
        
 

Wildervank-Veendam   Nieuwsbrief  februari 2022 
 
 

Agenda :  februari en maart 2022 
 
Zaterdag  5 maart 2022;  13.00 uur Activiteiten PvdA  in het centrum (Veenlustplein) van 
Veendam met muziek en springkussen.  
 
Zaterdag  12 maart 2022;  13.00 uur Activiteiten PvdA  in het centrum (Veenlustplein) van 
Veendam met muziek en springkussen 
 
Woensdag 16 maart 2022  Stem PvdA voor Gezonde en Gelukkige Veendammers! 
 
 

 
12 februari 2022  PvdA campagne aftrap in Veendam. 
 
Op 12 februari j.l. startte de 
campagne van de PvdA 
regio Groningen. De 
afdelingen Veendam, 
Westerwolde , Midden-
Groningen, Pekela en 
Stadskanaal trapten samen, 
met 60 mensen, de 
campagne af in Veendam. 
In VanBeresteyn vond een 
debat plaats met als thema 
Wonen. Ellis Dost, directeur 
van Lefier, Sylvo Gaastra 
van de woonbond en de 
lijsttrekkers van de 
genoemde PvdA afdelingen voerden hierover een debat onder leiding van Gedeputeerde 
Tjeerd van Dekken. Tweede Kamerlid van de PvdA Henk Nijboer was als speciale gast 
aanwezig. Erwin de Vries - de kersverse winnaar van de K.ter Laan prijs 2020/2021 - zorgde 
voor de muzikale omlijsting. De PvdA sloot de aftrap af met het uitdelen van rozen in het 
centrum van Veendam. 
 
 

 

Wethouder in actie 

De maand januari stond m.n. in het teken van de afronding regiovisie Jeugdhulp. De VNG 

heeft met t Rijk een Norm voor opdrachtgeverschap afgesproken waarin 8 opdrachten staan 

aan de jeugdhulpregio’s in Nederland. Opdracht 1 is het opstellen van een regiovisie.  Deze 

visie diende in 2021 door alle colleges en raden te worden vastgesteld. Voor de gemeenten 

in Groningen is uitstel tot 7 februari 2022 verkregen.  



De gemeenteraad in Veendam heeft de regiovisie m.b.t. wat we willen bereiken met de 

regionale en bovenregionale jeugdzorg vastgesteld op 7 februari jl.  Hiermee is de visie in 

alle colleges en raden in de provincie behandeld en kunnen we door.  Het is belangrijk dat 

we deze visie, waar ook de aanbieders achter staan, nu kunnen gebruiken als kapstok voor 

de ontwikkeltafels. De ontwikkeltafels gaan over hoe we samen de visie gaan vormgeven. Dit 

zijn belangrijke stappen in de jeugdzorg in onze regio.  Een onderdeel van de visie is dat de 

gemeenten een deel van de zorg m.n. de lichte of meest voorkomende ambulante zorg zelf 

gaan inkopen. Niet allemaal tegelijk maar we beginnen met 2 zogeheten “verkenner” 

gemeenten te weten de stad Groningen en Veendam. 

De uitkomsten van de ontwikkeltafels die nu gaande zijn, toetsen wij aan onze plannen voor 

de lokale inkoop. Zodat we op 1 mei een goede aanbesteding kunnen uitzetten voor de 

ambulante jeugdzorg in Veendam. Waarbij we voor ogen hebben dat een klein aantal 

partijen i.p.v. de huidige 80 in Veendam de zorg dichtbij in de wijk, in de leefwereld van het 

gezin en het kind kunnen organiseren waarbij partijen elkaar en de wijk kennen en zodoende 

elkaar weten te vinden. 

Ook op het gebeid van volkshuisvesting maken we ook mooie regionale stappen in Oost-

Groningen. Er zijn 5 grote thema’s waar we gezamenlijke ambities over hebben vastgelegd 

t.w. de beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid. Op 

deze manier werken we beter samen, leren we van elkaar en werken we efficiënter.  

Op provinciaal niveau spreken we elkaar ook over ‘de stille opgave’. Deze opgave gaat over 

het huisvesten en het begeleiden van aandachtsgroepen. Aandachtsgroepen zijn mensen 

met minder kansen dan anderen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door hun behoefte aan 

een specifiek soort woning of woonvorm, wat zij kunnen betalen voor huisvesting, wat extra 

nodig is aan begeleiding en zorg en draagvlak in de buurt. Zonder deze inzet zal de 

leefbaarheid in de wijk onder druk komen te staan. Het gaat hier om arbeidsmigranten, dak- 

en thuisloze mensen, sociaal urgente en dreigend daklozen mensen, statushouders en 

uitstroom van mensen uit een beschermd wonen setting en die weer op zichzelf gaan 

wonen. Dit moeten we echt provinciaal aanvliegen en lokaal uitvoering aan geven. Een 

uitdagende en mooie opdracht aan onszelf.   

Deze maand heb ik kennis gemaakt met de nieuwe directeur van het Leger des Heils Noord 

Oost. Zo goed om elkaar te informeren over t werk, de uitdagingen en hoe we elkaar kunnen 

ondersteunen. Ik heb haar bv verteld over Buurtgezinnen in Veendam. Het leger heeft een 

jeugdhuis in Veendam waar jonge meisjes wonen en daar kan Buurtgezinnen ook een 

welkome aanvulling in zijn. 

Naast al dit mooie inhoudelijk werk ben ik ook bezig met de verkiezingen, de 

lijsttrekkersdebatten, de werkbezoeken, contact met de inwoners met een mooie rode 

boodschap en uiteraard onze rode rozen. 

Ik hoop u zeker te ontmoeten! 

#lovemyjob 

Ans Grimbergen 

Wethouder Sociaal en Wonen 

 

Fractie  

Raadsvergadering 7 februari 2022 



 
Regiovisie Jeugdhulp en Reactienota 
De Regiovisie vast stellen de de Reactienota voor kennisgeving aan nemen 
 
Een best wel beladen zwaar agendapunt waar we al veel informatie over hebben gekregen 
en derden een adviesrapport richting college over de inkoop hebben geschreven.   
Het Adviesrapport van Uenk en Robben ging in de eerste instantie een verkeerde rol spelen 
in dit proces. Het advies aan t college betreft de manier van inkopen en dit raadsvoorstel 
betreft de regiovisie.  Een aantal raadsleden vroegen zich af of het inkoopadvies bewust was 
achtergehouden. Later op een goede manier door het college omgezet in een waardevol 
advies wat nu raadsbreed gedragen wordt.  
In de raadsvergadering waren er nog een aantal fracties die nog niet wisten of ze de 
Regiovisie wel wilden steunen. Er bleek onduidelijkheid over de opzet van deze visie. Deze 
Regiovisie is alleen nog maar een beeld over “wat” we willen bereiken met de regionale en 
bovenregionale jeugdzorg. De “hoe” wordt  nog besproken en aangevuld nl aan de 
ontwikkeltafels waar alle partijen bij betrokken zijn.  Deze Regiovisie is opgebouwd uit alles 
wat de afgelopen jaren in de regio is afgesproken tussen gemeenten en 
jeugdhulpaanbieders over wat we willen bereiken met en voor de jeugd(zorg).  Er is ook 
afgesproken dat een groot deel van de inkoop gezamenlijk ingekocht blijft worden, specifiek 
de specialistische en hoog-specialistische zorg. De meer reguliere zorg, deels “middel en 
lichtere” zorg gaan we op een andere manier organiseren en inkopen. Hiervoor zijn de 
gemeenten Groningen en Veendam als verkenners benoemd.  Daarom is het is wel 
belangrijk voor het proces dat de Regiovisie ook gedragen wordt door de Veendammer raad, 
we waren als laatste aan de beurt. Bij de andere raden was er al goedkeuring en kunnen de 
colleges nu verder werken. Om deze Regiovisie te vullen zodat er goede zorg kan worden 
ingekocht en geleverd, wordt er op de volgende manier gewerkt. Met een addendum 
(toevoeging) wordt er na elk fase een aanvulling gedaan aan de Regiovisie. Dit overleg vindt 
plaats aan de  Ontwikkeltafels waar velen zullen plaatsnemen, denk aan de huisarts, de 
ouders, de school, de zorg, de instelling, de ontvanger. Dus iedereen die belangrijk is voor 
de invulling van een goede jeugdzorg, alles ten goede voor onze jeugd die zorg, begeleiding 
en bv een schouder nodig hebben om “beter” te worden. 
Onze wethouder heeft prima werk verzet om de raad vele keren goed en duidelijk bij te 
praten wat ook in deze raadsvergadering nog een keer gebeurde. Na het stellen van de 
vragen en het antwoord van de wethouder werd duidelijk dat ook Veendam verder kan met 
de Regiovisie. Helemaal na het indienen van een motie dat er steeds een terugkoppeling 
gaat plaatsvinden richting de raad over wat een aanvulling gaat worden in de Regiovisie 
werd met 20 stemmen voor en 1 stem tegen deze Regiovisie aangenomen. De wethouder 
had dit al toegezegd en het college  heeft de motie overgenomen. De CU was (nog) niet 
overtuigd…. Jammer…. 
 
Pieta Loots  
 
 

 

Agendapunt 7 Vaststellen Omgevingsvisie Veendam 2040. 

Op 1 juli 2022 zal de Omgevingswet in werking treden, maar dit is wederom verplaatst en nu 

naar 1 oktober. De Omgevingsvisie die we nu vaststellen is een van de belangrijkste 

documenten voor de Omgevingswet en het startdocument voor de gemeente.  De 

Omgevingsvisie Veendam 2040 is een is een overkoepelen visie voor alle visies die nog 

moeten worden vastgesteld en al zijn vastgesteld voor de fysieke leefomgeving. De 

Omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving waarbij 

onderdelen als gezondheid, veiligheid en goede omgevingskwaliteit erg belangrijk zijn. De 

Omgevingsvisie is een digitale visie waarbij Veendam in gebieden is verdeeld met zijn eigen 



kenmerken en ook de samenhang is bepaald. De visie is te vinden op 

omgevingsvisie.veendam.nl.   

De visie zal 1 van de belangrijkste documenten zijn voor het aanvragen van een vergunning 

bij de gemeente. Wanneer iemand in de gemeente een vergunning aanvraagt, kan men de 

omgevingsvisie raadplegen.  

We zijn als raad constant meegenomen in het samenstellen van de visie, waarbij voor de 

PvdA het goed leesbaar en bereikbaar zijn van de visie en het aanvragen van een 

vergunning 1 van de belangrijkste punten zijn samen met het meenemen en luisteren van 

onze inwoners hierin. De omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen en er zijn een groot aantal 

zienswijzen ingediend.  

Hiervoor hebben we de betrokken ambtenaren en inwoners gecomplimenteerd in de raad. 

Om ervaring te kunnen doen en te kijken hoe de visie in praktijk wordt gebracht wordt er een 

Pilot gestart in Ommelanderwijk. De inwoners en bedrijven hier zullen hun vergunningen op 

de nieuwe wijze moeten indienen.  

Daarom hebben we als PvdA extra aandacht gevraagd voor deze pilot.  

De inwoners van Ommelanderwijk moeten goed mee worden genomen en worden 

geïnformeerd. Daarnaast moeten ze geen overlast ondervinden deze pilot in het aanvragen 

van een vergunning. (het moet soepel blijven lopen). 

Daarnaast willen we als raad op de hoogte worden gehouden van de voortgang en 

uitkomsten van de pilot. 

Woordvoering  

Vladimier Slor  

 

 

Agendapunt 8 Vaststelling Mobiliteitsplan 2022-2030  

Verkeersveiligheid en het veilig voelen in het verkeer zijn punten welke de PvdA de 

afgelopen jaren vaak op de agenda van de raad hebben gezet en vragen hebben gesteld. Al 

deze punten zouden worden meegenomen in het Mobiliteitsplan.  

De visie van de mobiliteitsplan en de overzichtelijkheid zijn voor de PvdA helder en duidelijk 

alleen hebben we vraagtekens bij het openbaar vervoer. Er wordt vooral ingezet op grote 

lijnen van bussen en trein, maar de kleine stadsbussen naar onze dorpen en 

industrieterreinen komen niet goed naar voren. Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van 

onze dorpen te behouden, moeten we hier meer aandacht voor hebben. Bijvoorbeeld 

scholieren en studenten zijn meer afhankelijk van het openbaarvervoer. Daarnaast kijken 

steeds meer bedrijven naar het openbaarvervoersnetwerk wanneer ze zich ergens vestigen, 

wanneer ze de keuze voor Veendam maken, betekent dat meer werkgelegenheid. De 

wethouder heeft aangegeven dat hier zeker aandacht voor zal blijven zijn. 

De uitvoering van het mobiliteitsplan naar onderzoeken, oplossingen zijn wij als PvdA totaal 

niet blij mee. Er is bij het samenstellen van prioritering en de plekken waar wat gaat 

gebeuren alleen gekeken naar onderzoeken. De plekken waar veel ongelukken zijn gebeurd 

en bij snelheidsmetingen hoge snelheden zijn geconstateerd zijn meegenomen in de 

onderzoeken en de bedachte oplossingen. Terwijl alleen 40% van de zwaardere ongelukken 



worden geregistreerd en plekken waar geen verkeerscontrole is geweest niet zijn 

geregistreerd. Dit is volgens de PvdA geen goede manier om de veiligheid vast te stellen. Er 

zijn veel plekken waar met regelmaat over wordt geklaagd en waar bijvoorbeeld vaak kleine 

ongelukken en bijna-ongelukken gebeuren. Een vinkjeslijst zegt dus uiteindelijk niets maar 

de ervaringen van onze inwoners wel. Volgens de PvdA zouden alle wegen moeten worden 

onderzocht op veiligheid en niet allen die uit een lijstje komen. Inwoners moeten worden 

gehoord, wij als PvdA hebben regelmatig de problemen van de inwoners aangekaart en dit 

wordt nu eigenlijk naast zich neergelegd.  

We hebben daarom als PvdA een Motie ingediend in de raadsvergadering maar, we 

vernamen tijdens de vergadering dat deze motie het niet ging halen. De toezegging die we 

van de wethouder hebben is dat er nog onderzoeken op verkeersstromen en onderzoeken 

per wijk zullen gebeuren. We hopen dat hier meer uit gaat komen waardoor de punten die wij 

en onze inwoners hebben aangekaart worden meegenomen. We hebben de wethouder wel 

gevraagd om ook te kijken naar verkeersstromen van fietsers om ook de veiligheid van onder 

meer onze kinderen te waarborgen. 

Woordvoering  

Vladimier Slor 

 

Agendapunt 10 Groen- en Waterbeleidsplan met aanvullend separaat 

Bomenbeleidsplan.  

 

Dit agendapunt heeft reeds eerder op de agenda van de raad gestaan, maar als PvdA 

vonden we dat er te veel onduidelijkheden waren in het raadsvoorstel en dat we als raad niet 

voldoende zijn meegenomen in het tot stand komen van de visie. Daarom hebben we met 

een meerderheid van de raad de besluitvorming verschoven. Om de raad mee te nemen 

heeft de wethouder ons bij gesproken in een informatieavond.  

Tijdens deze informatieavond is ons veel meer duidelijk geworden omtrent ons groenbeleid, 

wat erg verhelderend was. Wat ons onder meer is uitgelegd is dat in het groenonderhoud er 

een apart potje is voor onkruidverdelging in de verharding. Als PvdA vinden we dit vreemd 

en zien we dat graag anders. Op dit moment zien we te vaak dat bijvoorbeeld een perkje 

wordt geschoffeld maar het onkruid die ervoor staat in de goot blijft staan. Zo blijft er een 

onverzorgd beeld ontstaan. Wij begrijpen dat door het niet meer mogen gebruiken van 

gifstoffen onkruid bestrijden moeilijker wordt en daardoor moeten we slimmer gaan werken 

en niet dingen half doen omdat het toevallig in verschillende potjes zit. Wij worden door de 

wethouder binnenkort meegenomen in hoe kunnen we deze onderwerpen combineren en 

wat is er nodig dat er meer onkruid wordt verwijderd en dus we minder last hebben van 

onkruid.  

Omtrent het groenonderhoud is er nog een punt welke regelmatig door de PvdA wordt 

aangekaart. Dat is het groen en het groenonderhoud rondom speelplekken. Regelmatig zien 

wij dat het gras te hoog is om te spelen, bosschages te hoog zijn voor sociale controle en er 

rondom bosschages staan met giftige bessen en grote stekels. Kinderen moeten veilig 

kunnen spelen zodat ze vriendjes kunnen maken en bewegen, op deze wijze kunnen ze 

meer meedoen en staan ze niet aan de kant.  De wethouder heeft al vaker aangegeven 

hiernaar te kijken en erop terug te komen. Tot heden is er nog nooit wat veranderd. Daarom 

hebben we als PvdA een motie ingediend om dit nu toch eens vast te gaan leggen. Deze 

motie is door de hele raad ondersteund. De wethouder heeft toegezegd dat er voor het 



behandelen van de voorjaarsnota er is gekeken naar waar zijn er problemen en wat is er 

nodig om dit op te lossen.  

Een ander onderwerp welke besproken is in de raad is het bomenbeleidsplan, veel bomen 

hebben achterstallig onderhoud en regelmatig zien we eikenprocessierupsen. Om dit te 

verbeteren vraagt de wethouder eenmalig een extra bedrag om dit op te lossen. Als PvdA 

vinden we dat we moeten zorgen voor een goed leefklimaat voor onze inwoners, een goed 

leefklimaat waar bomen een grote rol spelen kan er ook voor zorgen, dat mensen zich beter 

en dus gezonder voelen. Daarnaast zorgen bomen voor verkoeling in de zomer en opname 

van water bij heftige regenbuien. Beide onderwerpen spelen bij de klimaatsverandering een 

grote rol, dus ook bomen spelen dus een grote rol. Wanneer bomen een groot invloed 

hebben op ons leefklimaat, moeten we er ook voor zorgen dat ze goed onderhouden zijn en 

worden. 

Daarnaast moeten we voor de gezondheid van onze inwoners er ook voor zorgen dat de 

eikenprocessierupsen worden bestreden. Als je hoort dat er ook vaak bij speelplekken deze 

nesten zitten wil je ze toch zo snel mogelijk bestreden hebben.  

Daarom zijn we akkoord gegaan met dit extra geld naar het bomenbeleidsplan.  

Woordvoering  

Vladimier Slor 

 

Motie Kinderhartchirurgie (vreemd aan de orde van de dag) 

Ingediend door de hele raad en door het college overgenomen. 

In de motie verzoekt de raad het college om de zorgen en afkeuring van de gemeenteraad 

van Veendam over het voorgenomen besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport aan hem en alle leden van de Tweede Kamer over te brengen. En om zich, samen 

met andere Noordelijke en Oostelijke overheden, tot het uiterste in te spannen om de zorg 

voor patiënten met een aangeboren hartafwijking in het UMCG te behouden. 

 

Erfgoed Beleid 

Naast de raadsvergadering hebben we als raad een informatieavond gehad over ons 

Erfgoedbeleid. We hebben in Veendam een redelijk aantal monumentale panden welke niet 

altijd goed worden onderhouden. De gemeente heeft een toezichthoudende rol om te zorgen 

dat de panden niet worden verwaarloosd, maar de mogelijkheden tot handhaving zijn er 

haast niet. Helaas is er na de informatieavond nog veel onduidelijk over ons beleid en onze 

monumenten. Daarom zullen we als raad hier nogmaals over spreken, daarnaast krijgen we 

voorbeelden van panden te zien en hoe wij waar ondersteunen en handhaven. Als PvdA 

willen we dat ons historisch erfgoed wordt behouden, er zijn al te vaak beeldbepalende 

panden gesloopt. We willen graag weten wat de mogelijkheden zijn zonder meer 

monumenten te creëren. We willen graag ons cultureel erfgoed behouden. We hebben in de 

informatieavond een aantal panden benoemd waar we vraagtekens bij hebben. Onder meer 

het van Lingenpand naast Eekhof heeft onze aandacht. Er is ons toegezegd dat er 

binnenkort wordt gestart met renovatie en dat er wordt gezorgd dat veel elementen worden 

behouden, daar zal de gemeente toezicht op houden. We worden als raad hier graag over bij 

gesproken. 



Vladimier Slor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie  Agendapunt 10: Vaststelling Groen- en WaterBeleidsPlan (GWBP)  

De gemeenteraad van de gemeente Veendam bijeen op Maandag 7 februari 2022  

Constaterende dat: 

• Speelplekken voor Kinderen belangrijk zijn om te kunnen bewegen, samen te zijn met 

vriendjes en op deze wijze mee kunnen doen; 

• Het huidig beeldkwaliteit afhankelijk is van die van de wijk; 

• Door deze verschillen van beeldkwaliteit er speelplekken zijn waarbij gras en struiken te 

hoog zijn om goed te kunnen spelen en sociale controle van ouders; 

• Er vaak beplanting staat met lange stekels en giftige bessen, wat niet wenselijk is op 

deze plekken; 

• Het aangezicht en de mogelijkheid van spelen niet bepaald moet worden van waar je 

woont; 

 

Verzoekt het college: 

• Z.s.m. te onderzoeken hoe we de beeldkwaliteit van onze speelplekken kunnen verhogen 

tot een niveau dat er fatsoenlijk gespeeld kan worden en de beeldkwaliteit overal gelijk is; 

• Te onderzoeken hoe we de beplanting in en rond de speelplekken kunnen aanpassen 

zodat deze aanvaardbaar zijn voor de plek waar ze staan; 

• Naar de raad te komen met een voorstel met de uitkomsten van bovenstaande 

onderzoeken; 

 

 En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Vladimier Slor 

PvdA Wildervank, Veendam e.o. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Motie  Agendapunt 8: Vaststelling Mobiliteitsplan Veendam 2022-2030  

 

De gemeenteraad van de gemeente Veendam bijeen op Maandag 7 februari 2022  

Constaterende dat: 

• Bij het kaderdocument Mobiliteitsplan reeds voorzien is van uitvoeringsplannen zoals het 

maatregelenplan en de uitgewerkte plannen als toegevoegd in bijlage; 

• De raad voldoende informatie nodig heeft om een goed besluit te nemen m.b.t. deze 

uitvoeringsplannen; 

• Er nog belangrijke onderzoeken missen om een goed onderbouwt besluit te nemen; 

• Deze onderzoeken van groot belang zijn voor de verdere aanpak en nu eerst de hoogste 

prioriteit moet hebben; 

• Niet alle gebiedsontsluitingswegen welke benoemd zijn op pagina 39 in het 

maatregelenplan zijn onderzocht, waardoor er nog geen volledig beeld is van onze 

wegen en er nog geen duidelijke 0-meting is; 

• De inwoners van Veendam nog onvoldoende zijn meegenomen in het onderzoek en de 

te nemen oplossingen; 

Verzoekt het college: 

• Z.s.m. alle Gebeidsontsluitingswegen, zoals genoemd op pagina 39 van het 

mobiliteitsplan, te onderzoeken en toe te voegen aan het maatregelenplan, met de situatie 

van nu, zodat er een complete 0-meting ontstaat van de hoofdwegen in Veendam;  

• Ook de huidige ontsluitingswegen daarin mee te nemen zoals de FJ de Zeestraat en de 

Vredenrustlaan en de ontsluiting van de industrieterreinen zoals de Adriaan Tripweg en 

de Transportweg; 

• In overleg met de raad de onderzoeken te prioriteren welke nodig zijn om een goed 

besluit te kunnen nemen m.b.t. de uitvoeringsplannen en hun prioritering; 

• Te starten met een verkeersstromen onderzoek voor de gehele gemeente, voor snel- en 

langzaam verkeer, waarbij ook de fietsstromen nader wordt onderzocht; 

• Ook de inwoners mee te nemen in deze onderzoeken, zij zijn de gebruiker en 

ervaringsdeskundigen; 

• Wanneer alle onderzoeken binnen zijn, het maateregelenplan en de prioriteitenlijst 

wanneer nodig aan te passen aan de uitkomsten van deze onderzoeken;  

 En gaat over tot de orde van de dag. 

Vladimier Slor 

PvdA Wildervank, Veendam e.o. 

 



De komende drie weken  hebben we de grootste PvdA campagne poster van Nederland aan 

de N33 in Veendam.  

 

 

Stem 16 maart PvdA 


