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Samen gemeente en samenleving
In je wijk of dorp maak je samen met de gemeente de samenleving
De gemeente is, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies, de derde
bestuurslaag in Nederland. De inrichting en het bestuur van gemeenten zijn
geregeld in de Gemeentewet. De gemeente is de overheid die het dichtst bij u
staat. Ze is ook: “De gemeenschap waarin u woont, werkt, onderneemt, leert en
uitgaat”. Gemeente is kortom samenleven, je thuis voelen, je veilig voelen en
plezier hebben. Hiervoor zijn goede voorzieningen voor scholing, sport, winkelen
en uitgaan nodig. Daarnaast is saamhorigheid, leefbaarheid en veiligheid in uw
directe woonomgeving, de wijk of het dorp waarin u woont van wezenlijk belang.
Om dat in goede harmonie te doen, heb je een goed bestuur en goede
vertegenwoordigers nodig. Wij vinden dat een bereikbaar en actief
gemeentebestuur bestaat uit mensen met een luisterend oor voor lokale wensen
en problemen. Alleen dan is werkelijk oplossingsgericht handelen mogelijk.
Ontwikkelingen
De komende jaren zal de gemeentelijke samenwerking in de regio veranderen. Het is niet
uitgesloten dat de provincie opnieuw de gemeentelijke herindeling zal agenderen. Het CDA
vindt dat de ontwikkeling naar een cultuur van vertrouwen en gunnen op regionaal niveau
onverminderd actueel blijft.
Daarnaast heeft de gemeente met nieuwe taken te maken gehad vanuit de rijksoverheid:
de nieuwe participatiewet, decentralisatie van delen uit de AWBZ naar de WMO en
decentralisatie van de jeugdzorg. De gemeente wordt geacht deze taken even goed of zelfs
beter te kunnen uitvoeren, terwijl hier tegelijkertijd minder geld voor beschikbaar is. Dit
vereist een continue aandacht en het zo nodig bijstellen van het resultaat en het
beschikbaar houden van voldoende financiële middelen.
Bovengenoemde ontwikkelingen passen bij een overheid die verantwoordelijkheden zo
dicht mogelijk bij de burger wil leggen. De overheid steunt initiatieven van onderop en
zorgt voor een sociaal vangnet. Tegen deze achtergrond is duidelijk dat de eigen
verantwoordelijkheid van wijk- en buurtbeheer steeds belangrijker wordt. Het CDA vindt
daarom dat de gemeente hieraan ruimte geeft en dit ook faciliteert. Wij zien graag dat
gekozen vertegenwoordigers deel uitmaken van dorp- en wijkraden en dat zorgaanbieders,
scholen en wijkagenten nauw samen werken met deze raden. Beslissingen moeten worden
genomen op het meest geschikte niveau: zo dicht mogelijk bij de betrokkenen, dus ook in
dorp- en wijkraden.
Alle ontwikkelingen moeten er aan bijdragen dat de inwoners:
-

een gemeentelijke dienstverlening krijgen van een hoge klantgerichte kwaliteit.
in eigen dorp en wijk in dialoog komen met (vertegenwoordigers van) de
verantwoordelijke bestuurders.
tijdig en volledig geïnformeerd zijn.
het juiste antwoord krijgen op (hulp)vragen en dat knelpunten deskundig worden
opgelost.
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Onze uitgangspunten
CDA: Christen Democratisch Appèl
Het CDA is een brede volkspartij, met steun onder alle bevolkingsgroepen. Wij zijn
er niet voor de belangen van één bepaalde bevolkingsgroep, sociale klasse of
godsdienst. Het CDA heeft een vast geloof in democratische waarden. Wij
gebruiken het Evangelie als grondslag en inspiratiebron bij het zoeken naar
oplossingen voor hedendaagse problemen. In onze statuten is deze grondslag
vastgelegd.
Uitgangspunten
Vanuit onze grondslag vormen vier kernbegrippen de leidraad: rentmeesterschap,
publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit.
Rentmeesterschap:
Omdat wij verantwoordelijk zijn voor de generaties die na ons komen voelt het CDA zich
geroepen tot zorg voor het behoud van grondstoffen, de natuur en cultuur. We hebben de
aarde geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat
vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Beheren en beheersen
zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn inspanning, creativiteit
en innovatie nodig.
Publieke gerechtigheid:
Het CDA vindt de rechtsstaat een onmisbare voorwaarde voor de bescherming van onze
menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons
allemaal. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid.
De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. De overheid
moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.
Gespreide verantwoordelijkheid:
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen,
buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren
allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en
organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En de burger geeft de
overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Niet alles hoeft volgens regels en
wetten te gebeuren. Inwoners en bedrijven weten vaak zelf hoe dingen op verantwoorde
wijze, rekening houdend met hun omgeving, geregeld moeten worden, zonder dat wetten
overtreden worden.
Solidariteit:
Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Er
moet betrokkenheid zijn tussen ouders en kinderen en tussen arm en rijk. We leven niet
alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt
voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en
inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Het CDA
vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk.
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Onze kernbegrippen voor Veendam
Veel mensen zijn het vertrouwen in de politiek kwijt. Tegenover dat gebrek stellen
wij de deugd van de hoop. Voor het CDA is hoop het vertrouwen dat het goed zal
komen. Hoop wakkert ons gevoel voor mogelijkheden aan voor wat zou kunnen
bestaan. In ons concrete handelen verbinden we mogelijkheden met wat er al is,
verbinden we heden en toekomst. Zo hopen we het vertrouwen in de politiek terug
te winnen.
Het CDA wil samen met u bouwen aan een beter Veendam.
We denken hierbij aan meer ruimte en verantwoordelijkheid van mensen, waarbij
de overheid ondersteunt bij het invullen daarvan en heldere grenzen aangeeft.
Daarbij wordt de lokale saamhorigheid en handelsgeest versterkt. Waar het kan
willen we minder afhankelijk worden van reusachtige bedrijven die steeds meer
in buitenlandse handen komen. Een goed voorbeeld is ons eigen Stichting Kabelnet
Veendam (SKV), maar ook lokale hulporganisaties en ondernemingen.
We onderschrijven de volgende CDA principes:
1. De toekomst van onze kinderen.
Wij kiezen niet voor meer uitgaven en belastingverhoging op de korte termijn, maar
voor hervormen en besparen op de lange termijn. Wij blijven hervormen, om Veendam
structureel op orde brengen. Wij zijn zuinig op onze centen en het milieu, voor de
toekomst van volgende generaties.
2. Families zijn de basis van onze samenleving.
We kiezen voor een cultuur die de familie waardeert en duurzame relaties
ondersteunt. Bijzondere aandacht is echter nodig voor gezinnen die uit elkaar vallen
en in andere samenstelling nieuwe wegen inslaan. Dit uit zich onder anderen in een
zorgvuldige en adequate behandeling van hulpvragen.
3. Een zelfbewust Veendam verbonden met haar omgeving.
Wij zetten ons in om in Noord Nederland en Europa onze lokale en regionale
economie en onze werkgelegenheid te versterken. Wij richten ons op zowel
bedrijven als de agrarische sector. Samen zijn we sterk als het gaat om de poort van
Nederland naar Duitsland, Scandinavië en Midden Europa. We maken optimaal
gebruik van subsidies, waaronder de eurofondsen.
4. De samenleving, niet de overheid.
Wij willen dat u weer invloed en vertrouwen krijgt op de wereld om u heen, ook in de
politiek. Wij zien een overheid die naast u staat in plaats van tegenover u. Wij willen
een samenleving waar u samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt.
5. Een eerlijke economie.
Wij staan voor een economie waar werken loont en je niet van iedere euro die je
spaart, direct weer een groot deel moet afdragen. Waar gezinnen met een
middeninkomen niet langer de melkkoe zijn. Nivelleren ten koste van
middeninkomens moet stoppen. Wij willen een economie waarin kleine (lokale)
ondernemers en familiebedrijven onze absolute prioriteit krijgen.
6. Iedereen heeft een taak.
Het CDA werkt niet mee aan het verspillen van het talent van mensen, of ze nou jong
of oud zijn. Dus óf je werkt, óf je doet vrijwilligerswerk, óf je volgt een opleiding.
7. Tegen misbruik.
We verzetten ons tegen mensen die alleen aan zichzelf denken en misbruik maken
van onze voorzieningen. rechten en plichten. Misbruik zet de bijl aan de wortel van de
solidariteit. Misbruik maken van vertrouwen is ontoelaatbaar. Fatsoenlijke mensen die
rekening houden met elkaar zijn voor ons de norm.
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Een doelmatige organisatie
Waarvoor heeft het CDA zich de afgelopen jaren ingezet?
 Inwoners van Veendam zijn actiever betrokken (b.v. bij de groenvisie)
 Ambtelijke dienst “De Kompanjie”, is goedkoper en efficiënter geworden
en is meer inwoner gericht.
 Volledige en tijdige informatie naar de inwoners toe en het correct
afhandelen van meldingen.
 Financiële dekking van het grondbedrijf en versterken economische groei.
Wat wil het CDA:
Het CDA zal de inkomsten en uitgaven blijvend monitoren op doelmatigheid. We
staan voor verdere ontwikkelingen in de democratie, veiligheid, onderwijs,
religie, inburgering, economie en milieu. Het betrekken van onze inwoners en
bedrijven bij beleid en uitvoering willen we blijvend versterken.
1. Het beleid en de uitvoering daarvan wordt uitgevoerd door betrokken en deskundige
medewerkers, met aandacht voor de wensen van de burger. Ze bieden hulp waar
nodig en laten los waar dat kan.
2. Inwoners zijn mondiger geworden, velen kunnen hun eigen mening of situatie onder
woorden brengen. Wie dat niet kan moeten we daarbij helpen. Het CDA wil inwoners
horen, hen invloed op het beleid bieden en hen betrekken bij de besluitvorming.
3. De gemeentelijke belastingen mogen niet meer bedragen dan strikt noodzakelijk is.
4. Het CDA hanteert waarden en normen die voor u herkenbaar en controleerbaar zijn.
Ondersteuning gebeurt op drie manieren: voorwaardenscheppend, initiatieven
aanmoedigend en middelen verstrekkend.
5. De (Rijks)overheidstaken die naar de gemeente zijn gegaan, mogen niet ten koste
gaan van de inwoners en moeten controleerbaar blijven. Wijk- en dorpsgericht
werken wordt daarom verder gestimuleerd. Samenwerken op wijk- en buurtniveau
tussen instanties, onderwijs en hulpdiensten is daarvoor een randvoorwaarde.
6. Het CDA wil dat de gemeente blijft werken aan doelmatige samenwerkingsvormen
met omliggende gemeenten en andere overheden, waarbij Veendam een
regiofunctie vervult. Het gebied Oost Groningen is hiervoor een vertrekpunt.
7. Het CDA vindt de huidige bestuurlijke constructie “De Kompanjie” met Pekela
inefficiënt. Drie kapiteins op een schip is bij lange na niet optimaal! Twee aparte
besturen en een algemeen bestuur en directeur geeft extra kosten en leidt tot
onevenwichtige aansturing van het ambtelijk apparaat Het ontbinden van De
Kompanjie zal kostenverhogend zijn en zal leiden tot een verarming van kennis en
kunde bij het ambtelijk apparaat. Een herindeling met Pekela biedt daarvoor een
goede oplossing. Herindelen met Stadskanaal en/of eventuele grenscorrecties
sluiten we niet uit.
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Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer en milieu
Waarvoor heeft het CDA zich de afgelopen jaren ingezet?
 Aandacht voor de woon/zorgbehoeften van ouderen en gehandicapten, de
sociale aspecten en veiligheid van de woonomgeving, de toekomstwaarde
en duurzaamheid van woningen.
 Samen
met
inwoners
en
bedrijfsleven
opstellen
van
de
Duurzaamheidsagenda 2015–2018 en het uitvoeren daarvan.
 Het betrekken van wijkbewoners bij de herinrichting van het openbaar groen
in Parkstad Veendam (groenvisie).
 Het vervangen van de beschoeiingen en steigers in vijvers en watergangen
en daar waar mogelijk natuurlijke oevers aanleggen.
 Het aanbrengen van LED straatverlichting in de openbare ruimte.
 Het apart inzamelen van plastic, metaal en drankenkartons (PMD) is
ingevoerd en de promotie daarvan.
 Herijking van het speelvoorzieningenbeleid, extra geld voor burger
initiatieven hiervoor en de veiligheid rondom scholen.
 Het behoud van de stadsbus met vrijwilligers als chauffeur (Stichting
Stadsbus Veendam).
Wat wil het CDA:
1. Voor alle leeftijdscategorieën moet voor zowel de inwoners van Veendam als voor
nieuwe inwoners voldoende en passende woonruimte aanwezig zijn.
2. De woningcorporaties moeten zorgen voor voldoende goed onderhouden en
energiezuinige woningen voor alle bevolkingsgroepen in Veendam, zowel in het
sociale segment als in het middensegment. De gemaakte prestatieafspraken met
Acantus en andere corporaties worden scherp bewaakt. Dit geldt ook voor de
afspraken over renovatie en te slopen woningen.
3. Met de provincie worden nieuwe afspraken gemaakt over nieuwbouw van
energiezuinige koopwoningen. Nieuwe woningen worden zonder aardgasaansluiting
aangelegd en zijn geschikt voor de toepassing van zonpanelen, aardwarmte en/of
een warmtenet, al of niet collectief. Ze zijn energiezuinig en
worden
levensloopbestendig uitgevoerd. De bouwverordening zal hierop zo nodig moeten
aangepast, mede in aansluiting op de nieuwe Omgevingswet.
4. Projectontwikkelaars krijgen een tijdslimiet voor het ontwikkelen van buurten. Dat
geld ook voor nieuwbouwactiviteiten in en rond het centrum. Verpaupering wordt
actief bestreden. Onderzoek naar renovatie van de Rivierenbuurt.
5. De tarieven van afvalstoffenheffing en rioolrechten moeten gebaseerd zijn op een
kostendekkende verwerking en de gemeente dient deze zo laag mogelijk te houden.
6. Nieuw af te sluiten contracten voor afvalverwerking moeten worden gebaseerd op
lagere kosten, duurzame verwerking en hergebruik, met de circulaire economie als
uitgangspunt (afval is grondstof). Samenwerking met andere gemeente werkt
kostenverlagend.
7. Afval scheiden aan de bron is de norm en inwoners worden blijvend bewust gemaakt
van het belang hiervan. Ook bedrijven en scholen worden gestimuleerd om hun
afval te scheiden.
8. Voor woon-werkverkeer en bereikbaarheid van Veendam en omstreken wordt het
openbaar vervoer afgestemd op de behoefte van de Veendammers.
9. De duurzaamheidsagenda wordt voor de periode 2018-2022 aangevuld en
vormgegeven in een beleidsnotitie. Gemeentelijke gebouwen hebben in 2023
minimaal energielabel C.
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Economie en toerisme
Waarvoor heeft het CDA zich de afgelopen jaren ingezet?





In Borgerswold is recreatieve karakter versterkt.
Meer vaarrecreatie in Veendam.
Aantrekken en behoud van bedrijven.
Ontwikkeling Kerkstraat West; Lidl en het centrum

De gemeente moet de voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk
vestigingsklimaat van bedrijven en instellingen. Het CDA is daarom voorstander
van voortvarendheid op de volgende gebieden:
1. Ontwikkeling van goede dataverbindingen via glasvezel, ook in het buitengebied.
2. Voor het verlenen en handhaven van omgevingsvergunningen is het
samenwerkingsverband Omgevingsdienst Groningen ingericht. Het CDA wil dat de
gemeente toeziet op een doelmatige inrichting en dat ondernemers en burgers op
eenvoudige, inzichtelijke en snelle wijze worden bediend.
3. Het actief aantrekken van nieuwe bedrijven en instellingen en zo nodig uitbreiden
en duurzaam inrichten van de industrieterreinen.
4. Verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk centrum met ruimte voor winkels en
bij een goed stadscentrum behorende voorzieningen, inclusief goede aan- en
afvoerwegen.
5. Verdere ontwikkeling van de recreatieve voorzieningen en toeristische kwaliteiten
van Veendam en omgeving, zoals vaarverbindingen, Borgerswold, musea,
evenementen, fiets- en wandelpaden.
6. Het doortrekken van de treinverbinding naar Stadskanaal en daarna naar Emmen.
7. Verbeteren van de aansluitingen van het Openbaar Vervoer op verbindingen naar
andere delen van ons land. Bijvoorbeeld voldoende overstaptijd van Arriva naar
NS in Groningen. Snelle verbinding naar Assen, Q-liner of op termijn een trein
verbinding.
8. Het aantrekkelijk houden van de jachthavens.
9. Het winkelaanbod zoveel mogelijk concentreren in het centrum. Tevens ruimte
voor verdere lokale ontwikkeling zodat deze kunnen worden behouden (wijkcentra
in Sorghvliet, Autorama en Wildervank).
10. De mogelijkheden voor dagrecreatie, campercamping bij het Koetshuis te
optimaliseren en het realiseren van een camping . Een (personen)treinverbinding

Veendam-Stadskanaal zou beide plaatsen ten goede komen. De STAR moet voor
Veendam behouden blijven (niet naar Gieten).
11. De agrarische bedrijven zijn een belangrijke basis voor de continuïteit van onze

voedselproductie en leveren een wezenlijke bijdrage aan de werkgelegenheid in
onze regio. Naast een gezonde voedselproductie kan hun bijdrage aan de
circulaire economie, een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, maar
ook een bijdrage aan energieopwekking nog verder worden versterkt. Het CDA
vindt het een belangrijke taak voor de gemeente om dit verder te stimuleren en
onderlinge samenwerking te bevorderen.
12. Natuurbeheer, recreatie en agrarische sector kunnen elkaar versterken in aanleg
en beheer van het landschap.
13. De energietransitie van fossiele naar duurzame energie krijgt komende jaren
gestalte. Energie wingebieden hebben de lusten, de omwonenden behoren
compensatie te krijgen voor de overlast.
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Onderwijs
Waar voor heeft het CDA zich de afgelopen jaren voor ingezet.
Het nemen van maatregelen die vroegtijdig school verlaten tegengaan.
Het verzelfstandigen van het openbaar onderwijs (OPRON).
De bevordering van goede huisvesting voor openbare en bijzondere scholen.
Onderzoek naar de veiligheid bij scholen en uitvoeren van de aanbevelingen.
Vormgeven van het leer- en sportpark met de WP, in combinatie met het
stadion.
 Herijking van het beleid op speelvoorzieningen in buurt en wijk.






Wat wil het CDA:
1. Het CDA zet zich in voor het gehele onderwijs in de gemeente Veendam. Door de
veranderingen in de samenleving moeten scholen en leerkrachten zich voortdurend
kunnen aanpassen aan nieuwe situaties.
2. We vinden de vrijheid van onderwijs belangrijk en willen dat ouders kunnen kiezen
voor een school die het beste aansluit bij hun opvoeding en hun kijk op de wereld.
3. Het CDA vindt dat scholen veilig bereikbaar moeten zijn en de omgeving van de
school moet daarop zijn ingericht. Een goede huisvesting voor alle scholen vinden
we belangrijk, waarbij ontwikkelingen op het gebied van scholen met opvang voor
kinderen van 0 tot 12 jaar worden gesteund. Ook de peuterspeelzalen worden
hierbij betrokken. Het CDA maakt zich sterk voor scholen die nog niet op één locatie
zijn gehuisvest, zoals de Mgr. Bekkersschool.
4. Behouden en bevorderen van maatschappelijke stages, zodat leerlingen al op jonge
leeftijd ervaringen kunnen opdoen in allerlei sectoren van de maatschappij en
hierdoor een bredere kijk op de wereld om hen heen krijgen.
5. We bevorderen voldoende sportonderwijs, inclusief zwemmen, waarbij goed
uitgeruste gymzalen die bij of op korte afstand van de scholen van groot belang
zijn.
6. Doorgaan met het nemen van maatregelen op wijk- en dorpsniveau, die vroegtijdig
schoolverlaten voorkomen. Hierbij spelen regelmatige contacten (gesprekken op
school, huisbezoeken) tussen gezin en school een grote rol. Leerkrachten moeten
hier de ruimte voor krijgen.
7. Samenwerking tussen school, het schoolmaatschappelijk werk, politie en wijk- en
buurtbeheer zijn van groot belang en moet verder worden versterkt..
8. Het volgen van godsdienstonderwijs en onderwijs in levensbeschouwing moet op
alle scholen mogelijk zijn.
9. Aandacht voor en lessen geven over verslavingen en de gevaren daarvan.
10. Meer betrokkenheid van het VMBO en MBO bij het bedrijfsleven en andersom. Zeker
in onze regio is het belangrijk dat leerlingen in alle opzichten worden begeleid naar
een baan, inclusief het beheersen van de Nederlandse taal. Vraag en aanbod
moeten op elkaar afgestemd worden, zodat kinderen die praktisch bezig zijn en
graag met hun handen werken in onze omgeving een grote kans op een baan
hebben. Samenwerking tussen basis en voortgezet onderwijsinstellingen voor een
goede afstemming van onderwijsdoelen en -vormen is noodzakelijk.
11. Het tegengaan van een verarming van het onderwijspakket door de daling van het
aantal leerlingen verdient prioriteit.
12. De speelvoorzieningen bij scholen en in de buurt of wijk moeten elkaar beter
aanvullen en kunnen elkaar versterken. Meer aandacht voor natuurvriendelijke
inrichting van schoolpleinen en speelvoorzieningen is daartoe een uitgangspunt.
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Cultuur, sport en recreatie
Waarvoor heeft het CDA zich de afgelopen jaren ingezet?
 Het realiseren van een Leer- en Sportpark bij het ongebruikte
voetbalstadion aan de Lange Leegte.
 Het plaatsen van informatieborden en picknicktafels in Borgerswold.
 Doelmatiger gebruik van cultuurcentrum vanBeresteyn door nauwere
samenwerking tussen de diverse gebruikers en aanpassen van de inrichting.
Het CDA beschouwt van oudsher sport, culturele verenigingen
levensbeschouwelijke organisaties als het cement van de samenleving.

en

Voor Veendam wil het CDA daarom:
1. Doorgaan met de ondersteuning van sport, recreatie en culturele verenigingen en
het steunen van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.
2. Werken aan de realisatie en behoud van sport- en spelvoorzieningen. Dat wil
zeggen: de huidige sport accommodaties in stand houden en waar nodig deze
renoveren of uitbreiden.
3. Onderzoek naar en zo mogelijk realisatie van een sportcentrum voor toernooien,
trainingen en het kennis maken met de verschillende sporten in Veendam, inclusief
overnachtingsmogelijkheden voor groepen (b.v. een tentenkamp).
4. Buurt- en sportprojecten blijven stimuleren, waaronder jongeren kennis laten
maken met verschillende sporten.
5. Zorg voor oude gebouwen alsook voor monumenten gericht op het veenkoloniaal
verleden en een adequaat erfgoed en monumentenbeleid, inclusief funerair erfgoed.
6. Het cultuurcentrum vanBeresteyn annex het Veenkoloniaal Museum als het
kloppend hart van kunst en cultuur verder ontwikkelen. De samenwerking tussen
de verschillende gebruikers verdergaand stimuleren opdat het cultuurcentrum
optimaal benut wordt. De entree, balie en ontmoetingsruimte in vanBeresteyn
dusdanig aanpassen dat het voor iedereen prettiger binnenlopen is en uitvoeren
van energiebesparende maatregelen.
7. Het verbinden van kunst en cultuur met de exposities in vanBeresteyn, de
Turfcentrale, het Gemeentehuis, het huis van de Kunst en het Waterschaphuis. Dat
cultuureducatie gericht is op kennis van ons cultureel erfgoed, waarbij
levensbeschouwelijk onderwijs een belangrijke plaats inneemt.
8. Het contact tussen verschillende etnische en culturele groepen blijven bevorderen
en elkaars cultuur respecteren.
9. Het stimuleren en uitbreiden van sportieve, culturele en recreatieve initiatieven in
het recreatiepark Borgerswold. Het realiseren van een speeltuin en educatieve tuin
bij de kinderboerderij.
10. Voldoende speelmogelijkheden voor kinderen en voorzieningen voor de oudere
jeugd in de wijken.
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openbare orde en veiligheid
Waarvoor heeft het CDA zich de afgelopen jaren ingezet?
 Het invoeren van een preventief alcoholmatigingsbeleid en het handhaven
van de uitvoering van dit beleid.
 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) opnemen in gemeentelijke
dienst en uitbreiden van het takenpakket.
 Meer politie in de wijken en aanwezig bij wijk overleggen.
 Actieve inzet op het ontmantelen van hennepkwekerijen.
 Uitbreiden van inzet op openbare orde en veiligheid vanuit de gemeente.
Wat wil het CDA:
1.

Het uitgaansbeleid wordt gericht op veilig uitgaan in gelegenheden waar het
publiek plezier kan beleven terwijl anderen hiervan zo min mogelijk hinder
ondervinden. Zorgvuldige planning en centralisatie van uitgaansgelegenheden,
welke ook rekening houdt met de belangen van omwonenden.
2. Drugsbeleid: Het huidige beleid willen we handhaven. Jonge kinderen mogen niet
geconfronteerd worden met softdrugs. De gemeente tolereert zo min mogelijk
coffeeshops en in ieder geval niet in een omgeving waar kinderen en jongeren
veel bij elkaar komen: scholen, zwembaden, sportaccommodaties etc.
3. Alcoholbeleid: De gemeente moet actief beleid voeren op preventie en vroege
signalering van alcoholgebruik onder minderjarigen. De gemeente moet hierop
doelgericht handhaven. Structureel handhaven van een veilige inrichting en
sluitingstijden van de horeca.
4. Een strakke regie van de gemeente bij de handhaving van het
vergunningenbeleid. Aanwezigheid van politie en cameratoezicht bij
uitgaanscentra bevordert de veiligheid. Deze worden op hotspots structureel
ingezet en uitgelezen. Zo nodig incidenteel aangevuld met tijdelijke camera’s
plekken met (voorzien) overlast.
5. Het CDA staat voor een betere inrichting van onveilige plekken. Goede openbare
energiezuinige verlichting op plaatsen waar weinig toezicht is.
6. Direct na afloop van evenementen moet de gemeente toezien op en zo nodig
zorgdragen voor het schoonmaken van het gebruikte terrein. Een schoner
centrum is een veiliger centrum.
7. Veilige kruisingen en oversteekplaatsen. Daar waar nodig spiegels aanbrengen.
Handhaven op lage heggen en bosschages van particulieren bij kruispunten en
uitritten.
8. Een adequate aanpak voor een veiliger kruising bij het winkelcentrum in
Wildervank. Zowel voor voetgangers als het overige verkeer.
9. Schade aan bebouwing in Veendam als gevolg van mijnbouwactiviteiten moet
worden hersteld en/of gecompenseerd. Een soepele en tijdige afhandeling is
hierbij een randvoorwaarde.
10. Blijvende aandacht voor omgangsregels op straat: respect en vriendelijkheid
verdienen een plaats in de Veendammer samenleving.
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sociale zaken, welzijn en werkgelegenheid
Waarvoor heeft het CDA zich de afgelopen jaren ingezet?
 Soepele overgang en inbedding van Rijkstaken naar onze gemeente.
 Een adequate inrichting en uitvoering van de wet op de WMO (jeugdzorg
en AWBZ) op dorps- en wijkniveau.
 Een snelle en klantgerichte afwikkeling door de gemeente van
hulpaanvragen.
 Huisvesting van statushouders en bijdrageregeling woninginrichting.
 Aandacht voor financiële ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.
 Werknemers sociale werkplaats via Training- en Diagnose Centra (TDC’s)
ondergebracht bij regulier werk.
 Zestig WSW-medewerkers ondergebracht bij de gemeente Veendam (De
Kompanjie).
Het CDA vindt werk de beste vorm van sociale zekerheid. Het biedt mensen een
eigen inkomen, sociale contacten, de mogelijkheid zichzelf te ontplooien en het
gevoel een nuttige bijdrage aan de samenleving te leveren.
Wat wil het CDA:
1. Bevorderen dat mensen vanuit een uitkering aan het reguliere werk gaan
deelnemen. Daarnaast is het krijgen van een uitkering geen vrijblijvende zaak. Het
CDA vindt dat het vragen van een maatschappelijke tegenprestatie voor de hand
ligt.
2. De uitvoering van de participatiewet is zodanig ingericht dat het aanbod van de
doelgroepen aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven, waarbij rekening wordt
gehouden met begeleid en beschut werk. De mensen die echt niet meer kunnen
participeren kunnen ook op langere termijn verzekerd zijn van overheidssteun.
3. Binnen de kaders van de participatiewet zet het CDA zich blijvend in voor de
collectieve zorgverzekering. Hulpbehoevenden en kwetsbare groepen kunnen
rekenen op steun van onze gemeente.
4. Bij armoedebestrijding wordt prioriteit gegeven aan kinderen. Kinderen moeten zich
optimaal kunnen ontwikkelen. Wij willen ervoor zorgen dat beschikbare middelen
meer worden ingezet ten behoeve van kinderen, bijvoorbeeld via publiek-private
organisaties, zoals stichting Leergeld. Daarnaast blijft de armoedeval een
aandachtspunt.
5. Actieve monitoring en aanpak van (jeugd)criminaliteit. Een adequate uitvoering van
de (jeugd)reclassering.
6. Het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en gezinsproblemen door
verdergaande samenwerking tussen onder andere politie, school, zorginstanties op
wijk- en dorpsniveau.
7. Het CDA zet zich in voor de kwijtschelding van de afvalstoffen- en rioolheffing voor
mensen met een minimuminkomen.
8. Het CDA wil dat de gemeente garant staat voor een snelle, klantgerichte en
transparante afwikkeling van hulpaanvragen. Procesafspraken tussen gemeenten en
andere overheden onderling moet uniform en helder worden ingericht.
9. Vrijwilligers zijn belangrijk voor het goed functioneren van de maatschappij. Het
CDA wil dat de gemeente doorgaat met de financiële ondersteuning van
vrijwilligersorganisaties.
10. Blijvende aandacht voor dak- en thuislozen.
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