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Inleiding
Nog even en het is 19 maart, dan kunt u naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hopen natuurlijk van harte dat uw keuze die dag op een van onze
kandidaten valt. Want met de PvdA-Bedum aan het roer kunt u verzekerd zijn van een
gemeente die sterk, stabiel en sociaal is. Van een gemeente ook waar het prettig en veilig
wonen is, waar fatsoen als norm geldt en waar degelijk en betrouwbaar bestuur een
vanzelfsprekendheid is.
In de afgelopen vier jaar heeft u kunnen ervaren dat de PvdA-Bedum een daadkrachtige
partij is. Samen met het CDA en de ChristenUnie hebben we een constructieve coalitie
gevormd die in staat is gebleken effectief beleid te maken en uit te voeren. Zo hebben we
het voorzieningenniveau – dat in alle maatschappelijke geledingen van onze gemeente
van een zeer hoog niveau is – op peil weten te houden en op sommige punten zelfs naar
een nóg hoger plan getild.
Door ondersteuning te bieden aan uitbreiding en invulling van het Bedrijventerrein
Boterdiep, is het ons daarnaast gelukt om tegen het negatieve sentiment in de lokale
economie een belangrijke stimulans te geven.
Ook op het gebied van wonen hebben we substantiële verbeteringen weten door te
voeren. Bijvoorbeeld in de vorm van betaalbare woningrealisatie, zoals in de Almastraat,
op de locatie Vogelzang en als uitbreiding van de woonwijk Ter Laan.
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Verder is er voor het dorp Bedum onder onze (mede)verantwoordelijkheid een prachtig
concept ontwikkeld dat wonen, werken en winkelen met elkaar verbindt. In combinatie
met de jaarlijkse kleinere en grotere kwaliteitsverbeteringen in de gemeente als geheel,
hebben we daarmee het leefklimaat een flink eind in de richting van een optimum weten
te brengen.
We mogen dus stellen dat we het – samen met onze coalitiepartners – goed gedaan
hebben. En daar zijn we trots op. Niet alleen om wat we bereikt hebben, maar ook omdat
we onze successen met bescheiden middelen tot stand hebben gebracht: van alle
gemeenten in de provincie Groningen waren onze belastingen en tarieven de afgelopen
jaren steeds het laagst. En voor 2014 hebben we zelfs een verdere verlaging weten door
te voeren. Het zijn wapenfeiten die we voor een groot deel op ons eigen conto mogen
schrijven, want in het College van Burgemeester en Wethouders beheren wij sinds jaar en
dag de portefeuille Financiën.
We zijn realistisch genoeg om u voor de komende verkiezingen geen grote beloftes te
doen; door de economische crisis staan we als gemeente onder druk en zijn we beperkt in
onze mogelijkheden. Wat we u wel kunnen garanderen is betrouwbaarheid, degelijkheid
en gemeenschapszin. Precies die waarden waar de PvdA-Bedum sinds het prille begin van
haar bestaan voor staat. Hoe wij onze voornemens en idealen denken vorm te geven in de
komende periode, kunt u lezen in het nu voor u liggen partijprogramma.
U kunt op ons rekenen. Maar…wij rekenen ook op u!
I.

SAMENLEVEN

1.1

Moderne democratie, participatiemaatschappij en bestuur

De PvdA-Bedum gelooft in modernisering van de democratie. Bij de moderne burger,
die inspraak heeft op school en op het werk en die als kritische consument is gaan
denken. Hierbij past niet dat hij eens in de vier jaar mag stemmen en verder zijn mond
moet houden. Een burger die zich actief wenst te bemoeien met het bestuur moet daar de
mogelijkheid toe hebben. Dit betekent dat de gemeente in het overleg met de burgers
gericht moet zijn op openheid, respect en gelijkwaardigheid. De dorpenronde vervult
daarbij een belangrijke functie. Belanghebbenden dienen betrokken te worden en mee te
kunnen praten over ingrijpende ontwikkelingen.
De inwoners van Onderdendam, Noordwolde, Zuidwolde en Bedum moeten daarnaast
een beroep kunnen doen op gemeentelijke faciliteiten die gericht zijn op het verbeteren
van de leefbaarheid van hun dorp en het vormgeven van de lokale samenleving. Een
samenleving waarin voor iedereen plaats is en waarin iedereen naar vermogen kan
bijdragen.
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Op die manier kan er een participatiemaatschappij tot stand gebracht worden met en voor
de inwoners van de gemeente Bedum. De gemeente bevordert daarbij de solidariteit en is
ondersteunend aan eigen kracht en zelfredzaamheid.
Betrouwbaar bestuur en goede dienstverlening zijn zaken waar mensen op kunnen
rekenen bij de PvdA-Bedum. De afgelopen jaren heeft de PvdA-Bedum ingezet op meer
samenwerking met de gemeenten Winsum, De Marne en op onderdelen met de gemeente
Eemsmond. Dit heeft geleid tot een betere dienstverlening, bundeling van kennis en
kunde, én tot een verdeling van werkzaamheden. Het dubbel inkopen van kennis wordt
hiermee voorkomen. Voorbeelden zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het
milieubeleid.
De PvdA Bedum is altijd een voorstander geweest van een zelfstandige op samenwerking
gerichte gemeente. Sinds het voorjaar van 2013 wordt niettemin stevig gekoerst op een
gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen. Het provinciale bestuur hanteert
daarbij een hoog tempo richting gemeenten ten aanzien van het besluitvormingsproces.
De PvdA-Bedum is echter van mening dat zorgvuldigheid de voorkeur verdient boven
snelheid. Wij hechten er dan ook sterk aan dat alle betrokken partijen voldoende ruimte
krijgen om de verschillende keuzemogelijkheden te beoordelen en er vervolgens invulling
aan te geven. Zo vinden wij het belangrijk dat inwoners en hun gemeentebestuur hun
wensen kunnen formuleren en op elkaar afstemmen. Ook gemeentebesturen onderling
moeten de mogelijkheid krijgen om tot goede afspraken te komen over een eventuele
nieuwe gemeente en de schaalgrootte die deze moet krijgen. Onze voorkeur gaat uit naar
een ruime plattelandsgemeente waarbij we een samengaan met de stad Groningen niet
per se uitsluiten Op welke vorm we uiteindelijk zullen inzetten wordt vooral bepaald door
de mate waarin we ons bestaande voorzieningenniveau geborgd weten.
De PvdA-Bedum vindt verder dat de gemeente zich pro-actief, constructief maar ook
positief kritisch moet opstellen bij de door de Provincie en het Rijk ingeslagen koers voor
gemeentelijke herindeling. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is en blijft voor ons
handhaving van het huidige voorzieningenniveau zonder daarvoor verhoging van de lokale
lastendruk als middel in te zetten.
Zoals het nu lijkt gaat de Rijksoverheid grote dossiers zoals de Participatiewet, de AWBZ,
Jeugdzorg en Passend Onderwijs overdragen aan gemeenten. Gemeenten zullen hun
toekomstige taken echter met minder middelen moeten uitvoeren dan die het Rijk zelf tot
nu toe tot haar beschikking heeft gehad.
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De PvdA-Bedum zal er alles aan doen om te voorkomen dat deze budgetversmalling zal
leiden tot kwaliteitsverlies. Wij denken dat onder meer te kunnen bewerkstelligen door
samenwerking te zoeken met andere gemeenten, al dan niet binnen de kaders van een
nieuw te vormen gemeente. Een omvangrijke lastenverzwaring voor de inwoners van de
gemeente Bedum is ook in dit verband voor ons geen optie.

1.2

Jeugd en Onderwijs: alle kansen voor kinderen en jongeren

“De jeugd heeft de toekomst!” Gemeenten gaan een veel grotere rol spelen in de
ontwikkeling van de jeugd op alle leeftijden. Daardoor ontstaat een grotere
verantwoordelijkheid bij de gemeente om breed invulling te geven aan het jeugdbeleid.
De dossiers waar het hierbij om gaat zijn:




de ontwikkelingen in het onderwijs
de kindercentra
de jeugdzorg

De PvdA-Bedum vindt dat bij de uitwerking van deze dossiers kinderen en jongeren alle
kansen moeten krijgen zich te ontwikkelen en mee te doen aan de samenleving. Het
doorbreekt het automatisme dat opeenvolgende generaties steeds opnieuw in dezelfde
maatschappelijke posities blijven steken.
De PvdA-Bedum staat dan ook voor toegankelijk en betaalbaar onderwijs van hoog
kwalitatief niveau. Als een minimuminkomen volwaardige deelname in de weg staat, moet
wat ons betreft gebruik gemaakt kunnen worden van een goed sociaal vangnet.
Daarnaast blijft de overheid eindverantwoordelijk: zij garandeert de kwaliteit en
toegankelijkheid van al het onderwijs. Bovendien draagt zij zorg voor de samenhang
tussen jeugdbeleid en Passend Onderwijs.
De PvdA-Bedum is voorstander van een verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering in de voor- en vroegschoolse educatie. Achterstanden bij jonge kinderen
kunnen op die manier tijdig worden opgemerkt en verholpen. Daarnaast willen we alle
mogelijke middelen inzetten om schooluitval te voorkomen en er voor te zorgen dat
jongeren hun opleiding afsluiten met een diploma. Het biedt hen een goed perspectief op
de arbeidsmarkt en het vergroot hun gevoel van eigenwaarde. Het zogeheten
‘Waddenmodel’ vormt wat ons betreft een belangrijke benadering om jongeren te helpen
aan een startkwalificatie.

4

De PvdA-Bedum hangt de brede scholengedachte aan, een gedachte die staat voor
geïntegreerde kindvoorzieningen waarbij verschillende organisaties bestuurlijk en
administratief samenwerken. Deze samenwerking functioneert in onze gemeente op dit
moment naar tevredenheid: de basisscholen werken samen met de plaatselijke
kinderopvangorganisatie, de muziekschool en met sportverenigingen.
Waar mogelijk stimuleren wij het om ook andere partijen bij deze vorm van
kindvoorziening te betrekken. De kwaliteit van onderwijs en ontwikkeling van het kind
moet bij dit proces steeds voorop staan.

1.3

Jeugdbeleid

Onze kinderen zijn het kapitaal van de toekomst. De PvdA-Bedum vindt het dan ook
belangrijk dat schoolgaande kinderen verzekerd zijn van een veilige en ontwikkelrijke
omgeving die ze een stevige basis biedt. Als kinderen problemen hebben met hun
ontwikkeling of een problematische thuissituatie kennen, moeten zij ondersteund worden.
De Centra voor Jeugd en Gezin vormen dan het eerste aanspreekpunt. Zij dragen er zorg
voor dat deze kinderen een passende vorm van hulp geboden wordt.
De PvdA-Bedum staat voor een jeugdbeleid dat gericht is op het voorkomen van
problemen. Dat kan door het versterken en het verbinden van de verschillende elementen
van het leefmilieu van kinderen: het gezin, de school, het kindercentrum en/of de
sportvereniging. Daar waar preventie onvoldoende ondersteuning biedt aan de jeugdige
moet – zonder bureaucratische rompslomp – meer intensieve zorg geboden worden
volgens het principe zo kort als mogelijk en zolang als nodig, een principe dat in deze
context ook bij de toekomstige transitie van de Jeugdzorg en het Passend Onderwijs een
belangrijk uitgangspunt moet zijn.
Als jongeren van school komen moet alles op alles worden gezet om ze aan het werk te
krijgen. Gelijke kansen zijn voor de PvdA-Bedum de basis voor een volwaardig bestaan.
Juist nu, in een tijd waarin economische crisis heerst, is bestrijding van jeugdwerkloosheid
een van onze topprioriteiten. Jeugdhulpverlening, scholen en de gemeente kunnen daarbij
helpen door problemen te voorkomen of ze in een zo vroeg mogelijk stadium te
signaleren. Jongeren die al vroeg in de knel komen, moeten geholpen worden om hun
leven weer op de rails te krijgen. Het is daarbij van belang dat speciaal daarvoor opgeleide
coaches de ruimte krijgen om (tijdelijk) gezinnen te ondersteunen.
De PvdA-Bedum vindt dat overlast door jongeren zoveel mogelijk moet worden
voorkomen. De factoren die bij die overlast een rol spelen – zoals het gebruik van alcohol
– moeten gesignaleerd en vervolgens bestreden worden.
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Bijvoorbeeld door het inzetten van een Jongeren Opvang Team (JOT). Zij coördineren en
mobiliseren de netwerken van jongeren met probleemgedrag waardoor verder afglijden
voorkomen kan worden. Verder hechten wij eraan dat de leeftijdsgrens voor
alcoholgebruik streng gehandhaafd wordt. Ondernemers, verenigingen en
jongerenwerkers zijn hiervoor de eerst verantwoordelijken, maar natuurlijk vervullen ook
ouders een belangrijke rol op dit punt.
De PvdA-Bedum vindt dat de jongeren in onze gemeente meer betrokken moeten worden
bij de politiek. Zo wordt hun stem beter gehoord en wordt er tevens gewerkt aan de
toekomst van onze lokale democratie.
Tot slot is de PvdA-Bedum van mening dat het jeugdbeleid in de gemeente Bedum op alle
genoemde facetten integraal moet worden uitgewerkt en in regionaal verband vorm
gegeven moet worden. Voor het bepalen van de richting van het beleid en de uitvoering
daarvan, moet er sprake zijn van afstemming met belangrijke spelers in het veld, zoals
onderwijs, jongerenwerk en de jeugdhulpverlening.

1.4

Veiligheid

Een risicovrije samenleving bestaat niet. Dat geldt ook voor inwoners van de gemeente
Bedum. Dat betekent niet dat de overheid achterover kan leunen. Je veilig voelen in de
eigen woonomgeving is immers belangrijk. De PvdA-Bedum vindt dat in de gemeente
Bedum kinderen vrij buiten moeten kunnen spelen en dat inwoners met een gerust hart ‘s
avonds over straat moeten kunnen gaan.
De inwoners van de gemeente Bedum geven om het jaar aan op welke plekken zij zich in
de gemeente niet veilig voelen en wat daarvan de reden is. Deze uitkomsten worden
gebundeld in de Bedumer veiligheidsmonitor. Daarnaast verstrekt de politie gegevens over
gepleegde criminaliteit binnen de verschillende dorpen in de gemeente Bedum. Het
gemeentebestuur van Bedum ontvangt alle hiervoor genoemde informatie.
De PvdA-Bedum wil dat de gemeente op het gebied van de veiligheid actiever gaat sturen.
Dit kan door de uitkomsten van de Bedumer veiligheidsmonitor en gegevens van politie te
verwerken in een veiligheidsplan. In dit plan moet beschreven worden wat de gemeente
Bedum – in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie – concreet doet om
veiligheidsproblemen binnen de gemeente Bedum het hoofd te bieden.
Wij willen geen nieuwe beleidsnotitie, maar een veiligheidsuitvoeringsplan dat actief
inspeelt op de bestaande situatie en problematiek. Slachtoffers van overlast en
criminaliteit onder inwoners en ondernemers in de gemeente Bedum kunnen hiermee op
de steun van de lokale overheid rekenen.
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De politie staat voor een reorganisatie. De inwoners van Bedum moeten daar geen hinder
van ondervinden. Zo moeten de politiepolitiepost in het gemeentehuis en de lokale politieagenten ongewijzigd beschikbaar en bereikbaar blijven voor al onze inwoners. Zaken als
meldingen, advies en het opnemen van aangiften kunnen op die manier gewoon doorgang
blijven vinden.
De brandweerorganisatie is regionaal gaan opereren. Deze ontwikkeling mag niet ten
koste gaan van de huidige brandweerkazerne en het materieel dat nu beschikbaar is. Onze
inwoners moeten kunnen vertrouwen op een brandweerkorps dat snel ter plaatse is. De
PvdA-Bedum komt daarbij op voor onze brandweervrijwilligers. Zij hebben een enorm
belangrijke taak en daar moeten we zuinig op zijn. Voorkomen moet worden dat het
brandweerkorps van Bedum volledig uitgerust wordt met beroepskrachten; een dergelijk
korps is voor de gemeente Bedum en haar inwoners onbetaalbaar.

1.5

Internationale solidariteit

Iedereen is burger van de eigen gemeente of het eigen dorp. Of dit nu Noordwolde, Zuidwolde, Onderdendam of Bedum is. Maar daarnaast zijn we ook allemaal wereldburger.
Voor de PvdA-Bedum maakt dit gegeven dat verantwoordelijk burgerschap en solidariteit
niet stopt bij de gemeentegrenzen. Wij vinden dan ook dat de gemeente Bedum actief
vorm moet geven aan internationaal beleid, waarbij solidariteit en sociale rechtvaardigheid
hoog in het vaandel dient te staan.
Verder denken wij dat samenwerking met andere gemeenten een win-win-situatie creëert.
Dat geldt zowel voor plaatsen dichtbij als ver weg. Kruisbestuivingen van de ervaringen en
leermomenten van lokale besturen beschouwen wij als bijzonder waardevol. Wij vinden
daarom dat onze historische banden met partnergemeenten Zbaszynek in Polen en het
Amt Peitz moeten blijven bestaan, óók na een eventuele bestuurlijke herindeling. Met
name de opgebouwde vriendschapsbanden tussen de scholen en verenigingen dienen wat
ons betreft in stand gehouden te worden. Deze vriendschapsbanden maken het voor veel
jonge inwoners van de drie gemeenten mogelijk om met elkaar in contact te komen.
Daarnaast is het van groot belang dat inwoners van onze Duitse en Poolse partnergemeenten jaarlijks de herdenking van de oorlog- en geweldslachtoffers bijwonen.
Daarmee wordt een sterk signaal van verzoening en samenwerking afgegeven.

1.6

Toerisme en recreatie

Onze gemeente kent vele mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Onderzoek heeft dat
uitgewezen en alle mogelijkheden en voorzieningen hieromtrent zijn ook in kaart gebracht.
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Vooral vanwege een geringe algemene bekendheid met dit onderwerp worden deze
mogelijkheden echter maar ten dele benut.
De PvdA-Bedum wil daar verandering in aanbrengen. In de eerste plaats door
ondernemers te ondersteunen die actief zijn in deze sector, maar ook door samenwerking
te zoeken met andere gemeenten; de toerist ziet immers geen gemeentegrenzen maar
weet wel dat er een groot gebied in de noordelijke rand van de provincie ligt. De toeristen
die de stad Groningen bezoeken moeten zo worden ‘verleid’ om via de gemeente Bedum
het noordelijk deel van de provincie te onderzoeken en te bezoeken.
Behalve het gunstige effect hiervan op de economie in het algemeen en de
werkgelegenheid in het bijzonder, draagt het ook bij aan de levendigheid in onze
gemeente. Bovendien geeft recreatie en toerisme een extra impuls aan diverse culturele,
artistieke en sportieve gebeurtenissen en activiteiten.
De PvdA-Bedum vindt het verder belangrijk dat in verschillende centra informatiepunten
voor toeristen aanwezig zijn en dat de toegankelijkheid via internet middels smart phones
optimaal is. Op die manier is het mogelijk om online wandel-, fiets- en kanoroutes online
op te vragen, evenals informatie over horeca, hotels, kunst en culturele activiteiten.

II. WONEN
2.1

Goed wonen voor iedereen

Goed en betaalbaar wonen is voor de PvdA-Bedum altijd een belangrijk streven. In de
huidige tijd vraagt dat des te meer aandacht omdat het wonen in onze gemeente wordt
beïnvloed door een aantal factoren die er voorheen niet of minder waren.
De invloed van de recessie op het besteedbaar inkomen is duidelijk voelbaar. Zo is voor
veel gezinnen huisvesting een kostbare zaak geworden. Maar ondanks het tegenzittende
economisch tij, wil de PvdA-Bedum dat betaalbaar en energiezuinig wonen mogelijk blijft,
zowel voor huurders als voor starters op de woningmarkt.
Aangezien onze gemeente op de grens van krimpgebieden ligt, wil de PvdA-Bedum zich
sterk maken om mensen die niet stedelijk willen wonen goed te huisvesten in een
woongebied met ruime voorzieningen. Mede dankzij de gunstige ligging ten opzichte van
de stad Groningen, heeft onze gemeente zich op dat punt altijd weten te onderscheiden
en dat willen we graag behouden.
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Voorts wil de PvdA-Bedum dat woningbezitters de gevolgen van de aardbevingen voldoende gecompenseerd krijgen door de NAM. Dat betekent uiteraard herstel van schade,
maar ook compensatie voor waardevermindering. Daarnaast moet de mogelijkheid
geboden worden de getroffen woningen te verkopen aan de NAM en deze vervolgens
‘terug te huren’. Uitvoering van deze regelingen mag niet gefrustreerd worden door zich
jarenlang voortslepende procedures.
Woongebieden zoals Ter Laan moeten zorgvuldig verder worden ontwikkeld, waarbij
ruimte gegeven moet worden aan eventuele alternatieve woonvormen. Verder vinden we
dat in Bedum de Almastraat, de gasfabrieklocatie en het gebied aan de Noordwolderweg –
op de plek waar voorheen een houthandel was gevestigd – zo spoedig mogelijk moet
worden bebouwd; jarenlange braakligging dient voorkomen te worden. We stellen in dit
verband inbreiding boven uitbreiding.
Om kort te gaan vindt de PvdA-Bedum het belangrijk dat:




iedereen op redelijke termijn een betaalbare woning kan krijgen
er voldoende aanwas is van nieuwe woningen, met name voor starters
dat starters voldoende mogelijkheden krijgen om hun woning te financieren

Verder zijn we voor matige leges en voor invloed van bewoners op de indeling en
afwerking van hun woning.
De PvdA-Bedum wil de saamhorigheid van wijken en buurten mede vergroten door de
bewoners de mogelijkheid te bieden zelf bij te dragen aan de inrichting en het onderhoud
van hun naaste woonomgeving. Hiervoor willen we bijvoorbeeld wijkbudgetten als
instrument inzetten

2.2

Veilig verkeer en toegankelijk openbaar vervoer

In onze gemeente zijn al veel veiligheidsvoorzieningen op verkeersgebied doorgevoerd en
de PvdA-Bedum wil dat wat er rest goed wordt opgelost. Zo dient bij de ontwikkeling van
de centrumplannen van Bedum ook de verkeersafwikkeling in dit gebied opnieuw bezien
te worden.
In haar vorige verkiezingsprogramma maakte de PvdA-Bedum zich nog sterk voor een
goede oost-westverbinding die minimaal van Bedum naar de Eemshavenweg zou moeten
lopen. Inmiddels is er zekerheid dat deze verbinding de komende periode inderdaad
gerealiseerd zal worden. Hiermee wordt het centrum van Bedum sterk ontlast van
vrachtverkeer en kan de Wilhelminalaan worden afgerond tot een volledige 30 km weg.
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Door aanpassing van de rondweg om Groningen zal de komende periode het doorgaand
verkeer door Zuidwolde sterk afnemen wat de veiligheid ten goede komt.
Nu de voorzieningen zoveel beter zijn, wil de PvdA-Bedum vanuit het oogpunt van de
verkeersveiligheid en de volksgezondheid het fietsen naar en van de stad stimuleren.
De PvdA-Bedum wil dat meer mensen gebruik maken en kunnen maken van het openbaar
vervoer, ondanks de beperkende bezuinigingen waaraan deze sector de laatste jaren
onderhevig is geweest. We willen deze wens gestalte geven door de prijs aanvaardbaar te
houden en door logische aansluitingen tot stand te brengen, bijvoorbeeld in de avonduren
voor het treintraject Groningen CS – Bedum.
Omdat veel mensen uit onze gemeente werkzaam zijn op bedrijventerreinen in de stad
Groningen, zouden bestaande buslijnen moeten kunnen aansluiten op het openbaar
vervoer naar dergelijke locaties. Met deze maatregel zou het woon-werkverkeer per auto
sterk kunnen worden teruggebracht. Bovendien genereert het positieve effecten voor het
milieu, de kosten en de verkeersveiligheid.
Daarnaast wil de PvdA-Bedum dat er slimme plannen worden ontwikkeld waarmee
woonwijken buiten het centrum toch goed bereikbaar zijn voor het openbaar vervoer.
Bijvoorbeeld door het inzetten van belbusjes en het realiseren van goede fietsstallingen.
De verkeersafwikkeling in Onderdendam blijft voor de PvdA-Bedum een bron van zorg.
Onze voorkeur gaat uit naar een rondweg zoals die bij Middelstum is gerealiseerd en zoals
die bij Winsum op stapel staat. Een noordelijke oost-westverbinding is met een rondweg
om Onderdendam compleet en geeft het dorp rust en veiligheid.

2.3

Een vitaal platteland

Steeds meer voorzieningen op het platteland dreigen te verdwijnen. Met meer werkgelegenheid, toegankelijke voorzieningen, een hoogwaardig centrum en kwalitatief goede
woningen, proberen we dit tegen te gaan. Bovendien gaat de PvdA-Bedum de komende
periode scherp letten op mogelijkheden die een versterking kunnen betekenen tussen het
platteland en de stad Groningen.
De PvdA-Bedum vindt het belangrijk dat bouw- en herstructureringsprojecten worden
afgestemd op de toekomstige bevolkingssamenstelling. Zo moet het mogelijk blijven dat
ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen in speciaal voor dat doel gebouwde wooneenheden. Directe afstemming met woningbouwstichting Wierden en Borgen is daarbij
nodig.
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De PvdA-Bedum heeft er actief aan bijgedragen om de schakelfunctie van Bedum te
versterken door mee te werken en in te stemmen met het huidige ontwerp centrumplan.
Wij gaan er op toezien dat de realisatiefase aan De Vlijt zo spoedig mogelijk start en
verder wordt uitgewerkt.
Verder vinden wij het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de behoefte van lokale
ondernemers bij de verdere ontwikkeling van bedrijfsterreinen, ook met de bedoeling om
werkgelegenheid vast te houden en waar mogelijk te vergroten.
Landbouw neemt in onze gemeente een belangrijke plaats in. De PvdA-Bedum streeft naar
een vitale en duurzame landbouw en zet in op behoud van het karakteristieke Groningse
cultuurlandschap. Leegstand op het platteland moet worden voorkomen. Daarom vindt de
PvdA-Bedum dat kleinschalige bedrijvigheid moet worden gestimuleerd om te voorkomen
dat (leegstaande) boerderijen in verval raken. Het rekenkameronderzoek (najaar 2013)
naar de recreatieve en toeristische mogelijkheden binnen de gemeente Bedum zou daar
actief aan bij kunnen dragen.

2.4

Milieu.

Binnen het hoofdthema milieu, onderscheidt de PvdA-Bedum drie subthema’s: energie,
duurzaamheid en natuur. Wij streven naar een verdere vergroening van energieopwekking, waarbij we de toepassing van wind- en zonne-energie belangrijk vinden.
Verder willen we door middel van voorlichting de consument (meer) bewust maken van
het steeds verder toenemende energieverbruik. Op die manier hopen we ons ideaal van
een klimaatneutraal niveau van energievoorziening te bereiken.
De PvdA-Bedum wil dat de toepassingsmogelijkheden van warmtepompen en aardwarmte
in woningen nader onderzocht worden. We zijn voor een progressief energietarief waarbij
een lager energieverbruik leidt tot lagere tarieven voor gas en stroom. Op die manier
willen we het principe van de vervuiler betaalt veranderen naar de ontlaster wordt
beloond. Nog meer dan nu denken we daarmee de bereidheid van consumenten te
stimuleren om energiebeperkende maatregelen door te voeren.
Verder is de PvdA-Bedum voorstander van alternatieve straatverlichting waarbij niet alleen
wordt gelet op laag energieverbruik en dimmen van de hoeveelheid licht, maar ook op het
handhaven van duisternis op plaatsen waar dat sociaal verantwoord is.
De PvdA-Bedum wil dat hergebruik van grondstoffen wordt aangemoedigd. Dat betekent
dat de scheiding van afval zoals die momenteel al wordt toegepast, nog verder mag
worden doorgevoerd. Zo zouden uit de riolering fosfaten en andere herbruikbare
grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.
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In dit verband willen we ook een verdere doorvoering van het scheiden van hemelwater
en afvalwater. Hiermee kan voorkomen worden dat schoon water in zuiveringsinstallaties
terechtkomt, waar het veel onnodige capaciteit en energie vraagt.
De PvdA-Bedum wil dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met onze eeuwenoude
archeologische en cultuurhistorische schatten. Niet alleen omdat deze in zichzelf van grote
waarde zijn, maar ook omdat we onze eeuwenoude geschiedenis willen kunnen blijven
doorgeven aan volgende generaties. De PvdA-Bedum wil binnen deze context dat er
voldoende geld beschikbaar komt om bevingschade te herstellen.

2.5

Volksgezondheid

De PvdA-Bedum wil goede zorg die voor iedereen bereikbaar is. Goede zorg betekent voor
ons niet alleen een hoog niveau op het gebied van kennis en techniek, maar ook op het
vlak van de intermenselijkheid: er moet voldoende ruimte zijn voor persoonlijk contact en
individueel maatwerk. Een ruime keus aan zorgaanbieders die juist deze kernwaarden in
praktijk brengen, is daarbij van belang. Daarnaast is het gewenst om meer specialist
verpleegkundigen in te zetten.
Verder willen we dat er meer mogelijkheden en middelen komen om de uitvoering van
de zorg te monitoren op klantgerichtheid en doelmatigheid. Ook willen we ondersteuning
bieden aan mantelzorgers, met name door het organiseren van bijeenkomsten voor
lotgenoten, zoals het Alzheimercafé, maar ook door het geven van voorlichting en het
toegankelijk maken van informatie via verschillende media – gemeentewebsite, folders,
brochures.
Door een toename van de gemiddelde levensduur en een afname van het geboortecijfer,
vergrijst de Nederlandse bevolking. PvdA-Bedum vindt het noodzakelijk dat er adequaat
op deze demografische trend wordt ingespeeld.
Ondersteuning van de mobiliteit en zelfstandigheid moet daarbij de inzet zijn, evenals
maatregelen die de eenzaamheid onder ouderen terugdringen. Zorg op maat en passende
huisvesting – bij voorkeur in de eigen woning – kunnen wat ons betreft hieraan een
belangrijke bijdrage leveren.
Om het niveau van de volksgezondheid zo hoog mogelijk te houden en de kosten voor de
gezondheidszorg op een aanvaardbaar peil te houden, vinden wij dat voorkomen beter is
dan genezen. Wij stimuleren dan ook een gezonde levensstijl die staat voor voldoende
beweging en een matig en evenwichtig voedingspatroon. Wij ondersteunen programma’s
die het gebruik van alcohol en tabak ontmoedigen, met name door jongeren. Onze
opvattingen over sport en milieu sluiten hierop aan.
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III. SOCIAAL
3.1

Werk en inkomen.

De PvdA-Bedum vindt dat alle mensen de kans moeten krijgen om als volwaardige burgers
te participeren in onze samenleving. Het hebben van een baan is daarbij essentieel: het
genereert economische zelfstandigheid, het verruimt de sociale context en het vergroot de
eigenwaarde. Een reguliere baan heeft in dit verband de voorkeur. Wanneer dat niet
mogelijk blijkt, moet er naar alternatieven gekeken worden. Het uitgangspunt daarbij
moet steeds zijn dat ieder individu de kans krijgt naar vermogen zijn of haar bijdrage te
leveren aan de samenleving.
De belangrijkste motor voor het creëren van banen is het versterken van de economie. Dit
houdt niet op bij de gemeentegrenzen; regionale samenwerking is hiervoor noodzakelijk.
De PvdA-Bedum pleit voor nauw overleg met de NAM om ondernemers uit de regio zoveel
mogelijk een rol te geven in bevingsbestendig bouwen en schadeherstel. Hierdoor wordt
werkgelegenheid gecreëerd en behouden.
Verder moeten regels van aanbestedingen zodanig worden geformuleerd dat het voor
lokale ondernemers aantrekkelijk wordt om in te schrijven op aanbestedingen met sociale
contractvoorwaarden. Op die manier leveren werkgevers een maatschappelijke bijdrage
aan de verbetering van kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt.
In het algemeen verwachten we van werkgevers dat ze werknemers in dienst nemen
tegen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.
Startende en zittende zzp’ers moeten worden ondersteund. Bijvoorbeeld door hen de
moge-lijkheid te bieden mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten. Een andere manier
van ondersteuning is het verlenen van schuldhulp, zonder de verplichting tot
bedrijfsbeëindiging. Wij vinden dat zzp’ers – net als ieder ander werkend individu – recht
heeft op goede arbeids-omstandigheden en fatsoenlijke lonen.
De PvdA-Bedum wil ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een optimale
kans bieden op een baan. Dat kan bijvoorbeeld door het aantrekkelijk maken voor werkgevers om deze mensen in dienst nemen. Een geschikt middel daarvoor is het ‘ontzorgen’
van de werkgever: het (volledig) uit handen nemen van de begeleiding en administratie
van de in dienst tredende werknemer. Bij de inzet van dergelijke reïntegratiemiddelen –
die schaars zijn – moet er extra aandacht zijn voor jongeren en ouderen; zij zijn het meest
kwetsbaar op de arbeidsmarkt.
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De PvdA-Bedum blijft beschutte werkplekken bieden voor mensen die hier op zijn
aangewezen. Wij vinden dan ook dat moet worden onderzocht welke mogelijkheden
beschikbaar zijn. Gedacht kan worden aan verschillende vormen van samenwerking met
zorginstellingen. Daarnaast kiezen wij ervoor om medewerkers van de Sociale Werkvoorziening zoveel mogelijk in dienstverband bij werkgevers onder te brengen,
bijvoorbeeld in de vorm van detachering.
De PvdA-Bedum ondersteunt de omvorming van WSW en Wajong naar de Participatiewet,
met de nodige aandacht voor de groep kwetsbare mensen die onder deze wet- en
regelgeving vallen; de beschikbare middelen moeten voor hen worden gebruikt.
Ook de overheveling van andere taken naar de gemeente – jeugd en AWBZ (naar WMO) –
moet zoveel mogelijk in een samenhangend, sociaal beleid worden ontwikkeld. Jeugd,
zorg, participatie en werk zijn de onderwerpen die deel zouden moeten uitmaken van dit
beleid. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de kracht en inzet van maatschappelijke
organisaties, met als bijkomend voordeel een vergroting van het draagvlak. Omdat de
financiële middelen beperkt zijn kan de uitvoering het best in samenwerking met
meerdere gemeenten plaatsvinden.

3.2

Een sociaal vangnet

Ondanks alle inspanningen, goede wil en hulp, gebeurt het toch nog regelmatig dat
mensen geen betaalde baan kunnen vinden. Voor die groep moet er een vangnet zijn
zodat ook voor hen een fatsoenlijk bestaan gegarandeerd is. Een bijstandsuitkering biedt
in dit verband financiële zekerheid en moet wat de PvdA-Bedum betreft op het huidige
niveau gehandhaafd blijven.
In sommige gevallen is er meer aan de hand dan alleen het ontbreken van een betaalde
baan. Zo kunnen er ook schulden zijn waardoor een bijstandsuitkering niet meer
toereikend is om het dagelijkse bestedingspatroon op peil te houden. De PvdA wil daarom
dat er een effectieve en voldoende vorm van schuldhulpverlening wordt ingericht. Op die
manier kunnen mensen die in de problemen zijn geraakt er weer bovenop komen.
Bovendien kan er verergering van de situatie – sociaal isolement, dakloosheid, explosieve
gezinssituatie – mee voorkomen worden.
Verder wil de PvdA-Bedum dat de (sociale) voorzieningen zo worden georganiseerd dat
voedselbanken niet meer nodig zijn. Maar zolang die (ideaal)situatie nog niet bereikt is,
kunnen deze onverkort op onze steun rekenen.
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3.3

Sport

Sport neemt in de gemeente Bedum een prominente plaats in. Jong en oud begeven zich
regelmatig met veel plezier naar veld, hal of centrum om conditie te stalen en spieren te
kweken. PvdA-Bedum juicht die activiteit van de gemeentebevolking van harte toe.
Niet alleen omdat het de gezondheid bevordert, maar ook omdat het de sociale cohesie
en de maatschappelijke activiteit stimuleert.
Wij vinden het dan ook van groot belang dat het rijke aanbod van bestaande sportfaciliteiten op het huidige niveau gehandhaafd blijft en waar mogelijk versterkt wordt. Vanuit
ons socialistisch gedachtegoed hechten we er daarbij sterk aan dat alle sport- en
bewegings-mogelijkheden voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht inkomen, leeftijd en
of achter-grond.
De breedtesport verdient wat ons betreft absolute prioriteit, zonder het belang van
topsport uit het oog te verliezen; juist de gevarieerdheid van het bestaande aanbod biedt
in onze optiek uitstekende mogelijkheden voor talentvolle sporters om zich verder te
ontwikkelen. Wij zijn dan ook van mening dat er niet getornd mag worden aan de
belangrijke rol die sportverenigingen vervullen.
Tegelijkertijd willen wij ons inzetten voor allerlei vormen van individuele sportbeoefening,
welke de laatste jaren een sterk stijgende trend vertoont.
Verder wil de PvdA Bedum dat de buurt-/sportcoach (voorheen combinatiefunctionaris)
blijft bestaan. Voorwaarde is dan wel dat er voldoende financiële middelen beschikbaar
zijn.
Daarnaast willen we een onderzoek dat de mogelijkheden in kaart moet brengen voor
een zogeheten Sportcentrum Bedum, een overkoepelend orgaan dat het beheer zou
moeten voeren over alle accommodaties op sportcomplex De Beemden. De verwachting
is dat een dergelijk orgaan kostenbesparingen tot stand kan brengen door een efficiëntere
inzet van het personeel en efficiënter onderhoud. Bovendien zouden er meer inkomsten
gegenereerd kunnen worden door bijvoorbeeld aantrekkelijke sportarrangementen samen
te stellen die kansen bieden voor een optimale bezettingsgraad van (vooral) sporthal en
tennisbanen.
Tot slot onderschrijft de PvdA-Bedum inhoud en doelstellingen van de in 2013 vastgestelde Sport- en beweegnota 2013-2019. In dat kader willen we graag dat er ruime
aandacht wordt besteed aan de bestrijding van overgewicht onder de bevolking.
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3.4

Kunst en cultuur

In de gemeente Bedum wonen veel kunstenaars, creatieve mensen en mensen die van
kunst en cultuur genieten. Professionals, amateurs, muziekverenigingen, muziekschool,
bibliotheek, culturele verenigingen en veel andere organisaties dragen bij aan het culturele
klimaat in onze gemeente.
Cultuur draagt ook bij aan emancipatie, ontwikkeling en participatie van mensen. De
PvdA-Bedum wil dat gestimuleerd wordt dat dit zich verder kan ontwikkelen onder andere
door het steunen van initiatieven op dit terrein.
In ieder geval wil de PvdA-Bedum zich sterk maken voor het in stand houden van de bestaande voorzieningen. Ook allerlei publieksuitingen zoals tentoonstellingen, exposities,
concerten, monumentendagen en Mooi Bedum, moeten wat ons betreft een enthousiast
podium houden.
Daarnaast wil de PvdA-Bedum dat leegstaande gebouwen gebruikt kunnen worden voor
beeldend kunstenaars. Daarmee wordt het cultureel klimaat versterkt, anti-kraak
bevorderd en verloedering voorkomen.
Ook wil de PvdA-Bedum dat jonge mensen vroeg in aanraking komen met diverse vormen
van cultuur. Via het basisonderwijs kan dit gestimuleerd worden door met leerlingen
bijvoorbeeld regelmatig voorstellingen bij te wonen of musea te bezoeken.
Een andere manier om kunst en cultuur over de schooldrempel te brengen, is het
incidenteel lesgeven/informeren door kunstenaars op basisscholen.

“EEN SOCIALE EN LEEFBARE GEMEENTE”
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Kies op 19 maart voor een partij waar je op 20 maart ook nog wat aan hebt.

www.bedum.pvda.nl
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