
 

 

Een eerlijk en sociaal Westerkwartier 
bestaanszekerheid, vrijheid, gelijke kansen, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid 

 
In dit speerpuntenplan beschrijven we de zeven meest genoemde onderwerpen die door de leden van 
de PvdA Westerkwartier zijn aangedragen als belangrijk voor de komende jaren. Per onderwerp 
benoemen we de bijbehorende hoofdpunten waar wij, als PvdA Westerkwartier, voor staan. 
 
Betaalbaar wonen: 

• Er komen meer duurzame en betaalbare huurwoningen, vooral voor lagere inkomens, jongeren 
en ouderen. Eind 2022 is er een noodpakket wonen. Indien nodig door ons ingediend. 

• Huizen zijn bestemd voor inwoners, niet voor beleggers. 
Eind 2022 is er een gemeentelijke verordening die kopen en niet wonen boven een bepaalde 
prijsklasse onmogelijk maakt. 

• Duurzaamheid is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen. 

• De gemeente houd beleggers en projectontwikkelaars aan het realiseren van betaalbare huur- en 
koopwoningen. 

• Er wordt actief gezocht naar kleinschalige (beschermde) woonvormen voor kwetsbare groepen. 

• Met woningcorporaties worden prestatieafspraken gemaakt: hoeveel sociale huurwoningen 
worden er gebouwd en hoeveel sociale huurwoningen worden er maximaal verkocht. 

 
Kansengelijkheid: 

• Niemand komt in de kou te staan, er is passende ondersteuning voor inwoners die dat nodig 
hebben op alle gebieden: bijvoorbeeld bij financiële problemen of door energiecoaches bij 
verduurzamingsvragen. Die hulp is ook makkelijk vindbaar voor inwoners. 

• Hulp vragen wordt aangemoedigd. Er wordt regelmatig bijvoorbeeld eens per kwartaal actief 
gecommuniceerd in onder meer de lokale bladen over de verschillende regelingen die er zijn en 
de plek waar ze gevonden kunnen worden. 

• Er wordt niet bezuinigd op de uitgaven voor de mensen met de laagste inkomens. 
Op voorstellen van de strekking stemmen wij tegen. 

• De gemeente is een betrouwbare partner, signaleert actief waar problemen zijn en ondersteunt 
haar inwoners. 

• De gemeente is toegankelijk, zowel door eenvoudig taalgebruik als door eenvoudige regelingen 
voor participatie. Te beginnen met een beter leesbaar maken van de Website. 

• De drempels voor meedoen aan sport, muziek en cultuur zijn voor iedereen laag. Voor inwoners 
en voor ondersteuners is duidelijk welke regelingen er zijn hen te ondersteunen. 

• Kinderen krijgen al vroeg alle kansen: er wordt optimaal ingezet op voor- en vroegschoolse 
educatie, er is samenwerking met het onderwijs en vanaf -9 maanden wordt ingezet op 
gezondheid.  

• Iedereen (dus niet alleen gezinnen) die een inkomen tot 130% van het minimumloon heeft, kan 
gebruikmaken van alle regelingen voor minima. 
 

 
Duurzaamheid: 

• De opwarming van het klimaat wordt bestreden en de overgang naar duurzame energie 
gestimuleerd. 

• Boeren en het MKB worden geholpen om de biodiversiteit te bevorderen. 

• Inwoners worden gestimuleerd om minder stenen en meer groen in hun tuinen te hebben. 
We willen hiervoor een gemeentelijke actie Steenbreker opstarten. 

• Het energieloket en de energiecoaches zijn actief in de dorpen en daarmee wordt de 
verduurzaming van huizen zichtbaar gestimuleerd. 

• Bedrijven uit de regio worden zoveel mogelijk betrokken en geactiveerd een deel van de 
verduurzamingsopgave zelf in te vullen. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op hun daken te 
plaatsen. 



 

 

 
Goed werk voor iedereen: 

• Goed werk met fatsoenlijk loon is de basis. De gemeente geeft hier als werkgever het voorbeeld 
van. 

• Onderwijs en arbeidsmarkt worden optimaal op elkaar afgestemd. 
De gemeente kan alleen maar faciliteren maar pakt die belangrijke rol wel. 

• Meer banen in het Westerkwartier op het gebied van duurzaamheid, innovatie, 
gebiedscoöperatie (voedsel), recreatie en toerisme. 

• Een glasvezelnetwerk is essentieel voor (kleinschalige) bedrijvigheid. De gemeente doet alles in 
communicatie naar de provincie om zoveel mogelijk voortgang te bereiken. 

 
Leefbare dorpen: 

• Alle dorpen komen tot hun recht. Inwoners worden gezien, werken samen en beslissen mee. Per 
dorp kan het verschillen hoe dit eruit ziet. 

• De gemeente is voor inwoners makkelijk bereikbaar, zowel fysiek als telefonisch en digitaal. 

• In de dorpen worden voorzieningen zoveel mogelijk behouden. Dorpshuizen worden breed 
gebruikt. 

• In omgevingsvisie en de woonvisie worden woningbouwwensen vastgelegd. Er wordt per dorp 
beschreven wat de woonvraag is, dit wordt jaarlijks geactualiseerd. Per dorp wordt duidelijk 
hoeveel nieuwbouw er komt gericht op sociale woningbouw. 

 
Gezondheidsbeleid: 

• Gezondheidszorg is goed toegankelijk, huisartsenzorg is 24 uur per dag bereikbaar en 
spoedeisende hulp is in het hele Westerkwartier binnen 20 minuten beschikbaar. 

• Mantelzorgers worden optimaal ondersteund. 

• Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en opgelost: tijdige aandacht voor eenzaamheid, 
schooluitval en overgewicht of het verminderen van verloedering in buurten en wijken draagt er 
aan bij dat problemen niet verergeren. 

• In het lokaal preventieakkoord Westerkwartier wordt aandacht geschonken aan de mentale 
gezondheid van jonge inwoners. 

• Bewegen, zowel voor kinderen als volwassenen, is belangrijk. Het programma de School in 
Beweging wordt voortgezet, net als het onderzoek naar jeugd rondom bewegen, alcohol, roken 
en drugs.  

• Roken en alcoholgebruik worden ontmoedigd. 

• Inclusief sporten wordt bij steeds meer verenigingen mogelijk. 

• Gezonde voeding, bij voorkeur via lokale productie, is beschikbaar voor iedereen. 
 
Natuur en landschap: 

• Natuur, landschap en cultuurhistorie worden gekoesterd en versterkt. En niet alleen vastgelegd in 
de omgevingsvisie maar als Fractie handelen we daarna 

• Zonnepanelen worden in eerste instantie op daken van bedrijven en bewoners gelegd. 

• Grootschalige activiteiten voor energieontwikkeling worden zoveel mogelijk ontwikkeld op 
daarvoor aangewezen plekken. 
Voor welke plekken kiezen wij? 

• Kleinschalige activiteiten voor energieontwikkeling vinden plaats dicht tegen de dorpen aan. 

• De landbouw in het buitengebied wordt zorgvuldig ingepast in natuur en landschap met het 
streven naar verbreding en verduurzaming in plaats van schaalvergroting, met meer aandacht 
voor dierenwelzijn.  

 
PvdA. Thuis in het Westerkwartier. 


