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Ons plan voor Veendam : GEZONDE EN GELUKKIGE VEENDAMMERS
De PvdA streeft van oudsher naar een samenleving waarin iedereen meedoet en zich thuis
voelt. Waar mensen naar elkaar omkijken. Waar alle inwoners – van jong tot oud –de kans
hebben zich te (blijven) ontwikkelen, een fatsoenlijk inkomen hebben, mooi, duurzaam en
veilig kunnen wonen en zorg en ondersteuning krijgen als dat nodig is.
Wij zetten daarom in op een inclusieve samenleving met gezonde en gelukkige inwoners,
waarin iedereen de kans heeft om naar vermogen mee te doen. “Gezond en Gelukkig” is
daarom de basis van waaruit wij de komende raadsperiode ons beleid insteken. Om dit te
bereiken zetten we in op acht thema’s, die we in dit verkiezingsprogramma beschrijven :
1. Iedereen doet mee : van 0 tot 100, van A tot Z
De meeste mensen hebben er geen moeite mee om mee te doen aan de samenleving
en een fijn leven te leiden. Voor een deel van de inwoners kan dit echter moeilijk zijn.
Dit kan tijdelijk zijn maar ook langere tijd duren. De PvdA vindt een inclusieve en
diverse samenleving, waarin iedereen zichzelf kan zijn, een voorwaarde voor een
gezond en gelukkig leven. Wij ondersteunen daarom iedereen die het nodig heeft om
mee te kunnen doen.
2. Inwoners en de gemeente
De gemeente is er voor de inwoners. De PvdA vindt dat de inwoner gekend en gezien
moet worden, op de gemeente aan moet kunnen en op de gemeente terug moet
kunnen vallen. De dienstverlening moet daarom op orde zijn en inwoners denken en
praten mee over het beleid.
3. Samenwerking met andere gemeenten en overheden
De PvdA vindt dat we verder moeten kijken dan onze grens lang is. Uitdagingen als
voldoende werkgelegenheid en minder armoede komen in de regio overeen. We
kunnen onze lokale vraagstukken beter oplossen samen met andere gemeenten.
Hierdoor komen wij tot betere resultaten voor de Veendammer inwoners.
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4. Positieve gezondheid
Positieve gezondheid is niet de af- en aanwezigheid van ziekten, maar het vermogen
van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan
en zoveel mogelijk eigen regie te hebben. Ook de fysieke leefomgeving heeft veel
invloed op gezondheid. De PvdA vindt daarom dat bij alle gemeentelijke
beleidsterreinen gekeken moet worden naar de effecten die maatregelen hebben op
positieve gezondheid.
5. Klimaat en energietransitie
Nu blijkt dat het klimaat door toedoen van de mens nog sneller verandert dan
verwacht, is het onontkoombaar om het klimaatakkoord voortvarend uit te voeren.
De PvdA zet daarom de komende periode vol in op lokale klimaatmaatregelen en de
eigen energietransitie.

6. Economie, werk en inkomen
Iedereen verdient een eerlijke kans op goed en passend werk en een goed inkomen.
Dat is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de
samenleving. Een bloeiend bedrijfsleven is daarvoor volgens de PvdA van belang.
7. Ontwikkelkansen
Alle mensen zijn gelijkwaardig, vindt de Partij van de Arbeid. Recent onderzoek geeft
aan dat de plek waar je wieg staat beslissend kan zijn voor de hoogte van het
inkomen dat je later gaat verdienen. Een kind mag niet de dupe worden van armoede
in het gezin en moet dezelfde kansen krijgen om mee te doen in sport, cultuur en
andere activiteiten. Dat betekent dat iedereen dezelfde ontwikkelkansen verdient om
een volwaardige plek in de maatschappij te krijgen. Wij zetten ons daarom in om alle
inwoners in onze gemeente dezelfde kansen te bieden.
8. Mooi wonen
Wonen is geen gunst. Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning.
Vanwege het landelijke tekort aan betaalbare woningen, wordt de komende jaren
flink in de woningmarkt geïnvesteerd. De PvdA draagt hieraan bij en zorgt ervoor dat
iedereen aantrekkelijk, fijn en veilig kan (blijven) wonen in Veendam.
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1. Iedereen doet mee : van 0 tot 100, van A tot Z.
De meeste mensen hebben er geen moeite mee om mee te doen aan de samenleving en
een fijn leven te leiden. Voor een deel van de inwoners kan dit echter moeilijk zijn. Dit kan
tijdelijk zijn maar ook langere tijd duren. De PvdA vindt een inclusieve en diverse
samenleving, waarin iedereen zichzelf kan zijn, een voorwaarde voor een gezond en
gelukkig leven. Wij ondersteunen daarom iedereen die het nodig heeft om mee te kunnen
doen.
Of het nu gaat om gezondheid, onderwijs, wonen of werk, het veilig opgroeien van
kinderen, de voorbereiding van jongeren op een plek in de maatschappij, volwassenen die
een inkomen moeten verdienen of ouderen die eenzaam zijn. Kortom: ondersteuning voor
iedereen die – om wat voor reden dan ook – moeilijk een plek in de samenleving kan
vinden. Het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben vindt altijd
plaats op een manier die ervoor zorgt dat mensen regie over hun leven houden en actief
blijven waar dat kan.
Wij willen daarom dat de gemeente, zorgorganisaties, hulpverleningsorganisaties,
consultatiebureaus, scholen en de woningcorporatie samenwerken. Zo vroeg mogelijk,
dichtbij in de wijk en laagdrempelig, dus zonder eigen bijdrage en zonder indicatie. Zo
kennen de organisaties samen iedereen en kan de hulp snel en goed ingezet worden. Hoe
eerder mensen aan de bel (durven te) trekken, hoe eerder ze immers geholpen kunnen
worden om grotere problemen te voorkomen.
Dit betekent voor de komende raadsperiode :
➢ Wij zetten het in de vorige periode ingezette beleid voort waarin de gemeente,
zorgorganisaties, consultatiebureaus, hulpverleningsorganisaties, scholen en de
woningcorporatie samenwerken op wijkniveau.
➢ We ondersteunen kwetsbare jonge gezinnen om kinderen de best mogelijke start te
geven, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
➢ We zorgen voor doorlopende zorg voor 18min naar 18plus (‘ontschotten van de
zorg’).
➢ Mantelzorgers nemen een belangrijke plaats in en worden door de gemeente zoveel
mogelijk gefaciliteerd.
➢ De PvdA zet zich ervoor in dat de zorg en ondersteuning die geleverd wordt van
goede kwaliteit is, voldoet aan de eisen en een goede aanvulling/aanwinst is op de
zorg die al aanwezig is in Veendam.
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➢ Wij vinden daarom dat de zorgpartijen getoetst moeten worden op de kwaliteit van
hun geleverde zorg. Daarbij is klanttevredenheidsonderzoek van grote waarde.

2. Inwoners en de gemeente
De gemeente is er voor de inwoners. De PvdA vindt dat de inwoner gekend en gezien moet
worden, op de gemeente aan moet kunnen en op de gemeente terug moet kunnen vallen.
De dienstverlening moet daarom goed op orde zijn en inwoners denken en praten mee over
het beleid.
Er is oog voor de inwoner achter de vraag. We kijken naar wat mogelijk is. Dit betekent
overigens niet: ‘u vraagt en wij draaien’. Wel nemen we klachten, opmerkingen en ideeën
serieus.
Brieven en besluiten zijn leesbaar en goed te begrijpen, ook voor de inwoners die de taal
minder goed beheersen. Dit geldt ook voor alle regelingen die er zijn om de inwoners te
ondersteunen.
Dit betekent voor de komende raadsperiode :
➢ Inwoners kunnen terecht bij een onafhankelijke ombudsman of - vrouw met
klachten over de dienstverlening door de gemeente.
➢ We zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning als inwoners, die zorg nodig
hebben, dat wensen.
➢ Het college informeert inwoners vroegtijdig en betrekt inwoners zo vroeg mogelijk
bij het beleid. Waar nodig worden hiervoor nieuwe (digitale) participatiemiddelen
ontwikkeld.
➢ Duurzame veranderingen komen alleen tot stand in samenwerking met de mensen
om wie het gaat. Plannen worden daarom samen met inwoners gemaakt.
➢ Problemen in buurten en wijken worden gezamenlijk besproken en opgelost.
Beheerteams en wijkteams hebben hierin een belangrijke rol.
➢ Jeugdparticipatie draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren en komt de kwaliteit
van voorzieningen, zoals een jongerencentrum of sportmogelijkheden, ten goede.
Daarom willen we dat onze jongeren actief meedoen en meebeslissen als ze zelf van
deze voorzieningen gebruik maken.
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3. Samenwerking met andere gemeenten en overheden
Alle gemeenten in Oost-Groningen kampen met een daling van het aantal inwoners en een
moeilijke economische situatie. Oost-Groningen is echter een regio met potentie door de
nuchtere aard van de bevolking, harde werkers, gekwalificeerde mensen en een goede
ligging ten opzichte van de rest van Nederland, Duitsland en Scandinavië. De N33 en de A7
maken Oost-Groningen goed bereikbaar, evenals de nog aan te leggen Nedersaksenlijn.
De PvdA vindt dat we verder moeten kijken dan onze grens lang is. Uitdagingen als
voldoende werkgelegenheid en minder armoede komen in de regio overeen. Daarnaast is
er in Veendam en omliggende gemeenten sprake van gestapelde mijnbouw, waarvan de
risico’s en onzekerheden het gevoel van veiligheid negatief beïnvloeden.
We kunnen deze lokale vraagstukken beter oplossen samen met andere gemeenten.
Hierdoor komen wij tot betere resultaten voor de Veendammer inwoners.
Dit betekent voor de komende raadsperiode :
➢ Om de regio verder te ontwikkelen zet de PvdA vol in op samenwerking tussen de
gemeenten in Oost-Groningen, bijvoorbeeld in de Regiodeal, de gezamenlijke OostGroninger agenda “de Kracht van Oost-Groningen” en de Regionale Energie
Strategie. Wat goed is voor Oost-Groningen is immers ook goed voor Veendam!
➢ Uiteraard ondersteunen we ook de samenwerking met gemeenten buiten OostGroningen en met andere overheden, zoals de provincie.
➢ Als PvdA maken wij via onze partij gebruik van onze landelijke en Europese
contacten, mede partijgenoten in andere gemeenten, waterschappen en de
Provinciale Staten door regelmatig issues die ons gebied betreffen aan te kaarten.
Hierdoor hebben we beter toegang tot bijvoorbeeld Europese subsidies voor ons
gebied.
➢ De gemeente draagt zorg voor goede voorlichting richting haar inwoners over de
activiteiten in de ondergrond en ondersteunt de inwoners bij het veiligstellen van de
belangen van de inwoners.
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4. Positieve gezondheid
Positieve gezondheid is niet de af- en aanwezigheid van ziekten, maar het vermogen van
mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel
mogelijk eigen regie te hebben. Ook de fysieke leefomgeving heeft veel invloed op
gezondheid. De PvdA vindt daarom dat bij alle gemeentelijke beleidsterreinen gekeken
moet worden naar de effecten die maatregelen hebben op positieve gezondheid.
In de volgende figuur worden de zes dimensies benoemd die invloed hebben op de beleving
van gezondheid.

Figuur 1. De zes dimensies van positieve gezondheid van Machteld Huber

Uit cijfers van de GGD blijkt onder andere dat steeds meer volwassenen in Veendam, 59%,
maar ook onze jeugdige inwoners, kampen met overgewicht. In groep 7 is al 1 op de 4
kinderen te zwaar. Van de middelbare scholieren is 23% te zwaar. De meerderheid van onze
jongeren en volwassenen beweegt daarnaast onvoldoende en is in de afgelopen periode
zelfs steeds minder gaan bewegen, het risico op toename van diabetespatiënten neemt
daardoor ook toe.
Ook het rookgedrag in Veendam is opvallend. Met 26% rokers onder volwassenen stijgen
we uit boven het landelijk en provinciaal gemiddelde en omringende gemeenten.
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Het zeer hoge percentage vrouwen dat rookt tijdens hun zwangerschap, 18%, valt hierbij in
negatieve zin op. Dit is twee keer zoveel als landelijk.
Voeding is een belangrijk aspect van gezondheid, vooral wanneer het gaat om gezond zijn
en blijven. Voorlichting hierover op bijvoorbeeld scholen is van belang.
Ook sport is belangrijk om gezond te zijn en/of blijven. Daarnaast is het een prachtig
verbindend middel. Daarom wil de PvdA een gemeente waar iedereen, jong en oud, arm of
rijk, toegang heeft tot sport.
Dat betekent voor de komende raadsperiode:
➢ We voeren de nota Gezondheidsbeleid uit en stellen daar ruim budget voor
beschikbaar.
➢ We investeren in preventieve maatregelen, zoals welzijn op recept via de huisarts,
(lokaal preventie akkoord) om bewustwording van een gezonde leefstijl te verhogen.
➢ We passen leefstijlinterventies toe, zoals welzijn op recept, wandelgroepen en coaches.
➢ We zorgen voor een brede aanpak van eenzaamheid.
➢ We blijven de inzet van buurtgezinnen ondersteunen.
➢ We zetten in op gezonde sportkantines.
➢ Op alle scholen zorgen we voor extra lesuren voor voeding, cultuur en sport om zo
betere kansen te creëren voor alle kinderen.
➢ Het Leer- en Sportpark is voor alle kinderen toegankelijk
➢ We zorgen voor leenfaciliteiten voor sportbenodigdheden, zoals bijvoorbeeld
skateboards, om gebruik te maken van het leer- en sportpark.
➢ We creëren voldoende bewegingsmogelijkheden in de openbare ruimte

5. Klimaat en energietransitie
Nu blijkt dat het klimaat door toedoen van de mens nog sneller verandert dan verwacht, is
het onontkoombaar om het klimaatakkoord voortvarend uit te voeren.
De PvdA zet daarom de komende periode vol in op lokale klimaatmaatregelen en de
energietransitie op gemeentelijke schaal.
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Binnen onze gemeente is inmiddels een aantal initiatieven uitgevoerd om een bijdrage te
leveren aan het opwekken van duurzame energie, zoals de windmolens langs de N33 en
diverse zonneparken. Wij zijn van mening dat onze gemeente hieraan ruim voldoende
bijgedragen heeft.
Inwoners mogen geen last hebben van o.a. windmolens of zonneparken. Daarom wil de
PvdA de voorkeursvolgorde van de zonneladder volgen. Dit houdt in dat zonnepanelen
eerst op daken en industrieterreinen geplaatst worden. Het plaatsen van windmolens wordt
stopgezet, totdat onderzocht is hoe de overlast van de huidige windmolens fors verminderd
wordt tot aanvaardbare normen.
Daarnaast investeren we in maatregelen die mensen stimuleren de auto vaker te laten staan
en meer gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer. Dit kan door het verbeteren
van fiets- en treinverbindingen, maar ook door het vergroten van het bewustzijn door
gerichte campagnes en voorlichting aan alle doelgroepen.
Het is moeilijk om groen te doen als je rood staat. Met subsidies voor woningisolatie
stimuleren we daarom vergroening en houden tegelijkertijd de kosten in de hand. Ook
stimuleren we inwoners om hun woonomgeving zoveel mogelijk te vergroenen.
Dit betekent voor de komende raadsperiode :
➢ Zonnepanelen worden op daken en industrieterreinen geplaatst.
➢ De overlast van de huidige windmolens wordt verminderd tot aanvaardbare normen.
➢ We investeren in verbetering van fietspaden, nieuwe wandelroutes en uitbreiding
van het openbaar vervoer, waar nodig.
➢ We stimuleren maatregelen als het delen van vervoersmiddelen.
➢ Waar groot onderhoud of nieuwbouw plaatsvindt wordt de woonomgeving meteen
vergroend en verduurzaamd.
➢ We stimuleren inwoners om hun directe woonomgeving te vergroenen door
bijvoorbeeld geveltuintjes en tegelwippen (tegels vervangen door groen).
➢ We stimuleren particuliere woningeigenaren om duurzaamheidsmaatregelen te
nemen.
➢ We helpen inwoners om gebruik te maken van bestaande subsidies.
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➢ We bevorderen dat er een gebiedsfonds ingesteld wordt, waaruit een deel van de
isolatie van de woning van inwoners met een laag inkomen en een verouderde
woning vergoed wordt, zonder dat men daar zelf aan hoeft bij te dragen. Hiermee
investeren we in de toekomst : de kosten gaan voor de baten.
➢ Wij stimuleren initiatieven die bijdragen aan biodiversiteit en een circulaire
economie.
➢ Het aardgasvrij maken van sociale huurwoningen verloopt voor de bewoner
woonlastenneutraal.
➢ Nieuwbouwwoningen worden uitsluitend toegestaan als ze minimaal
energieneutraal – maar liever energie-positief - zijn.
➢ De woningcorporatie verkoopt woningen pas als deze minimaal energielabel B
hebben.

6. Economie, werk en inkomen
Iedereen verdient een eerlijke kans op goed en passend werk en een goed inkomen. Dat is
de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving.
Een bloeiend bedrijfsleven is daarvoor volgens de PvdA van belang.
ECONOMIE
Een centrum in Veendam dat leeft, is van belang voor alle inwoners. Het biedt de
combinatie van detailhandel en andere voorzieningen zoals horeca, die het aangenaam
maken om in Veendam te wonen. Wanneer er een gevarieerd winkelaanbod blijft, zal de
bereidheid voor nieuwe investeringen door marktpartijen naar verwachting weer
toenemen.
De PvdA is van mening dat er op korte termijn concrete keuzes moeten worden gemaakt
voor de herontwikkeling van het centrum, op basis van de recent opgestelde
Detailhandelsvisie.
De ontwikkelkracht van het MKB en de overige bedrijven in Veendam is groot. Naast een
bloeiend bedrijfsleven zijn ook andere sectoren zoals (semi) overheid, gezondheidssector en
onderwijs van belang voor de werkgelegenheid.
De gebiedscoöperatie Zuid- en Oost Groningen als samenwerkingsverband tussen
ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en ook inwoners, is een
belangrijk instrument om innovaties van ondernemers aan te wakkeren.
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Een sterk bedrijfsleven en een gezond en levendig winkelgebied, is ook gebaat bij een goede
bereikbaarheid. De PvdA wil dan ook dat de Nedersaksenlijn – de treinverbinding met
Stadskanaal en verder - zo snel mogelijk wordt gerealiseerd, met een station in Wildervank.
Ook de verdere verdubbeling van de N33 richting de Eemshaven en de N367 is voor
Veendam van groot belang.
Dit betekent voor de komende raadsperiode:
➢ We maken op basis van een heldere visie voor de her- en doorontwikkeling van het
detailhandelgebied in het centrum van Veendam scherpe keuzes en bepalen de
nodige maatregelen;
➢ We zorgen hierbij voor draagvlak en instemming bij betrokken partijen zoals
ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners van het centrum en gaan gezamenlijk
op zoek naar naar medewerking of bijdragen vanuit Provincie of Rijk.
➢ Ondernemers bieden werk aan mensen met minder kansen.
➢ De ambities van ondernemers verbinden we daar waar het kan met onze eigen
ambities. We ondersteunen ondernemers daarbij. Bestuur en ambtenaren zijn
daarom gemakkelijk bereikbaar voor ondernemers.
➢ De gebiedscoöperatie Zuid- en Oost Groningen krijgt serieuze ondersteuning vanuit
de gemeente.
➢ Bij de aanleg van de Nedersaksenlijn wordt een station in Wildervank gerealiseerd.

WERK EN INKOMEN
Werk is belangrijk voor het opbouwen van bestaanszekerheid. Het gaat dan om betaald
werk voor een goed loon en tegen deugdelijke arbeidsvoorwaarden. Iedereen verdient een
eerlijke kans op goed en passend werk en een voldoende inkomen. Daar waar betaald werk
moeilijk is of tijdelijk wat verder weg lijkt, zal de gemeente uiteindelijk moeten zorgen voor
een fatsoenlijk bestaansminimum.
Daar waar er sprake is van (voorliggende) problemen die daginvulling of werken in de weg
staan, worden deze aangepakt, door te kijken naar de mogelijkheden die iemand heeft.
Het vinden van werk is sterk afhankelijk van het kunnen aansluiten op de vraag in de regio.
Dit betekent een passende opleiding voor passend werk. Werken met je handen is daarin
net zo belangrijk als werken met je hoofd. In Veendam wordt samen met de hier gevestigde
bedrijven vraag en aanbod van werk en werkzoekenden bij elkaar gebracht. De gemeente
speelt daarin een actieve rol. De gemeente werkt samen met de andere gemeenten in
(Oost-)Groningen aan een goede en actieve arbeidsmarkt.
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Dit betekent voor de komende raadsperiode:
➢ We investeren in werk- en leertrajecten waarin leerlingen worden opgeleid voor de
praktische beroepen waar vraag naar is.
➢ De gemeente spant zich in om, samen met de degene die bijstand ontvangt, een
vorm van zinvolle dagbesteding te vinden.
➢ De begeleiding hiervan gebeurt vanuit het bestaande Trainings- en Diagnose
Centrum (TDC) door een vaste werkcoach.
➢ Armoede wordt actief opgespoord en in gezamenlijkheid met andere organisaties
aangepakt.
➢ De collectieve ziektekostenregeling blijft toegankelijk voor mensen op het
bestaansminimum.
➢ Wedeka zal zich in de komende periode moeten transformeren naar een sterk en
volwassen leer-werkbedrijf. Wedeka verdient daarbij steun van de gemeente.
➢ Werkervaringsplaatsen leiden tot structurele banen bij bedrijven in de regio.
➢ We behouden het sociale minimabeleid.
➢ We ondersteunen mensen met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten.
➢ We onderzoeken de inzet van basisbanen.

7. Ontwikkelkansen voor iedereen
Alle mensen zijn gelijkwaardig, vindt de Partij van de Arbeid. Recent onderzoek geeft aan
dat de plek waar je wieg staat beslissend kan zijn voor de hoogte van het inkomen dat je
later gaat verdienen. Een kind mag niet de dupe worden van armoede in het gezin en moet
dezelfde kansen krijgen om mee te doen in sport, cultuur en andere activiteiten. Dat
betekent dat iedereen dezelfde ontwikkelkansen verdient om een volwaardige plek in de
maatschappij te krijgen. Wij zetten ons daarom in om alle inwoners in onze gemeente
dezelfde kansen te bieden.
Wij bestrijden actief armoede in gezinnen. Scholen zijn de plaatsen waar achterstanden en
ongelijke startposities kunnen worden ingelopen en recht getrokken. Vroegtijdige
signalering bij dreigende ontwikkelingsachterstanden en focus op laagdrempelige hulp is erg
belangrijk om maximaal rendement van het onderwijs op te kunnen leveren voor het kind.
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Ook moet alles op alles worden gezet om jongeren een middelbareschooldiploma te laten
halen. Een diploma vergroot de kansen op betaald werk. Voortijdige schoolverlaters moeten
daarom goed in beeld komen en blijven en met hen moet worden gezocht naar een
passende oplossing om werk te vinden en te behouden.
Blijvende hulp en ondersteuning van de kwetsbare leerlingen en werknemers vinden wij
belangrijk. De gemeente stimuleert daarom nog meer het levenslang leren en ontwikkelen
van (jong) volwassenen onder andere door uitbreiding van het avondschoolonderwijs. De
avondschool blijft bestaan. Wij willen daarom een warme overdracht tussen de organisaties,
die start bij het consultatiebureau en doorgaat tot het voortgezet onderwijs en waar nodig
naar de avondschool.
Dit betekent voor de komende raadsperiode:
➢ Onderwijs, zorg en welzijn, werkgevers en de gemeente werken samen om kinderen
en jongeren te helpen, als dit nodig is. Bijvoorbeeld in de keuze voor werk, studie,
wonen of andere ontwikkeltrajecten.
➢ De avondschool blijft bestaan.
➢ De onderwijs-zorgklas wordt voortgezet en krijgt een doorlopende lijn en vervolg in
het voortgezet speciaal onderwijs.
➢ Geen kind gaat zonder ontbijt naar school.
➢ Een heldere aanpak tegen laaggeletterdheid.
➢ Nieuwkomers worden warm ontvangen en waar sprake is van een taalachterstand,
worden zij hierbij ondersteund.
➢ We stimuleren de inzet van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
en ondersteunen de opleiding hiervoor.
➢ We ondersteunen het Jeugdfonds Sport en Cultuur, waardoor kinderen van gezinnen
met lage inkomens gratis kunnen sporten en muziek en theater kunnen maken.
➢ We ondersteunen Stichting Leergeld, waardoor kinderen van gezinnen met lage
inkomens leermiddelen kunnen aanschaffen
➢ Alle kinderen zijn in beeld en we stimuleren een kindvolgsysteem.
➢ Jongerencentrum Break vormt een veilige plek voor jongeren. Daarom zorgen we dat
Break iedere avond open is.
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8. Mooi wonen
WONINGEN
Wonen is geen gunst. Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. Vanwege
het landelijke tekort aan betaalbare woningen, wordt de komende jaren flink in de
woningmarkt geïnvesteerd. De PvdA draagt hieraan bij en zorgt ervoor dat iedereen
aantrekkelijk, fijn en veilig kan (blijven) wonen in Veendam.
Voor jong en oud moeten verschillende mogelijkheden zijn om een geschikte woning te
vinden. Of dit nou in de koop- of in de huursector is. Mensen met lagere inkomens, die
afhankelijk zijn van sociale huur, moeten net zoveel kans hebben om mooi te wonen als
mensen die een woning kunnen kopen. Wijken moeten zo gebouwd zijn dat gemengd
wonen mogelijk is voor alle doelgroepen, waar sociale cohesie makkelijk ontstaat door
bijvoorbeeld pleintjes of hofjes. Dat betekent dat de PvdA wil blijven inzetten op gemengde
wijken en buurten, met een divers aanbod aan woningen voor diverse doelgroepen. Zo
bouwen we aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en inwoners
naar elkaar en hun leefomgeving omkijken.
Het aantal huishoudens in Veendam groeit naar verwachting met zo’n 600 in de periode
2020 – 2030. Vooral het aantal alleenstaanden groeit fors, onder andere vanwege de sterke
vergrijzing van de regio. Wij vinden het belangrijk dat ouderen en hulpbehoevenden die dat
willen zelfstandig kunnen blijven wonen, ook als zij hierbij extra ondersteuning nodig
hebben.
Dankzij onder andere de PvdA onderzoekt het kabinet de mogelijkheden van
zelfbewoningsplicht, waardoor vastgoedbeleggers geen woningen meer kunnen opkopen en
die te huur aanbieden. Daarbij zijn particuliere verhuurders nu ook aan de maximale norm
voor huurverhoging gebonden, net als de corporaties.
Dit betekent voor de komende raadsperiode :
➢ Samen met de sociale verhuurder Acantus wordt het aanbod in de sociale verhuur
verbeterd. Dit geldt voor zowel de kwaliteit van de huurwoningen – naar
energielabel A/B - , als voor het aantal woningen.
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➢ We maken afspraken met de woningcorporatie over het leveren van voldoende
woningen voor bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en uitstroom uit
beschermd wonen.
➢ We maken, indien nodig, per wijk, dorp of gebied een plan voor de bouw van
woningen waarin beschreven is waar, voor wie, hoeveel en welke woningen er
gebouwd worden.
➢ We stimuleren inwoners hierover mee te denken en staan open voor initiatieven van
inwoners.
➢ Deze plannen maken we samen met woningbouwcorporaties en - sociale projectontwikkelaars per wijk of dorp en in samenspraak met inwoners.
➢ De PvdA wil voorkomen dat woningen worden opgekocht met als doel om deze
tegen te hoge prijzen te verhuren.
LEEFBAARHEID
Een gezonde, leefbare leefomgeving is van groot belang voor een positieve gezondheid en
het welzijn van onze inwoners. De woonomgeving moet daarom schoon, heel en veilig zijn,
maar ook mogelijkheden bieden om te bewegen.
Inwoners in verouderde wijken ervaren soms parkeerdruk of wateroverlast in hun
omgeving. Ook te hard rijden in de woonwijken wordt door veel inwoners als storend
ervaren. Als we in Veendam mooi willen blijven wonen, dan moeten we dus niet alleen
aandacht hebben voor nieuwbouw maar juist ook voor onderhoud van de openbare ruimte
in de overige wijken en voor de (sociale) omstandigheden van de inwoners. We blijven
daarom investeren in woonwijken die schoon, heel en veilig zijn en daarmee ook de
gezondheid van onze inwoners bevorden. Waar nodig passen we de openbare ruime aan,
indien dat bijdraagt aan de doelstellingen van ons gezondheidsbeleid.
Omdat een mooie en leefbare woonomgeving grotendeels afhangt van de inwoners zelf
bevorderen en ondersteunen we actief de initiatieven van inwoners die hun leefomgeving
aantrekkelijker willen maken.
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Dit betekent voor de komende raadsperiode :
• Wij zetten in op een beweegvriendelijke leefomgeving, waaronder mogelijkheden
om te sporten, goed begaanbare voet- en fietspaden en het stimuleren van
vergroening in tuinen en gevels.
• Inwoners beslissen mee over de inrichting van de wijk of over ontwikkelingen die
invloed hebben op de leefbaarheid en gezondheid.
• Waar nodig pakken inwoners speerpunten in de wijk aan, samen met professionals
(welzijnsinstelling, woningcorporatie, politie, gemeente etc.). Het wijk- en
buurtbeheer kan hierin een rol spelen.
• Wij stimuleren en faciliteren initiatieven van inwoners om de leefbaarheid en
veiligheid in wijken en dorpen te verbeteren. Met name als het gaat om ontmoeten
en elkaar leren kennen, zoals bijvoorbeeld door picknickbanken op de
wijkontmoetingsplekken. Maar ook door o.a. voldoende verlichting, voldoende
toezicht en opruimen van zwerfvuil om het gevoel van veiligheid te behouden of te
vergroten.
• Wij behouden de stadsbus, zodat minder mobiele inwoners zich gemakkelijk kunnen
blijven verplaatsen.
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