Verkiezingsprogramma
2018 - 2022
ChristenUnie Veendam

Beste lezer,
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Veendam voor de
periode 2018 – 2022. Hierin geven we een aantal punten weer die wij
belangrijk vinden voor Veendam in de komende jaren.
De titel die wij gekozen hebben voor het programma is: “Zoek verbinding”.
Door verbinding te zoeken, willen wij de partijnaam (Unie) vormgeven. Hoe
doen we dat?
Wij geloven dat wij ons door Jezus Christus verbonden mogen weten met God
en in naastenliefde ons verbonden mogen weten met elkaar.
De ChristenUnie ziet het als haar taak om deze verbinding te stimuleren en we
hebben hierin de afgelopen raadsperiode een schakel mogen zijn.
Zo heeft de ChristenUnie bij het vormen van een nieuw college in 2014 een
verbindende factor mogen zijn.
Voor de goede bestuurbaarheid was het belangrijk een realistisch aantal
wethouders aan te houden, te weten vier.
De ChristenUnie heeft als kleinste partij er zelf gekozen geen wethouderspost
te claimen, maar via goede verbinding met de wethouders van coalitiepartners
zijn invloed uit te oefenen.
De ChristenUnie wil van Veendam een mooiere samenleving maken. Met
respect voor en naar elkaar. Opbouwend en de verbinding zoekend met als
doel het beste voor de inwoners van Veendam.
Mogen we rekenen op uw stem op 21 maart?!
Alvast bedankt!

Rolf Helder – Voorzitter ChristenUnie afdeling Veendam
Dirk Klamer – Lijsttrekker ChristenUnie Veendam
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1) Bestuur en bevolking
De ChristenUnie Veendam wil dat de afstand tussen het gemeentebestuur en
de bevolking kleiner wordt.
In de uitvoering door de ambtelijke organisatie moet de burger steeds centraal
staan.
Het gemeentebestuur zal haar besluiten nog beter moeten communiceren naar
de inwoners van de gemeente.
Omdat veel burgers voor contact met de gemeente de website bezoeken, is het
actueel, punctueel en gebruiksvriendelijk houden van de website een
voortdurend punt van aandacht.
De gemeente Veendam zal, als de provincie Groningen is heringedeeld, wat
inwonertal betreft, één van de kleinere gemeenten zijn.
Hoewel voorlopig financieel en bestuurlijk sterk genoeg, zal er toch gekeken
moeten worden naar samenwerking met andere gemeenten. Maar de
ChristenUnie wil dat de gemeenteraad goed geïnformeerd wordt en waar
mogelijk invloed houdt op de diverse gemeenschappelijke regelingen. Een
voorbeeld hier is o.a. de Veiligheidsregio.
De ChristenUnie Veendam was in 2017 voor een herindeling met Pekela en
Stadskanaal. Echter de gemeenteraad van Veendam heeft in een democratisch
genomen besluit, besloten hier niet mee in te stemmen.
De ChristenUnie is nieuwsgierig welke verbindingen er in de toekomst mogelijk
zijn met andere gemeenten.
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2) Economie en Financiën
De gemeente Veendam heeft de afgelopen jaren op veel terreinen moeten
bezuinigingen als gevolg van de crisis en omdat het daardoor van het Rijk
minder geld heeft ontvangen.
Door het maken van keuzes, die niet altijd even plezierig waren, hebben we het
huishoudboekje op orde gekregen. Hierdoor kunnen we investeringen doen
waar we ook lange termijn profijt van hebben.
Investeren is in veel gevallen noodzakelijk om de lokale economie een boost te
geven.
Het centrumplan is voor ons dan ook geen doel op zich maar een middel om de
lokale economie te stimuleren.
De overheid kan alleen aan de verplichtingen van het sociaal domein voldoen
als er ook voldoende geld vanuit een goed draaiende economie binnenkomt.
En daar moeten we ook op lokaal niveau ons steentje aan bijdragen.
In het verleden zijn er door toenmalige colleges en gemeenteraden besluiten
genomen om het centrum aan te pakken. Om nu zomaar te stoppen, is niet
reëel. De aanpak van het centrum wordt in verschillende fasen gedaan. Niet
omdat we het leuk vinden, maar omdat het nodig is.
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3) Verkeer en Mobiliteit
Veendam ligt aan belangrijke verkeersaders. De autoverbindingen via de N33
zijn goed. Naar de stad Groningen en Duitsland via de A7 en A28 naar Zwolle.
De spoorverbindingen kunnen wat ons betreft beter.
Het personenvervoer naar Groningen voldoet goed, hoewel de treinen in de
spits toch vaak erg vol zitten.
De verbindingen verder en met name naar het Westen van het land, laat te
wensen over.
De ChristenUnie is voor een onderzoek naar een spoorverbinding tussen
Veendam en Assen. De te behalen tijdwinst is winst voor de hele regio en
komen o.a. Schiphol en de Rotterdamse havens veel dichterbij.
Het goederenvervoer per spoor zou rechtstreeks naar Veendam kunnen rijden.
Een Oostboog als aansluiting op het spoor naar Duitsland, is een lang
gekoesterde wens.
Dit is natuurlijk alleen zinvol als de Friesenbrücke over de Ems in Duitsland
gerepareerd dan wel vervangen is. Daar zou wat ons betreft ook sneller werk
van gemaakt moeten worden.

Op het gebied van de vaarrecreatie is de ChristenUnie van mening dat er ook
van het Langeboschemeer naar Borgerswold gevaren moet kunnen worden.
Het is te begrijpen dat een verbrandingsmotor te veel overlast veroorzaakt in
Borgerswold.
Het gebruik van stille elektrisch aangedreven boten voor zouden volgens ons in
dit gebied de mogelijkheid bieden om ook vanaf het water het natuurschoon te
bewonderen. Verder is er dan ook de mogelijkheid om gebruik te maken van
aan het water gelegen horeca.
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4) Sociaal en Maatschappelijk
De ChristenUnie vindt dat het individualisme in onze samenleving een halt
moet worden toegeroepen. Niet alleen maar samen sta je sterk. Samen help je
elkaar. Samen zorg je voor elkaar.
Spreek elkaar ook aan als het fout gaat. Niet verwijtend, maar vooral zoekend
naar verbinding en met respect voor elkaar en elkaars standpunten.
Iedereen die hulp nodig heeft zou dit zonder problemen bij buren of familie
moeten kunnen vragen. Als die ontbreken, moet de gemeente (lees ook:
gemeenschap!) deze taken op zich nemen. In het sociaal en maatschappelijk
domein werkt de gemeente daar waar kan en moet samen met andere
partners zoals de voedselbank, diaconieën van kerken, stichting Present
enzovoorts.
Veiligheid is een belangrijk thema maar ook een breed begrip.
In ons gebied hebben we, gelukkig(!) geen zware aardbevingen. Bewegingen in
de grond zullen er zeker wel zijn.
Maar als er schade ontstaat door winning of opslag van welk product dan ook,
dan zal de veroorzaker dat moeten betalen.
Wij spreken dat als ChristenUnie in elk geval uit. Zowel lokaal, provinciaal als
landelijk.
Ook al zal de gemeente er in veel gevallen niets aan kunnen doen.
De inwoners moeten weten dat we ze niet laten vallen!
We hebben ook de veiligheid van onze jongeren in het oog. Preventieprojecten
(bijvoorbeeld door stichting Terwille) ter voorkoming van verslavingen aan
alcohol, drugs, games etc. moeten door de gemeente gestimuleerd worden.
Senioren moeten als dat kan thuis blijven wonen. Echter zal er in bepaalde
gevallen wel ondersteuning nodig zijn.
Om eenzaamheid onder ouderen te reduceren, is het bevorderen van
activiteiten door de diverse maatschappelijke partners van groot belang.
Zorg vraag en zorg aanbod moeten goed op elkaar worden afgestemd. Echter
de kosten van de zorg lijken de komende jaren verder op te lopen. Ook hierin
zullen (financiële) keuzes gemaakt moeten worden.
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Bij het maatschappelijk leven hoort sport. Sporten is gezond. En om die reden
moet sporten gestimuleerd worden. En daarmee zeggen we niks nieuws.
De sportvoorzieningen in Veendam zijn in het algemeen van een behoorlijk
niveau. Veel geld gaat naar het LSP (Leer- Sportpark). Daar hebben we als
ChristenUnie ook mee ingestemd.
Het betekent overigens niet dat andere accommodaties er onder moeten gaan
lijden of dat renovaties uitgesteld moeten worden. Het gestelde budget voor
het LSP moet wat ons betreft het maximale zijn.
Een voorbeeld: De Wildervanckhal kan een opknapbeurt kan gebruiken. De
vervanging van de vloer en de tribunes staan gepland in resp. 2020 en 2021.
Als er financiële ruimte is, zal de ChristenUnie er voor pleiten om deze sporthal
vervroegd op te nemen in het renovatieplan. Verder uitstel is voor wat ons
betreft geen optie.
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5) Onderwijs en werk
De ChristenUnie heeft onderwijs hoog in het vaandel. In Veendam zijn
voldoende basisscholen zowel voor openbaar als bijzonder onderwijs.
Helaas is er binnenkort, als het Ubbo Emmius samengaat met de Winkler Prins,
nog maar één school voor voortgezet onderwijs.
We zijn echter wel trots dat we goed voortgezet onderwijs binnen de
gemeentegrenzen hebben en waar door een deel van regio gebruik gemaakt
wordt.
Wat in Veendam ontbreekt zijn MBO-opleidingen. Juist aan MBO-ers zal de
komende jaren een tekort zijn in met name de sectoren zorg en techniek. De
ChristenUnie vindt dat deze scholen zich zo dicht mogelijk bij de bedrijven /
instanties moeten bevinden.
Lopende projecten van bedrijven om studenten in hun bedrijf te laten leren,
vinden wij zeer positief en we zien graag dergelijke projecten ook verder
uitgebouwd worden.
Kunnen werken in de omgeving van Veendam is natuurlijk prachtig. Maar in
sommige gevallen zal er gereisd moeten worden. Nu al reizen vele mensen
voor het dagelijks naar Groningen, Assen en verder.
Voor werk moeten we niet alleen kijken naar onze eigen woonplaats en de
globale 30 km naar het zuiden en westen. Duitsland ligt ook redelijk om de
hoek. In veel sectoren, vooral techniek, is in Duitsland werk te vinden.
Stimuleren van de Duitse taal op basisscholen, zoals elders in het land ook al
gebeurd, is wat de ChristenUnie betreft bijna een must.
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6) Ondernemen en werken
In Veendam moet een gunstig ondernemersklimaat heersen. Zo gunstig dat
bedrijven uit diverse branches zich graag vestigen in Veendam. Niet alleen op
de industrieterreinen als Dallen II, maar ook in het centrum van Veendam.
I.c.m. wonen boven winkels zouden winkelpanden in het centrum voor kleine
ondernemers goedkoper kunnen worden. Waarbij de verhuurder door zowel
de winkelvloer als de woonruimte te verhuren, een goede opbrengst heeft.
De ChristenUnie blijft tegenstander van winkelopenstelling op zondag.
Winkeliers mogen niet gedwongen worden om op zondag hun winkel (groot of
klein) te openen.
De zondag als rustdag is niet alleen vanuit religieus oogpunt belangrijk, maar
we denken hierbij ook aan de sociale aspecten van de winkeliers en hun
personeel.
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7) Duurzaamheid en Energietransitie
De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie er voor gepleit voor afvalscheiding.
Niet na-scheiden, maar aan de bron: Thuis dus.
Er zijn containers bij gekomen waardoor om de hoeveelheid restafval terug te
brengen. Veel inwoners zijn hierdoor meer bewust geworden hoe afgedankte
materialen weer als grondstof kunnen dienen.
We streven naar een zo hoog mogelijk hergebruik percentage tegen een zo laag
mogelijk kosten. En we volgen technische ontwikkeling op dit vlak op de voet.
We moeten naar duurzame vormen van energie.
Zonne-energie zien we als een duurzame vorm van energie. Dit ter vervanging
van fossiele brandstoffen die in onze provincie tot aardbevingen leidt.
Aangezien zonnepanelen in het veld kunnen concurreren met landbouwgrond,
zie wij ze het liefst op daken van gebouwen.
Wij volgen met belangstelling de pilot van de Gasunie om waterstof op te slaan
in een zoutkoepel bij Zuidwending. Waterstof heeft grote potentie om
duurzaam opgewekte elektrische energie op te slaan. En op het moment van
vraag is het ook eenvoudig om te zetten naar elektriciteit voor de gebruiker.
Daarnaast is waterstof bruikbaar als brandstof voor voertuigen en in woningen.
Een tankstation voor waterstof zou in de gemeente Veendam niet misstaan.
Overlast en veiligheidsrisico’s voor opslag van waterstof dienen vooraf duidelijk
in kaart te worden gebracht en tijdens de pilot goed gemonitord te worden.
Door alle perikelen met gaswinning liggen ondergrondse economische
activiteiten nu eenmaal gevoelig.
Om de energietransitie in de gemeente op de rails te zetten, willen we dat in de
komende periode er een wethouder is die dit in zijn/haar portefeuille heeft.
Vooral ook om de klimaatdoelen van 2050 in Veendam op tijd de juiste
impulsen te geven.
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8) Wonen en Leven
Veendam is een prachtige plaats om in te wonen. Er zijn veel voorzieningen en
er is ruimte voor recreatie.
De ChristenUnie vindt al jaren dat er in Veendam meer woningen gebouwd
moeten worden. Of in elk geval dat de provincie Veendam meer zogenaamde
wooncontingenten toewijst.
De markt zit nu op slot. Boven veel winkels is ruimte om te wonen. Nu staan die
delen van winkels leeg en de verhuurder ontvangt geen huur. Er is genoeg
vraag naar het wonen in het centrum. Inzet van de gemeente richting de
provincie is vereist om Veendam te laten groeien.
De ChristenUnie is voorstander van starterswoningen. Als we aan die vraag
kunnen voldoen zal Veendam een volwaardige ‘voorstad’ van Groningen en
Assen kunnen worden. Zonder de exorbitante huizenprijzen.
De ChristenUnie vindt dat ook de andere kernen van Veendam, zoals
Ommelanderwijk, Zuidwending, Borgercompagnie en Wildervank aandacht
verdienen. Er wordt nu energie en geld gestoken in ontwikkeling van het
centrum van Veendam, maar hierna moet ook voor de andere kernen geld
beschikbaar komen om deze leefbaar te houden.
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Kandidatenlijst ChristenUnie Veendam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dirk Klamer
Rolf Helder
Bram Stoel
Antoinet Heikens
Lenneke Fiere
Theo Heslinga
Cleo Fiere
Ronald Kleiweg

Informatie: www.veendam.christenunie.nl
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