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Inleiding
Christendemocraten hebben een christelijk mensbeeld. Zij worden geïnspireerd door de Bijbel. Daarin staat centraal dat je niet
voor je zelf leeft, maar voor anderen. Wij kiezen bewust partij voor de samenleving. Ons ideaal is een gemeente waarin mensen
zich thuis voelen, naar vermogen in de gemeente hun verantwoordelijkheid nemen en elkaar daarop durven aan te spreken. Dat
vraagt om een overheid die mensen ruimte geeft. In het huidige economisch gure klimaat is daarnaast de rol van de overheid als
ondersteuner belangrijker geworden. Mensen die zich zelf niet meer kunnen redden moeten kunnen rekenen op de steun van de
gemeente. Samen maken we elkaar sterker.
Dit verkiezingsprogramma verschijnt in een periode waarin het leven voor veel mensen onzeker is geworden. De economie
verkeert in een periode van langdurige recessie. Veel mensen verliezen hun baan, zien de waarde van hun huis verminderen en
piekeren over de toekomst. Door de overheid wordt fors bezuinigd. Iedereen ondervindt hiervan de gevolgen. Onze gemeente
kan aan deze beweging niet voorbijgaan. Echter, juist nu mag de boodschap van ons CDA klinken: wij doen een beroep op de
saamhorigheid van mensen – jong en oud -, wij staan tussen de burgers en wij willen de samenleving ondersteunen waar het
echt nodig is.
Een bruisende gemeente heeft levendige bestuurders in de gemeenteraad en in het college van burgemeester en wethouders.
Van bestuurders wordt verwacht dat zij:
1. Integer zijn							4. Inspirerend en betrokken zijn
2. Daadkrachtig en standvastig zijn				
5. Midden in de samenleving staan
3. In het openbaar verantwoording afleggen 			
6. Een volledige raadsperiode willen en kunnen volmaken

Algemeen bestuur
De gemeente geeft aandacht en ruimte aan initiatieven van haar inwoners. De gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar
en betrouwbaar zijn. Onze gemeentebestuurders gaan dan ook actief de wijken en dorpen in om bewoners uit te nodigen om
mee te denken en mee te doen. Dat gebeurt via de zogenaamde “dorpenrondes”, die we willen voortzetten.
De dienstverlening van de gemeente aan haar bewoners moet goed zijn en via alle moderne communicatiemiddelen beschikbaar
worden gesteld. Via deze communicatiemiddelen moeten ook alle handelingen van de gemeente door de burgers gevolgd
kunnen worden. Transparantie van besluitvorming en consistentie in de uitvoering van besluiten zijn essentiële elementen van
het gemeentebestuur.
Het CDA kiest ervoor om taken zo veel mogelijk lokaal uit te voeren. Als dat niet kan, dan in samenwerking met andere
gemeenten, zoals met De Marne, Winsum en Eemsmond of op provinciaal niveau. Op deze wijze kunnen we de zelfstandigheid
van de gemeente ondersteunen en kan aan de gebruiker de kwaliteit geleverd worden waar deze recht op heeft.
Het CDA is voor een zelfstandige gemeente Bedum. In de afgelopen jaren is een gezonde financiële positie gepaard gegaan met
een, voor een gemeente van onze omvang, hoog voorzieningenniveau, terwijl de gemeentelijke belastingen tot de laagste van
de provincie behoren.
Als een gemeentelijke herindeling van boven af wordt opgelegd, dan kiezen wij ervoor om een groene plattelandsgemeente te
blijven. Opgaan in een “Hoogeland-gemeente” tussen Reitdiep, Eemskanaal en Waddenzee ligt daarbij voor de hand. Wel zal in
het huidige gemeentehuis van Bedum de dienstverlening moeten blijven bestaan waarop de burger recht heeft. Simpel gezegd:
paspoorten en rijbewijzen moeten daar opgehaald kunnen worden, ook al zetelt het gemeentebestuur misschien in een ander
dorp.
Bedum moet actief blijven meedoen in de Regiovisie Groningen-Assen. Zo kunnen de regiofondsen worden benut om de
schakelfunctie tussen stad en platteland te versterken, bijvoorbeeld bij de realisatie van het centrumplan. Daarnaast is voor
Bedum de bereikbaarheid van de stad Groningen en de regio van groot belang.

Openbare orde en veiligheid
Veiligheid is een fundamenteel recht van iedereen, maar ook een zaak van iedereen. Veiligheid begint bij de sociale
verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. In het gezin, op school en in de buurt worden waarden
en normen overgedragen en leren kinderen wat wel en wat niet kan. Respect hebben voor elkaar, elkaar aanspreken en
verantwoordelijkheid nemen is de basis van een samenleving waarin iedereen zich veilig kan voelen. De overheid moet het
maximale doen om de veiligheid van mensen te waarborgen. Het strikt handhaven van regels en voorschriften en het niet
gedogen van overtredingen horen daarbij.
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Het CDA pleit ervoor de snelheidslimieten, waaronder met name die van 30 km per uur, strikt te handhaven. Dit komt de veiligheid van een ieder ten goede en het verhoogt de leefbaarheid.
Steeds meer taken van de gemeente worden overgedragen aan regionale organisaties. Wij denken daarbij aan de brandweerzorg,
de veiligheidszorg, de vergunningverlening en handhaving van de milieuzorg. Dat is weliswaar soms nodig, maar het is ons een
doorn in het oog dat dit gepaard gaat met steeds stijgende bureaucratische kosten. Wij willen deze zo veel mogelijk beperken.
Bij veel gevallen van overlast spelen alcohol en drugs een rol. De leeftijdsgrens voor aankoop van alcohol moet in samenspraak
met de winkeliers strak worden gehandhaafd. Problematisch alcoholgebruik door jongeren dient te worden aangepakt. De
gemeente zal hierop samen met ouders, scholen en verkopers van alcohol een proactief beleid voeren en optreden als de regels
worden overtreden. Gebruik van alcohol en/of drugs in de openbare ruimte wordt krachtig bestreden.

Verkeer, Vervoer en Waterstaat
In de gemeente Bedum is het goed toeven. Dit komt mede door de goede verbindingen,
met name die met de stad Groningen. Met het realiseren van het “fietspad+” is de kwaliteit
van de fietsverbinding met de stad Groningen flink verhoogd.
Er is door het provinciebestuur in het begin van 2013 een aanzienlijke bijdrage toegezegd
om het mogelijk te maken het vrachtverkeer door het centrum van Bedum te weren. Er is
inmiddels gekozen voor de zogenaamde oostelijke variant, dat wil zeggen een aansluiting
tussen Boterdiep Wz. en de Eemshavenweg via de St. Annerweg. Het CDA pleit ervoor om de
desbetreffende ontsluitingsweg zo ver mogelijk verwijderd van de bebouwde kom te
realiseren, dat wil zeggen: zo ver mogelijk naar het oosten. Zo wordt ook de overlast van
deze weg voor de bewoners van Bedum geminimaliseerd.
Bij de uiteindelijke trajectkeuze zullen bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken. Uiteraard zullen voorzieningen
getroffen moeten worden aan de bestaande wegen om het vrachtverkeer te dwingen gebruik te maken van de nieuwe weg.
Binnen de bebouwde kom van Bedum wil het CDA daarnaast investeren in de reconstructie van het laatste deel van de
Wilhelminalaan, het noordelijk deel van Boterdiep Wz., de Waldadrift en De Vlijt.
Voetpaden en trottoirs dienen op een goed niveau van onderhoud te blijven. Ze moeten bovendien berijdbaar zijn voor rollators,
rolstoelen en wandelwagens. Langs de voetpaden staan voldoende zitbankjes om even uit te rusten, zodat ook mensen die slecht
ter been zijn worden uitgenodigd en gestimuleerd een wandelingetje te maken.
Vrachtwagens mogen niet langer dan 12 uur in woonwijken geparkeerd staan. Overtreders zullen er persoonlijk op worden aangesproken.
Rondom scholen ontstaan regelmatig onveilige situaties. Scholen en de ouders moeten samenwerken om tot oplossingen te
komen. Ouders worden dringend verzocht op de fiets te komen met hun kinderen of hun auto uitsluitend te parkeren op de
daartoe aangewezen plekken en niet lukraak op de openbare weg. De gemeente kan door bebording en een duidelijke
bewegwijzering hieraan bijdragen. De politie kan gerichte controles uitvoeren.
Openbare verlichting zal energiezuinig gemaakt worden. Het buitengebied blijft donker en wat het CDA betreft komt daar geen
permanente verlichting, met uitzondering van eventuele verlichte bewegwijzering. Daarnaast pleit het CDA voor een duurzame
vorm van onderhoud aan wegen, riolen en bermen.
De herinrichting van Onderdendam heeft er niet toe geleid dat het doorgaande verkeer is verminderd. Het CDA blijft zich
hiervoor wel inzetten.
De ringweg van Groningen wordt momenteel grondig opgeknapt. Dat zal zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer
van en naar de stad Groningen. DIt kan betekenen dat in de toekomst nieuwe knelpunten ontstaan. Zo nodig zal ook de
aansluitende infrastructuur, zoals de Eemshavenweg, daarop aangepast moeten worden.

Economische Zaken
Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is essentieel voor een gezonde economie. Zonder groei van de lokale economie komt er
immers geen werkgelegenheid bij. De gemeente creëert randvoorwaarden voor een goed vestigingsklimaat voor het MKB en
ondersteunt zo lokale bedrijven. In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte gegeven aan hier gevestigde bedrijven om mee te
dingen naar grote opdrachten. Dit kan door deze opdrachten te splitsen. Daarnaast wil het CDA erop letten dat bij aanbesteding
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aandacht is voor “social return” bij gunning waarbij stage- of werkplekken voor werklozen uit de gemeente worden
aangeboden.
Op het bedrijventerrein is nog een beperkt aantal bouwkavels beschikbaar, bij voorkeur voor lokale bedrijven. Verdere uitbreiding
van het bedrijventerrein is in de komende raadsperiode niet te verwachten. Het CDA hecht aan goede vormen van overleg tussen
het plaatselijke bedrijfsleven en de lokale overheid.
De detailhandel in Nederland staat onder druk. Toch vormen winkels het kloppende hart van de centra in steden en dorpen. Dat
is ook zo in Bedum. Het CDA blijft tegen koopzondagen voor het (groot)winkelbedrijf. De zondagsrust is belangrijk en wordt
gehandhaafd. Het CDA hecht eraan dat één dag in de week in het teken kan staan van bezinning en ontspanning. Daarnaast voert
openstelling van winkels op zondag de druk op de detailhandel op.
De voormalige bankgebouwen langs het Boterdiep staan leeg. Het lijkt ons dat deze een goede herbestemming kunnen krijgen
als woongebied, al zien wij hierin geen rol weggelegd voor de gemeente. Maar het CDA zal wel voorstellen doen, die
marktpartijen aanspreken om nieuwe bestemmingen te vinden voor die panden of die plekken.
In de agrarische sector zal de schaalvergroting naar verwachting doorgaan.
Dat betekent minder agrariërs, maar meer of grotere gebouwen en grotere
percelen. De daartoe noodzakelijke vergunningen dienen snel en in ieder
geval binnen afgesproken en duidelijke tijdslijnen te worden afgegeven. De
gemeente Bedum zal hierin niet anders optreden dan de provincie. Voor eventueel vrijkomende en leegstaande agrarische gebouwen kan een nieuwe
bestemming worden gezocht. Dat kan wonen zijn, maar er kunnen ook
eigentijdse vormen van ondernemerschap worden beoefend, bijvoorbeeld een
zorgboerderij. Het platteland dient ruimte te bieden aan een vitale agrarische
sector en verrommeling van het buitengebied dient actief te worden
tegengegaan.
Het CDA stelt voor om in de komende periode onderzoek te doen naar een
glasvezelnetwerk. Eén van de financieringsvormen zou een coöperatie kunnen zijn.

Onderwijs
Goed onderwijs is essentieel om kinderen voor te bereiden op hun maatschappelijke rol. Het CDA staat voor de keuzevrijheid
van ouders als het om scholen gaat. De bevoegdheden van de gemeente ten aanzien van het onderwijs zijn niet groot. Dat geeft
scholen de positieve vrijheid om zelf te bepalen hoe zij hun onderwijs inrichten. Wel zijn scholen partners bij het signaleren en
oplossen van problemen.
De gemeente moet zich volgens het CDA opstellen als een betrouwbare partner, bijvoorbeeld als het gaat om nieuwbouw en
onderhoud van de schoolgebouwen. Daarbij staat een multifunctioneel gebruik van die gebouwen voorop. Te denken valt aan
het bieden van onderdak aan bijvoorbeeld kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en mogelijk faciliteiten
voor een bescheiden bibliotheek.
Het CDA roept scholen en ouders op om samen te werken. Kinderen die door ouders worden voorgelezen of geholpen worden
met rekenen presteren beter op school. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs vergroot de schoolprestaties van kinderen en
is daarom erg van belang.
Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Dat geldt ook voor hun woonomgeving. In de wijken moet voldoende groen zijn en er moeten faciliteiten zijn, zoals speeltuintjes, waar kinderen ook kunnen leren om samen buiten te spelen.
De stichting Welzijn Bedum heeft een actieve taak om jongeren te stimuleren voor elkaar en met elkaar actief deel te nemen aan
de maatschappij. Het model van Jimmy’s1 kan daarvoor uitgangspunt zijn.

1 Jimmy’s is de plek in de gemeente waar jongeren samen komen en samen werken. Als je iets wilt weten, of als je iets wilt doen ga
dan naar Jimmy’s. Hoe eenvoudig of moeilijk je vraag ook is, met Jimmy’s ga je op zoek naar de juiste personen, plekken en
organisaties om een antwoord te vinden. Ook kan Jimmy’s je helpen om te bereiken wat je wilt bereiken. Jimmy’s is een jonge
organisatie in ontwikkeling en nooit af.
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Cultuur, Sport en Recreatie
Samenleven komt onder meer tot uiting in wat bewoners cultureel met elkaar ondernemen. De gemeente Bedum kent een veelzijdige basis van voorzieningen en instellingen. Geschiedenis, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed (“wij doen de
dingen hier op onze manier”) dragen bij aan de identiteit van onze gemeenschap. Daarbij is het niet zo dat cultuur pas cultuur is
wanneer er subsidie wordt verstrekt. Bewaren van wat waardevol is en je daarvoor samen inzetten is een gezamenlijk opdracht
voor ons allemaal.
Wat groen is moet groen blijven: het CDA wil niet dat openbaar groen wordt vervangen door parkeerplaatsen. Als er een boom
gekapt moet worden komt er een andere voor in de plaats. Burgers worden actief betrokken bij het opstellen en uitvoeren van
onderhoudsplannen voor het groen in hun buurt. Waar mogelijk wordt openbare groen in bruikleen of in eigendom
overgedragen aan de aangelegen gebruiker of eigenaar.
Sportdeelname is gezond. Dat geldt natuurlijk voor iedereen, maar vooral ook voor jongeren. Het gaat overgewicht tegen.
Deelname aan sportactiviteiten bevordert het leren werken in teamverband en
jongeren leren om zich voor elkaar in te zetten. Het CDA stimuleert jeugdlidmaatschap en zal daarom bij eventuele subsidieverstrekking het aantal
jeugdleden in de afweging betrekken. Daarnaast moet de aangestelde
sportcoördinator de mogelijkheid tot de organisatie van een jaarlijkse
sportcompetitie tussen de dorpen van de gemeente Bedum onderzoeken.
Meer in zijn algemeenheid wil het CDA dat de gemeente sportactiviteiten - en
zeker die waarmee de gemeente Bedum zich in de omgeving kan profileren faciliteert en waar nodig ondersteunt. Zo ook door ruimte te bieden aan eigen
initiatief vanuit de verenigingen om geld voor de eigen verenigingskas op te
halen. De sportvoorzieningen moeten voor de gemeente wel betaalbaar blijven.
De mate van gebruik en de herkomst van de gebruikers / leden zijn daarbij van
belang.
Bedum heeft een prima zwembad. Het is iedereen duidelijk, dat het open houden van het overdekte bad kostbaar is. Dat zal
dwingen tot keuzes. We zullen in de komende periode bezien of het mogelijk is de kosten te verlagen door inzet van meer
vrijwilligers en/of samenwerking met andere baden, dan wel de inkomsten te verhogen door nieuwe activiteiten te ontplooien.
Desalniettemin zal het CDA zich sterk inzetten voor het behoud van het zwembad.
Het CDA wil de toeristische infrastructuur op bescheiden schaal blijven stimuleren. Daarbij behoort het onderhoud van het
netwerk van fietsknooppunten en/of vaarroutes. Mogelijkheden voor de realisatie van wandelpaden moeten benut worden, liefst
zo dat daardoor historische wandelpaden in ons landschap kunnen terugkeren. In het gebied van de Woldstreek kunnen wellicht
nog fiets- en wandelpaden worden gerealiseerd.

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Als er iets mis gaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet op het gebied van werkloosheid, ziekte,
beperking en bij schulden. Mensen die ondersteuning nodig hebben moeten worden geholpen. Teveel nadruk is in de afgelopen
jaren komen te liggen op het geld dat de overheid in deze regelingen wil steken. Het CDA wil deze trend keren door ook te kijken
naar wat mensen zelf met elkaar kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen.
Het is duidelijk dat de gemeente de komende periode voor een zware opgave staat op allerlei terreinen van zorg. De
decentralisatie hiervan en de – op zich noodzakelijke – bezuinigingen zullen om extra creativiteit en bestuurlijke slagkracht
vragen om alle veranderingen goed door te voeren. Het CDA wil zich ervoor inzetten dat hulp bereikbaar blijft voor mensen die
het nodig hebben. Dat betekent slimmer organiseren; dichter bij de mensen brengen en een beroep doen op de
gemeenschapszin van de inwoners van onze gemeente om de zwakkeren en hulpbehoevenden in onze gemeente bij te staan.
Jeugdzorg wordt gezamenlijk met de ons omringende gemeentes opgepakt. Via het Centrum voor Jeugd en Gezin in Bedum
wordt de zorg voor hulpbehoevende gezinnen met de verschillende hulpverleners gecoördineerd. Dit functioneert goed. De
betrokkenheid van scholen hierbij kan geïntensiveerd worden.
Ouderenzorg moet aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de ouderen. Het beleid is gericht op een brede aanpak met
zorg, dienstverlening, aandacht aan cultuur, opleiding, beweging en andere sociale aspecten. Het CDA stimuleert initiatieven
waar vrijwilligers aan ouderen informatie en hulp geven over zaken zoals: aanvragen WMO, invullen van formulieren, hulp bij
belastingaangifte en aanvraag seniorenvervoer. Ook is er aandacht voor de rol van de mantelzorger.
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Het CDA stimuleert nieuwe woonvormen, waaronder mantelzorgwoningen, waarbij ouderen de zorg die zij nodig hebben zelf
kunnen organiseren.
Het CDA wil ouders ondersteunen die niet de financiële mogelijkheden hebben om voor hun kinderen het lidmaatschap van
een (sport-)club en bijbehorende kosten te betalen.
Uiteraard wil het CDA dat alle openbare voorzieningen ook goed bereikbaar zijn voor mensen die niet meer goed ter been zijn
en aangewezen zijn op het gebruik van hulpmiddelen.

Volksgezondheid en Milieu
Het CDA staat voor een goede balans tussen mens, milieu en een gezonde economie. Daaruit volgt dat de gemeente in haar
bedrijfsvoering zo bewust mogelijk moet omgaan met het gebruik van energie en, zo mogelijk, op eigen gebouwen
zonnepanelen plaatst. Bewoners worden gestimuleerd om de energiezuinigheid van bestaande woningen te verbeteren en
zonnepanelen/collectoren op eigen beschikbare daken te plaatsen.
Er is een grote bereidheid van de inwoners om overtollige spullen, waaronder chemisch afval en (tuin)afval wekelijks te brengen
bij de Buitendienst of dagelijks bij de VAGRON in Groningen. Het CDA wil deze bereidheid verder stimuleren. De inzameling van chemisch afval via de chemokar is daarmee
overbodig.
Net als veel bewoners van onze gemeente maakt het CDA zich zorgen over de
bodembewegingen als gevolg van de aardgaswinning uit onze bodem. Schade die
daaruit ontstaat, dient snel en ruimhartig te worden vergoed. Goed onderzoek is nodig
om tot maatregelen te komen om deze bewegingen als het kan te stoppen. Het is
nodig dat er onderzoek komt naar de aardbevingsbestendigheid van onze
monumenten, waaronder met name de scheve toren van de Walfriduskerk.
Het CDA is blij met het rapport van de commissie Meijer. Het belooft een goede balans
voor de bewoners van ons gebied tussen de lusten en de lasten van de gaswinning. Voor ons is van belang, dat de uitvoering
snel en volledig ter hand wordt genomen; dat de gelden zo besteed worden, dat het aansluit bij de behoeftes van de inwoners
van dit gebied en dat alle inwoners daarvan kunnen profiteren en betrokken worden bij de uitvoering. Het uitgangspunt moet
zijn dat dit leidt tot een versterking van de economische structuur en het waarborgen van de veiligheid en toekomstzekerheid
van onze inwoners.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
De leefbaarheid op het platteland staat of valt met een gezonde agrarische sector. Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet
voor een vitaal buitengebied. Wij streven naar een goede balans tussen landbouw, natuur en recreatie. Wij hechten waarde aan
de eigenheid van kleine kernen. Zo maakt het CDA zich er hard voor, dat het kwetsbare gebied van Westerdijkshorn, Lage Weg
en Oude Dijk in stand blijft. Onderdendam, Zuid- en Noordwolde blijven als authentieke groene kernen parels in een karakteristiek landschap.
De entree van Bedum kan en moet beter. Dit kan gedaan worden door woningen langs de randen van het bedrijventerrein te
realiseren.
Het CDA vindt dat de woningbouwstichting Wierden en Borgen actiever moet opereren. Er wordt teveel gesloopt, zonder tijdig
terug te bouwen, zoals in de Almastraat. Ook de grote projecten, zoals de gasfabrieklocatie en de Vogelzanglocatie zijn te lang
onderweg. Daarbij, nu de verzorgingsfunctie voor Alegunda Ilberi bijna geheel is verdwenen, verdient het aanbeveling dat
Wierden en Borgen ook actief “wonen met zorg” aanbiedt.
De bouwweg tussen de St. Annerweg en de Aalscholver moet worden opgeruimd zodra de bouwactiviteiten voor Ter Laan IV
zijn afgerond. Het tracé dient de agrarische bestemming dan te herkrijgen.
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Financiën
Het CDA staat voor een behoedzaam financieel beleid: sober en efficiënt. Zij streeft een
sluitende (meerjaren-)begroting na.
De inkomsten van de gemeente moeten efficiënt en doelmatig worden besteed. Er hoort
een goede balans te zijn tussen het niveau van de belastingen en dat van de
voorzieningen. Er wordt alleen meer geld uitgegeven als dat nodig is om de kwaliteit van
de voorzieningen op peil te houden.
De gemeentefinanciën zullen vanwege de financiële crisis nog wel even onder druk
blijven staan en het Rijk zal minder geld beschikbaar stellen voor het Gemeentefonds.
Hierdoor zijn bezuinigingen noodzakelijk en we moeten leren meer met minder te doen.
We ontkomen niet aan keuzes tussen snijden in eigen vlees, het verminderen van
subsidies, het uitstellen van investeringen en het verhogen van de inkomsten. Wat het
CDA betreft ook in die volgorde.
Het CDA vindt dat burgers in deze tijden van crisis al genoeg getroffen zijn in de
portemonnee. Lastenverzwaring is daarom voor het CDA dan ook een uiterste optie.

Tot besluit
Het CDA is tevreden over wat er in de afgelopen raadsperiode is bereikt. Door middel van dit verkiezingsprogramma maken wij
duidelijk wat voor ons in de komende periode belangrijk is. Wij gaan uit van onze eigen kracht, die voortkomt uit onze grondslag.
Wij zijn dankbaar voor de betrokkenheid en inzet van de inwoners bij hun dorpen en zijn trots op deze gemeente. Bedum heeft
een aantal prachtige kernen. De gemeente heeft een prima infrastructuur, is goed bereikbaar en heeft een voor zijn omvang
uitstekend voorzieningenniveau. Ondanks de economische tegenwind die ook in 2013 weer guur de kop opstak, zijn wij ervan
overtuigd dat door onze gezamenlijke inzet zal gelden: Beter, Best, Bedum!
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