PvdA verkiezingsprogramma gemeente Bedum 2010-2014

ONDERDENDAM, NOORDWOLDE, ZUIDWOLDE, BEDUM

Nu het er écht op aankomt

Inleiding
De Partij van de Arbeid is bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in Bedum voor het
eerst als de grootste partij uit de bus gekomen. Wij zijn de afgelopen periode op
verantwoorde wijze met uw vertrouwen omgegaan. In de eerste plaats door met het CDA
en de ChristenUnie een stabiel college te bouwen op basis van een solide
bestuursprogramma.
Daarmee is de basis gelegd voor voortzetting van het beleid waar de PvdA al jarenlang
een prominent stempel op drukt. Dit beleid kenmerkt zich door behoud en uitbreiding van
het hoge niveau van voorzieningen op het gebied van sport, welzijn, cultuur en zorg.
Door ondersteuning van de lokale economie in de vorm van gestage uitbreiding van het
bedrijventerrein Boterdiep. Door woningbouw voor iedereen, waar het kan in het
dorpscentrum en waar nodig door uitbreiding in Ter Laan. Door stap voor stap te werken
aan een aantrekkelijk centrum van Bedum voor wonen, winkelen en diensten. Door
jaarlijks via grote en kleine ingrepen de kwaliteit van de openbare ruimte in alle dorpen te
verbeteren. En door dat alles te combineren met bescheiden gemeentelijke belastingen en
tarieven.
Voor de volgende verkiezingen doen wij u dan ook geen grote beloften, maar vragen wij
u om uw stem te geven aan de partij die er gedurende een lange reeks van jaren aan heeft
bijgedragen dat de gemeente Bedum is geworden tot wat het nu is: Een gemeente waar
het goed wonen werken en recreëren is.
Door de economische crisis staat ook de begroting van de gemeente Bedum de komende
jaren onder druk. We zullen dan ook alle zeilen moeten bijzetten om onze voorzieningen
in stand te houden en onze ambities moeten beperken. De Partij van de Arbeid beheert in
het college van Burgemeester en Wethouders al jaren de portefeuille financiën. Die is
daarmee in vertrouwde handen. Waar om ons heen gemeenten bij het eerst zuchtje
tegenwind al in de problemen geraken is onze begroting nog steeds sluitend. Dat is een

goede uitgangspositie om de crisis het hoofd te bieden.
Alle reden om ook voor de volgende bestuursperiode een sterke Partij van de Arbeid in
het zadel te houden.
Wie wil kan op ons rekenen, maar we rekenen ook op u!

I. SAMENLEVEN
I.1 Moderne democratie en goed bestuur
De PvdA-Bedum gelooft in de 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, past niet dat hij een keer 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 moeten mee kunnen praten met
ingrijpende ontwikkelingen. De inwoners van Onderdendam, Noordwolde, Zuidwolde en
Bedum moeten daarnaast een beroep kunnen doen op gemeentelijke faciliteiten om
initiatieven te kunnen nemen die gericht zijn op het versterken van de leefbaarheid.
Betrouwbaar bestuur en goede dienstverlening zijn zaken waar de mensen op kunnen
rekenen bij de PvdA-Bedum. Bestuurders moeten dienstbaar door het leven gaan en de
excessen in de (semi) publieke sector moeten worden aangepakt. Het
tevredenheidonderzoek toont aan dat de inwoners van onze gemeente tevreden zijn over
hun bestuurders en ambtenaren. Wel bleek de briefafhandeling minder goed te
functioneren, dus hier moet extra aandacht aan besteed worden. De digitale
dienstverlening moet worden uitgebreid, zodat snel en flexibel gereageerd kan worden op
de wensen van de burgers.
De PvdA-Bedum kiest voor het zelfstandig blijven van onze gemeente. Samenwerking
met andere gemeenten gaan we niet uit de weg, maar dient duidelijk gericht te zijn op
verbetering van de dienstverlening of het verminderen van de kosten. De gemeente
Bedum kan dit volgens ons goed aan. Zo blijkt uit het Bestuurskrachtonderzoek dat
Bedum een degelijke en bestuurskrachtige gemeente is met een goed financieel beheer.
De belastingdruk die in Bedum nog relatief laag is, kan daardoor laag blijven.

I.2 Onderwijs: geen kind van school zonder diploma
Het onderwijs is een belangrijke motor van de emancipatie. Het doorbreekt het
automatisme dat opeenvolgende generaties alsmaar in dezelfde maatschappelijke positie
blijven steken. Met trots zien we dat tegenwoordig kleinkinderen van ongeschoolde
arbeiders topposities in onze maatschappij kunnen innemen. De PvdA-Bedum staat voor
goed, toegankelijk en betaalbaar onderwijs voor iedereen, je hele leven. Als een
minimum-inkomen volwaardige deelname in de weg staat, kan wat ons betreft de

bijzondere bijstand een goede rol vervullen. Daarnaast blijft de overheid
eindverantwoordelijk en garandeert de kwaliteit en toegankelijkheid van al het onderwijs.
De PvdA-Bedum is voorstander van de verdere professionalisering en
kwaliteitsverbetering in de voor- en vroegschoolse educatie. Achterstanden bij jonge
kinderen kunnen zo tijdig worden verholpen. Daarnaast zetten we alles op alles om er
voor te zorgen dat jongeren hun opleiding afsluiten met een diploma dat hen goede
perspectieven geeft op de arbeidsmarkt. Schooluitval moet worden voorkomen; het
‘Waddenmodel’ vormt wat ons betreft een belangrijke benadering om jongeren te helpen
aan een startkwalificatie.
De PvdA-Bedum is voorstander van brede scholen waarin verschillende voorzieningen
bestuurlijk en administratief samenwerken. Indien deze samenwerking naar tevredenheid
functioneert streven wij ernaar om meerdere voorzieningen onder één dak te huisvesten.
Hiermee moet het mogelijk zijn om ook bij dalende leerlingenaantallen, het onderwijs in
Zuidwolde, Onderdendam en Bedum op een hoog niveau te houden; kwaliteit moet bij dit
proces voorop staan.

I.3 Jongeren
Onze kinderen zijn het kapitaal van de toekomst. Zolang kinderen naar school gaan
moeten ze verzekerd zijn van een beschermde, liefdevolle omgeving die ze een stevige
basis biedt voor een goede toekomst. 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 waardig bestaan. Juist in tijden van economische crisis is bestrijding van
de jeugdwerkloosheid een topprioriteit.
Jeugdhulpverlening, scholen en gemeenten moeten problemen vroegtijdig signaleren en
voorkomen. Jongeren die soms op jonge leeftijd in de knel komen, worden geholpen om
hun leven op de rails te krijgen. Gezinscoaches moeten de ruimte hebben om gezinnen
waarnodig te kunnen ondersteunen. De PvdA-Bedum vindt dat overlast door een kleine
groep van jongeren moet worden voorkomen en als het nodig is worden aangepakt. Te
vaak is er sprake van alcoholmisbruik bij deze overlast, vandaar dat het verstrekken van
alcohol aan jongeren moet worden aangepakt. Het jongerenopvang-team speelt hierbij
een belangrijke rol: een goed gecoördineerd netwerk rondom jongeren met
probleemgedrag maakt dat verder afglijden kan worden verhinderd.
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 tevens gewerkt aan de
toekomst van onze lokale democratie. Het door stichting Welzijn gedragen initiatief
‘jongeren&politiek in Bedum’ verdient derhalve onze steun.

I.4 We zorgen voor veiligheid
Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Zodat kinderen veilig buiten kunnen spelen en
niemand ’s avond binnen hoeft te blijven uit angst voor overlast of criminaliteit. Je veilig

voelen is een basisbehoefte. En hoewel een risicovrije samenleving niet bestaat kan de
gemeente wel veel doen om te zorgen voor veiligheid én een veilig gevoel. Gelukkig
blijkt uit onderzoek dat Bedum een veilige gemeente is, die weinig overlast kent. Maar
het verleden leert dat de gemeente serieus in moet gaan op elke aantasting hiervan. Het
integraal veiligheidsbeleid kan hierbij een belangrijke rol spelen. Uitgangspunt voor ons
is dat jong en oud samen deel uitmaken van de gemeenschap: de verschillende groepen
moeten elkaar respecteren en waarderen.
Veiligheid begint bij de aanpak van criminaliteit en asociaal gedrag, en wordt vergroot
door preventie en bestrijding van misdaad en overlast. Huiselijk geweld moet worden
aangepakt, maar ook verloedering moet worden tegengegaan. Dit kan bijvoorbeeld door
de verlichting op sommige plaatsen te verbeteren. De PvdA-Bedum zet zich deze
raadsperiode in om overlast en verloedering versneld terug te dringen. De PvdA-Bedum
neemt het op voor het slachtoffer. Geweld en intimidatie mag nooit worden beloond.

I.5 Internationale solidariteit
Iedereen is burger van de eigen gemeente, wijk of dorp, of dit nu Onderdendam,
Noordwolde, Zuidwolde of Bedum is. Maar we zijn ook allemaal wereldburger. Dat
betekent dat ook gemeenten actief vorm moeten geven aan internationaal beleid. Voor de
PvdA-Bedum staat internationale solidariteit voorop. Samenwerking met collegabestuurders in partnergemeenten is nodig om het lokaal bestuur wereldwijd te versterken.
Daarnaast moet de gemeente het goede voorbeeld geven door eerlijk aan te kopen en aan
te besteden. Gelukkig bestaan in onze gemeente al heel wat internationale contacten,
zowel van de inwoners als van groepen, instellingen en bedrijven. In dit kader vinden we
het van belang om de vriendschappelijke banden met het Poolse Zbaszynek en het Duitse
Amt Peitz verder te versterken.

II. WONEN
II.1 Goed wonen voor iedereen
Iedereen verdient een goed dak boven zijn of haar hoofd. Voor veel mensen, of het nu
starters, doorstromers of ouderen zijn, is dat onvoldoende bereikbaar. De wachttijden
voor huurhuizen zijn lang en koophuizen vaak onbetaalbaar. Dat vraagt naast
doorstroming vooral om voldoende betaalbare en kwalitatief goede (huur)woningen. We
hebben speciale aandacht voor groepen woningzoekenden die het moeilijk hebben op de
woningmarkt. Het bouwen van levensloopbestendige woningen moet worden
gestimuleerd.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat op het platteland minder inwoners komen waardoor er
in de toekomst ook minder woningen nodig zijn. Daar staat tegenover dat huishoudens
steeds kleiner worden, denk alleen al aan het stijgen van het aantal éénpersoonshuishoudens, waardoor juist weer meer woningen nodig zijn. Daarom vindt de PvdABedum dat in onze gemeente een gecontroleerde groei van het aantal woningen moet
plaats vinden. Het zal, naast de voltooiing van de wijk Ter Laan 4, voornamelijk moeten

gebeuren via zogenaamde inbrei-locaties zoals in de Almastraat is gebeurd en op het
voormalige Vogelzang terrein is ingezet.
Goed wonen is echter meer dan een dak boven je hoofd. Iedereen verdient een fijne buurt
om in te wonen. Een buurt waar men zich veilig en thuis voelt, waar kinderen op straat
kunnen spelen en waar mensen mét in plaats van naast elkaar leven. Een dergelijke buurt
ontstaat als gemeente en bewoners de handen ineen slaan. De PvdA-Bedum vindt dat de
gemeente er daarom samen met bewoners voor moet zorgen dat onze dorpen er goed uit
zien en vooral ook veilig zijn. Want prettig wonen gaat niet alleen over goede woningen
voor iedereen, maar ook over schone en prettige straten, schone lucht, goed openbaar
vervoer, fatsoenlijke voorzieningen en een buurtagent. Prettig wonen betekent ook dat we
mét elkaar samenleven in plaats van tegenover elkaar staan in onze woonomgeving. De
PvdA-Bedum steunt mensen die in de verdrukking dreigen te komen. We ondersteunen
initiatieven tegen mensen die de boel en de buurt verzieken.

II.2 Veilig verkeer en toegankelijk openbaar vervoer
Bedumers zijn veel onderweg voor hun werk, om naar school te gaan of in hun vrije tijd.
Goede (openbaar vervoer)verbindingen en goede bereikbaarheid zijn daarbij essentieel.
De PvdA-Bedum ondersteunt de aanleg van een transferium bij het station, zodat de
haltes van zowel bus als trein vlak bij elkaar liggen. Ook de plannen voor een
hoogwaardige fietsverbinding tussen Bedum en Groningen zijn belangrijk voor de
mobiliteit. PvdA-Bedum blijft zich inzetten voor een goede oost–west verbinding voor
Bedum. Minimaal zou er een verbinding moeten komen van Bedum naar de
Eemshavenweg (N46) om het intensieve vrachtverkeer zoveel mogelijk uit Onderdendam
en Bedum te weren.

II.3 Een vitaal platteland
Het landelijk gebied wordt bedreigd. Steeds meer voorzieningen op het platteland
verdwijnen. Met meer werkgelegenheid, toegankelijke voorzieningen, een hoogwaardig
centrum en kwalitatief goede woningen proberen we dit tegen te gaan. PvdA-Bedum
vindt het daarom belangrijk dat er na fase 2 van het bedrijventerrein nagedacht wordt
over het ontwikkelen van de volgende fase. Dit vooral gericht op de behoefte van de
lokale ondernemers en bedoelt om werkgelegenheid vast te houden en mogelijk te
vergroten. PvdA-Bedum vindt dat om de schakelfunctie van Bedum te versterken, de
centrumplannen voortvarend ter hand moeten worden genomen. Een vitaal platteland kan
niet zonder levendig centrum, waar de mensen winkelen, ontspannen en elkaar
ontmoeten.
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 voorkomen worden.
Daarom vindt de PvdA-Bedum dat kleinschalige bedrijvigheid moet worden gestimuleerd
om te voorkomen dat leegstaande boerderijen in verval raken.

II.4 Een groene en duurzame gemeente
De PvdA-Bedum staat voor een groene en duurzame gemeente. Groen maakt een buurt
prettiger om in te wonen, geeft kinderen de gelegenheid om te spelen en is noodzakelijk
voor het voortbestaan van vogels en dieren. Bij de uitbreiding, de inrichting en het
onderhoud van het groen in Onderdendam, Noordwolde, Zuidwolde en Bedum kunnen
bewoners prima betrokken worden. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken wordt
speciale aandacht besteed aan de waterhuishouding, zowel aan het oppervlakte water als
aan de afvoer van het hemelwater.
De gemeente speelt een belangrijke rol in duurzame, klimaat en energiesparende
maatregelen. Zij stimuleert dat toekomstige bouw en renovatie duurzaam en
klimaatvriendelijk wordt uitgevoerd. Daarnaast wil de PvdA-Bedum energiebesparende
maatregelen, zoals kiezen voor LED verlichting bij de vervanging van straatverlichting
en bij nieuwbouw.

III. Sociaal
III.1 Werk, juist nu van het grootste belang!
De Partij van de Arbeid wil zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. En wanneer
mensen tóch hun baan kwijt raken, vindt de PvdA-Bedum het van groot belang dat
mensen zo snel mogelijk aan een andere baan worden geholpen of dat ze via een
opleiding de kans krijgen om in de toekomst weer aan het werk te gaan. In de tussentijd
moeten tijdelijke werklozen kunnen rekenen op een fatsoenlijke uitkering.
Daarnaast wil de PvdA-Bedum dat de lokale economie goed gefaciliteerd wordt,
waardoor de activiteiten en dus de werkgelegenheid groeit. We willen eraan bijdragen dat
het bedrijvenpark snel ingevuld wordt en dat het centrumplan tot ontwikkeling komt.
Hierdoor ontstaan bouwactiviteiten en in vervolg daarop bedrijvigheid en
werkgelegenheid. Hetzelfde geldt voor het bouwen op de inbrei-locaties, ook dat leidt tot
meer bedrijvigheid en werk. De PvdA-Bedum wil de rol die Bedum heeft als
schakelgemeente tussen Groningen en Ommeland nadrukkelijker tot ontwikkeling
brengen.
Waar mogelijk wil de PvdA-Bedum werk aan de infrastructuur sneller tot uitvoering
brengen om zo de lokale economie te stimuleren. Daarnaast vinden we dat hierbij zoveel
als mogelijk is lokale ondernemers moeten worden betrokken om de werkgelegenheid te
vergroten. Datzelfde geldt ook voor de grote bouwprojecten: de PvdA-Bedum vindt dat
er afspraken moeten worden gemaakt over het in dienst nemen van werkzoekenden uit de
gemeente.
Om de toegang tot de arbeidsmarkt voor jonge mensen te vergroten wil de PvdA-Bedum
dat er ruime mogelijkheden voor stages worden geboden waardoor ze aantrekkelijk
worden voor werkgevers. De PvdA-Bedum wil ten slotte dat de gemeente een goed
overleg met de lokale ondernemers voert over de economische situatie in de gemeente en
in de regio.

III.2 Goede en betaalbare zorg
Steeds meer ouderen leven langer in goede gezondheid. Zij vinden het prettig om in hun
eigen huis te blijven wonen, ook als ze wat meer ondersteuning nodig hebben. Goede en
betaalbare zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Hierbij moet ook rekening
gehouden worden met toekomstige ontwikkelingen. Met het oog op de toenemende
vergrijzing en de stijging van het aantal mensen dat gebruik gaat maken van de zorg, zijn
extra investeringen nodig. De PvdA-Bedum vindt dat de menselijke maat terug moet
keren in de zorg. Dat betekent dat de zorg kleinschalig en in de buurt geleverd moet
worden, bijvoorbeeld door inzet van wijkverpleegkundigen. Daarom wil de PvdA-Bedum
dat de gemeente kiest voor zorgaanbieders die de beste hulp aanbieden en die zo dicht
mogelijk bij de mensen in de buurt georganiseerd zijn. Daarbij vinden we dat de
gemeente toezicht moet houden op de zorg, de klantgerichtheid en de doelmatigheid.
Onder ouderen is veel eenzaamheid. Daarom wil de PvdA-Bedum dat welzijnsbeleid
gericht moet zijn op het bevorderen van contact tussen de mensen in de buurt. Naast de
professionele zorginstanties zullen hulpbehoevende mensen in veel gevallen terugvallen
op de mantelzorg van familieleden, vrienden of buren. Mantelzorgers hebben een
belangrijke, maar vaak ook fysiek zware taak. Ondersteuning is daarom nodig,
bijvoorbeeld door goede informatieverstrekking of door het organiseren van
bijeenkomsten waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten zoals in het Alzheimercafe
het geval is.
Ten slotte vindt de PvdA-Bedum het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk mobiel
blijven en deel kunnen nemen aan een actief leven in de samenleving. Daarom moeten de
mogelijkheden die de WMO biedt zo goed mogelijk worden benut. De WMO adviesraad
dient hierin een belangrijke rol te vervullen.

III.3 Een sociaal vangnet voor wie dat nodig heeft
Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, dat is dé opdracht van de Partij van de Arbeid. De
PvdA-Bedum staat voor eerlijk delen en werkt aan het verkleinen van de verschillen
tussen arm en rijk. Het gaat daarbij niet alleen om een behoorlijk inkomen, maar ook om
zaken als goede zorg, huisvesting, en meedoen aan de samenleving. Door de
economische crisis is armoedebestrijding nog urgenter geworden. De beste vorm van
armoedebestrijding is werk, maar wie zijn baan verliest of niet kan werken, laten we niet
in de steek. De PvdA-Bedum zorgt voor een solide vangnet.
Hulp aan burgers die ernstige schulden hebben is een belangrijke zaak.
Schuldenproblematiek werkt vaak verlammend op het vermogen van mensen om hun
leven weer op orde te krijgen. Sociaal isolement, problemen in de gezinssituatie en
dreigende dakloosheid gaan vaak samen met schulden. Daarom wil de PvdA-Bedum
volop inzetten op schuldhulpverlening; hierbij moet niet alleen gekeken worden naar de
directe financiële narigheid, maar ook naar eventueel achterliggende sociale en
psychosociale problemen.

We willen vereenvoudiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en
heffingen voor minder draagkrachtigen en waar mogelijk inkomensafhankelijkheid bij de
tarieven voor gemeentelijke dienstverlening. De PvdA-Bedum wil duidelijke voorlichting
over wettelijke rechten zoals huurtoeslag en bijstand. Wij willen dat mensen die langer
dan drie jaar van het sociaal minimum hebben moeten rondkomen een ruimhartig
langdurigheidstoeslag krijgen. Daarnaast willen we dat scholen gaan signaleren welke
kinderen niet mee kunnen doen aan sport of andere buitenschoolse activiteiten, en deze
kinderen faciliteren vanuit een gemeentelijk fonds. Uit dit fonds moet het ook mogelijk
zijn dat kinderen uit gezinnen op sociaal minimum niveau over computer of laptop
kunnen beschikken.

III.4 Sport verbindt en daagt uit
Sport verbroedert, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor ‘teamspirit’ en
onderling respect. Door te investeren in sport en beweging, investeren we niet alleen in
de gezondheid van mensen, maar ook in het bevorderen van participatie en sociale
samenhang. Het is van groot belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. Het inkomen
mag daarbij geen drempel vormen. Sportverenigingen vervullen een belangrijke
maatschappelijke functie in de gemeente.
Voor veel sportverenigingen, die op de been worden gehouden door een leger van
vrijwilligers, blijkt het almaar moeilijker om nog voldoende mensen te vinden. Het is
echter in het belang van Bedum dat een voldoende breed aanbod van sportclubs blijft
bestaan. De gemeente moet daarbij de helpende hand bieden. Zij kan dit doen door
verbindingen te leggen tussen bijvoorbeeld de scholen, buitenschoolse opvang, jeugdzorg
en onze dorpen. De PvdA-Bedum vindt dan ook dat kinderen ook buiten schooltijd
kennis moeten kunnen maken met het plezier van sporten; het inkomen van hun ouders
mag daarbij geen drempel zijn. Gehandicaptensport moet geïntegreerd zijn in bestaande
verenigingen, in samenwerking met organisaties op het gebied van de
gehandicaptensport. De PvdA-Bedum streeft naar samenwerking tussen de
sportverenigingen en stichting Welzijn Bedum, jongerenwerk en jeugdzorg.
De PvdA-Bedum vindt dat sportvoorzieningen niet alleen aan de randen van
Onderdendam, Noordwolde, Zuidwolde en Bedum moeten worden gesitueerd. Er moet
ook aandacht zijn voor kleinschalige voorzieningen binnen de woongebieden, zoals het
Arjen Robbenveld en de skatebaan.

III.5 Kunst en cultuur: een bron van inspiratie
Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie maar spelen ook een belangrijke rol bij
participatie en emancipatie van burgers. Cultuur draagt ook bij aan het imago en de
identiteit van Bedum. Bewoners moet de mogelijkheid geboden worden om mee te doen
en waar mogelijk moeten eigen initiatieven gestimuleerd worden. Er wonen en werken al
veel kunstenaars in onze gemeente en ook zijn er vele verenigingen op cultureel gebied
actief. Maatschappelijke instellingen zoals de muziekschool, de bibliotheek en stichting
Welzijn Bedum spelen hierbij een belangrijke rol. In aanvulling daarop wil de PvdA-

Bedum initiatieven van kunst- en cultuurinstellingen aanmoedigen en bewerkstelligen dat
kunstenaars worden geholpen bij het zoeken naar de noodzakelijke financiering.
Om leerlingen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur verdient het Cultuur
Netwerk Bedum onze ondersteuning. Bibliotheken vervullen een belangrijke
ontmoetingsplek, maar ze staan door internet erg onder druk. Om de rol te blijven
vervullen moet er geïnvesteerd worden in de digitale bibliotheek, het aanbieden van
cursussen, en het verzorgen van leescafe-voorstellingen. Ten slotte vinden we dat de
muziekschool toegankelijk moet blijven voor iedereen; vooral voor onze kinderen.
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