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Voorwoord
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de enige lokale partij van de
gemeente Hardenberg. Opkoers.nu vraagt uw steun om samen met u onze doelstellingen
te realiseren. Dit kan door uw stem te geven op 21 maart 2018 aan OpKoers.nu. Reeds 12
jaar geleden is OpKoers.nu opgericht door een aantal bezorgde en betrokken inwoners als
lokaal alternatief voor de landelijke partijen. Als lokaal alternatief is Opkoers.nu
onafhankelijk en heeft het geen binding met de landelijke politiek. Daarnaast hoeft
Opkoers.nu zich ook niet te houden aan een voorgeschreven landelijk partijprogramma en
draagt Opkoers.nu ook geen onnodige ballast mee van een specifiek gedachtengoed. Bij
Opkoers.nu staat de burger en de leefbaarheid van de gehele gemeente centraal en dat
met lokale politiek zonder omwegen. Dit alles schept het voordeel dat wij geheel tot de
beschikking staan om te luisteren naar de belangen en behoeftes van de inwoners in onze
gemeente.
De afgelopen vier jaar heeft OpKoers.nu onderwerpen voorbij zien komen waar wij voor
gestreden hebben. Zo heeft OpKoers.nu consequent tegen de grootschalige windturbines
de Veenwieken gestemd. Ook was OpKoers.nu altijd tegen de bestuursvorm
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en een verdergaande fusie tussen Ommen en
Hardenberg.
Daarnaast heeft OpKoers.nu sterk gepleit voor het open houden van de grensovergang
Balderhaar en voor de verlaging/afschaffing hondenbelasting.
De komende jaren staan wij voor de grote uitdaging om onze gemeente leefbaar te houden
voor de huidige en toekomstige generaties. Hiervoor is breed draagvlak nodig van de
inwoners. Wij vinden het erg belangrijk dat er geluisterd wordt naar de inwoners en dat er
samen met de inwoners lokaal beleid gemaakt wordt. In dit verkiezingsprogramma vindt u
naast onze ideeën, daarom ook in de bijlage aandachtspunten die wij voor verschillende
kernen hebben opgesteld. Wij vinden namelijk dat iedere kern afzonderlijk aandacht
verdient. Zo spelen er bijvoorbeeld in Dedemsvaart andere zaken en loopt men tegen
andere problemen aan dan in Hardenberg of De Krim. Dat is de kracht van een betrokken
lokale partij die is opgericht door en voor inwoners van de gemeente Hardenberg.
OpKoers.nu heeft heldere standpunten waarbij altijd het belang van de inwoners van de
gemeente voorop staat in de afwegingen en besluitvorming. Daar waar belangen
ogenschijnlijk tegenstrijdig zijn wordt een weloverwogen standpunt ingenomen, waarbij we
rekening houden met de verschillende factoren die daarin een rol spelen. OpKoers.nu zoekt
naar een balans tussen leefbaarheid op het platteland en in de grotere kernen.
Wij zijn gewone inwoners die zich sterk maken voor onze leefomgeving. Niet alleen voor
het stedelijk gebied en het buitengebied, maar ook voor het woongenot in de dorpen en
wijken en omdat we Hardenberg een prachtige gemeente vinden om in te wonen, te
werken, te ondernemen en te recreëren. Dat willen we graag zo houden.
U toch ook?
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Leefbare woonomgeving
In Nederland is er sprake van vergrijzing en wegtrekken van jongeren naar de grote
steden. Ook de gemeente Hardenberg heeft direct en indirect te maken met de
gevolgen hiervan. Een van de gevolgen is dat hierdoor de voorzieningen en dus ook
de leefbaarheid onder druk komen te staan. Dat wordt in de toekomst alleen maar
groter. De kleinere kernen in de gemeente merken dit al. Opkoers.nu wil hier graag
de strijd mee aangaan zodat deze gevolgen zo goed mogelijk ondervangen worden.
Burgerparticipatie
Om draagvlak te creëren en de leefbaarheid te waarborgen is Opkoers.nu voorstander van
meer burgerparticipatie. Een goed initiatief dat wij graag ondersteunen is bijvoorbeeld
“Bouw je eigen buurt”. Wij vinden dat we er hier nog niet mee zijn, Opkoers.nu wil graag dat
burgers meer betrokken worden bij het maken van beleidsplannen in hun eigen buurt. Als
het aan ons ligt worden deze beleidsplannen gemaakt in samenspraak met de vele
verschillende organisaties in alle afzonderlijke kernen. Laten wij de burger ook de kans
geven hun mening te geven over plannen en de kosten daarvan voor hun eigen buurt.
Speerpunten OpKoers.nu burgerparticipatie


Gemeentelijke beleidsplannen voor kernen moeten altijd in samenspraak met de betrokken
organisaties gemaakt worden.



Van Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen wordt veel gevraagd om hun eigen
leefomgeving te verbeteren. Niet elk Plaatselijk Belang of elke Wijkvereniging beschikt over de
nodige kennis of menskracht om aan die vraag te voldoen. Daar waar nodig moet er
gemeentelijke ondersteuning komen.



Bewegingsvriendelijker inrichten van buurten en pleinen. Waarbij in samenspraak wordt
ingespeeld op de behoeften van kinderen en jongeren in de buurt.

Afvalbeleid
Afvalverwijdering en afvalverwerking moet kostendekkend zijn en niet winstgevend. Uit
financieel en milieutechnisch oogpunt willen wij gescheiden inzamelen steunen als dit meer
oplevert dan dat het kost; zowel financieel als voor het milieu.
Speerpunten OpKoers.nu afvalbeleid
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Verlagen van de afvalstoffenheffing tot deze kostendekkend is.

Wonen in eigen omgeving
Het moet aantrekkelijk blijven voor jong volwassenen en voor ouderen om in hun eigen
kern-dorp-stad te blijven wonen. De huur- en koopsector voor starters,
levensloopbestendige woningen, seniorenappartementen met verzorgingsmogelijkheden
moeten worden gestimuleerd. Opkoers.nu wil ook energieneutraal bouwen stimuleren.
Woningbouw in de kernen is een afgeleide van de plaatselijke ontwikkelingsvisie opgesteld
door de inwoners .
Speerpunten OpKoers.nu wonen


In de gemeente Hardenberg moet een voldoende gemixt aanbod zijn van (betaalbare)
woningen voor jongeren, gezinnen en senioren.



Ruimte voor nieuwbouw in de kleine kernen. Gebaseerd op de ontwikkelingsplannen die
opgesteld zijn samen met de inwoners waarbij ook collectief particulier opdrachtgeverschap
mogelijk is.



In het buitengebied inzet van de rood-voor-rood-regeling (slopen in ruil voor een bouwkavel).



Naast het benutten van de mogelijkheden die momenteel het verruimde provinciale beleid t.a.v.
permanente bewoning van recreatiewoningen biedt, moet op particuliere en commerciële
terreinen zonder enige recreatief toekomstperspectief bewoning worden gerealiseerd.



Duurzaam bouwen zoals in de bouwverordening is opgenomen.

Openbaar groen
Openbaar groen is een soort visitekaartje voor de gemeente. De staat van onderhoud
bepaalt in grote mate het gemeentelijke imago. Vanzelfsprekend dat hier aandacht aan
moet worden besteed. Er is beleid ingezet op gemeentelijk groen, dat geen specifieke
publieke functie heeft, om te koop aan te bieden aan de eigenaren van de belendende
percelen. OpKoers.nu is er voorstander van dit beleid voort te zetten.
Veiligheid
Alle inwoners en alle kernen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgdraagt
voor hun veiligheid. Ieder persoon moet zich veilig kunnen voelen in de gemeente. Geweld,
vernieling, intimidatie en overlast zal dan ook nooit door de gemeente worden
geaccepteerd en daadkrachtig worden aangepakt. Wij vinden het bijzonder jammer dat de
steunpunten van politie in Dedemsvaart en in Gramsbergen zijn wegbezuinigd. Hierdoor
zijn de aanrijtijden voor de overige kernen binnen de gemeente langer geworden, komt het
de veiligheid niet ten goede en is de politie minder zichtbaar.
Speerpunten OpKoers.nu veiligheid


Meer zichtbaarheid en aanwezigheid van de politie op straat.



Meer aandacht voor veiligheid in de buurt van scholen en in kinderrijke buurten.



Onderzoek naar de mogelijkheden om de politiesteunpunten terug te krijgen.
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Hondenbeleid
OpKoers.nu pleit voor een volledige afschaffing van de hondenbelasting. In het huidige
systeem komen inkomsten vanuit de heffing beschikbaar voor algemene middelen. Dit past
niet bij de visie van OpKoers.nu. Zolang hondenbelasting niet afgeschaft wordt, willen wij
deze inkomsten graag gebruiken om in samenwerking met de plaatselijke belangen meer
omheinde hondenlosloopgebieden te realiseren en willen wij afbreekbare
hondenpoepzakjes beschikbaar stellen. Daarbij wordt uitgegaan van de bereidheid van
hondenbezitters om zelf zorg te dragen voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun
huisdier buiten die stroken, zodat anderen daar geen last van hebben. Handhaving is
gewenst.
Speerpunten OpKoers.nu hondenbeleid


Afschaffen hondenbelasting.



Meer hondenlosloopgebieden creëren in de gemeente.

Verkeer en verkeersveiligheid gemeente
Alle wegen, fiets- en wandelpaden moeten veilig zijn voor iedere gebruiker. Het is wel de
bedoeling dat deze wegen en paden goed toegankelijk zijn en de doorstroom goed
gereguleerd is. Hier valt volgens Opkoers.nu nog flink wat te verbeteren. Particuliere
verkeersveiligheid bevorderende maatregelen moeten met de nodige terughoudendheid
betracht worden om een willekeur aan maatregelen met als gevolg daarvan averechtse
werking te voorkomen. Verder willen wij dat er gerichte actie ondernomen wordt om
gevaarlijke verkeersovergangen/kruisingen/splitsingen in onze gemeente aan te pakken om
daarmee (bijna) verkeersongevallen te voorkomen.
Parkeerbeleid
Daarnaast blijft het betaald parkeren in Hardenberg een zorgenkindje dat door OpKoers.nu
altijd kritisch gevolgd is. Nu de roep om het betaald parkeren af te schaffen steeds sterker
wordt pleit OpKoers.nu voor een gedegen onderzoek op welke wijze het betaald parkeren
vervangen kan worden door gratis parkeren. Wij zijn voor blauwe zones in woonwijken die
grenzen aan het centrum om overlast tegen te gaan.
Openbaar vervoer
Indien de gemeente actie onderneemt om het openbaar vervoer te verbeteren en dit uit te
breiden zal OpKoers.nu dit van harte ondersteunen. Vanuit de kleine kernen moeten de
grote kernen, waar de voorzieningen wel aanwezig zijn, goed bereikbaar zijn.
Speerpunten OpKoers.nu verkeer


Snelle en gerichte actie ondernemen om gevaarlijke verkeersovergangen/kruisingen/splitsingen
aan te pakken om daarmee (bijna) verkeersongevallen te voorkomen.



Gedegen onderzoek hoe betaald parkeren vervangen kan worden door gratis parkeren.



Initiatieven om openbaar vervoer te verbeteren en uitbreiding van het openbaar vervoer zal
OpKoers.nu van harte ondersteunen.
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Onderwijs, sport, cultuur, zorg en welzijn
Onderwerpen zoals onderwijs, sport, cultuur, zorg en welzijn zijn belangrijke
grondpijlers voor een leefbare en plezierige omgeving. Iedereen heeft er in bepaalde
mate mee te maken en niemand kan zonder ze. Omdat deze onderwerpen erg
belangrijk zijn en de gemeente hier een grote invloed op uitoefent, besteden wij in
ons verkiezingsprogramma hier dan ook veel aandacht aan. Hieronder kunt u onze
zienswijze lezen.
Onderwijs
Omdat er per saldo minder kinderen geboren worden is de verwachting dat er geen nieuwe
scholen in de gemeente Hardenberg bij komen. Wel willen wij graag de huidige scholen
behouden voor de toekomst. Op veel plaatsen zijn er al brede scholen in verschillende
vormen. Het streven is om dat verder uit te breiden. Daar waar dat binnen het vermogen
van de gemeente ligt zal OpKoers.nu pleiten voor verdere facilitering in de ruimste zin van
het woord. Daarbij zal de rol van de gemeente vooral voorwaardenscheppend zijn. Nu
steeds meer de nadruk komt te liggen op passend onderwijs is de inzet van OpKoers.nu
dat er voor de kinderen uit de gemeente Hardenberg ook in de eigen gemeente passend
onderwijs daadwerkelijk beschikbaar en bereikbaar is. De gemeente dient toe te zien op de
handhaving van de kwaliteit van de voorzieningen.
Speerpunten OpKoers.nu Onderwijs


Zoveel mogelijk behoud van scholen in de kleine kernen door samenwerking en combinatie van
maatschappelijke functies.



Leerkrachten in het basisonderwijs moeten door de gemeente ondersteunt worden bij de
veelvoud aan taken die bij hen neergelegd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door de hulp van
combinatiefunctionarissen.



Passend onderwijs moet voor ieder kind beschikbaar zijn en plaatsvinden op basis van
maatwerk.



Budget beschikbaar stellen om schoolzwemmen terug in het onderwijsprogramma te krijgen.

Sport
Het in stand houden van sportvoorzieningen is in afnemende mate een taak van de
gemeente. De gemeente heeft hiervoor steeds minder financiële middelen tot haar
beschikking. OpKoers.nu vindt het van groot belang dat alle inwoners van de gemeente
Hardenberg gebruik kunnen maken van sportvoorzieningen en wil de voorzieningen graag
bereikbaar en betaalbaar houden voor alle inwoners. Het is van belang om er een goed
accommodatiebeleid op na te houden. Sport vormt immers een onmisbaar onderdeel van
onze samenleving. Het bevordert de gemeenschapszin, is goed uit het oogpunt van
gezondheid en richt zich in belangrijke mate op participatie van de jeugd. Het inzetten van
de beperkte financiële middelen ter verbetering of uitbreiding van accommodaties heeft dan
ook de steun van OpKoers.nu, waarbij uiteraard alle sportverenigingen daar op basis van
eenduidige regelgeving evenredig van moeten kunnen profiteren waarbij de verenigingen in
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de kleinere kernen de helpende hand wordt geboden. De gemeente stimuleert de gezonde
kantine.
Speerpunten OpKoers.nu Sport


Initiatieven voor beter en duurzamer beheer van geprivatiseerde sporthallen.



Een meerjarenplan voor de tijdige vervanging van kunstgrasvelden, waar de afgelopen periode
veel in geïnvesteerd is.



De gemeente steunt waar nodig de openluchtzwembaden, die grotendeels draaien op
vrijwilligers.



Scholen en sportverenigingen stimuleren bij het realiseren van een gezonde kantine.



Ondersteuning van sportverenigingen die bewegingsprogramma’s realiseren voor ouderen. Dit
is goed voor de gezondheid en de vitaliteit, daarnaast voorkomt het eenzaamheid.



Sport en bewegen moeten door de gemeente worden gepromoot en bevordert. Sport is voor
iedereen onafhankelijk van leeftijd, beperking en financiële positie.

Kinderen, computers en buitenspelen
Veel kinderen groeien tegenwoordig op in een wereld waar de hele dag beeldschermen
lonken: televisie, computer, games, mobieltjes. Allemaal activiteiten die kinderen vragen om
te zitten en binnen te blijven in plaats van te bewegen en buiten te spelen. De gevolgen
blijven niet uit. Kinderen lijden op grote schaal aan overgewicht, sociaal isolement en zijn
minder fit. De verantwoordelijkheid om kinderen meer te laten bewegen en buiten te spelen
ligt natuurlijk bij de ouders. Maar wij vinden het ook belangrijk dat de gemeente dit gaat
stimuleren. Er zijn een heleboel leuke initiatieven te bedenken om dit te doen, zoals de
Bikkelclub in Heemse. Als het aan ons ligt heeft iedere kern een Bikkelclub.
Speerpunten OpKoers.nu Kinderen, computers en buitenspelen


In onze gemeente maken we ruimte voor buitenspelen.



Onze gemeente stimuleert leuke activiteiten om kinderen naar buiten te halen, zoals de
Bikkelclub in Heemse.



Scholen financieel de mogelijkheid geven om gebruik te maken van Johan Cruyff Foundation
“Schoolplein 14”



Gemeente organiseert periodiek op scholen Informatieavonden voor ouders over de nadelen
van tabletgebruik en cyberpesten.

Kunst, cultuur en culturele historie
Het investeren in kunst en cultuur is voor een gemeente als Hardenberg van een niet te
onderschatten belang. Een breed aanbod van kunst en cultuur doet recht aan en bevordert
de diversiteit van de samenstelling van de bevolking. Initiatieven zullen zoveel mogelijk
kostendekkend moeten zijn, maar het is tevens wenselijk dat reeds bestaande
evenementen en andere initiatieven die een bijdrage leveren aan deze diversiteit door de
gemeente in stand worden gehouden. Om lokale, professionele kunst te stimuleren en
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meer bekendheid te geven zou jaarlijks een specifieke opdracht door de gemeente kunnen
worden uitgeschreven, waarvoor uitsluitend lokale kunstenaars een ontwerpvoorstel
kunnen indienen. De gemeente Hardenberg kent een aantal actieve instellingen dat zich
bezighoudt met de oude en recente historie van de gemeente. OpKoers.nu zou het
toejuichen wanneer incidenteel extra budget beschikbaar zou kunnen komen voor
specifieke projecten. Hiervan zou ook een goede toeristische impuls uit kunnen gaan,
indien een activiteit landelijk aandacht kan creëren. Onze gemeente kent een rijke culturele
historie, de gemeente kent veel monumenten en cultuurhistorische gebieden. Wij vinden
dat we daar zuinig op moeten zijn. Cultureel erfgoed moet goed beschermd en bewaard
blijven voor huidige en toekomstige generaties. Bij het nemen van beslissingen voor
waardevol historisch gebied moet dat in samenspraak gedaan worden met de diverse
historische verenigingen en wat er beleefd wordt bij de inwoners.
Speerpunten OpKoers.nu kunst, cultuur en culturele historie


Er moet voor jong en oud voldoende aanbod gerealiseerd worden om van culturele activiteiten
en aansprekende muziekfestivals te kunnen genieten.



De gemeente moet bewerkstelligen dat cultuur tastbaar, zichtbaar en vooral beleefbaar is.



Cultuureducatie moet een zichtbare toegankelijke pijler zijn voor jong en oud.

Openbare gezondheidszorg
Door de vele bezuinigingen vanuit de rijksoverheid staan zorg en welzijn onder druk. Zoals
voor meer dingen geldt, komt ook voor wat betreft de openbare gezondheidszorg steeds
meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten te liggen. Denk hierbij aan de jeugdzorg,
ouderenzorg, thuiszorg en geestelijke gezondheidzorg. Bij OpKoers.nu staat het bieden van
deze zorg nooit ter discussie.

Jeugdgezondheidszorg
In de komende tijd zal de jeugdzorg volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeenten
vallen. Om deze opdracht te kunnen uitvoeren is er behoefte aan voldoende deskundigheid
in de Samen Doen teams om efficiënt te kunnen werken met deze nieuwe taken. Ook de
inzet van de combinatiefunctionarissen moet zichtbaar blijven.
Speerpunten OpKoers.nu jeugdgezondheidzorg


Het kind moet echt centraal staan, waarbij de zorgvraag als uitgangspunt genomen wordt en
niet de financiering.



Er moet altijd goede en specialistische jeugdzorg beschikbaar zijn, wachttijden zijn
onacceptabel.



Er moet actief worden gehandeld bij gevallen van intimidatie en kindermishandeling.
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Ouderenzorg
Ouderen verdienen ons respect. Zij hebben altijd hard gewerkt en Nederland weer
opgebouwd. Wij profiteren nog steeds van hun jarenlange inzet en hun verrichte arbeid. Zij
verdienen naast een goede oude dag ook een toegankelijke gezondheidzorg met een
verruimde thuiszorg. Dit om hen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te
kunnen laten wonen.
Speerpunten OpKoers.nu ouderenzorg


Goede en toegankelijke gezondheidszorg voor ouderen met verruiming van de thuiszorg.



Voldoende wijkgericht aanbod van dagbesteding waar veel aandacht is voor beleving en
gezelligheid.



Aandacht voor eenzaamheid onder onze ouderen.

Armoedebestrijding
Het gaat gelukkig steeds beter met de wereldeconomie, ook in Nederland profiteren wij daar goed
van. De economie groeit, bedrijven zien hun omzet stijgen en hebben meer personeel nodig.
Werkloosheid daalt en voorzichtig stijgen de lonen. Heel veel positief nieuws, maar helaas is er ook
een keerzijde. Nog steeds zijn er mensen die tussen wal en schip vallen. Er zijn tot onze spijt nog
genoeg mensen die geen baan kunnen vinden en moeten rond komen van een bijstandsuitkering.
Ook moeten wij helaas concluderen dat er nog steeds mensen een beroep moeten doen op de
voedselbank. De kloof tussen arm en rijk, laag- en hoogopgeleid en tussen jong en oud wordt
steeds groter.
Wat wij echt niet begrijpen is, dat onze gemeente een woekerrente van 14% vraagt voor sociale
kredieten. Sociale kredieten zijn voor mensen die bij een gewone bank worden geweigerd. De hoge
tarieven zorgen dat deze kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn
voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van
schulden. Op deze manier help je mensen alleen maar meer in de schulden.

Speerpunten OpKoers.nu armoedebestrijding


Gemeente moet zich faciliterend opstellen richting de voedselbanken en andere
maatschappelijke en particulieren initiatieven. Deze hebben onze steun nodig.



OpKoers.nu steunt het Beleidsplan Armoedebeleid 2018-2020.



Toegankelijk maken van hulp, zoals de administratiedruk verminderen, onnodige regels
schrappen, makkelijke formulieren maken en regels eenvoudiger maken. Daarnaast zijn wij van
mening dat mensen zo nodig geholpen/begeleid kunnen worden door een coach.



Mensen met een bijstandsuitkering moeten goed begeleid worden en zo nodig snel
doorverwezen worden naar de juiste hulpinstanties.



Daarnaast mogen mensen in de bijstand een kansrijke opleiding of omscholing volgen op
kosten van de gemeente.



De rente voor sociale kredieten moet drastisch verlaagd worden.
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Statushouders
In de gemeente Hardenberg wonen naar verhouding minder mensen met een andere culturele
achtergrond dan in veel andere gemeenten. De integratie van deze ‘statushouders’ verloopt in de
meeste gevallen gelukkig vrij soepel en vanzelfsprekend, o.a. door de normen en waarden van de
inwoners van de gemeente en dat we samen de maatschappij vormen. Dit maakt dat er aandacht
moet zijn voor deze doelgroep en hun specifieke problemen. Er is wel extra aandacht nodig voor
maatschappelijke participatie, zoals dat ook voor andere kwetsbare groepen geldt.

Speerpunten OpKoers.nu statushouders


Om de stap naar betaald werk kleiner te maken ondersteunt de gemeente vergunninghouders
bij het vinden van vrijwilligerswerk, een stageplek of werkervaringsplaatsen.



Gemeente stimuleert vrijwilligers om statushouders te kunnen laten integreren.



Graag een duidelijke strategie aanhouden om statushouders door de hele gemeente heen te
verspreiden in plaats van deze in enkele gebieden te concentreren.
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Werk en economie
De wereld verandert in een rap tempo. Opkomende economieën, social media,
innovaties, technologische ontwikkelingen, strengere regelgeving en
klimaatdoelstellingen bepalen steeds meer de gang van zaken. Ook met het oog op
de toekomst moet op het gebied van werk en economie de nodige aandacht
geschonken worden. De gemeente Hardenberg moet hierop goed anticiperen. Hoe
wij dit willen doen, leest u hieronder.

Vacaturevraag
De werkgelegenheid in de gemeente Hardenberg rust op 4 belangrijke pijlers: Zorg
(Saxenburghgroep, Baalderborg, Veldzicht, Dimencegroep en andere kleinere en grotere
zorginstellingen), recreatie (vele campings, dagrecreatie, de Vecht), industrie en landbouw.
Het is van groot belang om in deze sectoren de werkgelegenheid te behouden. Dat
betekent dat OpKoers.nu zich inzet voor behoud en nieuwbouw van het Röpcke Zweers
ziekenhuis (Medisch Centrum Vechtdal). De mogelijke ontwikkeling van het
gezondheidspark dragen wij een warm hart toe. Voor de ontwikkeling van de
werkgelegenheid is het van het grootste belang dat onderwijs/opleidingen maximaal
worden afgestemd op de vacaturevraag. Onbekend maakt onbemind. Wij denken dat
voorlichting geven over kansrijke MBO beroepen aan jongeren zeker bijdraagt om jongeren
richting schaarse/kansrijke beroepen te enthousiasmeren.
Speerpunten OpKoers.nu vacaturevraag


Goede voorlichting geven aan jongeren over kansrijke beroepen.



MBO opleidingen afstemmen met het bedrijfsleden.

Werkgelegenheid en perspectief
Werkgelegenheid is heel belangrijk om een gebied leefbaar te houden. Ondanks dat het
weer goed gaat met de economie en er steeds meer mensen aan het werk kunnen, zullen
er altijd mensen zijn die tussen wal en schip vallen. Hier moet de gemeente extra aandacht
aan geven om ook voor hun een perspectief te bieden. Daar waar werken in een reguliere
baan niet mogelijk is, moet de gemeente zorgen voor voldoende arrangementen.
Speerpunten OpKoers.nu perspectief


Leven lang leren. Mensen van alle leeftijden die geen baan hebben moeten door de gemeente
geholpen worden om perspectief te houden op betaald werk.



Mensen met een arbeidsbeperking moeten kunnen participeren op hun eigen wijze.



Sociale arbeidsplaatsen zijn altijd gericht op banen met perspectief.
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Ondernemen
Het is van groot belang om bestaande bedrijven voor de gemeente te behouden en om
nieuwe bedrijven binnen te halen. Het Ondernemershuis helpt startende ondernemers op
weg en zorgt voor verbinding met bestaande bedrijven. Actieve acquisitie is belangrijk om
voldoende werkgelegenheid in de gemeente te genereren en te behouden en de
economische positie te versterken. Daarbij dient er aandacht te zijn voor het behouden van
de hoger opgeleide inwoners. Nu trekken deze vaak weg naar elders.
Speerpunten OpKoers.nu Ondernemen


Steun voor het Ondernemershuis Vechtdal, Het Ondernemersstartpunt en Vechtdal projecten,
om jongeren aan Hardenberg te binden en de innovatiekracht in de gemeente te versterken.



Investeren in ruimte voor innovatieve startende bedrijven.



Onderzoek naar mogelijkheden om in vrijkomende agrarische gebouwen passende activiteiten
te starten.



Gemeente Hardenberg ontwikkelt beleid om leegstand van winkel- en bedrijfspanden in het
centrum en diverse kernen tegen te gaan.



Ondernemers moeten kunnen ondernemen zonder overbodige en ondoorzichtige regels.

Openstelling op zondag
OpKoers.nu wil in de Algemeen Plaatselijke Verordening de mogelijkheid tot zondag
openstelling voor winkels opnemen. Dit moet op basis van vrijwilligheid van de winkeliers
en per kern afzonderlijk geregeld worden.
Speerpunten OpKoers.nu zondagsopening


Openstelling op zondag moet mogelijk zijn op basis van vrijwilligheid.



Overleg tussen diverse belangenorganisaties (kerkgenootschappen, ondernemersverenigingen
etc) om tot een balans te komen.

Infrastructuur
Een goede infrastructuur is van levensbelang voor bedrijven en een sterke economie. Als
men in deze gemeente de economische groei wil stimuleren en meer bedrijven wil
aantrekken en behouden, dan is het beter bereikbaar maken en doorstroming verbeteren
een van de belangrijkste randvoorwaarden. Gemeente Hardenberg is een gemeente die
niet centraal ligt in Nederland. Daarnaast wordt deze gemeente alleen maar door
enkelbaans autowegen en halve spoorlijnen verbonden met de rest van Nederland. Het valt
Opkoers.nu ook op dat de provincie en het rijk maar weinig aandacht hebben voor de
infrastructuur van onze gemeente. Geld voor verbetering van onze auto-, water- en
spoorwegen komt maar mondjesmaat beschikbaar en ook nog vaak te weinig. Dat vinden
wij vreemd, want deze gemeente kent veel noemenswaardige bedrijven. Daarnaast telt
onze gemeente veel forenzen die vroeg op moeten staan om op tijd op hun bestemming te
komen elders in Nederland. Opkoers.nu wil zich sterk maken voor een behoorlijke
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infrastructuur waar bedrijven, vrachtvervoerders, werknemers, scholieren, forenzen en onze
inwoners bij gebaat zijn. Wat Opkoers.nu ook opvalt is dat deze gemeente veel plekken
kent waar weinig tot geen mobiele dekking is. Wij zien graag dat dit opgelost wordt, zodat
er in deze gemeente overal goed mobiel internet en telefonisch bereik is.
Speerpunten OpKoers.nu infrastructuur


Beter mobiel- en datanetwerk in de gemeente, zodat overal fatsoenlijk bereik is.



Actief en assertief beleid richting de provincie en het rijk voor de noodzaak van het verbeteren
van onze belangrijkste autowegen N34, N36, N343, N377.



Bevaarbaar maken van de Vecht i.s.m. waterschap De Vechtstromen voor recreatievaart.

Recreatieve voorzieningen
OpKoers.nu is van mening dat de gemeente een maximale inspanning moet leveren om de
aantrekkelijkheid van bestaande vakantieparken op peil te houden. Er moeten geen
vergunningen voor nieuwe parken afgegeven worden, voordat de bestaande parken
voldoende (uit)ontwikkeld zijn. Het leeglopen van parken moet, binnen de wettelijke kaders
zoveel mogelijk worden tegengegaan. Een verdere verhoging van recreatieve heffingen is
onwenselijk om terugloop van toerisme te voorkomen. Dit past niet in de visie van een
gemeente die zich als toeristische trekpleister profileert. In onze natuurrijke omgeving is het
toeristische en recreatieve product een belangrijke economische factor geworden.
OpKoers.nu blijft er een voorstander van dat de inkomsten uit de toeristenbelasting voor het
overgrote deel worden besteed aan versterking van o.a. de infrastructuur in en rond de
toeristische trekpleisters. Wandel- en fietsroutes zijn daar een goed voorbeeld van. Wij
vinden het daarbij een goede zaak dat de recreatieve ondernemers zelf ook in dat kader
kunnen aangeven wat hun gezamenlijke investerings- of verbetervoorstellen zijn. Ten
aanzien van de mogelijke uitbreiding met nieuwe ondernemingen stelt OpKoers.nu zich nog
steeds op het standpunt dat dit niet ten koste van bestaande natuur mag gaan. Wij opteren
in dat verband nog steeds voor prioriteit geven aan gevestigde ondernemers en die, waar
mogelijk, ruimte bieden voor optimalisering van hun bestaande accommodaties. De
bescherming van de natuur kan niet los worden gezien van de agrarische sector in een
gemeente waarin zoveel natuur en zoveel landbouw is. Het zoeken naar een balans tussen
enerzijds voedselvoorziening en anderzijds bescherming van natuur behoeft veel aandacht.
De bestaande natuur moet beschermd worden. Dat zal niet ten koste moeten gaan van de
uitbreiding van de landbouw, daar waar dat nodig is om bedrijven van hun voortbestaan te
verzekeren. Natuurgebieden met een kwetsbare flora en fauna, zoals het Reestdal, de
Engbertsdijksvenen (samen met de gemeente Twenterand) en het Vechtdal
(Rheezermaten) behoeven aandacht en zorg om de diversiteit in deze gebieden te
behouden.
Speerpunten OpKoers.nu recreatieve voorzieningen


Agrarische ondernemers ruimte geven voor bedrijfsontwikkeling of verbreding met
nevenactiviteiten. Zoals landschapsbeheer, streekproducten en recreatieve mogelijkheden.



Voor de recreatiesector moet worden onderzocht hoe de groeiende zorgrecreatie beter ingepast
kan worden in de bestaande recreatiesector.
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Inspelen op de verbeterde bevaarbaarheid van de Vecht (aanlegplaatsen) om meer
recreatievaart aan te laten meren voor een bezoek aan het centrum.



Uitvoering van het onderhoudsplan HSV De Dobber ‘Belangrijkste visplekken in de gemeente
Hardenberg’ in combinatie met waterschap Vechtstromen.

Duurzaamheid
OpKoers.nu vindt duurzaamheid een belangrijk thema. Wij willen graag een schone wereld
doorgeven aan toekomstige generaties. Het verminderen van CO2 en het opwekken van
duurzame energie zullen wij altijd steunen en stimuleren. Gelukkig zijn er al grote stappen
gezet in het gemeentelijk beleid voor een energieneutraal Hardenberg. Dat is de
uiteindelijke doelstelling van het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. Dit
programma steunen wij uiteraard. Wel hebben wij onze eigen visie over duurzaamheid dit
valt hieronder te lezen in onze speerpunten.
Speerpunten OpKoers.nu duurzaamheid


Energietransitie moet in fases worden doorgevoerd. Draagvlak bij de inwoners is daarbij
absoluut noodzakelijk.



Er moet veel meer en sneller werk gemaakt worden van energieopwekking door de zon.



Verhuurders en woningbouwverenigingen stimuleren te starten met het verduurzamen/isoleren
van woningen.



Wij zijn niet tegen zonnepaneelvelden op cultuurgrond, maar eerst daken van schuren en
gebouwen gebruiken.



Wij willen graag alternatieven steunen die een groot draagvlak hebben bij de inwoners, maar wij
zijn tegen hoge windmolens in het landschap.



Initiatieven voor aardwarmte, zonnepanelen en waterstof hebben onze belangstelling.



Een actieprogramma uitwerken om asbestdaken in de gemeente Hardenberg te verwijderen en
te vervangen door energie-opwekkende daken.



Onze steun en kritisch volgen van het meerjarenplan Duurzaam Hardenberg.

Olie- en gaswinning, trillingen en fracken
Helaas moeten wij constateren dat ook in onze gemeente negatieve gevolgen aan de olieen gaswinning kleven. Kans op trillingen en kleine bevingen. Daarnaast is de NAM bezig
om olie en gas te winnen met de omstreden methode die fracken heet. Hierbij worden
onder andere chemicaliën onder hoge druk in de grond gespoten. De chemicaliën die
hiervoor gebruikt worden zijn zwaar vervuilend en deze blijven voor een deel achter in de
grond. Het deel wat weer omhoog komt moet als chemisch afval worden behandeld. Dit
willen wij allemaal niet in onze gemeente.
Speerpunten OpKoers.nu olie- en gaswinning


Wij zijn tegen alle negatieve gevolgen van de olie- en gaswinning.
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Bestuur en regelgeving
Wij leven in een rijk en welvarende rechtstaat waarin iedereen gelijk is en iedereen
dezelfde rechten heeft. Maar wij leven ook in een dichtbevolkt land waar niemand
hetzelfde is en iedereen een andere mening kan en mag hebben. Dit illustreert
natuurlijk de noodzaak van een behoorlijk bestuur en daarbij behorende regelgeving.
Daar is natuurlijk niets mis mee, iedereen is daarbij gebaat. Alleen vinden wij dat dit
de laatste jaren begint door te schieten. Hieronder proberen wij u te vertellen wat wij
hiervan vinden en wat ons streven is.
Rol van de gemeente
Zoals vaker is door ons de wens uitgesproken dat een vermindering van de regelgeving
wenselijk is. De praktijk is echter weerbarstig en van een afname is niet of nauwelijks iets te
bespeuren. Waar mogelijk gaan we ons inzetten om procedures te vereenvoudigen en
regelgeving tot een minimum te beperken. De financiële verslaglegging moet compleet en
transparant zijn. Zeker bij nieuwe beleidsvoorstellen is duidelijkheid over de financiële
consequenties van essentieel belang om goede afwegingen te kunnen maken. Een
eenduidig format dat gedurende meerdere jaren gelijk blijft voor de gemeentelijke begroting
is noodzakelijk om goede vergelijkingen te kunnen maken.
Bestuurlijke samenwerking
OpKoers.nu is van mening dat de huidige bestuurlijke organisatie (BOH) geen recht doet
aan de verantwoordelijkheid van de beide gemeenteraden. Meer grip en zicht op de BOH is
gewenst. OpKoers.nu ziet geen heil in een gemeentelijke fusie\herindeling Ommen –
Hardenberg. Het inhuren van externe bureaus en adviseurs dienen tot een minimum
beperkt te worden. De bestuurlijke organisatie dient een zodanig kwaliteitsniveau te hebben
dat veel gevraagde kennis intern beschikbaar is. Het gaat bij de samenstelling van het
bestuurlijk apparaat (Bestuursdienst Ommen Hardenberg) niet om de kwantiteit maar om
de kwaliteit. Ambtenaren moeten flexibel inzetbaar zijn. Dit verhoogt enerzijds de
slagvaardigheid van de organisatie en voorkomt een onnodig hoge personeelsformatie.
Speerpunten OpKoers.nu Bestuur en regelgeving


Snoeien in overbodige regels en verordeningen zodat er overzicht ontstaat.



Externe adviseurs tot het minimum beperken, dit kost veel geld.



Financiële verslaglegging moet transparant en duidelijk zijn voor iedereen.



Wij maken ons er hard voor, dat voor iedereen die recht heeft op één of andere gemeentelijke
regeling, door de gemeente tijdig en in begrijpelijke taal informatie wordt verstrekt. Burgers
mogen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden.



De gemeente richt zich meer op ondersteuning en het mogelijk maken van particuliere
initiatieven in plaats van zelf overal het voortouw in te nemen.
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Afsluitend
Mist u iets?
Ongetwijfeld zult u nog één of ander onderwerp in dit verkiezingsprogramma gemist
hebben. Dat betekent echter niet dat OpKoers.nu daar geen aandacht voor heeft. Dit
verkiezingsprogramma is in feite een gebundelde momentopname, die echter ook constant
op basis van de realiteit van alledag dient te worden bijgesteld en/of uitgebreid.
Heeft u een belangrijk onderwerp dat naar uw mening extra aandacht verdient, meldt dit
dan aan OpKoers.nu, zodat wij dat bij onze afwegingen mee kunnen nemen.
Lid worden
Bent u na het lezen van ons verkiezingsprogramma enthousiast geworden en/of wilt u ook
graag dingen ten goede veranderen samen met een leuke groep mensen? Dat kan door
OpKoers.nu te steunen. Leden zijn namelijk de ruggengraat van onze partij en wij zijn altijd
op zoek naar mensen die ons mee willen helpen om OpKoers.nu groter te maken. Iedereen
is welkom.
Ga voor meer informatie naar:
E-mail: info@OpKoers.nu
Website: www.opkoers.nu
Of like ons op Facebook
KvK nr: 05079910
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