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HOOFDSTUK 1 HET BESTUUR EN DE BURGER
Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze
Grondwet, zijnde ...
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”.
Het geeft ons inziens aan waar ons handelen richting de burger op gericht dient te zijn. Als waardig medemens en medeburger, die het
verdient om respectvol behandeld en gehoord te worden.
Dit geldt ook voor de burgers richting het bestuur. Wat GemeenteBelangen Midden-Groningen betreft houdt democratie niet op door één
keer per vier jaar te gaan stemmen. Wij verplichten ons om ook in die vier jaar vol in contact te blijven met de inwoners van onze
gemeente en respect en belangstelling te hebben voor wat er onder hen leeft. Alle (aspirant) raadsleden van GemeenteBelangen
Midden-Groningen hebben zich dan ook verplicht om zich actief te blijven bewegen in de maatschappij en de dialoog met de burgers
aan te blijven gaan.
Wij voeren niet zomaar uit maar zullen ook continu het waarom hiervan aan onze burgers uitleggen.
De tijden veranderen snel en er is een groeiend verlangen en noodzaak naar 'minder afstand' richting het bestuur. Dit dient dan ook
laagdrempelig te zijn. Wij beseffen dat wij 'in dienst' staan van onze burgers. Dat komt o.a. tot uiting op de manier waarop met inspraak
wordt omgegaan: niet als een wettelijk verplicht ritueel, maar als een werkelijke dialoog met de betrokkenen. De afstand tussen bestuur,
fractie en burger moet zo klein mogelijk zijn.
Wij vinden dat aan elk lid van het college van burgemeester en wethouders een deel van de gemeente moet worden toegewezen (een
wijkwethouder) waarvoor zij het aanspreekpunt zijn. Twee keer per jaar dient er een gestructureerd overleg plaats te vinden tussen de
vertegenwoordigers van de dorpen en wijken met de verantwoordelijke bestuurder.
Het bestuur dient een pro actief beleid te voeren en de burgers hierover regelmatig over te informeren. Op deze manier worden de
burgers betrokken burgers en voelen zij zich gehoord.
Om dit vorm te kunnen geven streeft GemeenteBelangen Midden-Groningen naar een raad (of platform) van burgers, die via
bijvoorbeeld loting in een vorm van medezeggenschapspoule komen. Eén keer per jaar worden er 20 tot 30 burgers benaderd/uitgeloot,
die mee mogen praten over de agenda van de raad en over de beleidsnota’s die op dat moment spelen. Zo wordt de raad en het college
dynamischer gehouden.
Het gemeentebestuur en de fractie dienen bij planvorming en herinrichting van de woonomgeving de burgers tijdig te betrekken. Niet als
de plannen al nagenoeg rond zijn pas een vorm van inspraak beleggen.
Democratie is wat anders dan de dictatuur van de meerderheid. GemeenteBelangen Midden-Groningen staat voor een open en
transparante koers van het gemeentebestuur. Ook al wordt er soms gewerkt op hoofdlijnen van het beleid, toch vergeten wij de
menselijke maat absoluut niet. De komende jaren zullen wij voor de uitdaging staan iedereen betrokken te houden bij de lokale
gemeenschap. Ook “kleine” zaken zijn belangrijk voor onze burgers en die verdienen dan ook de nodige aandacht en mogen niet
worden ondergesneeuwd.
Respect voor de burgers komt ook tot uiting in een vlotte en correcte beantwoording van ingekomen brieven en ontvangen suggesties,
ook via digitale media. Zo dient de burger een ontvangstbevestiging te krijgen met daarin de termijn waar binnen gereageerd wordt.
Het gemeentebestuur heeft een voorbeeldfunctie en dient daarom ook zelf regels en wetten na te leven en correct te hanteren, zowel
naar de letter als naar de geest van deze regels en wetten. We willen daarnaast de betrokkenheid van de bewoners bij hun
leefomgeving via dorpsraden en burgerinitiatieven stimuleren, maar ook ondersteunen door initiatieven te subsidiëren. Dorpsraden en
andere vormen van lokale betrokkenheid krijgen een budget om zelfstandig invulling te geven aan hun taken binnen de dorpen.
Openheid van bestuur heeft tot gevolg dat, met een minimum aan wrijving, de bestuurlijke terugkoppeling plaatsvindt die in een
democratie noodzakelijk is. Openheid versterkt tevens het vertrouwen in het bestuur.
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GemeenteBelangen Midden-Groningen zal blijven werken aan het verbeteren van die bestuurscultuur door een positief kritische
opstelling, ook in het geval wij na de verkiezingen mee zullen doen in een nieuw te vormen coalitie. Daarnaast zijn wij van mening dat
coalitiepartijen ook een open oog moeten hebben voor standpunten van de partijen die niet aan de coalitie deelnemen. Dat betekent
concreet:
GemeenteBelangen Midden-Groningen zal in alle gevallen kijken, los van politieke standpunten, wat het beste is voor de
burgers en daarmee ook voor de gemeente.
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HOOFDSTUK 2 HET AMBTELIJK APPARAAT
GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit voor het beperken van beleidsnota’s en onderzoeken door derden, ook vanwege de hoge
kosten en de noodzaak om eigen kennis binnen de gemeente zelf op te bouwen. Wij onderkennen dat het in sommige gevallen
noodzakelijk is om een extern bureau in te schakelen voor specialistisch onderzoek. Dit moet dan wel beperkt blijven tot het uiterst
noodzakelijke. Met andere woorden: alleen daar waar het de deskundigheid/kennis van de wethouder of beleidsambtenaar overstijgt.
Ook moet er ruimte zijn voor invulling door burgers en organisaties in het belang van de gemeenschap. De beleidsnotities dienen
geëvalueerd te worden.
Omdat de medeburger zijn vertrouwen heeft gegeven aan de raad, zal de grootste efficiëntie behaald worden als deze raad zo vroeg
mogelijk geraadpleegd wordt ten aanzien van alle plannen en beleidsvoornemens. Alleen zo wordt binnen de raad niet alleen de
aanwezige kennis goed benut en het draagvlak vergroot maar ook de degelijkheid van besluiten gewaarborgd (actieve informatieplicht).
De gemeente is een klantgerichte organisatie. Wij vinden het van groot belang dat het ambtelijk apparaat in het contact met de burgers
“moeilijke” taal vermijdt en tijdig en correct reageert op aanvragen, verzoeken, bezwaarschriften enzovoort. Waar mogelijk dienen
formulieren online beschikbaar te zijn. Voor hen die hier niet toe in staat zijn, zal er de mogelijkheid moeten blijven bestaan dat deze
formulieren ook bij een loket binnen de gemeente of gemeentehuis verkrijgbaar zijn of bijvoorbeeld bij bibliotheken, steunpunten en
dorpshuizen. Ook vinden wij dat er altijd een publieksvoorziening moet blijven voor het bijvoorbeeld afhalen van een paspoort/ID-kaart.
De gemeente dient telefonisch en via de sociale media bereikbaar te zijn via een Klanten Contact Centrum. De diverse afdelingen
dienen via een eigen telefoonnummer direct bereikbaar te zijn en niet via een onpersoonlijk bandje.
De grotere gemeente dient voor alle inwoners bereikbaar te blijven. De buurthuizen in de dorpen laten bemensen door een “reizende”
ambtenaar die algemene zaken ter plekke kan afhandelen. Paspoorten en reisdocumenten kunnen thuis bezorgd worden.
GemeenteBelangen Midden-Groningen is van mening dat ambtenaren, zeker beleidsambtenaren, in principe horen te wonen in de eigen
gemeente. Hiervan kan worden afgeweken wanneer de ambtenaar aantoonbare betrokkenheid heeft bij het reilen en zeilen van onze
gemeente. Dit bevordert hun betrokkenheid en dit geldt zeker ook voor het college van B&W en de gemeentesecretaris.
Het Kielzog, met de bibliotheek, het theater, het kunstencentrum en de muziekschool, in Hoogezand, is inmiddels gerealiseerd. Wij
streven er naar om de bouw van het bestuurlijk centrum zo spoedig mogelijk ter hand te nemen, waarbij gekeken moet worden naar de
mogelijkheden om de gemeentelijke gebouwen in Muntendam en Slochteren geschikt te maken voor gemeentelijke afdelingen die niet
direct een publieksfunctie hebben. De staffuncties dienen in het nieuwe bestuurlijke centrum geconcentreerd te worden.
De communicatie tussen de beleidsmakers van de gemeente en de uitvoerders dient naar een hoger niveau te worden getild.
Samenwerking en een goede relatie tussen alle omliggende (fusie-)gemeenten en de provincie is een voorwaarde. We denken daarbij
nadrukkelijk aan de bedrijventerreinen, de werkgelegenheid en de Sociale Werkvoorziening maar ook aan de afstemming van
(sport)voorzieningen.
Voordat de gevolgen van de bezuinigingen neergelegd wordt bij onze inwoners, zal de gemeente eerst intern moeten hebben
vastgesteld dat in haar eigen organisatie niet meer valt te besparen. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt het ook belangrijk dat
moet worden onderzocht welk werk dat nu nog wordt verricht door de gemeenten zelf, beter uitbesteed kan worden. Goede voorbeelden
zijn de privatisering van het Kielzog, de dorpshuizen, de zwembaden etc.
De samenvoeging van de HSSM gemeenten tot een nieuwe en grotere gemeente Midden-Groningen is vrijwel zonder problemen
verlopen in tegenstelling tot het gros van de samenvoeging van de andere gemeenten in de provincie. Wij hebben hierin een voorsprong
t.o.v. de omliggende gemeenten.
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HOOFDSTUK 3 OPENBARE ORDE
Wat ons betreft zijn er grenzen aan het gedogen. Onze bewoners moeten zich veilig en vertrouwd voelen in hun eigen woonomgeving.
Onschuldigen mogen niet de dupe worden van het gedrag van anderen. Daarom vinden wij dat de politie zich weer actief dient op te
stellen. Dat wil zeggen dat de gemeente en/of de politie niet wacht tot een burger aan de bel trekt maar zelf actie onderneemt waar dit
nodig is. Prioriteit in het handhavingsbeleid dient gegeven te worden aan zaken waar een ander overlast van ondervindt en aan situaties
waar de veiligheid in het geding is.
Onder andere dient de buurtagent weer terug te komen. Deze dient een actieve houding aan te nemen, waarbij hij met grote regelmaat
bijvoorbeeld 'gewoon' door de wijk fietst en interesse toont in de medeburger. De burger moet de wijkagent dus 'zien'. Verder dient deze
een eigen ruimte in de dorpen en wijken te krijgen, waar de burger laagdrempelig zijn zorgen en problemen kan uiten. Dit kan ook
ingevuld worden door een BOA (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) met specifieke kennis en ervaring op het gebied van wijkgericht
werken, waarbij de burger centraal staat.
Ook al heeft een gemeente nauwelijks invloed op het beleid van de politie (dit is landelijk neergelegd), toch meent GemeenteBelangen
Midden-Groningen dat door continue goede contacten en dus samenwerking met de buurtagent veel te bereiken valt.
GemeenteBelangen Midden-Groningen is dan ook van mening dat er op het gebied van de milieuwetgeving, verkeer, geluidshinder,
openbare veiligheid en naleving van de plaatselijke verordeningen op deze wijze goede resultaten geboekt kunnen worden. Het moet
niet zo zijn dat belangrijke zaken blijven liggen, zoals de controle op bouwvergunningen en milieudelicten (bijvoorbeeld het illegaal
dumpen van afval). Het convenant, dat afgesloten is met horecaondernemers voor het achterlaten door bezoekers van een spoor aan
vuilnis etc. uit deze ondernemingen, blijkt goed te werken. Toch blijft controle hierop nodig.
Daar waar problemen zich voordoen kan, het liefst tijdelijk, een buurtwacht worden aangesteld. Hier zou de participatiewet een uitkomst
kunnen bieden. En denk aan sociale media zoals WhatsApp buurten.
Tussen de wijkagent, de wijkbeheerders van Lefier en Het Groninger Huis, de sociale wijkteams samen met de
dorpsraden/bewonerscommissies dient regelmatig overleg te zijn.
Wij vinden dat dit zelfregulerende teams moeten zijn zonder al te veel bemoeienis van de gemeente. Zo betrekken we de bewoners bij
hun eigen buurt of dorp en voelen ze zich ook hiervoor (mede)verantwoordelijk.
Wij zijn tegen coffeeshops in de wijken en dicht in de buurt van scholen. Wij zijn niet voor sluiting van coffeeshops want dit zou alleen
maar de illegaliteit van de verkoop met zich meebrengen.
Wij zijn juist voor de legalisering en een goede overheidsregulering van de wietteelt en verkoop.
Er dient door de gemeente en politie een stevig, doch menswaardig, beleid gevoerd te worden tegen illegalen in onze gemeente en er
moet worden opgetreden tegen mensen zonder een werkvergunning en/of verblijfsvergunning.
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HOOFDSTUK 4 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING.
GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat er gericht beleid wordt gemaakt door de geldende gemeentelijke regelingen
te stroomlijnen, waardoor er een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente voor wonen, recreëren en werken ontstaat.
Het streven van GemeenteBelangen Midden-Groningen is de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande woonwijken en dorpen te
handhaven en te verhogen.
Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor jonge gezinnen en jongeren in het algemeen voor in- en doorstroming (o.a.
starterswoningen). Wij vinden dat dit een gericht middel is tegen krimp, aangezien het een mogelijkheid is om deze groep voor de
gemeente te behouden.
We willen dit ook toepassen voor de diverse doelgroepen (jongeren, mensen met beperkingen etc.) op de woningmarkt.
Daarnaast verdient nieuwbouw van seniorenwoningen, gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, de nodige aandacht. In
dat kader denken wij ook aan “drie-generatie” woningen; de zogenoemde “kangoeroewoning” en de levensloopbestendige woning.
Het accent moet liggen op rekening houden met verandering van woonwensen en samenstelling van huishoudens. Betaalbaarheid en
maatwerk voor alle doelgroepen. Diversiteit in bouwstijlen.
GemeenteBelangen Midden-Groningen wil geen grote uitbreidingsplannen meer. Eerst dienen de bestaande locaties en de lege plekken
volgebouwd te worden.
Meer de nadruk leggen op inbreiding dan uitbreiding. Minder regels mag niet leiden tot “ieder doet maar waar hij zin in heeft”. Pas als er
consensus is met de participerende samenleving gaan we daadwerkelijk aan de slag. Dit vergt maatwerk waarbij de historische
structuren gehandhaafd moeten worden, we denken hierbij o.a. aan het historisch lint van Hoogezand en Sappemeer, de doorgaande
weg met zijlinten van Harkstede tot Siddeburen en het lint van Noordbroek tot Meeden.
Voor de leefbaarheid nu en in de toekomst is het belangrijk om (gefaseerd) woningbouw toe te staan in onze buitendorpen.
Gekeken moet worden naar de leegstand van gebouwen, zoals karakteristieke boerderijen, leegstaande winkelpanden, monumentale
panden etc., en hoe deze kunnen worden gerenoveerd of geschikt kunnen worden gemaakt voor bewoning.
Indien financieel mogelijk, is onze visie niet het slopen van karakteristieke panden of straten maar renoveren om daarmee het
karakteristieke te behouden.
GemeenteBelangen Midden-Groningen wil, samen met de gemeente en de woningcorporaties, goede afspraken maken over voldoende
betaalbare (energie-neutrale) huurwoningen in onze gemeente, zowel in het stedelijk gebied als in de dorpen.
De nadruk bij nieuwbouw in de huursector moet liggen op duurzaamheid en het bevorderen van energie-neutraal wonen. Daardoor is de
huurder minder geld kwijt aan energierekeningen en wordt deze dus minder afhankelijk van de energiemaatschappijen. Verder blijven
deze woningen bereikbaar voor de doelgroep. Tevens heeft het positieve effecten op het milieu.
Als de gemeente zelf opdrachtgever is, dient de voorkeur te worden gegeven aan energie-neutrale voorzieningen. Ook kijken we dan
eerst naar plaatselijke ondernemers voor de aanbesteding, rekening houdend met Europese aanbestedingsregels.
Wij zijn voorstander van beheers bewust ontwikkelen. Bij de opzet van een nieuwe wijk moet in de planfase al gekeken worden naar de
beheerskosten in de toekomst. Op deze manier blijven de kosten onder controle.
Bestemmingsplannen dienen op tijd geactualiseerd te worden, anders mist de gemeente inkomsten van bouwleges. Die
omgevingsdienst dient te beschikken over voldoende en goed gekwalificeerd personeel om de actualisatie op peil te brengen en te
houden.
De dorpsraden moeten zich in een vroeg stadium kunnen uitspreken over de plannen. Bouwen voor leegstand is geen optie.
Veel inwoners ergeren zich aan de verloedering van panden en terreinen in de gemeente. Dit geeft een zeer negatief beeld van de
gemeente waarbij ook bij diverse panden, de veiligheid en de volksgezondheid in gevaar is. Verder heeft dit een negatieve invloed op de
omgeving.
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Vanuit welke windstreek je de gemeente Midden-Groningen ook binnenkomt, de uitstraling moet er één zijn van “hier wil ik wonen,
werken en recreëren!!”. Dit gaat één van de grootste uitdagingen worden van het nieuw te vormen College en Raad.
Via de welstandsnota en de daar bij behorende excessenregeling dient er door de gemeente gehandhaafd te worden. De gemeente
moet al in een vroeg stadium optreden en met de eigenaren van de panden en terreinen in overleg gaan, voordat het van kwaad tot
erger komt. De welstandsnota dient regelmatig te worden bijgesteld.
Het winkelcentrum De Hooge Meeren is een grote werkgever in onze gemeente. Er is een begin gemaakt met de aankleding van het
centrum maar het moet niet een centrum zijn waar je alleen maar je boodschappen en aankopen doet.
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat er meer “reuring” moet komen met horeca, restaurants en met voorzieningen, zodat het
ook aantrekkelijk is voor mensen uit de (omliggende) regio’s om hier te vertoeven. In de dorpen moet het ook aantrekkelijk zijn om de
middenstand in stand te houden en te stimuleren. De diversiteit moeten we hierbij in het oog houden. GemeenteBelangen MiddenGroningen vindt dat het parkeren in de hele gemeente gratis moet blijven.
Verder vinden wij dat er haast moet worden gemaakt met de verdere invulling en ontwikkeling van het Stadshart/Kerkstraat in
Hoogezand.
Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van de dorpen en wijken hun inkopen in de buurt kunnen blijven doen en daarom dienen we
sterke wijkwinkelcentra te houden, zoals in Siddeburen, Muntendam, Martenshoek en Sappemeer. Maar ook het winkelbestand in de
kleinere dorpen als Meeden, Zuid- en Noordbroek en Harkstede moet gehandhaafd blijven.
Ruimte en groen zijn aantoonbaar heilzaam voor bewoners en dienen als uitgangspositie te gelden bij woningbouw/(her)ontwikkelingen.
Ook zien wij graag dat er in de wijk in samenspraak met dorps- en wijkraden speeltuinen/speelplaatsen worden aangelegd die,
vanzelfsprekend, veilig en schoon zijn.
Het openbaar groen draagt in grote mate bij aan de uitstraling van de gemeente en de mate waarin het vertoeven als prettig wordt
ervaren. GemeenteBelangen Midden-Groningen is derhalve van mening dat het openbaar groen te allen tijde goed onderhouden dient
te zijn. Dit betekent dat er een goed 'groenplan' moet komen, waardoor er geen kans is op verloedering van bermen en perken en geen
onveilige verkeerssituatie kunnen ontstaan door te laat of niet gesnoeid groen.
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HOOFDSTUK 5 ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID
De economie is zich inmiddels aan het herstellen maar de gevolgen van de achterliggende periode zijn nog steeds zichtbaar in onze
gemeente. Het aantal werkzoekenden is procentueel groot.
Hier ligt een schone taak voor de nieuwe gemeente met speciale aandacht voor de hoger opgeleide jongeren, zodat deze groep niet de
gemeente zal verlaten en haar heil ergens anders gaat zoeken. Voor de jongeren zonder zogenaamde startkwalificatie moeten we als
gemeente, samen met het bedrijfsleven, investeren in laagdrempelige beroepsopleidingen van bouwvakker tot verzorgende. Wij moeten
voorkomen dat dit niet een verloren generatie wordt.
Ook bij de aanbestedingen kan de gemeente eisen stellen ten aanzien van het betrekken van deze groep jongeren bij de aan te
besteden werkzaamheden.
Om in ieder geval een deel van dit probleem aan te pakken, zullen we een aantrekkelijke gemeente moeten worden waar bedrijven en
instellingen zich graag willen vestigen.
Van oudsher zijn Hoogezand en Sappemeer plaatsen met een sterke industriële bedrijvigheid met een aantal grote bedrijven in o.a. de
procesindustrie en de scheepsbouw, met daaromheen allerlei toeleverende en ondersteunende bedrijven. Daarnaast is de detailhandel
(in onze gemeente) een grote werkgever. In de buitengebieden is vooral de agrarische sector van belang.
Het is belangrijk te behouden wat er is. Daarnaast is het noodzakelijk dat nieuwe bedrijven worden aangetrokken. Hiervoor dienen wij
een creatieve denkslag te maken. In de jaren 50 -80 zijn er bedrijven uit Scandinavië naar vooral Hoogezand gehaald. Wellicht een
voorbeeld voor de toekomst? Met het Rengerspark en de Gouden Driehoek aan de A7, zijn er volop kansen.
Naast het aantrekken van nieuwe bedrijven moeten we ook inzetten op veranderingen voor de korte, middellange en lange termijn.
Bespreek dit regelmatig met ondernemers en het onderwijsveld. Anticipeer vroegtijdig op veranderingen en wacht niet passief af. Zorg
dat jongeren, werkzoekenden voldoende bagage hebben of krijgen om deel te nemen aan het arbeidsproces. Het begint met voldoende
scholing.
In de eerste plaats verdient het promoten van onze gemeente blijvende aandacht. Laat mensen weten dat het in Midden-Groningen
goed werken en wonen is. Een plaats met een zeer hoog voorzieningenniveau! Het Zuidlaardermeer en omliggend natuurgebied het
Schildmeer, het Roegwold, natuurpark de Venen/Heemtuin en de diverse andere parken en natuurgebieden zijn prachtige toeristische
trekpleisters.
Daar waar het straatbeeld meer en meer wordt aangetast door lege winkels, dient men ook hier creatiever beleid op te maken. Daar
waar makelaars en banken niet anders kunnen, zullen wij de mogelijkheden moeten verruimen ten aanzien van deze leegstand. Wij
denken dan bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van zogenaamde 'pop-up stores', waarin een ieder die dat wil een winkel mag huren,
bijvoorbeeld per dag, voor het exploiteren van zijn activiteit voor een klein bedrag. Hierin zien wij tevens ook een manier om langdurige
werkzoekenden 'anders te activeren' en hun ontplooiing/ontwikkeling opnieuw vorm te geven. Eventueel dient de gemeente hierin
subsidies te verstrekken. Dit mag echter niet ten koste gaan van reguliere werkgelegenheid.
De gemeente moet faciliteren om de detailhandel in de dorpen zoveel mogelijk in stand te houden van loodgieter tot bloemenzaak, dit
kan o.a. plaatsvinden door het mogelijk maken door wonen en werken te combineren.
De gemeente moet een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie hebben om zoveel mogelijk met mensen die werkzaam zijn voor
de gemeente een vast dienstverband aan te bieden (geen flexibele krachten). Bij incidentele werkzaamheden zal dit echter niet altijd
mogelijk zijn.
Industriële ondernemingen concentreren onder andere langs de A7 (Rengerspark en de Gouden Driehoek). Wij willen de voor- en
nadelen onderzoeken om eventueel het Rengerspark los te koppelen van de gemeente Groningen.
Transport, logistiek, dienstverlening, ICT, alternatieve energie en Health Care zijn groeimarkten. Hier moeten wij ons op concentreren.
De uitbreiding van de echte maakindustrie zullen we hoofdzakelijk moeten vinden in de uitbreiding van de bestaande bedrijven. Met het
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aantrekken van toeleveringsbedrijven voor deze industrie kunnen we dat stimuleren. GemeenteBelangen Midden-Groningen maakt zich
sterk voor de clustering van bedrijven.
Een aantal van deze bedrijven bevindt zich in onze gemeente en in overleg met deze bedrijven kunnen we dit versterken.
In onze gemeente hebben we o.a. in de groene sector zeer innovatieve bedrijven die we moeten koesteren. Daarnaast zou de
gemeente onderzoek naar opslag van energie ten gevolge van de aan te leggen zonneparken moeten faciliteren/promoten.
De gemeente ligt aan een aantal belangrijke verkeersverbindingen, zoals de A7 richting Duitsland, de N33 Eemshaven-Assen, de
spoorlijn Groningen Bad-Nieuwe Schans/Duitsland en Veendam, het Winschoterdiep. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat
de mogelijkheden hiervan veel meer moeten worden benadrukt: onze gemeente is hierdoor één van de best te bereiken gemeenten van
het Noorden.
Snel internet (5G) is ook een belangrijke verbinding op de elektronische snelweg. Voor een bedrijf op het web is het niet zo belangrijk
waar het zit. Bedrijven kijken veel meer naar wat zij het personeel te bieden hebben en hoe de infrastructuur voor lange tijd
gewaarborgd is, zijn er uitbreidingsmogelijkheden. Er is een groeiende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze
gemeente heeft de ruimte en de rust waar deze bedrijven zich kunnen vestigen.
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat de gemeente een ambtenaar (economisch loket) in dienst moet hebben die de
belangen van de gemeente behartigd (acquisitie). De gemeente moet een eigen stem hebben en niet alleen afhankelijk zijn van
instanties zoals bijvoorbeeld de NOM, maar moet hier wel mee samen werken.
Deze ambtenaar moet ook het aanspreekpunt zijn voor de bestaande ondernemers om knelpunten op te lossen en voor overleg met de
belangenverenigingen. Hij moet een directe telefoonlijn hebben en wanneer er toch van buiten naar het centrale telefoonnummer van de
gemeente wordt gebeld moet zijn nummer als eerste in het keuzemenu komen te staan.
Kort samengevat: hij dient zelfstandig te kunnen opereren met de daarbij behorende faciliteiten.
GemeenteBelangen Midden-Groningen wil ook de ondernemers en ondernemers- verenigingen betrekken in de plannen voor
economische ontwikkelingen. De diverse organisaties moeten een zeer duidelijk platform hebben om mede:
a) het ondernemerschap in z’n algemeenheid te bevorderen en te stimuleren en hierbij door de gemeente voor 100% gefaciliteerd te
worden (met de NOM en provincie)
b) werk-leerprojecten op te stellen, waar het onderwijs haar voordeel mee kan doen
c)

een ondernemerspoule maken net als een eerder genoemde medezeggenschapspoule voor burgers. De ondernemers aan het
woord: wat kunnen wij voor u betekenen?

De gemeenteraad, het college, de ambtenaren, maar ook de burgers kunnen optreden als een “ambassadeur” voor onze gemeente
Midden Groningen. De gemeente moet bedrijven zoveel mogelijk ondersteunen door een goede informatievoorziening en een snelle
afhandeling van allerlei vergunningen.
Tot slot willen wij de burgers en de dorpen de ruimte geven voor lokale initiatieven voor het oprichten van ideële corporaties.
Wat is er mooier dan bewoners die de handen ineen slaan om een voorziening of een stuk historie te redden of te behouden, te
ondersteunen. Als voorbeeld hebben we het initiatief in Steendam betreffende aanleg van de glasvezelkabel en de dorpshuiscoöperatie
in Meeden. Participatie ten top! GemeenteBelangen Midden- Groningen draagt dit soort initiatieven een warm hart toe en vindt dan ook
dat de gemeente dit soort initiatieven moet faciliteren.
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HOOFDSTUK 6 VERKEER EN VERVOER
In onze gemeente is een goede doorstroming van verkeer te allen tijde een punt van aandacht. Ingeperkt door het Winschoterdiep en
het spoor, die dwars door Hoogezand, Sappemeer en Zuidbroek lopen, is dit een probleem. Hier is niet op een eenvoudige manier, een
oplossing voor te vinden. Opstoppingen zullen wellicht blijven en dit geldt met name in de spitsuren, maar met de nodige creativiteit zal
dit tot een minimum teruggebracht moeten worden.
GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat de gemeente in gesprek gaat met de provincie over de tijdstippen wanneer de bruggen
open mogen voor de scheepvaart. Ten tijde van de spits bij voorkeur niet (afstemmingsproblematiek).
Zo werkt het signaleringssysteem op de A7 niet goed. Hier moet aan gewerkt worden om wachttijden te voorkomen en om de
verkeersveiligheid te bevorderen. In Kolham/Foxhol, Hoogezand en Sappemeer zijn er immers meerdere plekken om “over” het water te
gaan. Met alle betrokken instanties zal op korte termijn moeten worden overlegd wat de mogelijkheden zijn.
De bewegwijzering naar de diverse industrie- en bedrijventerreinen moet worden geoptimaliseerd.
Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan heeft wat GemeenteBelangen Midden-Groningen betreft, tot doel om sluipverkeer door
woonwijken te voorkomen.
Het verkeer door en langs het stadshart van Hoogezand ondervindt nu al vaak hinder tijdens de spitsuren. Er moet worden nagedacht
hoe de verkeersstromen moeten lopen wanneer het Stadshart verder wordt ingevuld.
Uitgezonderd bevoorradingsverkeer zijn wij van mening dat vrachtverkeer zoveel mogelijk uit de bebouwde kommen geweerd moet
worden.
De spoorstations dienen goed bereikbaar te blijven en wij vinden dat de bestaande stations gehandhaafd moeten blijven.
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt de veiligheid in en rond onze stations een prioriteit. Wij denken dit te bereiken door goede
verlichting, meer en veilige fietsenstallingen en voldoende parkeerplaatsen. Regelmatig overleg met alle partijen (ProRail, Provincie etc.
) over veiligheid, handhaving en toezicht rondom de stations is hierbij nodig. Daarnaast vindt GemeenteBelangen Midden-Groningen dat
voor het veiligheidsgevoel en het voorkomen van vandalisme er beveiligingscamera’s moeten worden geplaatst. Ook vinden wij dat er bij
elk station een goede Kiss & Ride gelegenheid moet zijn, een kortparkeervoorziening voor het halen en brengen van reizigers.
Daar waar de gemeente haar invloed kan laten gelden op de voorzieningen van het Openbaar Vervoer, zal GemeenteBelangen MiddenGroningen zich inspannen om alle delen van de gemeente goed bereikbaar te houden met trein of bus. Voor onze buitendorpen is dit
van vitaal belang! De gemeentelijke buurtbus is een goede aanvulling op het openbaar vervoer en moet beschikbaar blijven, het moet
ook echt een aanvulling blijven en niet in de plaats komen van het openbaar vervoer. Met name voor de ouderen en de minder
draagkrachtigen in onze gemeente die geen eigen vervoer hebben, is de buurtbus een uitkomst.
Wij vinden dat de servicebus beschikbaar moet zijn en uitgebreid moet worden naar alle windstreken van onze nieuwe gemeente en
daar waar deze elkaar “raken” met de buurgemeenten (Oldambt, Veendam en Appingedam) er overleg tot samenwerking moet komen.
GemeenteBelangen Midden Groningen zal alert blijven op een makkelijke verkeersdoorstroming in de gemeente en op onnodige
belemmerende verkeersmaatregelen.
Wij zijn tevens van mening dat er gekeken moet worden naar de inrichting van de zaterdagmarkt aan de Hoofdstraat in Hoogezand en
de verkeer- en parkeerchaos die dat met zich meebrengt. Een andere, meer praktische indeling van dit gebied kan voordelen
opleveren.
Vanuit verkeersveiligheid is GemeenteBelangen Midden-Groningen een voorstander voor een stop- en verkeersverbod in de directe
omgeving van scholen (wel smok en vot). Wij vinden dat het beleid van de gemeente er op gericht moet zijn om op eigen terrein te
parkeren, dit geldt zowel voor onze (nieuwbouw) woonwijken, alsmede voor overheidsgebouwen en bedrijfspanden. Er mag geen
betaald parkeren ingevoerd worden!
Hard rijden wordt door veel van onze inwoners als punt van overlast genoemd. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil, in overleg
met de handhaving, kijken waar vaker gecontroleerd moet worden.
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Als laatste vinden wij dat het onderhoud aan voet- en fietspaden in onze gemeente prioriteit heeft. Ook hiervoor geldt dat de veiligheid
voor de kwetsbare verkeersdeelnemer de hoogste prioriteit dient te hebben. Dit is cruciaal voor alle ouders met schoolgaande kinderen
in de dorpen en wijken en voor de ouderen. Bijvoorbeeld het fietspad aan het Egypteneinde tussen Meeden en Veendam
Veiligheid voor alles!
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HOOFDSTUK 7 SOCIAAL
De statistieken geven aan dat we de afgelopen decennia steeds welvarender zijn geworden maar dit zijn landelijke gemiddelden. Bij veel
mensen is dit echter niet het geval, die voelen zich in de steek gelaten en de samenleving is op veel gebieden verschraald.
Na de recessie van de afgelopen jaren gaat het economisch weer wat beter, ook in onze gemeente zullen we dat gaan merken maar het
is niet zo dat we nu de teugels al weer kunnen laten vieren. We zullen keuzes moeten blijven maken, het geld kan maar één keer
worden uitgegeven en we zullen het dak moeten repareren wanneer de zon schijnt, zodat we ook in de toekomst de dingen kunnen
doen die moeten gebeuren. We zullen nog steeds keuzes moeten maken, wat kunnen we wel en wat kunnen we niet.
Mensen met een uitkering proberen zo spoedig mogelijk weer aan het werk te krijgen, eventueel bij de gemeente met behoud van
uitkering zodat deze mensen weer in het arbeidsritme komen onder begeleiding van een coach, waarbij de uitkering 10% hoger ligt, dan
voor diegenen die dit niet willen: arbeid moet lonend zijn.
Iemand die dus een traject middels de gemeente ingaat, krijgt daardoor een extra stimulans.
Dit is zowel beter voor de mensen die het betreft als voor de gemeenschap in geheel. Om de armoedeval te voorkomen zal het
aantrekkelijk moeten worden om bijverdiensten, trapsgewijs, vrij te laten.
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat de beschikbare gelden zo veel als mogelijk naar de mensen moeten gaan en enkel
voor het hoogst noodzakelijke naar de uitvoeringskosten.
We vinden ook dat de preventie en de basiszorg op wijkniveau moet worden georganiseerd en met een minimum aan administratieve
rompslomp.
We vinden dat het inzetten van vrijwilligers belangrijk is. Het zijn ook nu al vaak de familie en de buurtbewoners die als vrijwillige
mantelzorgers de (eerste) hulpvraag doen. Zij verdienen hiervoor onze waardering maar vooral ook onze ondersteuning. Daarmee
zeggen we gelijk dat we het niet redelijk vinden om, bij de hervorming van de zorg, nogmaals zonder meer een extra inspanning te
verwachten van deze vrijwilligers.
We willen zorgen dat mensen, hoe dan ook, toegang blijven houden tot belangrijke voorzieningen die leiden tot contacten zoals
cursussen, bibliotheek en sportclubs. Zo zorgen we dat alle mensen mee kunnen blijven doen. De wijze waarop we dit het beste kunnen
organiseren is bespreekbaar, als het maar goede resultaten oplevert. Zo zijn wij voor de introductie van een “coach”, dus 1
aanspreekpunt, 1 hulpverlener, 1 budget en goede controle.
De meest voor de hand liggende manier om aan de gevolgen van armoede te ontkomen is werk. Kansen op de arbeidsmarkt worden
vooral bepaald door scholing. GemeenteBelangen Midden-Groningen is van mening dat de inzet op scholing nadrukkelijk meer
aandacht verdient.
Er zal naar verwachting minder geld beschikbaar zijn voor de uitvoering van de sociale regelingen. Daarbij valt onder andere te denken
aan de bezuinigingen op de AWBZ. We kiezen er nadrukkelijk voor om de sociale regelingen voor iedereen die daarvoor echt in
aanmerking komt, te behouden.
Waar het kan algemene voorzieningen en maatwerk als het nodig is. Het pamperen van mensen is voorbij, alleen Persoons Gebonden
Budgetten (PGB's) wanneer dit niet anders kan. Dus geen recht op… maar op basis van de werkelijke situatie in aanmerking komen
voor…
De menselijke maat is hiervoor leidend en GemeenteBelangen Midden-Groningen zal bij de uitvoering hiervan de vinger aan de pols
houden.

Bij het aanbesteden van zorg gaan we niet per definitie voor de goedkoopste aanbieder. De zorgverlener zal marktconforme salarissen
moeten betalen aan haar medewerkers en het salaris van de directie zal onder de “Balkenende-norm” moeten liggen. De zorgverlener
zal haar medewerkers goed moeten blijven scholen en ook aandacht en ruimte moeten hebben voor leerwerktrajecten. Menselijke maat
boven financieel gewin.
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Wij vinden dat mensen met een uitkering en met een geringe kans op de arbeidsmarkt ontheffing moeten krijgen van de arbeidsplicht als
ze vrijwilligerswerk doen. Binnen de fiscale regels krijgen ze hiervoor een vrijwilligersvergoeding en deze wordt dan niet gekort op de
uitkering.
Wij willen een herstelhostel in onze regio. In een herstelhostel kan iemand zes weken bijkomen na behandeling in het ziekenhuis ten
gevolge van onder andere een operatie, maar door omstandigheden (geen familie, vrienden, netwerk) nog niet weer zelfstandig verder
kan. Ook draagt dit bij tot een grotere zelfstandigheid van ouderen.
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HOOFDSTUK 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Wij willen optimale sportvoorzieningen. Wij zijn dan ook geen voorstander van privatisering van de sportaccommodaties. Als er al sprake
van privatisering is, dan dient die uit de wensen van de sportverenigingen voort te komen.
Vanuit de gezondheidszorg komen steeds meer signalen dat bewegen, zowel voor jongeren als ouderen, een must is om een gezond
leven te kunnen leiden. Daarom willen wij ook vakdocenten terug in het gymnastieklokaal!
Ook willen wij, in overleg met de betrokken organisaties, ouderen stimuleren tot (nog) meer bewegen.
Tevens zijn wij voorstander om het schoolzwemmen weer terug te brengen op de sportagenda.
Voor de sportverenigingen moeten de contributies op een acceptabel niveau kunnen blijven, sporten moet voor iedereen mogelijk zijn.
De gemeente moet hier een actieve en faciliterende rol in spelen Het participatiefonds dient als vangnet voor de mensen die vanwege
een smalle beurs buiten de boot dreigen te vallen qua deelname aan sportactiviteiten.
Met name door het sociale aspect van het verenigingsleven is het waard om te blijven investeren in de velden, zalen en andere
sportaccommodaties, waarbij ook goed gekeken moet worden naar de verduurzaming van accommodaties om deze toekomstbestendig
te maken.
Onze sportvoorzieningen dienen dus op peil te blijven. Door het aantal van goede, kwalitatief goede sportvoorzieningen,
blijven ook de dorpen aantrekkelijk om te wonen.
De openluchtbaden van Meeden en Slochteren worden sinds enkele jaren door vrijwilligers gerund, met een kleine ondersteuning vanuit
de gemeente. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil continuering van dit traject waarbij de regie (financieel) in handen is van de
gemeente en vrijwilligers. De entree- inkomsten en de bijdrage door vrijwillige inzet zijn de maximale bijdrage vanuit de dorpen.
Op het gebied van watersport heeft Midden-Groningen veel te bieden. Overdekt zwemmen kan in Muntendam en Hoogezand,
openluchtbaden in Meeden en Slochteren en met het Zuidlaarder- en Schildmeer hebben we prachtige plekken voor watersport in
grotere vorm en waterrecreatie aan het Botjeszwembaai. Het openluchtbad van Meeden wordt sinds enkele jaren door vrijwilligers
gerund, met een kleine ondersteuning vanuit de gemeente. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil continuering van dit traject.
De handboogvereniging uit Hoogezand maakt sinds jaren al gebruik van de ruime sporthal De Ruitershorn in Muntendam. Een
accommodatie die daarnaast aan vele andere verenigingen onderdak biedt en tevens onderdeel is van het kloppende sporthart van dit
dorp. De Ruitershorn is van essentieel belang voor het behoud van de sport. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt sloop geen
goede oplossing en is voor het behoud van deze voorziening.
Communicatie met clubs en verenigingen moet kort en duidelijk zijn. Wanneer een vereniging bij de verantwoordelijk wethouder aan de
bel trekt, dient deze binnen korte tijd contact op te nemen met de club/vereniging om een en ander kort te sluiten: niet over diverse
schijven en ambtelijke tussenkomsten.
Sporten als basis voor een nog betere, socialere en gezondere samenleving! De gemeente zal dus vooral voorwaardenscheppend bezig
moeten zijn.
GemeenteBelangen Midden Groningen vindt dat cultuur het cement van de samenleving is.
Het gebruik maken van de bibliotheek, muziekschool, kunstencentrum en theater moet voor iedereen toegankelijk zijn.
In onze gemeente zijn diverse grotere, en kleine musea, deze verdienen ook onze aandacht. Tot op heden draaien deze zonder
subsidies op vrijwilligers. Wanneer deze instellingen met plannen komen, eenmalig of structureel, die de gemeenschap ten goede
komen zal de gemeente moeten overwegen of hier geld voor beschikbaar moet komen. Dit geldt ook voor andere culturele instellingen.
Wij hebben een aantal technische musea in onze gemeente zoals het Nationaal Busmuseum, het Noord Nederlands Tram- en
treinmuseum, het Brandweermuseum en de Historische Scheepswerf. Wij willen de mogelijkheid onderzoeken om deze musea te
koppelen aan leerinstellingen met technische opleidingen.
GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit voor een eerlijk subsidiebeleid en vindt dat subsidies daar terecht moeten komen waar
deze noodzakelijk zijn. Hiervoor moet ruimte op de begroting worden ingeruimd.
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De MFC’s (multi functionele centra) in de dorpen behouden, daardoor blijft een dorp vitaal en leefbaar, samen met een Stichting
Exploitatievoorzieningen welke een contract afsluit met de gemeente voor langere tijd waarvoor deze stichting, die gerund wordt door
vrijwilligers, een vergoeding krijgt van de gemeente. De gemeente kan daardoor op afstand blijven waarbij de Stichting de
verantwoordelijkheid heeft voor deze voorzieningen. Zoals eerder gesteld, vinden wij dat de wijken tot op zekere hoogte budgetrecht
moeten krijgen. Wie weten er nu beter waar het geld aan uitgegeven kan worden dan de direct betrokken bewoners?
De Gemeente Midden-Groningen heeft prachtige natuurgebieden binnen de gemeentegrenzen, zoals het Zuidlaardermeergebied met
het Zuidlaardermeer dat met het Kieldiep onderdeel vormt van het Oost Groninger Vaarcircuit, het Schildmeer, ’t Roegwold in Slochteren
als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, waar trouwens ook het Zuidlaardermeergebied deel van uitmaakt, het Adriaan Trip
Bos en de Heemtuin in Muntendam.
GemeenteBelangen Midden-Groningen staat positief tegenover recreatieve ontwikkelingen bij bijvoorbeeld de Heemtuin in Muntendam.
Hiermee bedoelen wij de ontwikkeling op gebied van camping, vakantieparken, dag- en vaarrecreatie, musea, etc. Dit geldt ook voor
andere gebieden in de gemeente. Een dergelijk recreatiegebied kan, met name in de zomermaanden, een extra bron van inkomsten zijn
voor de lokale middenstand.
Daarnaast zijn er nog diverse andere gebieden die de moeite waard zijn om te bezoeken.
Groen en bos is goed voor het milieu en de mens, het levert zuurstof en vangt CO2 op. GemeenteBelangen Midden-Groningen is er dan
ook voor om de bospercelen tussen het Adriaan Trip Bos en de Heemtuin en het natuurpark de Venen bij Muntendam uit te breiden en
vervolgens te verbinden met een bos aan de zuidzijde van Hoogezand en Sappemeer en met het natuurgebied van het
Zuidlaardermeer. Dit tast het vergezicht van het Groninger landschap niet aan aangezien de aanplant plaatsvindt tegen de bestaande
bebouwing.
Wij willen hierin de inwoners inspraak geven hoe een en ander er uit moet komen te zien.
Dit kan een impuls geven voor de werkgelegenheid in het algemeen en voor de toeristische sector in het bijzonder. Daarnaast geeft dit
ook een stimulans voor het woon- en vestigingsbeleid van de gemeente.
Het Winschoterdiep wordt frequent bevaren door Duitse pleziervaarders op weg naar Friesland. Wij moeten als gemeente hiervan
profiteren en proberen met acties deze schippers ook kennis te laten maken met onze gemeente. In Zuidbroek is een passantenhaven,
maar het zou goed zijn om de pleziervaarders wat langer te binden.
Toerisme is een bron van inkomsten, zie de diverse campings en jachthavens in de gemeente. GemeenteBelangen Midden-Groningen
vindt dat wij de gasten van de campings en de jachthavens beter moeten informeren over de mogelijkheden in de gemeente en ze niet
alleen naar Groningen of Bourtange moeten sturen.

GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat onderzocht moet worden welke rol VVV Midden-Groningen hierin speelt. Wij vinden
tevens dat aan de afritten van de A7/N33 borden moeten komen die verwijzen naar onze gemeentelijke unieke (recreatie)plekken en
onze musea.
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HOOFDSTUK 9 ONDERWIJS
Onderwijs is de basis voor de toekomst van ons land. In onze optiek verdient goed onderwijs de hoogste prioriteit in de persoonlijke
ontwikkeling van kind naar volwassene.
GemeenteBelangen Midden-Groningen is voor Kind Centra, zeker als deze multifunctioneel kunnen worden ingezet, hierbij denken wij
aan steunpunten voor ouderen, zorg en peuter opvang.
Tevens kunnen de Kind Centra de uitvalbasis zijn voor de sociale teams en kunnen, daar waar de ruimten het toelaten, als buurtcentra
fungeren.
Bij fusie of samenwerking van scholen dienen de belangen van zowel kinderen, ouders, schoolleiding, het onderwijzend personeel, als
ook de buurt een rol te spelen. Niet alleen de condities van bijvoorbeeld nieuwbouw dient hierbij betrokken te worden, maar ook de
gevolgen van leegstaande scholen. Kortom een integrale aanpak van de gehele problematiek. Waar mogelijk moeten de leegstaande
gebouwen een nieuwe maatschappelijke invulling krijgen die recht doet aan de woonomgeving waarin deze zich bevindt.
Samenvoeging van scholen kan een goede zaak zijn, echter niet elke ouder wenst een "leerfabriek", dus in ieder geval in dorpen met
krimp zou plek moeten blijven voor “gewone” scholen.
In Hoogezand en Sappemeer is hier een begin mee gemaakt wat wij van harte ondersteunen, wel moet het zo zijn dat de kinderen een
veilige weg naar school blijven houden en dat dit in overleg met de ouders/wijk- en dorpscentra moet gebeuren.
Ook de Rehobothschool zal in de toekomst worden ondergebracht in het AJC.
Kinderen op een vertrouwde plek, vanaf de kleuterleeftijd, met onderwijs in aanraking laten komen is een pré.
Wij opteren voor een brede school, waarin voldoende ruimte moet zijn voor eigen identiteit en geloofsovertuiging. Kwaliteit van het
onderwijs dient voorop te staan, hetgeen moet blijken uit beoordelingen door de Inspectie Onderwijs. GemeenteBelangen MiddenGroningen vindt dat scholen in de buitendorpen zo veel mogelijk in stand moeten worden gehouden. Een mogelijkheid is, wanneer deze
scholen qua leerlingenaantallen te klein zijn, deze onder te brengen bij een onderwijskoepel. De inspanningen zoals ze nu in
Westerbroek lijken te worden beloond, zijn hier een mooi voorbeeld van.
De basisschool is bij uitstek een plek waar aandacht moet zijn voor mogelijk vervelende sociale omstandigheden thuis en extra aandacht
moet er zijn voor minder begaafde kinderen. Indien wenselijk/nodig zal er een beroep moeten worden gedaan op externe
deskundigen/organisaties. De school heeft hierin duidelijk een signaalfunctie.
De verzelfstandiging van het onderwijs moet worden doorgezet; de gemeente gaat dan alleen maar meer over de gebouwen.
Om schooluitval op de middelbare school te voorkomen is Gemeentebelangen Midden-Groningen voor de zogenaamde VM2 optie.
Onderwijs (technisch) voor MBO 1 en 2 op onze eigen ROC ’s.
Wij verwachten van de ROC ‘s een proactieve houding naar het bedrijfsleven toe. Opleidingen en de daar uit voortvloeiende
stageplekken dienen aangepast te worden aan de vraag uit het bedrijfsleven. In overleg tussen het bedrijfsleven en de
onderwijsinstellingen dient een onderwijsplan geschreven te worden om na te gaan welke vacatures zij in de toekomst zullen krijgen.
Hier dienen de opleidingen op aangepast te worden.
Desnoods prestatiecontracten met de schooljeugd maken. Wat is er mooier te weten dat je opleiding een baan oplevert?
GemeenteBelangen Midden-Groningen wil het echte praktijkonderwijs weer terug, niks mis met de ‘oude’ LTS en Huishoudschool, de
jeugd moet weer een vak leren op school!
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HOOFDSTUK 10 FINANCIËN EN GEMEENTELIJKE LASTEN
GemeenteBelangen Midden-Groningen zal inspelen op de actuele financiële situatie die bekend is ten tijde van de verkiezingen. Wat
voor ons in ieder geval vaststaat is dat wij streven naar minder Den Haag en Provincie en meer geld naar de algemene bestedingspot
van de gemeente. Wij weten het beste waar het geld aan uitgegeven moet worden, net als dat wij dat ook vinden voor de wijkbudgetten
en Dorpsraden.
GemeenteBelangen Midden-Groningen is voor een gezond huishoudboekje. Dit betekent heel simpel dat er niet meer geld uitgegeven
kan worden dan er binnenkomt. Er zal een structurele scheiding moeten plaatsvinden tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven.
Periodiek zullen raad en burgers hier over geïnformeerd moeten worden.
Heffingen moeten kostendekkend zijn, zonder het aanleggen van te ruime reserves.
Belastingen mogen trendmatig verhoogd worden. De hondenbelasting kan worden afgeschaft omdat hierdoor een deel van de
gemeentelijke inkomsten/belastingen onevenredig bij een kleine groep wordt neergelegd. In Hoogezand-Sappemeer wordt nu ook al
geen hondenbelasting meer geheven.
Het meerjarenperspectief van de toekomstige gemeente Midden Groningen is goed te noemen. GemeenteBelangen Midden-Groningen
pleit om kerntaken uit te voeren met of samen te werken met andere gemeenten. Dit moet een besparing kunnen opleveren.
Dit geldt ook voor het inhuren van dure specialisten. Niet inhuren maar een flex-poule vormen met andere gemeenten.
Daar waar mogelijk zal er moeten worden bezuinigd, ook intern binnen het ambtelijk apparaat. Door de fusie zullen er in het ambtelijk
apparaat dubbelfuncties ontstaan. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat ambtenaren moeten worden om- of bijgeschoold,
zodat er meer kennis komt en daardoor de inhuur van buiten het gemeentelijke apparaat tot een minimum kan worden beperkt. Onze
gemeente moet zorgen voor eigen kweek; we hebben nu de mogelijkheid om de flexibele schil zo klein mogelijk te maken. Projecten
alleen nog door middel van een aanbesteding, hier moet niet alleen op prijs worden gekeken maar zeker op kwaliteit om financiële
missers te voorkomen.
Wij willen de “acties” uit Den Haag afwachten ten aanzien van de decentralisaties en de herindeling. Deze kunnen onmogelijk
verantwoord uitgevoerd worden zonder hier geld bij te leveren.
Wij zijn heel nadrukkelijk tegen het verhogen van de OZB om de maatregelen uit Den Haag te bekostigen.
De gemeentelijke financiën moeten zo overzichtelijk worden opgesteld dat onze inwoners duidelijk kan worden gemaakt hoe het geld
wordt besteed. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat u ziet wat de zichtbare effecten zijn in het dagelijkse leven.
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt het zeer belangrijk om alle mogelijke subsidiebronnen, zowel provinciaal, landelijk als
Europees, aan te boren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de gemeentelijke begroting die ten goede kan komen aan projecten die
belangrijk zijn voor de inwoners van onze gemeente.
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HOOFDSTUK 11 OUDERENBELEID
GemeenteBelangen Midden-Groningen is van mening dat er meer samenwerking moet zijn tussen de belanghebbende organisaties
voor wat betreft het ouderenbeleid. Samen optrekken om de leefbaarheid en de veiligheid van ouderen te optimaliseren.
GemeenteBelangen Midden-Groningen is van mening dat de gemeente daarin ook een voortrekkersrol kan vervullen door met een nota
Ouderenbeleid te komen. De betrokken maatschappelijke organisaties die zich hiermee bezig houden dienen voor beleidsbepaling mee
aan tafel te zitten.
Isolement van ouderen is niet acceptabel. Ook hierin kunnen participatiebanen een rol spelen.
Het overheidsbeleid is er op gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Echter, dit kan alleen maar als hier sturend in
wordt opgetreden en hier ligt een schone taak voor de gemeente. Het moet mogelijk zijn dat ouderen een vergoeding kunnen krijgen om
te investeren (aanpassen) in hun woning om er langer te kunnen blijven wonen.
Ook mogen we de ogen niet sluiten voor leegstand in de verzorgingshuizen door het wegvallen van de zorgindicatie 1 t/m 4. Een (deels)
andere invulling kan hierbij leegstand voorkomen.
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dan ook dat de gemeente èn met de woningcorporaties èn met
verpleeg/verzorgingstehuizen moet overleggen welke mogelijkheden er zijn om eenvoudige huurwoningen en appartementen aan
ouderen aan te bieden, met de mogelijkheid van lichte zorg op afroep en/of tijdelijke verzorging aan huis.
Ook hierin willen wij de Ouderenraad een actieve rol laten spelen.
En wat is oud?
De meeste ouderen voelen zich niet oud, ze zijn juist erg actief in de samenleving! Dit moeten we koesteren en (nog) meer stimuleren.
Oud of bejaard? Zo staat GemeenteBelangen Midden-Groningen er niet in en ziet juist in ouderen:
*veel mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk
*wijsheid en levenservaring (senioriteit)
*opvang, luisterend oor, advisering
*historische basis van de samenleving

Het slechtste is het stigmatiseren van ouderen. Wij zeggen NEE !!!!
Wij pleiten voor een samenleving in Midden-Groningen, waarin onze ouderen een actieve rol spelen en gewaardeerd worden.
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HOOFDSTUK 12 JONGERENBELEID
Jeugdcultuur is het geheel van culturele uitingen en belevingen dat specifiek leeft bij de jeugd.
Denk aan de eigen normen en waarden. Het zoeken van de grenzen waarbinnen ze kunnen opereren. Ze hebben hun eigen taal,
kleding, lichaamsversiering, muziek en ontmoeten elkaar graag in hun eigen kring. Zo ontwikkelen ze een eigen sociale identiteit.
Wij willen de jeugd een goed platform bieden rekening houdende met hun eigen cultuur .
De beste scholing, goede arbeidskansen en opgroeien in een mooie omgeving. Onze jeugd de kans geven zich te ontplooien tot
mensen, die begrijpen dat niet alles vanzelfsprekend is.
Daarbij dient ‘respect’ de uitgangspositie te zijn.
Het leren en beheersen van de normen en waarden van onze samenleving, lees de ‘etiketten’ , is wat GemeenteBelangen MiddenGroningen betreft een ‘must’.
Voor wat betreft het beleid voor de jongeren willen wij graag verwijzen naar eerdere hoofdstukken, namelijk:

✓Wij noemen onder andere dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn voor jonge gezinnen en jongeren in het algemeen voor in- en
doorstroming (o.a. starterswoningen) verder vinden wij dat er meer “reuring” moet komen met horeca en restaurants.

✓Wij vinden, dat er maatregelen moeten worden genomen om de jeugd voor onze gemeente te behouden door middel van opleidingen,
werkplekken en werkgelegenheid.

✓Wij zijn uitgebreid ingegaan op de voorzieningen die er zijn en die wij nog wensen. Dit is zeker in het belang van de jeugd en jonge
gezinnen.

✓Bij onderwijs hebben wij gewezen op het belang van onderwijs en stageplekken, dit in combinatie met de opmerkingen bij het hoofdstuk
Economie en Werkgelegenheid. Om het nog maar eens te herhalen: Wat is er mooier te weten dat je opleiding een baan oplevert?
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HOOFDSTUK 13 MULTICULTURELE SAMENLEVING
Hoogezand en Sappemeer kennen van oudsher een rijke multiculturele samenleving. Veel mensen zijn eind jaren 50, begin jaren 60
naar HS gekomen om hier te werken in onze industrie. Door de vele conflicten in de wereld komen er ook ‘buitenlanders’ naar onze
gemeente, omdat zij voor hun veiligheid moeten vluchten. Door het openstellen van de grenzen zijn er ook veel mede Europeanen die
hier komen werken.
Iedereen moet zich verbonden voelen met onze gemeente. Enerzijds moet er begrip en respect zijn voor hun culturele normen en
waarden, anderzijds moeten zij zich verplichten zich in te leven in de hedendaagse Nederlandse maatschappij. Dat vraagt om begrip
over en weer, GemeenteBelangen Midden-Groningen wil graag een bruggenbouwer zijn om van onze samenleving een (h)echte
samenleving te maken.
In de wereld vinden nog steeds gewapende conflicten plaats en, hoe naar dat ook is, zullen er hierdoor altijd mensen op de vlucht zijn.
Nu de grootste paniek en chaos in 2016 bij het opvangen van vluchtelingen voorbij is, mogen we nu niet achterover leunen en wachten
op de volgende crisissituatie. Wij vinden dat mensen in nood geholpen moeten worden. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat
er nu al vooruit gekeken moet worden naar eventuele geschikte opvanglocaties. Dit moet op een zeer zorgvuldige manier gebeuren en
in overleg met de inwoners van onze gemeente.
Onze gemeente is verplicht statushouders te huisvesten. Ook hier moeten wij onze burgers op voorbereiden. Wanneer er een goed
overleg is, en niet op het laatste moment zodat de burgers zich overvallen voelen, kan dit helpen bij een goede integratie van onze
nieuwe bewoners.
Wij zullen ons te allen tijde kritisch opstellen naar Den Haag. Ook hier geldt: onze inwoners weten wat het beste is en past in onze eigen
leefomgeving.
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HOOFDSTUK 14 NATUUR EN MILIEU
Natuur en milieu is het laatste programmapunt van het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Midden-Groningen maar dit
betekent niet dat wij het niet zo belangrijk vinden, integendeel.
Wij vinden dat wij onze kinderen en kleinkinderen niet met een vervuilde aarde mogen opschepen, wij willen niet denken van “na ons de
zondvloed” en trouwens de fossiele brandstoffen zijn eindig. Daarbij ondervinden de Groningers nog steeds de gevolgen van de
aardgaswinning.
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat de gaswinning naar 0 m3 moet!
Alle mijnbouwschade door gas- en zoutwinning en bodemdaling door menselijk handelen moet worden vergoed door de veroorzaker
en/of het ministerie van Economische Zaken.
Milieuvervuiling is een mondiaal probleem maar dat wil niet zeggen dat er op plaatselijk niveau niets aan kan worden gedaan.
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat lokale initiatieven van burgers gefaciliteerd en ondersteund moeten worden en dat
geldt ook voor bedrijven die hierin willen investeren.
Maar ook tegen de windmolens, zoals die gepland zijn langs de N33 en het grote zonne energiepark aan het Achterdiep in Sappemeer
bestaat weerstand. Dit komt omdat de bewoners zich overvallen voelen en niet weten wat er op hen afkomt. Ze hebben het gevoel dat
ze in de steek worden gelaten en dat alle opbrengsten naar een paar bedrijven en/of personen gaan en dat zij er alleen maar last en
(financieel) nadeel van ondervinden. Een goed overleg en de mensen met inspraak betrekken bij dergelijke grote projecten is van
wezenlijk belang om draagvlak te creëren of om iets naar de prullenmand te verwijzen.
GemeenteBelangen Midden-Groningen wil alleen windmolens niet hoger dan 15 meter op het grondgebied van onze gemeente
en zeker niet grootschalig. De grootschalige parken horen op zee!
GemeenteBelangen Midden-Groningen wil geen megastallen, dit is slecht voor de gezondheid van de mensen en het levert risico’s op
van het uitbreken van dierziekten met alle gevolgen van dien.
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat alle nog te bouwen gemeentelijke gebouwen energieneutraal ingericht moeten worden
en indien mogelijk ook de bestaande gebouwen.
Daarnaast de openbare verlichting ombouwen naar LED-verlichting en gebruik maken van moderne sensortechnieken om de verlichting
niet continu te laten branden. Meer gebruik maken van reflecterende materialen.
Groen en natuur dat grenst aan de eigendommen van bewoners in beheer of eigendom geven.
Ecologisch bermbeheer in het buitengebied en aan de doorgaande wegen in het stedelijk gebied, dit kan ook gebeuren in
overleg/samenwerking met werkgroepen van vrijwilligers van “boeren, burgers en buitenlui”.
GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat onder het motto “meer naar het Afval Aanbreng Punt (AAP) , minder in de berm” een
herziening van de tarieven van het brengstation plaats moet vinden. Bijvoorbeeld per gezin een aantal keren gratis afval brengen en
daarna pas betalen voor het gebrachte afval. Dit kan door middel van een pasje zoals bij diverse gemeenten reeds gebeurt.
GemeenteBelangen Midden-Groningen is een voorstander van bescherming van het milieu. Zo vinden wij het dan ook een must dat al
het rijdend materieel van de gemeente zo milieuvriendelijk mogelijk wordt uitgerust.
Gewoon Kritisch Lokaal
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