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DUURZAME GROEI
Samen werken we aan een groen 
en sociaal Emmen.

De afgelopen jaren heeft onze mooie gemeente flink wat tegenslagen te 
verwerken gehad. Zo was er het verhaal Wildlands, de grote tekorten bij de 
jeugdzorg, en door een herverdeling vanuit de landelijke overheid kwam er ook 
nog eens veel minder subsidie naar Emmen toe.

Hierdoor waren wij als gemeente genoodzaakt om soms moeilijke keuzes te 
maken. Wij maken keuzes waarbij mens en milieu voorop staan. Bezuinigingen 
mogen niet ten koste gaan van de kwetsbare groepen binnen onze 
samenleving.

Vanuit dat standpunt hebben we tegen de begroting van 2021 gestemd. Wij 
investeren liever in goede voorzieningen in onze dorpen en wijken dan in 
grootschalige onnodige sloopprojecten.

Ook de Covid-pandemie heeft zijn weerslag op onze gemeente gehad, van 
lockdown tot de avondklok. Ook in Emmen zijn er slachtoffers te betreuren door 
het virus. 

Het herstel zet nu voorzichtig door en de komende jaren lijkt Emmen in 
financieel opzicht weer vooruit te gaan. Voor ons komt het er op aan om nu 
daadwerkelijk te zorgen dat deze welvaart eerlijk verdeeld wordt en dat de 
leefbaarheid in onze hele gemeente overeind blijft. 

Met daarbij meer invloed van onze inwoners op hun eigen leefomgeving. Geen 
plannen voorleggen, maar samen met bewoners plannen maken. Bewoners 
moeten mee kunnen beslissen over de besteding van het gemeentebudget en 
meer steun krijgen voor eigen initiatieven.

Wij blijven ons onverminderd inzetten om iedere Emmenaar eerlijke kansen 
te bieden in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. En 
discriminatie, in welke vorm dan ook, pakken wij hard aan.



Wij vinden dat het groener moet in Emmen. Investeren in milieu en klimaat 
is geen luxe-uitgave maar een keiharde voorwaarde voor een leefbare stad. 
Bovendien wordt Emmen hier ook economisch beter van. Groene banen zijn 
de toekomst, we hebben straks veel mensen nodig om huizen en gebouwen te 
isoleren, nieuwe warmtesystemen aan te leggen en zonnepanelen te installeren
.
Een belangrijk punt in het programma is het duurzaam maken van huizen en 
gebouwen. Een snelle overstap naar schone energie en duurzame warmte is 
hard nodig om als stad het doel te halen in 2030 klimaatneutraal te zijn. Wij 
investeren daarom in een fonds dat erop gericht is deze verduurzaming ook 
mogelijk te maken voor de lagere inkomens.

Met de input van onze leden hebben we een waardevol programma tot stand 
gebracht waarmee we jou aan de hand van de 3 w’s: Wonen, Welzijn en Werken, 
graag meenemen in onze plannen voor de komende 4 jaar.

Bernadette van der Woude
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Er is groeiende onvrede in Nederland en dit merken we ook 
in onze gemeente. We moeten meer doen om te zorgen dat 
onze gemeente een sociale gemeente is waar we het belang 
van mensen vóór het belang van systemen en kapitaal stellen. 
We moeten werken aan het vertrouwen tussen mensen en de 
overheid en zorgen voor meer mogelijkheden voor mensen 
om invloed te hebben op hun eigen leefomgeving.
Bezuinigingen, kortzichtige investeringen en omstandigheden 
van buitenaf hebben ervoor gezorgd dat onze gemeente 
een minder sociale gemeente is dan wij zouden willen. Bij dit 
thema is te lezen hoe wij onze gemeente eerlijker, socialer en 
inclusiever willen maken. 

1. Een socialere aanpak
De laatste jaren is er in onze gemeente veel bezuinigd en veranderd in het 
sociaal domein. De welzijnswerkers zijn centraler georganiseerd en uit het zicht 
geraakt van wijk en dorpsbewoners. Veel preventief welzijnswerk is geschrapt 
om begrotingsgaten te dekken vanuit het korte termijn denken.  
Wij zien de waarde van preventief social work voor de inwoners van onze 
gemeente en voor de kosten die het in de toekomst kan voorkomen. Daarom 
gaan we meer investeren in preventie en willen wij wijk- en dorpsgericht werken 
weer centraal stellen in het welzijnswerk.

2. Vertrouwen in plaats van wantrouwen 
De participatiewet is bedoeld voor iedereen die wel kan werken, maar het 
zonder ondersteuning niet redden. Onder deze wet vallen bijvoorbeeld de 
bijstand en de Wajong uitkeringen. 
De uitvoering van de participatiewet in onze gemeente moet radicaal anders. 
Als er iets is wat we geleerd hebben van het leed van de toeslagenaffaire is het 
wel dat de overheid drastisch anders moet omgaan met mensen. Uitgaan van 
vertrouwen in plaats van wantrouwen.
Mensen met een uitkering zijn geen profiteurs die overal een slaatje proberen 
uit te slaan, het gaat vaak ten onrechte over fraudebestrijding. Daarom stellen 
wij dat er altijd ruimte moet zijn om maatwerk en begeleiding te leveren en 
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daarbij de menselijke maat voorop te stellen.
Op dit moment is maatwerk al de veronderstelde norm, echter is deze 
maatwerk opgezet vanuit “beschikbare pakketten”. Dit is niet wat maatwerk 
betekent. Maatwerk gaat erom dat we luisteren naar de inwoners en hun 
eigenaar maken van hun weg naar participeren in de samenleving. Hierbij 
staat niet “uitstroom uit de bijstand” centraal, maar kiezen wij ervoor om 
“participeren naar vermogen” weer centraal te laten staan. Hierbij willen wij dat 
iedereen de mogelijkheid krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Dit kan zijn door het 
volgen van een studie, vrijwilligerswerk, ondernemerschap, autodidactische 
activiteiten of uiteraard ook betaald werk. Hierbij letten we er streng op dat 
organisaties bestaand betaald werk niet vervangen met vrijwilligerswerk uit de 
participatie.

Deze vorm van maatwerk vergt een hele andere insteek. Ineens moet 
er vertrouwen zijn in de intrinsieke motivatie en de potentie van de 
bijstandsgerechtigde. Dit gaat ook extra tijd kosten, gezien de klantmanagers 
niet enkel een pakket hoeven aan te bieden en vervolgens een paar keer 
contact op moeten nemen met de bijstandsgerechtigde, maar actief moet 
ondersteunen en de wensen voor groei faciliteren. Om dit te bekostigen willen 
wij een deel van het geld bestemd voor “wantrouwen” steken in “vertrouwen”, 
ofwel we willen geld dat nu gestoken wordt in fraudeopsporing gebruiken om 
de ontwikkeling van bijstandsgerechtigden te stimuleren. 

3. Een kloof in de samenleving
De tweedeling binnen onze samenleving is niet verminderd, maar helaas alleen 
maar groter geworden. Wij zien in het huidige beleid voordelen voor hogere 
inkomens die dat niet nodig hebben.  Een voorbeeld hiervan is de korting die 
op de zwemles wordt gegeven wanneer het bedrag in één keer betaald kan 
worden. Dit geeft een duidelijk voordeel aan mensen voor wie het gemakkelijker 
is grote uitgaven te doen. Dit soort maatregelen gaan de tweedeling niet 
verkleinen. 

Dit is echter niet de enige kloof die wij constateren in onze samenleving. Er 
is ook een maatschappelijke kloof. Emmen moet een gemeente zijn waarin 
iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, geaardheid of geloof. Daarbij 
hoort een gastvrije benadering van nieuwkomers die op de vlucht zijn voor 
oorlog of onderdrukking en een veilige haven zoeken. Tijdens hun procedure 
zijn vluchtelingen onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, 
maar ook van ons als lokale samenleving. Wij willen burgers actief betrekken 
bij de vestiging van vluchtelingen. Daarom gaan we binnen het fonds dorpen 
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en wijken het mogelijk maken om aanvragen te doen voor activiteiten die 
inburgering bevorderen en de sociale cohesie versterken. Daarnaast zoeken we 
altijd naar mogelijkheden om te investeren en te ondersteunen bij projecten die 
vooroordelen wegnemen en het goed samenleven van mensen bevorderen.

Bij die gemeente waarin iedereen zich thuis voelt is zeggen dat je een 
regenboog gemeente bent of dat je racisme heel erg vindt niet genoeg. 
Wij willen dat er meer gedaan wordt om de acceptatie van de LHBTIQ+ 
gemeenschap, mensen met een migratieachtergrond en andere 
gemarginaliseerde mensen te bevorderen. Daarom willen wij meer lespakketten 
over deze onderwerpen inzetten in het onderwijs (zie: pagina x - onderwijs). 
Wij willen meer bekendheid creëren voor de belangenorganisaties zoals 
het COC, Vluchtelingenwerk Nederland, Artikel 1, etc. Wij willen het geld dat 
hiermee gemoeid is herverdelen, om meer in te zetten op het wegnemen van 
vooroordelen bij de lokale bevolking. Daarnaast willen wij binnen de budgetten 
voor emancipatie ruimte creëren voor onze gemarginaliseerde inwoners 
om zich te verenigen en om bijvoorbeeld lezingen en workshops te kunnen 
organiseren.

4. Samen voor hun toekomst
Binnen onze gemeente zijn er veel jongeren die actief bezig zijn om onze ge-
meente te verbeteren binnen onder meer de Jongeren Advies Raad en het pro-
gramma Jong Emmen. De afgelopen jaren zijn er goede stappen gemaakt, maar 
nog te vaak worden jongeren niet betrokken bij zaken die voor hen worden 
georganiseerd of die hen aangaan. Wij willen dat graag anders zien. Wij verlagen 
de drempel voor het jeugdbudget en breiden dit uit. Daaruit kunnen initiatie-
ven die jongeren aandragen betaald worden en we moedigen jongeren ook aan 
aanvragen te doen. Daarbij zorgen we ook dat we jongeren nauw betrekken bij 
het bepalen en het uitvoeren van beleid.

5. Maak plek voor jongeren
Voor de jongeren in Emmen moeten we meer investeren in het locatiegericht 
jongerenwerk. In veel wijken en dorpen is het jongerencentrum compleet 
verdwenen. Er is bijna nergens in onze gemeente een plek waar jongeren 
contacten kunnen leggen, elkaar kunnen stimuleren en positieve vormen van 
vrijetijdsbesteding kunnen vinden. Wij zorgen dat in elk dorp en elke wijk weer 
een jongerencentrum te vinden is waar dit kan en waarvan het eigenaarschap 
ook ligt bij de jongeren.
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6. Snelle, goede jeugdzorg
Het is heel belangrijk dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien. De 
juiste zorg en ondersteuning moet hiervoor beschikbaar zijn. Met de meeste 
jongeren gaat het goed, maar sommigen hebben een steuntje in de rug nodig. 
En helaas groeit dat aantal gestaag. Soms zijn de problemen zo groot en 
acuut dat er direct hulp nodig is, maar die directe hulp komt er bijna nooit. 
We accepteren daarom geen wachtlijsten in de jeugdzorg en zullen er alles 
aan doen om voor elke jongere die dat nodig heeft, of het gaat om mentale 
problemen, dreigende dakloosheid of andere schrijnende gevallen, de zorg te 
bieden die ze nodig hebben.

7. Natuur om in te leven
Wij willen dat iedereen kan genieten van groene buitenruimte. In de openbare 
ruimte ontspannen we, ontmoeten we anderen en zoekt het natuurleven haar 
plaats. Een groene omgeving stimuleert het buitenspelen van kinderen en 
nodigt uit om een blokje om te gaan of te sporten. We vinden dat er in Emmen 
nog flink wat kansen liggen om groen toe te voegen. We creëren daarom meer 
groen in de bermen en de akkerranden, door de toevoeging van pluktuinen en 
door ongebruikte grasvelden niet meer te maaien maar te bebossen.
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8. Natuur voor de natuur
Natuur is fijn, maar vooral belangrijk. Daarom moet Emmen een bijdrage 
leveren aan het versterken en floreren van de biodiversiteit. Dit kan door bij 
de inrichting van de ruimte altijd rekening te houden met flora en fauna en 
het toevoegen daarvan. Biodiversiteit verdient aandacht in alle plannen. Door 
deze biodiversiteit te vergroten ontstaan er bijzonder veel positieve effecten, 
waaronder de groei van de populaties van de natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups. Voor ons is het bestrijden van deze rups met het middel 
Xentari namelijk totaal onacceptabel. Op de plekken waar de biodiversiteit niet 
snel genoeg in balans komt moeten we deze rupsen wegzuigen.

Onderdeel van de biodiversiteit zijn onze bossen en bomen. Op tal van plaatsen 
zijn in Emmen op grote schaal bomen gekapt. Soms noodzakelijk, maar vaak 
ook onnodig. Bomen zijn van levensbelang voor een gezonde leefomgeving. 
Ze dragen bij aan een betere luchtkwaliteit, en zorgen ook voor koelere 
plekken op de steeds warmere dagen. Bij het maken van ontwikkelingsplannen 
moet daarom meer rekening gehouden worden met bestaande bomen en 
voor nieuwe bomen de juiste groeiplaats gecreëerd worden. We herzien de 
bomenkapverordening om de ongebreidelde bomenkap te stoppen en zelfs 
terug te draaien.

9. Een betere overheid
Alle prachtige plannen die wij hebben vallen en staan bij het goed functioneren 
van onze gemeente en haar ambtenaren. Daarom streven wij naar en 
investeren wij in een betere overheid.
Door de versobering van het ambtelijk apparaat en de verdere 
bureaucratisering van de gemeente zien we dat de ambtenaren steeds meer 
bezig zijn met het opstellen van beleid of het uitwerken van plannen. De 
druk op deze mensen is groot en daardoor zien we dat de kwaliteit van de 
dienstverlening slechter wordt en vooral ook het werkplezier en de gezondheid 
van deze ambtenaren in gevaar komt. Daarom is het noodzakelijk om te 
investeren in het ambtelijk apparaat en mensen over te hevelen van beleid naar 
uitvoerend werk. Als je wilt dat ze weer de kans krijgen om maatwerk te bieden 
en echt in gesprek te gaan met inwoners moeten we ons ook realiseren dat dit 
nog meer tijd en energie gaat kosten. 
Daarnaast gaan we een traineeship programma opstellen dat mensen uit een 
brede achtergrond een plek geeft. Misschien moet er wel een jongerenwerker 
komen op het jeugdbeleid in plaats van een beleidsmaker jeugd. Of iemand met 
een aantal jaar ervaring als ondernemer gaat aan de slag bij economie.
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De gemeente heeft ook een voorbeeldfunctie in onze samenleving en de wereld 
stopt niet bij de gemeentegrens. Ook Emmen kan een steentje bijdragen aan 
een eerlijke en duurzame wereld. Dit doen we door van Emmen een Fair trade 
gemeente te maken. 

10. Experimenten met basisinkomen
De invoering van het basisinkomen vormt al jaren een belangrijk speerpunt 
voor ons. Dat zorgt voor een bodem waar niemand doorheen zakt. In 
diverse gemeenten in Nederland zien we experimenten op dit gebied. Wij 
gaan in Emmen aan de slag om ook met een experiment te komen om dit te 
bevorderen. 

11.  Veiligheid
De beste manier om te zorgen voor een veilige gemeente is om te voorkomen 
dat mensen in de criminaliteit belanden of een gevaar worden voor zichzelf 
of anderen. Daarom investeren we volop in armoedebestrijding en goede 
geestelijke gezondheidszorg. Voor verwarde personen is het belangrijk dat ze 
hulp krijgen van een speciaal team van geestelijke gezondheidsspecialisten, dat 
snel in actie kan komen. Daarnaast zorgen we voor een veilige inrichting van de 
openbare ruimte met voldoende verlichting langs looproutes.
Ook wordt de roep om legalisering en regulering van wietteelt steeds groter. 
Het beleid is op dit moment achterhaald en inconsequent. De verkoop kan 
wel, maar de inkoop is illegaal en wordt niet toegestaan. Wij willen dat Emmen 
zich voegt bij de gemeenten die meedoen aan de landelijke experimenten 
om de wietteelt te reguleren. Dit helpt om het voor de criminaliteit minder 
aantrekkelijk te maken. Het overmatig en verkeerd gebruik van alcohol, tabak 
en drugs willen we ontmoedigen, onder meer door meer en betere voorlichting 
aan te bieden voor ouders en jongeren.

12. Een plek voor verhalen
Onze gemeente is nog jong maar heeft een diep gewortelde lokale geschiedenis. 
Er zijn bijzondere verhalen te vertellen over onze gemeente en er is prachtige 
kunst van lokale makers. Daarom onderzoeken wij de mogelijkheid om een 
nieuw stedelijk museum te beginnen waar deze verhalen verteld kunnen 
worden en onze bewoners (en toeristen) meer kunnen leren over de lokale 
geschiedenis en genieten van kunst van lokale makers
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13. Een nieuwe blik op het Rensenpark
Aan de westkant van ons centrum in Emmen op het Raadhuisplein is het 
tegenwoordig een gezellig samenkomen van verschillende generaties. De 
kinderen springen op zomerse dagen tussen de fonteinen en spelen in de 
speeltuin, tieners vermaken zich op de skatebaan en ook voor volwassenen 
is het prima vertoeven op een van de terrasjes of banken op het plein. De 
oostkant, in de voormalige dierentuin, zou een broedplaats worden in een 
stadspark waar culturele initiatieven zich zouden ontplooien tussen de mooie 
bomen en paden die het park rijk is. Een aantal jaar later concluderen we dat de 
kunstenaars van het eerste uur grotendeels zijn weggejaagd, en de gemeente 
niet veel verder komt dan het slopen van gebouwen. Wij pleiten voor een 
hernieuwde blik op het kwaliteitsplan, waarin we samen met lokale en landelijke 
experts in de creatieve industrie  komen tot een toekomstbestendig plan 
voor het prachtige park. Hiermee willen we de kaders leggen voor een echte 
broedplaats, die ruimte heeft voor experimenten.

15. De culturele basis
Als je in onze gemeente cultuur wilt beoefenen zijn er maar weinig plaatsen 
waar je terecht kan. De kansen voor onze gemeente zijn enorm als we dit 
stimuleren. Daarom versterken wij de culturele infrastructuur en creëren 
we nieuwe podia. We zorgen dat er meer professionele cultuur beoefend 
wordt die mensen inspireert en zorgt voor zingeving. En we zorgen dat 
startende professionals een plek vinden waar ze de juiste begeleiding vinden 
in elke vorm van cultuur. Daarbij nemen we een voorbeeld aan het prachtige 
theatertussenjaar van Loods13, het Drentsch peil en Noordstaat in Groningen.

16. De nieuwe cultuur
Hiphop is the new rock. Het is de dominante muziek en cultuur van 
tegenwoordig, maar er zijn in onze gemeente nauwelijks mogelijkheden voor 
die vormen van expressie. Daarom realiseren we legale muren voor streetart en 
graffiti en wildplak zuilen voor vormgevers en illustratoren.
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Alle punten over welzijn
 - Uitbreiden preventief sociaal werk

 - Meer wijk en dorpsgericht welzijnswerk

 - Herziening uitvoering participatiewet: vertrouwen i.p.v. wantrouwen

 - Stoppen met financiële voordelen voor hogere inkomens

 - Krachtiger optreden tegen racisme en discriminatie

 - Bevorderen van diversiteit bij organisaties gelieerd aan de gemeente

 - Geen directe of indirecte subsidies naar evenementen met racistische 
elementen

 - Als regenbooggemeente sterker strijden voor LHBTIQ+ gemeenschap

 - We werken met een inclusieve agenda zoals bepaald in het VN verdrag 
Handicap

 - Versimpelen geslachtsverandering op paspoort en strijden voor een X in het 
paspoort

 - Evenementen die subsidie krijgen van de gemeente moeten 
rolstoeltoegankelijk zijn

 - Met jongeren werken aan beleid niet voor jongeren

 - Uitbreiden jeugdbudget

 - Locatiegericht Jongerenwerk terug in wijken en dorpen

 - Terugdringen wachtlijsten in de jeugdzorg

 - Inperken van de winst van jeugdzorgaanbieders

 - Uitbreiden van groen in de gemeente  door grasvelden te veranderen in 
natuur



 - Uitbreiden van biodiversiteit centraal stellen in al het groenbeleid

 - Stoppen met het gebruik van Xentari bij de bestrijding van de 
eikenprocessierups

 - Herziening van de bomenkap verordening om kap te stoppen

 - Investeringen in de kennis en kunde van het ambtelijk apparaat

 - Een uitgebreid traineeship programma om talent aan te trekken

 - Aansluiten als fairtrade gemeente

 - Wij staan voor het basisinkomen

 - Preventie staat centraal bij veiligheid

 - Meer verlichting op openbare looproutes

 - We willen meedoen aan experimenten met legale wietteelt

 - We onderzoeken de mogelijkheid voor een stedelijk museum

 - Een nieuwe blik op het kwaliteitsplan van het Rensenpark

 - Meer plekken waar professionele cultuur beoefent wordt en waar 
talentontwikkeling gestimuleerd wordt

 - Het realiseren van legale muren voor graffiti en street art en wildplakzuilen 
voor vormgevers en illustratoren



Wonen

WE ZORGEN VOOR 
BETERE EN
BETAALBARE 
WONINGEN
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Er is een woningcrisis in Nederland. Door de jarenlange 
bezuinigingen van liberale kabinetten en het groeiende aantal 
vermogende mensen dat investeert in vastgoed is ook in 
Emmen de woningmarkt geëxplodeerd. Daarnaast zien we 
al decennia lang sloopwoede heersen in Emmen. Vroeger in 
het centrum en nu in het Rensenpark. Wij gaan werken aan 
het betaalbaar maken van wonen en het verhogen van het 
woongenot voor iedereen in onze gemeente, samen met de 
inwoners.

1. De klimaatplannen voor Emmen
Het veranderende klimaat heeft grote gevolgen voor ons allemaal. Ook in onze 
eigen gemeente zullen de gevolgen merkbaar zijn. Te droge periodes, gevolgd 
door teveel regen in korte tijd heeft impact op ons leefgebied. De afwachtende 
houding van onze gemeente kan niet langer. De politiek is aan zet en moet de 
leiding nemen. Wij gaan er wat aan doen, samen met alle inwoners van Emmen. 
Daarom gaan we bij alle plannen van de gemeente een groene doorberekening 
instellen. We gaan ervoor zorgen dat op korte termijn de capaciteit op het 
stroomnet wordt vergroot zodat mensen die investeren in duurzame energie er 
daadwerkelijk van kunnen profiteren en we zorgen voor meer ondersteuning 
voor lokale energie coöperaties.

2. Wij starten een laagdrempelig fonds om 
woningen te vergroenen
De verduurzaming van de woningen binnen Emmen zal in de komende jaren 
steeds meer van belang zijn om onze klimaatdoelen te bereiken. Ook de 
steeds hogere energielasten dragen eraan bij dat dit onderwerp hoog op de 
agenda moet komen te staan. Emmen heeft nog veel woningen die slecht 
geïsoleerd zijn en dit zadelt veel mensen op met stijgende lasten. Als gemeente 
kunnen wij deze investering in isolatie voorfinancieren door middel van een 
verduurzamingsfonds waar iedereen een beroep op kan doen. Zo dragen we 
direct bij aan het verlichten van de lasten van onze inwoners en helpen we 
energie-armoede voorkomen. Zo kan elke Emmenaar bijdragen om van Emmen 
een klimaat neutrale gemeente te maken.
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3. Betaalbare woningen
Zoals in vele andere gemeenten ontbreekt het ook in Emmen aan betaalbare 
huur en koopwoningen. De wachttijden bij de woningcorporaties voor zowel 
jongeren als ouderen lopen al op tot 4 jaar en dat zal alleen maar langer 
worden. Het slopen van sociale woningen ten bate van de duurdere helpt 
hier niet bij. Het roer moet drastisch om. Niet alleen in Den Haag, maar ook in 
onze eigen gemeente kunnen we genoeg doen om voldoende en betaalbare 
huisvesting te garanderen. We stellen een zelfwoonplicht in voor nieuwbouw. 
Prestatieafspraken met projectontwikkelaars en woningcorporaties zijn nodig 
om meer sociale huur te realiseren en als gemeente kunnen we leegstaande 
panden kopen om te verbouwen. Daarnaast realiseren we meer sociale 
hoogbouw in de dorpen om de doorstroom te bevorderen en zo te zorgen dat 
mensen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen

Bij het ontwikkelen van nieuwe woningen zorgen we met name voor een 
toename in goedkope jongeren- en studenten huisvesting. Hiermee zorgen we 
dat het aantrekkelijker wordt om in onze gemeente te blijven wonen terwijl je 
een studie elders volgt. Op deze manier binden we talent aan de regio.

We onderzoeken de mogelijkheden voor experimentele woningbouw in onze 
gemeente. Dit kan bijvoorbeeld door het vinden van nieuwe woonvormen, 
huur-koop constructies of het ontwikkelen van tiny houses.

De cultuur van Woonwagenbewoners hecht veel waarde aan de mogelijkheid 
om binnen hun eigen gemeenschap te kunnen wonen. Daarom willen we 
zorgen dat er voldoende woonwagenstandplaatsen beschikbaar zijn in onze 
gemeente.
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4. Leefbaarheid dorpen en wijken
Het is mooi wonen in de dorpen binnen onze ruime gemeente. Wij willen 
dat graag zo houden. Door  het verdwijnen van voorzieningen zoals scholen, 
winkels, sportverenigingen en goed Openbaar Vervoer komt de leefbaarheid 
onder druk te staan. Vanuit bewonersinitiatieven zijn tal van projecten 
ontstaan waarmee mooie resultaten worden behaald op het gebied van 
zorg, welzijn, armoedebestrijding, zelfvoorziening en cultuur. Als gemeente 
kunnen we dit ondersteunen door maatregelen te treffen die de positie van de 
bewonerscollectieven versterken. De afstand tussen bewoners en overheid kan 
overbrugd worden door gebruik te maken van initiatieven van bewoners en 
ervaringsdeskundigen. Dit zou het vertrekpunt moeten zijn van beleid en niet 
andersom.

Daarnaast zorgen we dat basisvoorzieningen in dorpen in stand blijven. We 
gaan onderzoeken welke voorzieningen noodzakelijk zijn voor de leefbaarheid 
binnen een dorp en we ontwikkelen beleid om die voorzieningen te creëren of 
behouden.

5. Aanpak bodemdaling
Sinds 2019 zijn er bij de gemeente Emmen veel meldingen binnen gekomen 
over schade door bodemdalingen.  In december van dat jaar is een motie met 
betrekking tot bodemdaling en de gevolgen daarvan raadsbreed aangenomen. 
De komende jaren gaan wij verder inzetten op onderzoek naar oorzaken en 
compensatie van schade. 

6. Samen met bewoners
Emmen kent 35 officieel erkende overlegpartners. Dorpsraden, 
wijkverenigingen, maar ook de seniorenraad zijn enkele daarvan. Deze 
overlegpartners dienen voor de gemeente als spreekbuis voor een bepaald 
dorp, een wijk of doelgroep. Deze bestaan stuk voor stuk uit inwoners die zich 
belangeloos inzetten voor de inwoners van hun wijk, dorp of achterban. Zij 
hebben er in de loop der tijd veel verantwoordelijkheden bij gekregen. Dat ging 
gepaard met de nodige bezuinigingen. Wij gaan meer geld vrij maken voor deze 
partners en hen meer en betere ondersteuning aanbieden.
Een voorbeeld van die ondersteuning is de opbouwwerker, die verdwenen is, 
weer terugplaatsen in de buurt. Hij of zij weet wat er speelt en wat er nodig is.
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Op het moment is het zo dat deze partners soms geen goede representatie 
vormen van hun achterban. Ze worden gevraagd om vaak veel en belangeloos 
te werken. Iets wat niet weggelegd is voor een alleenstaande moeder of 
jongere. Daarom gaan we experimenteren met het democratischer maken 
van deze partners en het bieden van vergoedingen voor het werk zodat het 
toegankelijker wordt voor andere doelgroepen.

Eén van die experimenten is de burgerbegroting. De laatste jaren is er in 
bepaalde gebieden al geëxperimenteerd met dit concept. Hiermee krijgen 
bewoners meer zeggenschap over het geld wat besteed wordt in hun eigen wijk 
of dorp. Wij gaan dit uitbreiden naar alle dorpen en wijken in de gemeente.

7. Vuurwerkvrije zones
In een veilige en duurzame gemeente hoort ook het verminderen van overlast 
door vuurwerk. Vuurwerk is schadelijk voor mensen en dieren. Het zorgt voor 
een verhoogde uitstoot van stikstof, creëert bodem en watervervuiling, en 
zorgt natuurlijk voor veel geluidsoverlast. Consumentenvuurwerk leidt tot 
veel letsel bij daders en omstanders, angst en stress bij dieren en schade aan 
gebouwen en andere eigendommen. Wij pleiten voor een landelijk verbod 
op consumentenvuurwerk. Totdat dit van kracht is, gaan we in de gemeente 
het aantal vuurwerkvrije zones uitbreiden. We willen meer milieuvriendelijke 
alternatieven stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm van lasershows en het 
georganiseerd afsteken van vuurwerk.        
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Alle punten over wonen
 - Een groene doorberekening wordt de standaard

 - Op korte termijn de netcapaciteit verhogen

 - Stimuleren lokale energie coöperaties.

 - Starten ondersteuningsfonds verduurzaming woningen

 - Een woonplicht voor nieuwbouw

 - Randvoorwaarden stellen bij nieuwbouwprojecten voor voldoende sociale 
woningbouw

 - Uitbreiden prestatieafspraken woningcorporaties voor het ontwikkelen van 
nieuwe sociale huur

 - Meer sociale hoogbouw in de dorpen

 - Goedkope jongerenhuisvesting

 - mogelijk maken van experimentele woningbouw

 - Uitbreiden woonwagenstandplaatsen

 - burgerinitiatieven ondersteunen met right to challenge

 - Zorgdragen voor voldoende basisvoorzieningen in de buitengebieden
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 - De bodemdaling wordt aangepakt

 - Meer geld en ondersteuning voor erkende overlegpartners

 - Zorgen voor een betere representatie en diversiteit binnen erkende 
overlegpartners

 - Verder democratiseren van  de erkende overlegpartners en uitbreiden 
burgerbegroting

 - Uitbreiding vuurwerkvrije zones



Werken en Weten

WE RICHTEN ONS OP DE 
TOEKOMST



Industrie is de ontstaansreden van onze gemeente. Eerst 
de ontginning van het veen en later de industriegebieden 
rondom Emmen hebben gezorgd voor de grootschalige 
bewoning van Zuidoost Drenthe. Nu zien we onze gemeente 
krimpen en vergrijzen. Daarom zetten wij in op de nieuwe 
groene industrie en het drastisch versterken van de lokale 
MKB. We zorgen dat Emmen een aantrekkelijke studie- en 
werkgemeente wordt en blijft.

1. Beter bereikbaar zonder extra asfalt
Wij willen een gezonde gemeente. Een gemeente waar mensen voorop staan, 
waar iedereen zich vrij en veilig kan bewegen. Wij kiezen daarom duidelijk 
voor de voetganger, de fiets en het openbaar vervoer. Dit betekent een inzet 
op meer fietssnelwegen, zodat de fiets een goed alternatief is voor de auto, 
en betere verbindingen van openbaar vervoer tussen de verschillende dorpen 
en wijken van de gemeente en tussen de gemeente en de rest van Nederland. 
Deze fietspaden kunnen ook ingeschakeld worden voor de productie van 
hernieuwbare energie door ze te overkappen en te voorzien van zonnepanelen 
en de beschutting van de fietser tegen regen en zon is hierbij een extra bonus. 
Voor een betere doorstroming van de fietsers moeten die, ook overal waar 
mogelijk is, voorrang krijgen in het verkeer. 

Daarnaast moeten we meer rekening houden met voetgangers in het vervoer.
Zij zijn de meest kwetsbaarste deelnemers van ons verkeer. Daarom willen we 
meer focus op het beschermen van deze groep.

Wij stoppen met de verdubbeling van de N862 Emmen-Klazienaveen. Dit is een 
prestigeproject met weinig toegevoegde waarde voor de regio. In plaats daarvan 
zorgen we voor betere verbindingen tussen de dorpen onderling en tussen de 
dorpen en Emmen. Het is ronduit belachelijk dat je op een zondag niet een bus 
van Erica naar Emmen kan pakken.

Ook willen we inzetten op het verbeteren van de treinverbinding tussen Emmen 
en de rest van nederland. Daarom ondersteunen we initiatieven zoals de 
Nedersaksenlijn.
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Om het gebruik van elektrisch vervoer te stimuleren, moet de gemeente veel 
meer laadpalen plaatsen. Wij streven naar een laadpaal binnen 300 meter van 
elke mogelijke gebruiker.  Ook de komst van snelladers op strategische plekken 
zoals de bibliotheek en het Rensenpark gaan we op korte termijn realiseren.

2. Een groene industrie
Onze gemeente is van oudsher een maak- en industriegemeente. Maar de 
manieren waarop we altijd industrie bedreven hebben kunnen niet meer. 
Wij zien een kans voor ons gemeente om voorop te lopen in het realiseren 
van groene industrie door in te zetten op een snelle verduurzaming van de 
industrieterreinen. Voor veel industriële sectoren lijkt groene waterstof de 
beste oplossing om duurzaam te kunnen produceren. Wij vinden dit een 
positief iets en zien de waterstof backbone dan ook graag verder ontwikkeld. 
Daarbij erkennen we wel dat waterstof niet het wondermiddel is zoals het soms 
gepresenteerd wordt. Het is niet energie-efficiënt en daarmee ook geen goede 
oplossing voor duurzaamheidsvraagstukken in mobiliteit en in de woningbouw.

3. De jeugd heeft de toekomst
De vergrijzing en het wegtrekken van jong talent zijn de grootste uitdagingen 
voor onze gemeente de komende jaren. Daarom zijn wij bijzonder blij dat nu 
eindelijk de Campus van het Noorden ontwikkeld wordt in Emmen. Wij pleiten 
al vele jaren in ons programma voor een dergelijke campus die een grote 
bijdrage kan leveren aan Emmen als aantrekkelijke studiestad. Maar deze 
campus alleen is niet genoeg, we moeten zorgen voor een uitbreiding van het 
opleidingsaanbod zodat het interessanter is om in onze regio te blijven wonen 
en werken.

Er is natuurlijk meer dan het hoger- en beroepsonderwijs. Voortgezet Onderwijs 
biedt elk kind de kansen die het nodig heeft om haar of zijn talenten te 
ontwikkelen maar niet ieder kind maakt dezelfde ontwikkeling door. Wie van 
huis veel meekrijgt, doorloopt zijn schooltijd anders dan iemand die daar 
van huis uit niet mee gezegend is. Wij gaan zorgen voor gelijke kansen voor 
alle kinderen en jongeren door onder meer breder in te zetten op gratis 
huiswerkbegeleiding. 
Ook zien we dat het onderwijs een steeds belangrijkere rol speelt in niet alleen 
de intellectuelle maar ook de maatschappelijke ontwikkeling van kinderen 
en jongeren. Dat gaan wij ondersteunen door onder andere te zorgen voor 
kooklessen op alle scholen en het inzetten van lespakketten over diversiteit en 
inclusiviteit in onze samenleving.
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4. Ondernemerschap & werkgelegenheid
In onze regio zijn ontzettend veel ondernemers bezig om op een goede manier 
impact te maken in de lokale samenleving. Impact en goed ondernemerschap 
gaan voor ons veel verder dan een goede winst, hoewel we dat ook iedereen 
gunnen. Het gaat over zorg dragen voor je werknemers en je omgeving, over 
je middelen en bedrijf inzetten om niet alleen jezelf te verrijken maar ook de 
maatschappij.

Het MKB is de motor van onze economie horen we vaak, en wij nemen dit zeker 
serieus. Om het lokale ondernemerschap te stimuleren gaan we 5 miljoen euro 
investeren in een breed opgezet en laagdrempelig investeringsfonds voor het 
MKB en voor start-ups. Bedrijven kunnen hier een aanvraag op doen om een 
lening te ontvangen of voor een deelparticipatie in het bedrijf. Hiermee kan 
een startende ondernemer zijn eerste inboedel aanschaffen of een groeiende 
ondernemer zijn nieuw personeel mee aannemen.

Met dit fonds zorgen we er voor dat:

 - Ondernemerschap toegankelijk wordt voor iedereen die er aanleg voor 
heeft en niet alleen voor de mensen die het netwerk of het geluk hebben 
om een startkapitaal gefinancierd te krijgen.

 - We steunen ondernemers die goed presteren maar moeite hebben om geld 
te krijgen bij de bank om toch verder te kunnen groeien en te investeren.

 - Bedrijven die uitzonderlijk presteren na het ontvangen van een investering 
meer binding hebben met onze gemeente en zich hier blijvend vestigen.
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5. Een bruisend centrum
We zien allemaal dat in de verschillende centra in onze gemeente de leegstand 
toeneemt. Toch zien we vaak dat panden die in lokaal en kleinschalig eigendom 
zijn een betere bezetting hebben en meer meebewegen met de markt. In 
onder andere het centrum van Emmen zijn veel panden in bezit van grotere 
investeringsfondsen, deze partijen investeren in deze panden voor de waarde 
van het vastgoed en niet voor de huuropbrengst. Dit zorgt ervoor dat de huren 
kunstmatig hoog blijven.
Op het moment heeft de gemeente weinig middelen om dit probleem tegen 
te gaan, maar wij vinden het belangrijk om dit te erkennen en hier constant 
aandacht voor te hebben. Daarnaast proberen we de leegstand tegen te gaan 
door innovatieve detailhandel en horeca te stimuleren, door soepel om te gaan 
met het fenomeen blending waarbij je een biertje drinkt bij de kapper of een 
stoel koopt bij het restaurant en ook door het eigenaars-OZB te verhogen ten 
opzicht van het gebruikers-OZB.

6. De positie van arbeidsmigranten
De bouwsector en de landbouw zijn sectoren waar men gebruik maakt van ar-
beidsmigranten. Voornamelijk uit andere EU landen. Mensen die op zoek zijn 
naar werk, nieuwe kansen en een beter leven.
Wij strijden voor gelijk loon voor gelijk werk, we pakken werkgevers en 
uitzendbureaus die zich schuldig maken aan uitbuiting hard aan en we 
verbieden schijnconstructies die uitbuiting faciliteren. We moeten echter 
voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat met Emmense werknemers. 
Daarom is het belangrijk dat alle werknemers, ongeacht waar ze vandaan 
komen, recht hebben op hetzelfde loon en dezelfde sociale voorzieningen.
We versterken de positie van arbeidsmigranten door de koppeling van 
contracten voor werk, huisvesting en vervoer te verbieden en streng te 
handhaven op fatsoenlijk werkgeverschap. 
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Alle punten over werken en 
weten

 - Ontwikkeling van fietssnelwegen

 - Meer voorrang voor fietsers

 - Geen verdubbeling N361 Emmen-Klazienaveen

 - Betere OV verbindingen tussen de dorpen en Emmen

 - Ontwikkelen nedersaksenlijn

 - Openbare laadstations voor elektrische fietsen

 - Uitbreiden laadplekken voor elektrische auto’s

 - Industrieterreinen verduurzaamd in 2035

 - Waterstof waar het zin heeft, niet in auto’s of huizen

 - Uitbreiden van opleidingsaanbod in de regio

 - Gratis huiswerkbegeleiding in het voortgezet onderwijs

 - Kooklessen op scholen

 - Educatie over diversiteit en inclusiviteit.

 - Stimuleren van Impact ondernemen

 - Een lokaal investeringsfonds van 5 miljoen euro

 - Aanmoedigen klein en lokaal bezit van winkelpanden

 - Innovatieve detailhandel en horeca stimuleren

 - Eigenaar ozb verhogen op commerciële panden

 - Rechten van arbeidsmigranten beschermen


