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Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen 
wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen en daar de stem van de 
bevolking van Oldambt naar voren brengen. Wij hebben als partij niet meer het idee dat er naar 
de burger geluisterd word en dat de mening van de inwoners van Oldambt er niet meer toe doet.  
 

DAT WILLEN WIJ VERANDEREN! 

Burgerinspraak 
 
Burgerinspraak is voor Oldambt Aktief erg belangrijk. Politiek is voor u en gaat over u als inwoner 
van een gemeente. Uw mening doet er dan ook toe en wij vinden dat eens per 4 jaar een  
verkiezing niet genoeg is voor u om uw mening te geven. De ervaring wijst uit dat u de rest van 
die 4 jaar geen politicus meer ziet en juist dat wil Oldambt Aktief gaan veranderen. 
 
De Oldambtster politiek is het contact met de burger uit het oog verloren. Door de jaren heen 
zijn er te veel besluiten genomen, waar de inwoners niet achter 
stonden en is er te veel over de hoofden van de Oldambtsters 
heen geregeerd. Oldambt Aktief wil dat veranderen. Oldambt Ak-
tief wil het vertrouwen van de burger in de politiek vergroten. 
 
Wij willen dit gaan doen door de burger actief een stem te geven 
in het gemeentelijke beleid. Een referendum in Nederland kennen 

we niet, dus dat kan niet.  
Maar we kennen wel het principe van een publieksenquête. Wanneer 
we als gemeente afspreken met elkaar dat we een dergelijke enquête 
gaan houden onder de bevolking en de uitslag van deze enquête zul-
len volgen, dan kan dit een instrument worden waarmee de Old-
ambtsters weer betrokken kunnen worden bij de besluitvorming over 
hun eigen leefomgeving. 
 
Wie van zijn burgers vraagt mee te helpen om een samenleving in te 
richten, zal daarvoor ook iets terug moeten doen. Wij kunnen u im-

mers niet vragen aan iets mee te werken, waar u niet achter staat. 

 Contact opnemen?  
Pieter Postmus: Telefoon: 06 - 226 119 48.  Email: pieterpostmus@live.com.   
Margriet Slijfer-Brouwer: Telefoon: 0597 – 431702  Email: margrietslijfer@ziggo.nl 

Veiligheid 
 
Een veilige samenleving maak je met elkaar. De overheid echter moet hier ook een rol in spelen. 
Zo is de wijkagent een belangrijke schakel hier in. Wij vinden dan ook dat deze zichtbaar moet 
zijn in de wijken en dorpen. 
 
Daarnaast zijn wij van mening dat camerabewaking in het Winschoter centrum nog steeds  
bespreekbaar is, dat de verlichting in de hele gemeente goed moet zijn en dat waar nodig straten 
en trottoirs moeten worden aangepakt, zodat deze weer goed begaanbaar worden. 



Kunst en Cultuur 

 

Oldambt Aktief is niet tegen cultuur. Echter, aangezien er in 
de komende tijd tal van pijnlijke keuzes gemaakt moeten 
worden, maken wij die keuze in het belang van de burger. 
Voorzieningen op sociaal gebied gaan voor voorzieningen 
waar heel veel Oldambtsters niet of nauwelijks gebruik van 
zullen gaan maken, maar waar wel heel veel gemeenschaps-
geld in zal gaan zitten. Wij zijn dan ook van mening dat het Cultuurhuis in Winschoten binnen 10 
jaar, of zo mogelijk eerder, op eigen benen moet gaan staan.  
 
Daarnaast zijn wij van mening dat er geen geld meer gestoken moet worden in de aankoop van 
kunst. Ook dit dient wat ons betreft niet het algemeen belang en past niet in deze tijd van  
enorme bezuinigingen op sociale terreinen.  
 
Daar staat tegenover dat Oldambt Aktief een nieuwe Evenementenhal in Winschoten wil. Een 
evenementenhal hoort, wat Oldambt Aktief betreft, in Winschoten. Na de sluiting en sloop van 
de evenementenhal in bij De Klinker, hebben verschillende evenementen hun plek elders in de 
provincie moeten zoeken. Wij hadden hier destijds al veel moeite mee en wij vinden dat deze 
weer terug moeten komen in Winschoten. Dit zal echter wel moeten met een investeerder. 

Voedselbank 
 
Oldambt Aktief is van mening dat het schandalig is dat er in onze samenleving, een samenleving 
die als zeer welvarend bekend staat in de wereld, nog steeds mensen zijn die gedwongen  
worden om gebruik te maken van de Voedselbank.  Een verkeerde verdeling van de welvaart is 
hier de oorzaak van. Oldambt Aktief wil zich in gaan zetten om de grote landelijke politieke  
partijen er van te overtuigen dat het anders moet en dat het anders kan. 
Tot het moment dat dit gelukt is, wil Oldambt Aktief in ieder geval de Voedselbank ruimer gaan  
ondersteunen . Wat ons betreft moet de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan de voedselbank 
dan ook aanzienlijk verhoogd worden. 

Herindeling 

 
Oldambt Aktief is tegen iedere vorm van verdere herindeling, omdat een nieuwe gemeente te 
groot van omvang word en U als burger daarvoor de prijs gaat betalen.  
 

Echter, wat wij hiervan vinden is minder belangrijk dan de vraag wat U er van vind!  
 
Daarom zijn wij van mening dat er op verkiezingsdag of direct na de verkiezingen aan een pu-
blieksenquête gehouden dient te worden over de vraag of er wel of geen herindeling moet plaats 
vinden. Wij vinden dat het niet aan u als burger te verkopen is, dat we nu alweer moeten herin-
delen. Belangrijkste reden hiervoor is wat ons betreft dat de politiek en de gemeente in zijn alge-
meenheid zover van de burger af komt te staan, dat er nauwelijks nog van een binding tussen 
burger en overheid gesproken kan worden. 
 
En, zoals we eerder al hebben aangegeven, het gaat immers om UW belangen! Niet om die van 
een politieke partij of een individueel gemeenteraadslid. 



Werk, wonen en inkomen 

 
Werk, wonen en inkomen. Het belangrijkste in het leven van iedereen. Zonder werk heb je geen 
inkomen en zonder inkomen word wonen waar je wilt ook lastig. Ze zijn dus niet alleen het  
belangrijkste in iemands leven, maar ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 
In de eerst plaats werk. In Oldambt is er een groot te kort aan banen. Wij willen hier iets aan 
gaan doen. Te vaak horen wij dat, wanneer er een bedrijf is dat zich wil vestigen in Oldambt, de 
gemeente niet snel genoeg actie onderneemt om dit bedrijf 
ook daadwerkelijk binnen te halen. Iedere baan die in  
Oldambt gerealiseerd kan worden, betekend weer een 
nieuwe toekomst voor 1 van onze inwoners die nu werkloos 
thuis zit. Dat betekend dat bureaucratie verminderd moet 
worden en regelgeving, waar mogelijk, aangepast. We gaan  
kijken naar de mogelijkheden, niet langer naar de  
onmogelijkheden. 
 
In de tweede plaats wonen. Je gaat, wan-
neer je de mogelijkheid daartoe hebt, het 
liefst daar wonen waar je wilt. Dit kan ech-
ter niet altijd op grond van bestemmings-
plannen. Daarnaast is het van belang dat 
je woning aan bepaalde eisen moet vol-
doen. Als laatste is dan nog van belang dat 
je alle gemeentelijke belastingen nog 
moet betalen. Allemaal zaken waarbij de gemeente een stevige vinger 
in de pap heeft.  Oldambt Aktief is van mening dat, wanneer je aan een 
paar basis principes voldoet, je daar moet kunnen gaan wonen, waar je maar wilt. Wij verwach-
ten niet dat er snel iemand zal zijn die een nieuw huis midden in de polder gaat bouwen. Je mag 
als gemeente niemand daar in  
belemmeren.  
 
Oldambt Aktief is van mening dat er veel meer welstandsvrij gebouwd moet kunnen worden.  
Alles verpakken in regels maakt het voor burgers onaantrekkelijk om ergens te bouwen. Wij zien 
hierin ook 1 van de oorzaken, waarom Blauwestad nog niet goed van de grond is gekomen. Wat 
betreft Blauwestad zijn wij van mening dat hier nu eindelijk eens begonnen moet worden met de 
bouw van sociale huurwoningen. 
 
Oldambt Aktief is van mening dat gemeentelijke belastingen niet de sluitpost van een gemeente-
lijke begroting mogen zijn. Die zullen, als het aan ons ligt, dan ook niet verder stijgen. Wij kunnen 
het niet verklaren aan de inwoners van Oldambt, waarom de waarde van hun woning gedaald is 
en de OZB is gestegen. 
 
Oldambt Aktief wil van de Sociale Dienst weer echt een sociale dienst maken. U bent niet langer 
dat nummer in de kaartenbak, een zoveelste dossier. Wij zullen u wel vragen om u in te zetten 
voor uw uitkering. Wij zijn u nodig! U kunt een hele nuttige plaats in de samenleving innemen!  
 
Oldambt Aktief wil dat er vooral veel aandacht is voor levensloopbestendig en duurzaam  
bouwen.  



Welzijn en gezondheidszorg 
 
Met een veranderende samenleving waarin  bezuinigen, eigen verantwoordelijkheid en zelfred-
zaamheid hoog in het vaandel staan, maakt Oldambt Aktief een duidelijke keuze. 
 
Wij zijn van mening dat de gemeente het laatste vangnet voor de burger is. Vanuit Den Haag 
worden steeds meer bezuinigingen opgelegd en de zorg word steeds verder uitgekleed. Voor die 
mensen die, te midden van al die bezuinigingen het hoofd niet of nauwelijks nog boven water 
kunnen houden, maakt Oldambt Aktief de keuze om een zo ruim mogelijk beleid op welzijn en 
gezondheidszorg te voeren.  
 
Oldambt Aktief wil de Huishoudelijke verzorging zoveel  
Mogelijk ontzien in de bezuinigingen. De mensen die 
hier gebruik van maken hebben vaak geen andere mo-
gelijkheid voor hulp in de huishouding.  
 
Oldambt Aktief wil ouderen en gehandicapten dat geven wat nodig is 
om het leven voor deze doelgroepen zo aangenaam  
mogelijk te houden.  
 
Oldambt Aktief wil in overleg met vrijwilligersorganisaties met name in de dorpen, ervoor zorgen 
dat mensen voor de kleine klusjes in en om het huis, weer gebruik kunnen gaan maken van  
klussendiensten.  
 
Oldambt Aktief wil niet bezuinigen op het budget voor de Stichting Welzijn Oldambt. In een  
veranderende samenleving, waarbij steeds meer gebruik moet worden gemaakt van vrijwilligers, 
kan de gemeente zich niet terugtrekken op dit terrein. 
 
Oldambt Aktief wil vaker gebruik gaan maken van de WMO Raad. 
 
Oldambt Aktief komt zelf met een steunpunt voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken.  
 

Economie 
 
Oldambt Aktief zet zich in voor minder regelgeving en een betere dienstverlening aan onderne-
mers, bijvoorbeeld via een eenvoudigere vergunningsverlening en een efficiëntere handhaving. 
Daarnaast willen wij ook heffingen en belastingen voor ondernemers waar mogelijk verlagen. De 
gemeentelijke overheid dient onder alle omstandigheden een betrouwbare en meedenkende 
partner te zijn voor het bedrijfsleven. Ook als het gaat om het tijdig betalen van rekeningen, door 
bijvoorbeeld gebruik te maken van elektronisch factureren.  
 
Oldambt Aktief wil minder overheid en méér economie Wij geloven in de stimulerende kracht 
van eerlijke concurrentie tussen mensen en bedrijven. We zullen ondernemende mensen daar-
om maximaal vrij baan geven bij het realiseren van hun dromen, onder meer via lastenverlichting 
en minder regels. Ook zorgen we er met het ‘Iedereen werkt mee’- principe voor, dat de saam-
horigheid weer toeneemt en meer mensen hun steentje bijdragen aan de welvaart van  
Oldambt.  



SPORT EN RECREATIE 

 

Oldambt Aktief ziet sport als een belangrijk onderdeel van het 

welzijnsbeleid en wil het actief sporten stimuleren. Dat bete-

kent echter wel dat mensen daarvoor ook de mogelijkheden 

moeten krijgen. Met andere woorden; het participatiefonds 

word verruimd. Mensen met een laag inkomen, maar zeker 

ook hun kinderen, moeten langer en uitgebreider beroep op dit fonds kunnen doen.  

 

Ook het schoolzwemmen gaan we weer invoeren. 

 

De gemeente stimuleert en steunt een uitgebreid recreatiebeleid. We hebben Blauwstad en, los 

van het feit dat het niet goed van de grond komt, moeten we er als gemeente van maken wat we 

kunnen. Oldambt Aktief wil daarom dat er gezocht gaat worden naar een particuliere  

investeerder die met delen van Blauwestad aan de slag gaat. Wat Oldambt Aktief betreft is de  

mogelijkheid voor een vakantiepark zeker niet uitgesloten.  Daarnaast moet het Oldambtmeer  

nog  nadrukkelijker onder de aandacht van pleziervaarders gebracht worden. 

Winschoten en de dorpen 
 
Winschoten is na de herindeling in rap tempo in verval geraakt. In het Actieprogramma 
“Versterking Binnenstad Winschoten” word het, door de provincie beschikbaar gesteld, budget 
in rap tempo aan een aantal zaken uitgegeven. Er worden verschillende keuzes gemaakt, die wij 
niet of anders zouden maken. 
 
Zo zou er meer geïnvesteerd moeten worden in het afschaffen of beperken van het betaald  
parkeren in Winschoten. Wij vinden het raar dat er in Winschoten nog steeds betaald moet  
worden voor het parkeren, terwijl in Scheemda het parkeren gratis is. 
 
Oldambt Aktief mist in alle maatregelen, die ter versterking van het centrum genomen worden, 1 
belangrijk punt. En dat is sfeer! Het centrum van Winschoten is er een als 13 in een dozijn. Als je 
er eentje gezien hebt, dan heb je ze allemaal gezien. De gezelligheid moet terug in het centrum. 
Achtergrond muziek, banken in het straatbeeld, bomen, bloemen en ander groen en  
ondernemers moeten hun waren weer buiten kunnen stallen.  
 
Maar natuurlijk draait het niet alleen om Winschoten. Ook de dorpen zijn na de herindeling  
veranderd. Wanneer je alleen al kijkt naar het onderhoud van het openbaar groen, dan  
schieten her en der door de gemeente je de tranen in de ogen. Het kan gewoonweg niet allemaal  
onderhouden worden door een schaapskudde.  
 
Dus, Oldambt Aktief wil het groen in de dorpen beter gaan onderhouden. Daarnaast willen we de 
dorpsraden een uitgebreider budget gaan geven, om zaken van te gaan doen. De leefbaarheid in 
de dorpen is voor ons belangrijk. De stad en de dorpen in onze gemeente kunnen immers niet 
zonder elkaar! 



Provinciale jeugdzorgtaken gaan naar gemeenten 
 
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar zij moeten het 
wel met minder geld doen. Jeugdzorgtaken die voorheen bij de provincie lagen, worden dan 
door gemeenten overgenomen. 
 
Gelukkig zijn er geen problemen met de meeste kinderen en jongeren. Maar soms maken  
omstandigheden het onmogelijk om op te groeien binnen het eigen gezin: zorg op maat is dan 
van groot belang. Die jeugdzorg kunnen we als gemeente niet alleen verzorgen, we zoeken  
daarbij samenwerking in de regio. 
 
Oldambt Aktief vindt dat de jeugd gezond moet kunnen opgroeien in onze gemeente. Basis-
scholen, voor- en vroegschoolse educatie om taalachterstanden te voorkomen, speel- en sport-
voorzieningen en sociale ontmoetingsplekken spelen daarbij een belangrijke rol. Ieder kind moet 
(passend) onderwijs kunnen krijgen, ook kinderen met een beperking. 
 
Samenwerking tussen scholen, speciaal onderwijs, muziekonderwijs, goede bibliotheekvoorzie-
ningen, Cultuurhuis en dorpshuizen, verenigingen, kinderopvang (ook private) moet worden be-
vorderd. Daarbij moet men  één gezamenlijk doel voor ogen hebben, namelijk het welzijn van de 
jeugd. 
 
En om ook in de toekomst verzekerd te zijn van vrijwilligers, is het belangrijk om de maatschap-
pelijke stage voort te zetten. 

Leefbaarheid 
 
Zoals eerder ook al aangegeven zal de gemeente ook moeten bezuinigen. Daarbij zullen keuzes 
gemaakt worden die niet iedereen even leuk zal vinden . Ook wij als Oldambt Aktief niet. Om de 
leefbaarheid in de dorpen zo goed mogelijk te houden, vinden wij dat een dorpshuis in stand 
moet worden gehouden. Echter, dit kan niet meer met volledige steun van de gemeente.  
Wij kiezen er dan ook voor om de dorpshuizen, waar mogelijk, te verkopen en beheer daarvan in 
handen te geven van een commerciële instelling. Wij willen het dorps– en verenigingsleven dan 
financieel gaan ondersteunen in de kosten voor de huisvesting. Ook valt te denken aan de  
vestiging van een steunstee of steunpunt. 

Tot slot 
 

Oldambt Aktief wil er voor U zijn.  
De afstand tussen U en “de politiek” is te groot geworden.  

Het vertrouwen is weg en dat moet hersteld worden. 
Daar willen wij aan bijdragen. 

 
Wij hopen dat u ons een kans geeft om vanaf 2014 UW vertegenwoordiging te zijn in de  

gemeenteraad van Oldambt.  
 

Stem  daarom op 19 maart 2014. 


