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Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Hoogezand-Sappemeer. 
 
Na het voorwoord van Alexander Pechtold geven wij u een verantwoording over onze inzet binnen de 
raad en het college van Hoogezand-Sappemeer in de raadsperiode 2010 -2014. 
 
Daarna presenteren wij u onze kijk op de lokale samenleving, de speerpunten en ons programma voor 
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 Voorwoord 
 
De gemeente speelt een steeds grotere rol in 
uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere 
rol in uw gemeente spelen. Dat begint met 
stemmen op 19 maart; stemmen op D66. De 
gemeente wordt belangrijker, uw stem dus 
ook. 
Bijna weer lente en u mag weer naar de 
stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen 
vragen zich af of gemeentepolitiek wel 
belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u 
juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen uw 
stem moet laten horen. 

 
 

   
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb 
ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn „Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?”. Voor D66 is het essentieel dat iedereen 
meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht en, vinden wij, 
ook een democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de mens 
centraal staat. 
   
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van 
uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen tegen 
jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat 
geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen en niet 
gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners die samen 
zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? De 
gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw 
gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66. 
   
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet 
alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze 
gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het 
onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt. D66 weet 
zeker dat de kracht van mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen 
op die kracht van mensen, individueel en samen. 
   
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in 
mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op de 
toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze idealen te 
verwezenlijken. 
   
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u 
er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. 
Zeker hier in Hoogezand - Sappemeer, in uw eigen omgeving! Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter 
nog; stem D66!  
 
Alexander Pechtold
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Terugblik 
 
“In 2010 zijn wij de verkiezingscampagne begonnen met de leus Meer Daadkracht, 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is ons motto Nu Vooruit”.  
 
De Nederlandse economie verkeert in zwaar weer en de gevolgen van de crisis zijn inmiddels 
voelbaar. Waren landelijk in 2010 389.000 mensen werkeloos, in 2014 loopt dit aantal op tot 685.000 
en de jeugdwerkeloosheid bevindt zich op het niveau van de jaren tachtig. In Hoogezand-Sappemeer 
zien wij dit terugkomen in een sterke toename van het aantal mensen dat afhankelijk is van een 
bijstandsuitkering. Van 1050 in 2009 naar ongeveer 1300 in 2014, een toename van bijna 25%. Ook is 
er een toename in de vraag naar schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning. 
 
Voor de gemeente heeft de recessie als gevolg dat de eigen inkomsten van de gemeente door de 
landelijke bezuinigingen al meer dan 10 miljoen per jaar zijn gedaald.  
 
In 2010 hebben we campagne gevoerd onder het motto “meer daadkracht”.  Naast de nodige 
bezuinigingen was het ook van belang om te durven investeren in de sociale infrastructuur.  
Vanuit de gedachte dat stilstand uiteindelijk achteruitgang betekent. 
 
Het is onder deze omstandigheden dat D66 verantwoordelijkheid heeft genomen en zijn handtekening 
heeft gezet onder een coalitieakkoord dat gericht was op het realiseren van ombuigingen van de  
gemeentelijke uitgaven en het realiseren van een ambitieuze investeringsagenda. 
 
Wij zijn van mening dat wij met een wethouder in het college en twee leden in de gemeenteraad 
daadwerkelijk een verschil hebben gemaakt. 
  
Verantwoord bezuinigen 
Een verkleining van de ambtelijke organisatie 
en geen lastenverzwaring voor de burger. 
Daarmee heeft D66 zich in de afgelopen 4 jaar 
ingezet binnen de raad en het college. Eerst 
snijden in eigen vlees, alvorens een beroep te 
doen op de inwoners door een verhoging van 
de gemeentelijke belastingen.  Dit is 
gerealiseerd.  
 
Kindcentra  
Met de kindcentra Vosholen en Woldwijck 
krijgen wij een voor onze gemeente unieke 
voorziening, waarbij in beide wijken een breed 
aanbod gedaan kan worden met betrekking tot 
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, 
sportfaciliteiten  en basisonderwijs. Op korte 
termijn gaat de bouw van start. Ook zijn er 
afspraken gemaakt tussen gemeente en 
schoolbesturen om de komende jaren meer 
kindcentra elders in de gemeente te realiseren. 
 
 
 
 
 
 

Huis voor Cultuur en Bestuur 
Een tweede belangrijke investering is het Huis 
voor Cultuur en Bestuur. Met het 
samenvoegen van de bibliotheek, het theater, 
de muziekschool en de gemeentelijke diensten 
binnen één gebouw realiseren we een sterke 
afname in het gebruik van vierkante meters. 
Door slim medegebruik van ruimte gaan wij 
van 13.500 vierkante meters naar 9.500 
vierkante meters. Gelijktijdig realiseren we 
ook een duurzamer gebouw met meer 
uitstraling  Door het verplaatsen van de 
bibliotheek ontstaat er ruimte voor nieuwe 
bedrijvigheid bij het winkelcentrum en wordt 
er gezamenlijk met ondernemers geïnvesteerd 
in de verbetering van de openbare ruimte 
rondom het stadshart. 
 
Renovatie Europahal en Jongerencentrum 
Ook wordt er met de renovatie van het 
sportcomplex aan de Nieuweweg in 
Hoogezand gestart. Hiermee wordt langjarig 
een sport- en jongerenvoorziening 
gewaarborgd. 
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Verzelfstandiging Theater Kielzog en 
Sportcentrum De Kalkwijck 
Met de verzelfstandiging van het Kielzog en 
het Sportcentrum De Kalkwijck ontstaat er 
meer ruimte voor ondernemerschap. Ook 
verwachten wij dat, naast de noodzakelijke 
gemeentelijke bijdrage, meer bedrijfsmatig zal 
worden gewerkt. Dit komt de exploitatie en het 
voortbestaan van de beide basisvoorzieningen 
op de lange termijn ten goede. 
 
Onderwijs 
Dalende inkomsten en rijksbezuinigingen in 
het onderwijs zetten het huidige aanbod van 
het openbaar basisonderwijs in Hoogezand-
Sappemeer onder druk. Ook werd de gemeente 
geconfronteerd met een onverwachte daling 
van het aantal leerlingen. D66 heeft haar steun 
uitgesproken voor een reeks van maatregelen 
die de weg vrijmaken naar verdergaande 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, 
waarbij meer zeggenschap komt bij het 
onderwijsveld en de ouders. Daarnaast heeft 
zij ingestemd met het beschikbaar stellen van 
middelen om de kwaliteit van het huidige 
onderwijs te behouden en de organisatie 
toekomstbestendig te maken. 
 
Duurzaamheid 
D66 heeft zich sterk gemaakt om investeringen 
mogelijk te maken om het binnenklimaat in de 
scholen te verbeteren. Niet alleen 
energiebesparende maatregelen, maar ook 
renovatie van sanitair en betere 
luchtbeheersing. In de afgelopen periode is 
met steun van D66 ruim 2 miljoen vrijgemaakt 
om schoolgebouwen te verduurzamen.       

Ook ondersteunen wij de mogelijkheid om een 
warmtenet op te zetten waarbij restwarmte van 
de industrie gebruikt kan worden voor de 
verwarming van het zwembad, sporthallen, 
scholen en het toekomstig Huis voor Cultuur 
en Bestuur. Inmiddels hebben marktpartijen, 
zoals het Waterbedrijf Groningen en de BAM, 
een convenant getekend om de benodigde 
infrastructuur te realiseren. 
 
Gemeentelijke herindeling 
Vergaande samenwerking met buurgemeenten 
volstaat niet meer en een opschaling naar een 
grote gemeente met meer organisatie- en 
bestuurskracht maakt onze gemeente meer 
robuust voor de opgaven die in de komende 
jaren moeten worden gerealiseerd. Verder is 
D66 van mening dat herindeling ook aansluit 
bij de toegenomen mobiliteit van onze burgers. 
Het gebied waarbinnen wij werken, recreëren 
en wonen is ruimer dan onze huidige 
gemeentegrenzen.  
 
 
 
Wijkvernieuwing Gorecht West 
Wij hebben onze steun uitgesproken voor de 
wijkvernieuwing in Gorecht West. Met dit 
plan realiseert onze gemeente, samen met de 
woningbouwvereniging, een passend aanbod 
voor haar inwoners en zet daarmee gelijktijdig 
in op het bevorderen en activeren van de 
bewoners voor hun eigen buurt. Hier ligt een 
kans om structureel de positie van haar 
inwoners te verbeteren. 
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Sociaal-liberalisme in de lokale politiek 
 
“Voor provo waren ze te oud en te deftig, voor Nieuw Links of een studentenbeweging als 
Politeia te weinig socialistisch en te genuanceerd. Bij de ‘corpsballen’ vielen ze uit de toon 
omdat ze er te progressieve denkbeelden op na hielden. Ze hoorden eigenlijk nergens bij.” *)  
 
 
Voor een sociaal-liberaal is de vrijheid van het individu het belangrijkste politieke doel. Een ieder 
moet, los van staat of kerk, naar eigen inzicht zijn leven vorm kunnen geven. Als belangrijkste 
voorwaarde voor die persoonlijke ontplooiing zien wij goed en toegankelijk onderwijs en 
gezondheidszorg.  
 
Tegenover die persoonlijke vrijheid staat ook de eigen verantwoordelijkheid. En die 
verantwoordelijkheid beperkt zich niet uitsluitend tot het eigen welbevinden maar kent ook een 
verbinding naar de gemeenschap. 
 
Hoe burgers zich tot elkaar verhouden bepaalt een samenleving. Onze gemeente kent een groot aantal 
organisaties, bedrijven, instellingen en verenigingen. De gemeente heeft daarin een faciliterende rol 
en dient waardevolle initiatieven van burgers te bevorderen en te ondersteunen.  
Echter niet een overheid die activiteiten voorschrijft of overneemt, maar vertrouwen geeft. 
 
Verder staan wij voor meer zeggenschap over de eigen omgeving. Onze democratie is niet beperkt tot 
de wil van de meerderheid. Maar geeft ook ruimte om invloed te hebben in je eigen dorp, wijk of 
buurt. Met een afnemend aantal mensen dat lid is van een partij en burgers die niet meer stemmen 
staat de legitimatie van de gemeenteraad onder druk. Dat vraagt om bescheidenheid van de raad en 
haar lokale bestuurders. Dat vraagt ook om andere vormen van zelfbestuur en meer invloed voor de 
burgers, die zich niet beperkt tot een kwartier inspraak tijdens een gemeenteraadsvergadering. 
 
Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers voor een krachtige samenleving hebben wij 
ook oog voor de inrichting van onze leefomgeving. Duurzaam omgaan met die leefomgeving is niet 
alleen uit oogpunt van milieubeheer belangrijk, maar we zien het ook als een lange termijn investering 
in de kwaliteit van de omgeving waarin je leeft, woont en werkt. Daarom kiest D66 voor het in stand 
houden van belangrijke basisvoorzieningen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kandidaats raadleden 2014 
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Onze speerpunten 
 
En nu vooruit 
 

● Actieve woon- en leefgebieden 
● Zorg organiseren in de eigen woonomgeving 
● Bevorderen lokaal ondernemerschap 
● Versterken onderwijs, bij- en nascholing 
● Regie in bouwen en wonen 

 
Actieve woon- en leefgebieden 
Burgers identificeren zich in de eerste plaats niet met de gemeente waarin ze wonen. Wel met hun 
dorp, wijk of streek. Daarom kiezen wij naast bestuurlijke opschaling, ook gelijktijdig voor meer 
zeggenschap voor burgers binnen de eigen buurt. De gemeente zal zorg en ondersteuning in die 
directe nabijheid aanbieden. Ook krijgen de wijken en dorpen een ruimer budget om zelf in te kunnen 
zetten voor welzijnsbevordering. De gemeente faciliteert, de wijk bepaalt. 
 
Zorg op lokaal niveau organiseren 
Vanaf 2015 krijgt de gemeente een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van de Jeugdzorg, de 
AWBZ zorg en de Arbeidsparticipatie. Een opdracht die alleen gerealiseerd kan worden als dit op 
andere wijze wordt georganiseerd en met meer eigen verantwoordelijkheid voor de eigen burgers. 
Aanbod van zorg tijdig en dicht in de buurt georganiseerd. Afgestemd op de werkelijke behoefte van 
de zorgvrager en aanvullend op wat burgers zelf kunnen bijdragen 
 
Bevorderen lokaal ondernemerschap  
De moderne economie kan niet zonder innoverende ondernemers, ondernemende medewerkers en 
zelfstandige vakmensen (freelancers). Groei van de bedrijvigheid zorgt voor dynamiek en 
vernieuwing. Groei zorgt voor nieuwe banen. D66 streeft naar een open arbeidsmarkt waarin mensen 
zich blijven ontwikkelen. Een arbeidsmarkt waarin werkgevers en opdrachtgevers ruimte bieden voor 
om- en bijscholing. Een arbeidsmarkt die met z’n tijd meegaat en werk biedt aan iedereen, zodat we 
allemaal in staat zijn om de verantwoordelijkheid voor het eigen leven in te vullen. 
 
D66 wil werken aan verduurzaming van de economie. Niet door de gemeentelijke lasten te verhogen, 
maar door te kijken wat slimmer en tegen lagere kosten kan. Niet door gesubsidieerde banen te 
creëren, maar door te werken aan een gemeente waarin ondernemerschap op alle terreinen bloeit. 
 
Versterken Onderwijs 
In onze gemeente is de kwaliteit van het onderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, op een 
goed niveau. Maar er blijft wel zorg over een aantal ontwikkelingen. Het aantal kinderen dat met een 
achterstand in zijn/haar ontwikkeling begint aan het onderwijs is nog te hoog. Vroegschoolse educatie 
wordt nu al aangeboden, maar is niet toereikend. D66 kiest voor meer plaatsen in de peuterspeelzalen. 
Voor het voortgezet onderwijs ligt het aantal vroegtijdige schoolverlaters nog steeds te hoog. Ondanks 
dat dit aantal fors is gedaald, missen nog te veel leerlingen de aansluiting van het voortgezet 
onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs. Daarom moeten er heldere afspraken gemaakt 
worden met de mbo-opleidingen en meer ondersteuning komen richting risicojongeren. 
 
Regie in Bouwen en Wonen 
D66 vindt dat de gemeente meer initiatief moet nemen in het realiseren van een goede ontsluiting van 
de Vosholen. Ondanks dat primair de verantwoordelijkheid ligt bij de bouwcombinatie moet de 
gemeente nu handelen door de regie over te nemen om een verbinding tussen de Klinkertunnel en de 
Vosholen te realiseren. Op termijn verdient de gemeente via leges en onroerende zaakbelasting haar 
investering terug. Ook de eigen bouwlokatie IJsbaan moet versneld in ontwikkeling worden gebracht. 
D66 stelt voor om de bouwgrond in erfpacht te geven om daarmee met name starters op de 
woningmarkt te faciliteren. 
1. Bestuur en Burger 
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“Investeer in de kwaliteit van het lokale bestuur en de ambtelijke organisatie. Vergroot de 
invloed van burgers op de eigen omgeving en betrek burgers tijdig in besluiten die de burgers 
direct aangaan”. 
 

1. D66 vindt het van belang dat er eerder met burgers wordt gecommuniceerd wanneer besluiten 
direct invloed hebben op de leefbaarheid in de wijk of het dorp. Maak daarbij meer gebruik 
van digitale media. 

2. D66 is voor een aanpassing van de vergaderstructuur van de raad zodat burgers en 
maatschappelijke instellingen meer ruimte krijgen om invloed te hebben in het 
besluitvormingsproces. 

3. D66 wil burgers actief betrekken in het besluitvormingsproces. Maak meer gebruik van 
alternatieve middelen, zoals enquêtes en burgerraadpleging, om de mening van burgers te 
bevragen.  

4. D66 wil de positie van de positie van de raad versterken door een verdere professionalisering 
van de raadsgriffie. 

5. D66 is voor een „stads lab”.  Overheid, bedrijven en instellingen werken samen om 
initiatieven van burgers te bevorderen en ze die opstart te geven om van plan naar 
werkelijkheid te komen. 

6. D66 wil meer inzet op kwaliteitsverbetering van de gemeentelijke dienstverlening. 
7. D66 vindt het belangrijk om de burgers actiever te wijzen op hun mogelijkheden bij de 

Ombudsmancommissie. 
 
De gemeente is voor veel mensen het eerste gezicht van de overheid. De gemeente wordt de komende 
periode geconfronteerd met twee belangrijke en ingrijpende ontwikkelingen; de gemeentelijke 
herindeling en de decentralisatie van taken op het gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en 
arbeidsparticipatie. Grotere gemeenten versterken de bestuurskracht en de kwaliteit van de ambtelijke 
organisatie, maar kan ook leiden tot een grotere afstand tussen bestuur en burger.  
 
Het is daarom van belang dat burgers actief betrokken worden bij de besluitvorming, en dat de 
gemeente aansluit bij ontwikkelingen in de persoonlijke woonomgeving. We willen samen met 
burgers en maatschappelijke instellingen vormgeven aan de grote uitdagingen in de komende 
raadsperiode. 
 
Blijvende aandacht voor bereikbaarheid en goede communicatie verhoogt het vertrouwen van de 
burger in zijn overheid. In 2012 heeft de gemeente besloten de kwaliteit van de gemeentelijke 
dienstverlening op een hoger niveau te brengen. Onder druk van de bezuinigingen loopt deze ambitie 
gevaar. Dit geldt ook voor de positie van de lokale ombudsman. Sinds 2013 is deze functie 
ondergebracht bij de beroeps- en bezwarencommissie. Burgers kunnen nu bij één onafhankelijke 
instantie zowel in beroep tegen gemeentelijke besluiten als tegen vermeend onjuist/onbehoorlijk 
handelen van de gemeente. We willen de bekendheid van de lokale ombudsman vergroten. 
 
Naast de fysieke bereikbaarheid is ook de digitale bereikbaarheid van groot belang. Het Internet heeft 
de wereld klein gemaakt. D66 vraagt het bestuur te blijven investeren in digitale diensten aan de 
burgers en de gemeentelijke website nog informatiever, aantrekkelijker en toegankelijker te maken. 
Voor iedereen die wil weten wat er in H-S te doen is en te beleven valt. 
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2. Financiën 
 
“Een solide begroting is voor D66 een belangrijke voorwaarde voor de betrouwbaarheid van 
de lokale overheid”. 

 
8. D66 is voor een eenmalige verhoging van de onroerende zaakbelasting van 1,5 %. 
9. D66 wil meer ondersteuning op lokaal ondernemerschap en daar geld voor vrijmaken 
10. D66 wil wachtlijsten peuterspeelzaal tegengaan voor kinderen met een leerachterstand. 
11. D66 wil een betere ontsluiting Vosholen en is voor het realiseren van een doorgangsweg 

tussen de Klinkertunnel en de Vosholen.  
12. D66 is voor instandhouding van het huidige beleid, waarbij er een lagere bijdrage 

afvalstoffenheffing en rioolrechten wordt gevraagd van financieel minder draagkrachtigen. 
 
 
Het lange termijn perspectief van de gemeente op orde. Ook zijn belangrijke investeringen in scholen 
en het Huis voor Cultuur en Bestuur financieel gedekt.  
 
De komende jaren is er geen ruimte voor nieuw beleid en zal de focus gericht zijn op het gezond 
houden van de financiën. Als we de grote veranderingen, die de decentralisatie van overheidstaken 
met zich meebrengen, niet goed oppakken dreigt er een financieel tekort te ontstaan dat uiteindelijk 
ook weer door de burger moet worden betaald.  
Toch is er een aantal zaken die D66 nodig vindt om in de komende periode uit te voeren. [..] Dit 
willen wij verwezenlijken door een eenmalige verhoging van 1,5 % van de onroerende zaakbelasting. 
Ondanks deze stijging zal onze gemeente nog steeds tot één van de goedkoopste gemeenten in 
Nederland blijven behoren. 
 
  
3. Veiligheid 
 
“Zet meer in op preventie. Bevorder samenwerking tussen gemeente, politie en burgers. Stel 
de juiste prioriteiten in het opstellen van regels en de inzet van handhaving daarop”. 
 

13. D66 is voor het actief informeren en betrekken van burgers over ontwikkelingen in de buurt, 
om daarmee de veiligheid in de wijk te bevorderen. 

14. D66 verwacht een positief effect van Burgernet, NL-Alert en Amber alert. 
15. D66 wil burgers actief betrekken bij het beter handhaven van lokale regelgeving naast de 

inzet van de stadswachten.  
16. D66 meer aandacht voor het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
17. D66 is voor blijvende inzet tegen jongerenoverlast door het  jongerenwerk en de politie. 
18. D66 wil een samenhangend beleid om pesten op school, wijk en sportverenigingen tegen te 

gaan.  
19. D66 wil een convenant met horecaondernemers om de veiligheid in het verkeer en op straat te 

bevorderen. Verantwoordelijkheid van ondernemers stopt niet voorbij de voordeur, maar is 
ook van belang in de straat en de buurt.  

 
Veiligheid is een basisbehoefte 
Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De burger moet altijd terug kunnen vallen op de steun en 
bescherming van politie en gemeente wanneer zij zich bedreigd voelt. Veiligheid is ook een 
verantwoordelijkheid van burgers zelf. Zonder noaberschap of burenhulp kunnen we niet en als u 
huiselijk geweld constateert is het belangrijk dat u hulp organiseert.  
 
Uit onderzoek blijkt dat de criminaliteit licht daalt. Gelijktijdig blijkt ook dat u zich niet veiliger voelt. 
Actieve burgerbetrokkenheid, informatiedeling en preventie moeten er ook op gericht zijn die 
beleving van veiligheid te versterken.  
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Bijzondere aandacht moet er komen voor huiselijk geweld, kindermishandeling en pestgedrag. Dit 
vraagt om gelijktijdig handelen van gemeente, buurtbewoners, sport- en wijkverenigingen, 
jongerenwerk en politie.  
 
 
 
4. Bereikbaarheid en Wonen 
 
“Investeer in de verkeershoofdstructuur om een goede doorstroming van het verkeer te 
bevorderen. Geef ruimte voor fietsers en bevorder de verkeersveiligheid rondom scholen”. 
 

20. D66 is voor een duidelijke benaming van de verkeershoofdstructuur en zorg voor een goede 
aansluiting van het auto- en fietsverkeer op deze hoofdstructuur. 

21. D66 is voor een betere  aansluiting van de servicebus op de treinstations. 
22. D66 wil dat er samen met school, ouders en gemeente de verkeersveiligheid rondom de 

scholen wordt verbeterd. 
23. D66 wil van H-S een aantrekkelijke plek maken om te winkelen, te ontspannen en te 

recreëren. Zet bijvoorbeeld informatiezuilen in de 4 winkelcentra om alle mogelijkheden goed 
over het voetlicht te brengen. En verbeter de website van H-S. 

24. D66 wil over de gemeentegrens heen kijken, regionale samenwerking stimuleren en zorgen 
dat we opvallen in Europa. Ook op het internet. 

25. D66 zoekt actief samenwerking met Noord-Duitsland en wil ervoor zorgen dat men graag 
even van de A7 afslaat voor een bezoekje aan H-S. We roepen ondernemers op om 
activiteiten & evenementen te organiseren die daarbij helpen. Zoals een ‘Bierfest H-S’. 

26. D66 wil de zogenaamde verblijfsgebieden veraangenamen met meubilair, groen, kleur, licht 
en kunst. Dat stimuleert en inspireert om in de eigen omgeving te recreeren. 

27. D66 wil onderzoeken of het voordelige oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen bij de 
winkelcentra kan (laten) realiseren. 

28. D66 vindt dat er zo snel mogelijk een verbinding tussen de Klinkertunnel en de Vosholen 
moet komen, ook de toegang van de Vosholen aan de zuidzijde kan beter. 

29. D66 wil de bouwlocatie IJsbaan versneld in ontwikkeling brengen want starters op de 
woningmarkt zoeken een betaalbare plek voor nieuwbouw. 

30. D66 vindt dat de omgeving van de Kerkstraat moet worden aangepakt, we willen de krachten 
bundelen om dit gebied een betere bestemming en uitstraling te geven. 

31. D66 wil de inzet van de servicebus verbeteren, beter aansluiten op de behoefte van de 
burgers. 

 
De infrastructuur moet je goed onderhouden 
H-S wordt gekenmerkt door goede weg-, treinverbindingen en het is een kerntaak van het 
gemeentebestuur om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Vergeet daarbij onze  waterwegen en riolen 
niet, het kost veel geld en mankracht om ze bij de tijd te houden. Een goede aansluiting van fiets- en 
autoverkeer op het openbaar vervoer is belangrijk en we moeten steeds alert zijn op onveilige situaties 
in de wijk en rondom scholen.  
 
Fietspaden en vaarwegen maken onze gemeente aantrekkelijk voor toeristische bedrijvigheid. Deze 
voorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde voor de versterking van de lokale economie. In de 
voorbije raadsperiode is er duidelijk beleid geformuleerd op de verkeershoofdstructuur, we willen dat 
plan uitvoeren en versterken.  
 
Kerkstraat 
D66 zet zich in voor het verbeteren van de omgeving Kerkstraat. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of 
de grasvelden ten zuiden van het spoor op een prijsvriendelijke wijze kunnen worden veranderd in een 
plantsoen achtige omgeving met een kwalitatief grote uitstraling. Vervolgens moet het samen met 
burgers en organisaties organiseren van activiteiten op deze plek worden onderzocht. Door dit te 
realiseren zal de uitstraling van de Kerkstraat verbeteren, zodat vestiging van bedrijvigheid weer 
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aantrekkelijker wordt. Ook het verbeteren van de verkeersafhandeling en aankleding van de 
Kerkstraat kan daar een positieve bijdrage aan leveren. D66 vindt dat er iets moet gebeuren aan de 
omgeving Kerkstraat. We willen de grasvelden ten zuiden van het spoor, zonder grote investeringen, 
toch een betere bestemming en uitstraling geven. Bijvoorbeeld door er een plantsoen van te maken of 
burgers en organisaties daar de gelegenheid te bieden activiteiten te organiseren. Uiteraard blijven we 
de bewoners van het gebied oproepen om ook hun steentje bij te dragen. De gemeente kan proberen 
de verkeerssituatie en de aankleding van het gebied te verbeteren. Met creativiteit en gebundelde 
krachten kunnen we dit deel van het stadshart tot leven brengen. 
 
 
 
5. Economie en Lokaal Ondernemerschap 
 
“Ondernemerschap is denken vanuit kansen en mogelijkheden. Ondernemerschap is een 
belangrijke voorwaarde voor het creëren van werkgelegenheid”.  
 
 

32. D66 is voor re-integratie van zowel de oudere werkzoekende als de jongeren met een 
uitkering. Voer daartoe een activerend lokaal arbeidsmarktbeleid. Geef dit plan de hoogste 
prioriteit in 2014-18. 

33. D66 zet de instrumenten die de participatiewet biedt, maximaal in voor ieder die echt niet kan 
voldoen aan de eisen van een reguliere arbeidsplek. Werk hiervoor intensief samen met de 
lokale bedrijven en detailhandel. 

34. D66 is voor het wegnemen van barrières die ondernemerschap kunnen belemmeren. 
35. D66 helpt de innoverende bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten 

door vermindering van administratieve lasten of tijdelijke ontheffingen. 
36. D66 staat voor het actief blijven zoeken naar bedrijven die zich in H-S willen vestigen. Laat 

zien wat we te bieden hebben. 
37. D66 wil dat de gemeente ondersteun de winkelcentra bij hun streven om consumenten uit de 

verre omgeving naar H-S te halen.  
38. D66 roept de gemeente op om branche-pool-bijeenkomsten te organiseren met 

brainstormsessies om creatieve en kleine betaalbare pilots uit te voeren zoals een weekend-
terras op het grasveld in het stadshart. 

39. D66 wil dat de gemeente ondernemend gedrag van buurtbewoners ondersteunt om de eigen 
omgeving te verbeteren. Help een buurt die gezamenlijk wil investeren in bijvoorbeeld zonne-
energie. 

40. D66 ziet met het nieuwe huis voor bestuur en cultuur de mogelijkheid een actieve broedplaats 
te creëren voor ondernemend H-S. Een plaats voor ontmoeting, kennismaking en 
matchmaking. 

41. D66 wil op zoek naar onderzoek naar mogelijkheden voor het oprichten van een 
Ondernemersfonds. 

 
Groei is de zuurstof van onze samenleving.  
Groei zorgt voor dynamiek en vernieuwing. Groei zorgt voor nieuwe banen. D66 wil werken aan 
verduurzaming van de economie door te kijken wat slimmer, anders en goedkoper kan. Niet door de 
gemeentelijke lasten te verhogen. Niet door gesubsidieerde banen te creëren. Maar door te werken aan 
een gemeente waar ondernemerschap op alle terreinen bloeit. 
Voor iedereen die kan werken een betaalde baan, dat is de opgave voor alle partijen binnen onze 
gemeente: burgers, bestuur, werkgevers, instituten en instanties.  
 
Op weg naar een netwerkeconomie 
De economie van D66 is een netwerkeconomie, een economie van mensen onderling, van freelancers 
en coöperaties, van bedrijfsverzamelgebouwen, van bloeiende winkelcentra en een moderne 
maakindustie die werkgelegenheid creëert. De gemeente kan in dat netwerk een belangrijke 
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coördinerende rol spelen. We willen voor H-S een nieuw economisch plan formuleren waarin deze 
visie handen en voeten krijgt. 
 
Samenwerken in de regio 
De herindeling van de gemeenten biedt een mooie kans om de regionale economie te versterken door 
bijvoorbeeld industriegebieden te thematiseren en gezamenlijk topbedrijven naar het Noorden te 
halen.   
 
Ondernemersfonds 
D66 is voor het instellen van een ondernemersfonds om collectieve voorzieningen of acties in een 
gebied ook collectief te kunnen betalen. De rol van de gemeente is die van regievoerder: Ze int de 
bijdrage van alle ondernemers in een afgebakend gebied. Het lokale samenwerkingsverband 
(bijvoorbeeld de winkeliersvereniging) bepaalt waaraan het geld wordt besteed. Het fonds stimuleert 
en vergemakkelijkt het opzetten van gezamenlijke acties of voorzieningen en versterkt daarmee de 
economische structuur van Hoogezand-Sappemeer.  
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6. Jeugd en Onderwijs 
 
“Gelijke kansen op werk en zelfontplooiing vereist kennis en vaardigheden, daarom 
moet goed onderwijs voor ieder kind op dezelfde wijze toegankelijk zijn”. 
 
 

42. D66 wil meer plaatsen creëren in de peuterspeelzalen voor kinderen die anders met een 
leerachterstand aan het basisonderwijs zouden beginnen. 

43. D66 zet in op de verdere verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.  
44. D66 wil meer wijkgerichte samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs om de 

terugloop in leerlingaantallen in sommige wijken efficiënt te kunnen opvangen.  
45. D66 is voor meer samenwerking met buurtverenigingen om de scholen in de buitengebieden 

in stand te kunnen houden. 
46. D66 wil meer inzet op de groep vroegtijdige schoolverlaters, door daartoe een convenant af te 

sluiten met mbo-opleidingen in de stad Groningen. 
47. D66 is voor de instandhouding van het  jongerencentrum, met meer activiteiten door en voor 

jongeren  georganiseerd. 
48. D66 wil aandacht voor het technisch onderwijs in samenwerking met scholen en het 

bedrijfsleven bevorderen. 
49. D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt om integraal beleid te voeren tegen overgewicht 

bij jongeren.  
50. D66 is voor aansprekende projecten op gebied van opgroeien en opvoeden van kinderen ten 

behoeve van scholen, wijk- en sportverenigingen. Het CJG is daarbij de belangrijkste schakel. 
51. D66 wil het gebruik van moderne ICT toepassingen bevorderen in het basisonderwijs.  
52. D66 is groot voorstander van kwalitatief- en passend onderwijs. Dit betekent wel dat er oog 

moet zijn voor grenzen aan passend onderwijs. Naast verhoging van de professionaliteit van 
de leerkrachten in het regulier onderwijs is een vorm van speciaal onderwijs in Hoogezand-
Sappemeer daarvoor onontbeerlijk. 

 
 
Algemeen 
Hoogezand-Sappemeer kent in vergelijking met het landelijk gemiddelde een bevolking met een 
gemiddeld laag inkomen en opleidingsniveau. Kenmerkend voor een klein industrieel stedelijk 
gebied.   
Binnen onze gemeente is er altijd veel aandacht geweest voor jeugd en onderwijs. In het algemeen 
kunnen we ook stellen dat de voorzieningen als het onderwijs, sport en vrije tijd voor de jeugd en het 
onderwijs op een goed niveau presteren. Voor een klein deel van onze medeburgers zijn de problemen 
echter onverminderd hoog. Net als in de rest van Nederland doet 80% van de jongeren het prima. Bij 
20% loopt het niet, en is veel ondersteuning georganiseerd.  
 
Jeugdzorg, dichtbij en tijdig 
Die ondersteuning vindt nu nog verdeeld plaats. Van lichte ondersteuning door de gemeente of vanuit 
het onderwijs tot zwaardere hulpverlening vanuit de provincie of het rijk. Met de decentralisatie van 
de regie over de jeugdzorg naar de gemeente doet zich de mogelijkheid voor om de problemen binnen 
de gezinnen integraal te organiseren. Die hulp gaat dan niet alleen naar de jongeren maar ook richting 
het gezin, het onderwijs en de directe omgeving (wijkvereniging, sportvereniging etc). Op deze wijze 
wordt de huidige inzet beter gecoördineerd ingezet.  
 
Goede georganiseerde hulpverlening is echter niet toereikend. Het opvoeden en opgroeien van 
kinderen is niet een geïsoleerde activiteit binnen een gezin, maar een samenspel tussen gezin, familie, 
buurt, school en verenigingsleven. Het streven van de gemeente zal er dan ook op gericht zijn om die 
samenhang te bevorderen om zaken als huiselijk geweld, schoolverzuim en pestgedrag terug te 
dringen. 
 
Gezonde gemeente 
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Ondanks de ruime vrijetijdsvoorzieningen zien wij het aantal jongeren met overgewicht toenemen. In 
het onderwijs en daarbuiten wordt veel aandacht besteed aan het belang en plezier in sport en 
bewegen. Een volgende stap is een programma dat bijdraagt tot een bewuste lifestyle. Wanneer de 
omgeving echter niet mee verandert is de kans op succes vaak beperkt. Daarom wil D66 dat de 
gemeente met scholen, ouders, sportverenigingen en wijkorganisaties een convenant sluit waardoor 
partijen zich actief gaan inspannen om een gezondere omgeving te bevorderen voor onze jeugd. 
 
Leerplicht 
Inzet op vroegtijdig onderkennen van schoolverzuim blijft een hoofdprioriteit voor de gemeente. 
Enerzijds omdat aangetoond is dat verzuim een eerste indicatie kan zijn van meervoudige problemen 
bij kinderen of binnen een gezin. Zo kan op tijd worden bijgesprongen en erger voorkomen. Bij de 
oudere jongeren is  het van belang ze op tijd naar school of naar werk te begeleiden. Hoe langer een 
jongere verwijderd is van school of werk hoe lastiger is de latere aansluiting te vinden. Het is daarbij 
wel van belang aandacht te hebben voor een goed aanbod in het onderwijs of een tijdelijke 
voorziening zodat jongeren ook zinvol werken aan hun verdere  ontplooiing. 
 
Voorschool 
Op dit moment kent onze gemeente reeds een ruim aanbod in kinderopvang en peuterscholen. Hiervan 
wordt een gedeelte gesubsidieerd voor kinderen in een achterstandssituatie waarbij het van belang is 
om met name taalachterstand te voorkomen. Samen met de aanbieders zijn er afspraken gemaakt over 
de kwaliteit en over de aansluiting tot de basisscholen. Wij zien dit als een waardevol aanbod. Op dit 
moment staat de bestaande capaciteit door de vraag onder druk en lopen de wachtlijsten op. D66 vindt 
het noodzakelijk dat het aanbod daarom wordt uitgebreid. 
 
 
Schoolhuisvesting 
Met de bouw van de nieuwe kindcentra in de Vosholen en in Woldwijck, de recent gerealiseerde 
nieuwbouw van het Heidemeer en de uitbreiding van de Van Heemskerckschool is de kwaliteit van 
een groot gedeelte van onze schoolgebouwen op orde. D66 is voor instandhouding van kleine scholen. 
Maar hiervoor is het wel nodig dat er, meer dan voorheen, samenwerking gezocht moet worden tussen 
het  openbaar en het bijzonder onderwijs. Kleine scholen in het buitengebied kunnen alleen blijven 
bestaan indien zij voldoende gedragen worden door de eigen buurt en kwaliteit kunnen leveren. 
Samenwerking met plaatselijke kinderopvang en buurtverenigingen moet de mogelijkheid bieden om 
het schoolaanbod overeind te houden. 
 
Jongerenwerk 
Het jongerenwerk in Hoogezand-Sappemeer heeft in de afgelopen jaren een belangrijke verandering 
meegemaakt. Met meer focus op effectief jongerenwerk is de jongerenoverlast in de wijken succesvol 
teruggedrongen en worden steeds meer jongeren tijdig doorgeleid naar werk of school. Ook begeleidt 
en organiseert het jongerenwerk voor jongeren activiteiten op het gebied van alcohol-, drugs- en 
sekseducatie. Hiermee vormt het jongerenwerk aantoonbaar een belangrijke schakel tussen 
risicojongeren, politie en onderwijs.  
 
ICT in het onderwijs 
Goed gebruik van pad/tablet en daarbij behorende ICT omgeving en leermethoden bieden de 
leerkracht meer mogelijkheden om individueel leeraanbod te realiseren. Binnen de huidige 
schoolbekostiging is dit voor het basisonderwijs niet financierbaar. Gemeente en 
schoolbesturen moeten met elkaar in gesprek hoe in onze gemeente, van uit een gezamenlijke 
financiering, wordt gewerkt aan de uitvoering.  
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7.	   Zorg	  en	  Welzijn	  
 
“Niet loslaten maar anders vasthouden”.  
 
 

53. Voor D66 staat de zorgvrager centraal.  
54. D66 wil dat er geïnvesteerd wordt in kennisopbouw. Met de  decentralisaties komt er een 

omvangrijk en complex takenpakket op de gemeenten af. D66 wil dat medewerkers vóór 
2015 voldoende kennis hebben kunnen opdoen om deze taken goed in te kunnen vullen. 

55. D66 is een voorstander van het samenwerken met andere gemeenten in deze ontwikkeling. 
Bovengemeentelijke samenwerking mag er echter niet toe leiden dat straks niemand meer 
aansprakelijk is. D66 vindt dat het altijd duidelijk moet zijn wie waarvoor verantwoordelijk is 
en door de gemeenteraad hierop aangesproken kan worden. 

56. D66 ziet de verbinding tussen de drie decentralisaties als essentieel tot het succesvol 
uitvoeren van het beleid op lokaal niveau. Dit willen wij organiseren door één intakegesprek 
met één aanspreekpunt-coördinator in plaats van verschillende los van elkaar werkende 
hulpverleners. 

57. D66 wil een goede en transparante financiële boekhouding met hierin een nadrukkelijke rol 
voor een sterke lokale rekenkamer. 
 

Algemeen 
In 2015 komen er veel nieuwe verantwoordelijkheden op de gemeente af. De overheveling van de 
taken op het terrein van de langdurige zorg, de jeugdzorg en verantwoordelijkheden voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt vormen een grote uitdaging. 
Het biedt echter ook kansen om de zorg beter te maken door meer maatwerk, minder bureaucratie en 
het zo dicht mogelijk bij de burger organiseren van de ondersteuning. 
D66  is dan ook op hoofdlijnen voorstander van deze decentralisaties. 
Het kabinet heeft besloten dat de overheveling gepaard gaat met fikse kortingen ten opzichte van het 
huidige budget. D66 realiseert zich dat het gaat om dienstverlening aan kwetsbare groepen en zal dan 
ook steeds voor ogen houden wat de plannen betekenen voor deze mensen. 

 
De gesprekken over de benodigde ondersteuning moeten worden aangegaan met de zorgvrager en zijn 
directe omgeving. De gesprekken zullen moeten worden gevoerd door een professionele 
zorgcoördinator die met een brede blik het geheel van zorgbehoefte en aanbod kan overzien. Hierdoor 
kan de gemeente maatwerk leveren. 
 
Langdurige zorg 
 

58. D66 wil een centrale rol voor de wijkverpleegkundige. Deze verpleegkundige staat dichtbij en 
vormt het centrale aanspreekpunt voor mensen met een zorgbehoefte. De verpleegkundige 
krijgt veel vrijheid zonder veel bureaucratie om haar of zijn werk uit te voeren. 

59. D66 is voorstander van lokale, wijkgebonden woon- en zorginitiatieven en wil deze waar 
mogelijk ondersteunen. 

60. D66 wil dat de kwaliteit van zorg is gewaarborgd. Verzorgingstaken zullen moeten worden 
verricht door medewerkers die daar voor zijn opgeleid. 

61. D66 wil een goede verankering van het recht op pgb. D66 ziet het persoongebonden budget 
als een volwaardig alternatief naast de door de gemeente ingekochte zorg in natura. De burger 
kan zelf een keus maken. 

62. D66 omarmt mantelzorg. De gemeente dient familie, vrienden en kennissen die zorg verlenen 
aan een zorgvrager te ondersteunen door ze bij tijden te ontzorgen, door de mogelijkheid van 
het inzetten van vervanging, en ze toe te rusten om de zorg te kunnen leveren.  

63. Beleid voor mantelzorgers zal met mantelzorgers gemaakt gaan worden. 
64. D66 wil dat de gemeente zorgdraagt voor vervoer van verschillende doelgroepen zodat deze 

niet in een isolement raken maar kunnen participeren in de samenleving. 
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65. D66 wil een onafhankelijk meldpunt voor zorggerelateerde klachten, en dat die klachten en de 
afhandeling ervan meegewogen worden in nieuwe aanbestedingen.  

66. D66 wil ouderen in de gelegenheid stellen zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Dit 
bevordert hun welzijn mits er door de gemeente gezorgd wordt voor adequate huisvesting en 
ondersteuning. 

 
In de langdurige zorg vindt een paradigma shift plaats komende jaren, de zorg moet dicht bij de 
burger georganiseerd worden en het netwerk zal daar waar mogelijk meer dan in het heden betroken 
worden bij de zorgverlening. D66 staat voor een wijkgerichte aanpak en het benutten van de kracht 
van de burger. Daar waar professionele ondersteuning nodig is zal deze georganiseerd worden door 
een onafhankelijke organisatie/onderneming bestaande uit een netwerk van professionals welke aan 
de gemeente zijnde de regie voerder verantwoording aflegt. Dit vraagt innovatief denken gericht op 
efficiëntie, legitimatie en betrokkenheid in bedrijfsvoering.  

 
 
Jeugdzorg 
 

67. D66 pleit voor minder bureaucratie, de overheid geeft professionals de ruimte om met het 
kind, de ouders en andere betrokkenen een individuele aanpak te creëren en maatwerk te 
leveren. 

68. D66 is voorstander van een wijkgerichte aanpak. Hulpverleners kennen  de mensen in de wijk 
en de problemen die daar spelen, zij moeten vooraan staan en een leidende rol gaan spelen in 
de jeugdhulp. 

69. D66 wil de verwijsrol van de huisarts behouden. De huisarts is een professional en moet 
blijven doorverwijzen indien hij dat nodig vindt. 

70. D66 investeert in vroegtijdige signalering van problemen en het voorkomen van problemen. 
De samenwerking met scholen en consultatiebureaus is hierin van belang. D66 wil de taken 
van onderwijs en jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van één wethouder laten vallen, 
deze taken zijn sterk met elkaar verbonden. 
 

Naast transitie vindt D66 vooral ook transformatie van de jeugdzorg van belang.  
De overheveling van de taken naar de gemeente moet leiden naar een situatie waarin sprake is van één 
plan met één regisseur. Het kind moet hierin centraal staan en de zorg kan in de eigen omgeving 
worden georganiseerd zodat het eenvoudiger wordt een verbinding tussen school en werk tot stand te 
brengen.  
 
Jeugdzorg moet zich richten op de eigen kracht van gezinnen en daar waar nodig moeten deze 
gezinnen (tijdelijk) ondersteund worden door professionals. D66 richt zich in de transformatie van de 
jeugdzorg specifiek op de taak van preventie. Professionals, ouders en het kind kunnen in een 
wederkerige relatie beter preventief te werk gaan dan ambtenaren. 
 
 
Participatie 
 

71. D66 is voorstander van het aan de slag blijven, ook als dat via vrijwilligerswerk is. Het gaat 
om de ontplooiing en ontwikkeling van mensen. 

72. D66 wil dat de gemeente maatwerk biedt in het begeleiden naar werk en ook in het mogelijk 
maken van het accepteren van werk door de randvoorwaarden zoals kinderopvang goed te 
regelen. 

73. D66 is voor een sterke samenwerking met werkgevers en tussen gemeenten. Het 
werkeloosheidspercentage in de gemeente is hoog. D66 gelooft dat door een stevige 
samenwerking vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de kansen voor de burgers op 
de arbeidsmarkt kunnen worden vergroot. Binnen de regionale samenwerking moet een 
duidelijke taakverdeling zijn en transparante financiële kaders om de democratische 
legitimiteit te kunnen garanderen. 
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74. Voor D66 is een wederkerige relatie tussen de gemeente en de burger belangrijk voor een 
goede uitvoering van arbeidsbeleid. De gemeente mag om een tegenprestatie vragen voor een 
uitkering, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit houdt mensen aan het werk en 
biedt werkervaring. 

75. D66 vertrouwt op eigen kracht van mensen maar realiseert zich ook dat sommige mensen niet 
op eigen kracht voort kunnen. Daarom moeten voor deze groep beschutte werkplekken 
worden aangeboden. Een goede samenwerking tussen de gemeenten maakt dit mogelijk. 

 
 
Waar de afstand tot betaald werk nog te groot is, wordt een ieder de mogelijkheid geboden om te 
participeren, gebruik makend van ieders kracht en mogelijkheden. Waar onnodige belemmeringen 
liggen moeten die worden beslecht. D66 wil daarom aandacht voor het creëren van kansen. 
 
 
 
8. Sport, recreatie en cultuur 
 
“De bal is rond omdat wij dat zo hebben besloten”. 
 
Sport 
 

76. D66 ondersteunt wijkgerichte burgerinitiatieven waarin bottom up wordt georganiseerd. 
77. D66 wil beperking van de bureaucratie met betrekking tot het aanvragen van vergunningen. 

D66 wil dat de gemeente een eenduidig beleid ontwikkelt ten aanzien van veiligheidsbeleid. 
78. D66 vindt dat jongeren een actieve bijdrage moeten kunnen leveren in het sportbeleid van de 

gemeente. 
 
Recreatie 
 

79. D66 is voor het doorontwikkelen van Hoogezand-Sappemeer als een waterrijk gebied met 
prachtige vaarroutes. 

80. D66 stimuleert de Europese samenwerking met Duitsland ten aanzien van de waterrecreatie in 
het grensgebied. 

81. D66 zet zich in om met omliggende gemeenten gezamenlijk beleid te maken op de 
ontwikkeling van de recreatie in de regio. 

 
Cultuur 
 

82. D66 wil dat de gemeente zich actief inzet om diverse culturele evenementen in haar gemeente 
te halen. 

83. D66 ondersteunt culturele activiteiten die worden ontwikkeld vanuit burgerinitiatieven in de 
wijken. 

84. D66 wil dat jongeren een duidelijk podium krijgen en invloed kunnen uitoefenen in het door 
de gemeente te ontwikkelen cultuurbeleid. 

85. D66 stimuleert en ondersteunt het ondernemerschap binnen het nieuwe concept van het Huis 
voor Cultuur en Bestuur. Deze ontwikkeling maakt de culturele mogelijkheden minder 
afhankelijk van gemeentelijke subsidie. 

86. D66 investeert in een regionale samenwerking op het vlak van cultuur en beleid. 
87. Hoogezand-Sappemeer is een kleine stad met grootstedelijke problemen. Veel gezinnen 

kennen een sociale achterstand door multi problematiek en een hoog 
werkeloosheidspercentage. Sport, recreatie en cultuur verhogen de levenskwaliteit van 
mensen en hebben een preventieve werking op het voorkomen van velerlei problemen.  

88. D66 investeert in sport, recreatie en cultuur ter bevordering van de kwaliteit van leven en 
wonen voor de burgers van Hoogezand-Sappemeer. Diversiteit in aanbod is hierin van belang, 
dit geeft de burger de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. 
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89. D66 ziet een coördinerende en beschermende rol voor de gemeente ter behoud van het 
cultureel erfgoed. Samenwerking met culturele instellingen, vrijwilligers en ondernemers is 
hiervoor van belang. 

90. D66 vindt dat de gemeente een belangrijke rol speelt in het bevorderen van de samenwerking 
tussen scholen en culturele instellingen. 

 
 
 
 
9. Duurzaamheid 
 
“D66 ziet duurzaamheid als een kans voor economische groei” 
 

91. D66 is voor het ondersteunen van lokale initiatieven op het gebied van zon- en windenergie. 
92. D66 is voor het verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed. 
93. D66 wil duurzaamheid bevorderen door met lokale ondernemers een informatiesteunpunt te 

organiseren. 
94. D66 is voor het investeren in energiezuinige straatverlichting. 
95. D66 staat het bevorderen milieueducatie. 
96. D66 wil een onderzoek om de mogelijkheden voor het oprichten van een fonds waarmee 

lokale initiatieven mogelijk worden gemaakt. 
97. D66 is een voorstander van het invoeren van een duurzaamheidsprijs. 
98. D66 is voor meer hergebruik van goederen door een bredere inzet van de kringloopwinkel in 

directe samenwerking met het Afval Aanbreng Punt. 
 
 
Vervanging van traditionele energiebronnen door zon- en windenergie en het inzetten op beperking 
van het energiegebruik door betere isolatie is voor milieu en burger een win-win situatie. Daarom 
moet de gemeente duurzame initiatieven ondersteunen door voorlichting en het vereenvoudigen van 
de vergunningverlening. Ook zouden de mogelijkheden voor een stimuleringsfonds onderzocht 
moeten worden. De lokale overheid heeft ook een voorbeeldfunctie waar het gaat om het 
verduurzamen van het eigen vastgoed en het investeren in energiearme straatverlichting.   
 
 
 
 
 

 


