welke plannen de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Ook bij
verbouwingen moet per direct maximaal worden ingezet op het beperken van het gebruik van
fossiele brandstoffen en de inzet van duurzame energiebronnen als zon, wind, aardwarmte en
biomassa.
Om de hoeveelheid onbruikbaar restafval te beperken voert de gemeente een systeem in van
afvalheffing op restafval per gewicht. Daarbij moet goed gekeken worden naar een systeem
hiervoor waarbij de opbrengst van de herbruikbare afvalstromen ook daadwerkelijk hergebruikt
kunnen worden. Bij te maken beleidskeuzes op dit terrein, gebruiken we de principes van de
circulaire economie waarbij (toekomstig) afval gebruikt kan worden als nieuwe grondstof voor
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producten. Het moet mogelijk zijn om bijvoorbeeld bergafval te vergisten in plaats van te
verbranden in Wijster.
De gemeente De Wolden kan en moet bijdragen aan de noodzakelijke transitie naar verbouw en
gebruik van duurzaam voedsel. In navolging van de gemeente Ede pleit GroenLinks voor een
portefeuille voor Duurzaam Voedsel en Landbouw. De gemeente ondersteunt initiatieven voor het
creëren van een “Voedselbos” waarin voedselproductie en natuur samen opgaan.
Geprobeerd moet worden om ook agrariërs te blijven te betrekken bij het natuurbeheer op
voorwaarde dat er ook daadwerkelijk resultaatgericht wordt gewerkt aan natuur-inclusieve
landbouw. Alle maatregelen dienen te worden genomen om de biodiversiteit in de gemeente
maximaal te behouden. In de beekdalen, zoals die van de Reest en de Ruiner Aa mag alleen nog
maar duurzame landbouw plaatsvinden, zodat meststoffen en bestrijdingsmiddelen (o.a. door
klimaatverandering: extreme regenbuien) niet langer meer in grond en oppervlaktewater
terechtkomen. Ook de lichtverontreiniging moet worden teruggedrongen. GroenLinks is tegen
giftige bollenvelden en voor meer biologische landbouw in onze gemeente. De Wolden stimuleert
het elektrisch rijden in onze gemeente door het aanleggen van elektrische oplaadpunten zowel voor
fietsen als voor auto’s en vrachtwagens.
GroenLinks wil dat de natuur meer aandacht krijgt in het gemeentelijk beleid. De natuur is ook
belangrijk voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in De Wolden. GroenLinks wil dat
maatregelen uit de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) die zijn geschrapt tijdens bezuinigingen
door de provincie alsnog worden uitgevoerd met de daarbij behorende aankopen van gronden. De
inkomsten uit de toeristenbelastingbelasting kunnen hiervoor, en voor andere natuurdoelen, worden
aangewend. De aanwezigheid van natuur is immers de grootste attractie voor toeristen in onze
gemeente.Ten slotte is GroenLinks van mening dat het vergunningvrij kappen van bomen dient te
worden teruggedraaid. Dit, in het kader van het belang van natuurbehoud.
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NAAR EEN SOCIAAL DE WOLDEN
GroenLinks streeft naar een samenleving die mensen met elkaar verbindt en niet uit elkaar drijft.
Bij elk beleidsterrein moet de gemeente zich afvragen welke mogelijkheden er zijn om het beleid
met de mensen en organisaties die dit betreft vorm te geven. Daarbij moeten we blijven zoeken naar
nieuwe effectieve mogelijkheden van burgerparticipatie, ook bij bredere (niet-lokale)
beleidsterreinen als energietransitie en natuurbeleid.
GroenLinks is voorstander van deelname aan de pilot “basisinkomen voor uitkeringsgerechtigden”.
Alle inwoners die dat nodig hebben krijgen passende ondersteuning om de kans op werk te
vergroten. Dit geldt, naast betaald werk, ook voor vrijwilligerswerk en mantelzorg.
Bij het aantrekken van bedrijven ligt prioriteit bij het werven van bedrijven met duurzame
werkgelegenheid. Dit betreft zowel ongeschoold werk als hoog geschoold en innovatief werk en
voor bedrijven die ook bereid zijn statushouders in dienst te nemen. Dit kan wellicht door een
korting te geven bij de verkoop van bedrijfsterrein en/of gemeentelijke heffingen.
Speciale aandacht vraagt de situatie van jongeren zonder werk. Het betreft op dit moment geen
groot aantal, maar des temeer reden om hier bovenop te zitten door elke jongere te koppelen aan
een vrijwilliger-(job)coach. Wij denken dat hiervoor in onze gemeente voldoende animo voor is.
Er is aandacht voor het bestrijden van armoede in onze gemeente. Daarvoor dient een goed
vangnet te zijn voor mensen met ondraaglijke schulden. Begeleiding en hulp bij schuldsanering is
nodig.
GroenLinks vindt het van belang dat ook de functie van Sociale Ombudsvrouw/man behouden
blijft.
Vluchtelingen die in onze gemeente komen zijn welkom en alles wordt uit de kast gehaald om
hen, met behulp van vrijwilligers, zo snel mogelijk te laten integreren.
Gemeentelijke lasten worden geheven zo veel mogelijk naar draagkracht.
De gemeente ondersteunt de kleinschalige zorgvoorzieningen in onze gemeente waar dat kan.
De gemeente draagt uiteraard zorg voor veilige en goed-onderhouden fiets- en voetpaden en veilige
buitenwegen.
De gemeente organiseert in overleg met de dorpsverenigingen jaarlijks met oud-en-nieuw een
professioneel vuurwerk in elk dorp of laat dit organiseren door de lokale initiatieven die daarvoor
een budget krijgen. Dit, om daarnaast te komen tot vuurwerkvrije gebieden.
GroenLinks vindt samenwerking tussen het openbaar en bijzonder onderwijs belangrijk en
vindt het wenselijk dat sport- en cultuuronderwijs gegeven kan worden door vakdocenten.
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PROGRESSIEVE SAMENWERKING
Erik Verheijen was de afgelopen periode onze zeer gewaardeerde vertegenwoordiger in de
gemeenteraad. Hij heeft daarbij gekozen voor een positief-kritische houding ten opzichte van het
beleid van het College van B&W. Ondanks de verschillen zijn er ook overeenkomsten met andere
partijen en we hebben dan ook steeds gezocht naar samenwerking op inhoud met alle andere
partijen in de gemeenteraad, of ze nu ook in de oppositie zaten, dan wel vertegenwoordigd waren in
het college.
GroenLinks heeft besloten om de nieuwe periode in te gaan met de ambitie om te gaan
samenwerken met de progressieve partijen die sterke ambities hebben op sociaal en groen gebied
om samen het ambitieniveau van onze gemeente te verhogen.
Onze inzet daarbij is om te bezien of die samenwerking er toe kan leiden dat we bij een volgende
gemeenteraadsverkiezing wellicht met 1 lijst kunnen komen voor Progressief De Wolden. De tijd is
wat ons betreft rijp om de onderlinge verschillen ondergeschikt te maken aan de gezamenlijke
progressieve ambitie.
Vanzelfsprekend willen we ook graag samenwerken met andere partijen om onze idealen te
verwezenlijken.
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De verkiezingslijst van GroenLinks De Wolden voor de
gemeenteraadsverkiezing van woensdag 21 maart 2018
1

Verheijen, E.M.M. (Erik)

Zuidwolde
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Blanksma, K.N. (Klaas)

Zuidwolde
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Berghuis, I.H. (Imke)

Zuidwolde
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Fleurke, E.M. (Else)

De Wijk
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Veldboom, C (Corrie)

Zuidwolde
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Velema, P.J.G. (Dieneke)

De Wijk
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Moes, N.A. (Nicolette)

Ruinen
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Verburg, J. (Joop)

Zuidwolde

9

Pieterson, E.E. (Emmy)

Ruinen

!
Klaas, Imke en Erik

