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Voorwoord

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2022-2026 van OpKoers.nu, uw lokale partij in de gemeente
Hardenberg. Opkoers.nu vraagt uw steun om samen met u onze doelstellingen te realiseren. Dit kan
door uw stem te geven op 16 maart 2022 aan OpKoers.nu. In 2005 is OpKoers.nu opgericht door een
aantal betrokken inwoners als lokaal alternatief voor de landelijke partijen.
Als lokaal alternatief is Opkoers.nu onafhankelijk en heeft geen binding met de landelijke politiek.
Daarnaast hoeft Opkoers.nu zich ook niet te houden aan een landelijk partij standpunten en draagt
Opkoers.nu ook geen onnodige ballast mee van een specifiek gedachtengoed.

Verkiezingsprogramma
2022-2026
Bij Opkoers.nu staat de burger en de leefbaarheid centraal en dat met lokale politiek zonder (Haagse)
omwegen.
V
oorwoordDe afgelopen jaren heeft OpKoers.nu onderwerpen voorbij zien komen waar wij voor
gestreden hebben. Zo heeft OpKoers.nu consequent tegen de grootschalige windturbines gestemd.
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Krim. Dat is de kracht van een betrokken lokale partij die is opgericht
door en voor inwoners van de gemeente Hardenberg.
OpKoers.nu heeft standpunten waarbij altijd het belang van de inwoners van de gemeente
voorop
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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 of verbeteren. U toch ook?
Namens Opkoers.nu Annie Kelder
www.opkoers.nu
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O p K o e r s .n u r e s u lt a t e n
OpKoers.nu vormt sinds 2018 samen met het CDA, CU en de PvdA de coalitie. Mede door
onze inzet zijn in de periode 2018-2022 de volgende resultaten gehaald:
1. Parkeren onder het gemeentehuis is alle dagen 3 uur gratis. Parkeren onder het
LOC is op zaterdag de eerste 3 uur gratis. De parkeerplaats aan de
Parkweg/Kruserbrink is gratis.
2. Bestuursorganisatie Ommen-Hardenberg opgeheven.
3. Hondenbelasting van 68,40 naar 41,50 euro plus kwijtschelding voor minima.
4. Windmolens Vooraf onderzoek naar draagvlak en 50% lokaal eigenaarschap.
5. Permanente bewoning recreatiewoningen: realisatie park Moscou in
Bergentheim in voorbereiding.
6. Fonds Maatschappelijk Initiatieven nu ook beschikbaar voor initiatieven uit
dorpsvisies.

W o n e n e n v e rv o e r
Meer woningen voor starters en senioren
De gemeente moet zich de komende jaren nog meer richten op het bouwen van betaalbare koop- en
huurwoningen voor starters. Bij koopwoningen gaat het dan om woningen tot € 200.000. Ook wil de
gemeente meer woningen bouwen voor ouderen, ook in de kernen en eventueel in combinatie met
zorg. In en rond de centra van Hardenberg en Dedemsvaart worden vooral levensloopbestendige en
gelijkvloerse appartementen gebouwd. OpKoers.nu gaat erop toe zien dat er voor de juiste
doelgroepen wordt gebouwd.

B o uw e n i n a l l e k e r ne n
De nieuwe woningen worden verspreid over de gemeente gebouwd. In Balkbrug, Slagharen,
Bergentheim, De Krim, Bruchterveld, Mariënberg, Schuinesloot, Kloosterhaar, Lutten, Sibculo,
Hardenberg, Dedemsvaart en Gramsbergen zijn plekken voor woningbouw beschikbaar. OpKoers.nu
gaat erop toe zien dat er voor de juiste doelgroepen wordt gebouwd.

Leefbaarheid platteland
We willen als OpKoers.nu een vitaal platteland.
Agrariërs zijn de ondernemers op het platteland, de rentmeesters van ons landschap, zij
onderhouden ons landschap. Voor OpKoers.nu is de leefbaarheid op het platteland heel belangrijk,
zeker nu er zoveel regelgeving op hen afkomt, hebben we onze zorgen voor de toekomst voor de
jonge agrariërs, de bedrijfsopvolgers.
Speerpunten OpKoers.nu
OpKoers.nu wil de toekomst van agrarische bedrijven en daarmee de jongeren en het platteland
ondersteuning bieden. Bewustwording van plattelandsontwikkeling en het toekomstperspectief voor
onze agrariërs en hun bedrijven, waarbij duurzaamheid en ontwikkeling belangrijk is.
Verkeersveiligheid op het platteland, het maaibeleid van de bermen en het wegennet goed
onderhouden wordt. Actieve inzet van bewustwording van een ieder (mn de jonge fietsende
kinderen en jeugd) wat verkeersveiligheid betekent op het platteland door het gebruik van de grote
landbouwvoertuigen. Meten is weten, bijvoorbeeld bij uitstoot Co2, stikstof, de vraag is: wat is er en
wat er moet er nog gedaan worden, dus vastleggen van data en data verzamelen in de
gebiedsprocessen.
www.opkoers.nu
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Infrastructuur
Wanneer we als gemeente Hardenberg onze economische groei willen stimuleren en meer bedrijven
aan willen trekken en behouden, dan is het beter bereikbaar maken en de doorstroming verbeteren
één van de belangrijkste randvoorwaarden.
Hardenberg ligt nu eenmaal niet in het midden van Nederland, maar als Hardenberg hebben wij veel
noemenswaardige bedrijven. Ook telt onze gemeente veel forenzen die vroeg moeten opstaan om
op tijd op hun bestemming zijn elders in Nederland. OpKoers.nu wil zich daarvoor sterk maken voor
een betere infrastructuur.
Wij moeten dus zorgen dat de aandacht op Hardenberg wordt gericht, bij zowel de provincie als het
rijk, zodat er geld beschikbaar komt om goede spoorwegverbindingen tot stand te brengen, we
denken hierbij aan de Nedersaksen lijn.
Niet onbelangrijk zijn ook de vele schoolfietsverbindingen, dit zal via het GVVP ontwikkeling van
snelfietspaden en bredere fietspaden aangepakt moeten worden. Een voorbeeld hierbij is de
verbinding van het fietspad richting Lutten.
In onze gemeente valt het op dat we veel plekken zijn waar de mobiele dekking zeker nog niet
voldoende is, al wordt er hard aan gewerkt, toch willen wij dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost,
zodat het alarmnummer 112 altijd bereikbaar voor iedereen in onze gemeente.

V e r k e e r e n v e r k e e r s v e i l i g he i d g e m e e nt e
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.
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. Verwijder hoge struiken die de verkeers- en sociale veiligheid in
gevaar brengen. Aandacht voor verbreding van de fietspaden in het woon-werk verkeer.

P a r k e e r be l e i d
Wij zijn voorstander van zoveel mogelijk gereguleerd gratis parkeren.

O p e nb a a r v e r v o e r
Wij zijn van mening dat er een grondig onderzoek moet komen naar de mogelijkheden die het
bestaande OV biedt en dat we niet kunnen volstaan met de constatering dat het allemaal minder
wordt. Vanuit de kleine kernen moeten de grote kernen, waar de voorzieningen wel aanwezig zijn,
goed bereikbaar zijn zo nodig door extra buurtbussen.

O n d e r n e m e n in H a r d e n b e r g
Hardenberg centrum
Er is de afgelopen jaren veel gedaan om het centrum aantrekkelijk te maken voor winkeliers,
inwoners, consumenten en toeristen. Ondanks alle goede voornemens is de nieuwe markt als plein
nog steeds ongezellig. Al sinds de opening in 2015 is dat een punt van kritiek geweest en is door
meerdere partijen ter sprake gebracht. Het is nu tijd om aan de slag te gaan en het centrum een hart
te geven waar iedereen graag wil zijn.

Dedemsvaart centrum
Parkeren is op bepaalde plekken moeilijk en door de verkeersdrukte en het shared space principe
ontstaan er veel botsingen en schade. Voetgangers moeten goed uitkijken dat ze niet aangereden
www.opkoers.nu
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worden. De verkeersveiligheid moet sterk verbeterd worden, er gebeuren binnen de bebouwde kom
eenvoudig weg te veel ongelukken met fietsers, brommers en auto`s. Ondanks dat het dorp 12.000
inwoners telt en ieder jaar groeit in inwoneraantal, dreigt de leefbaarheid terug te lopen. De
toenemende leegstand is een uitdaging welke we samen met winkeliers ondernemersvereniging en
centrum bewoners willen aanpakken.

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 (jonge) 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.

Openstelling op zondag
De mogelijkheid tot zondag openstelling voor winkels is in de Algemeen Plaatselijke Verordening
opgenomen. Dit wordt op basis van vrijwilligheid van de winkeliers en per kern afzonderlijk geregeld.
Daar waar de behoefte is wil OpKoers.nu verruiming toestaan

O n d e r m ijn in g
Een succesvolle aanpak begint bij een integer en weerbaar lokaal bestuur en ambtenarenapparaat.
Bij de bestuurders en gemeenteraad gaat het dan vooral om transparantie, helderheid en de
weerbaarheid tegen bedreigingen, maar ook om bewustwording van de problematiek die speelt. Ook
is er behoefte aan instrumentarium om niet-integere/criminele personen uit het lokaal bestuur (en
ambtenarenapparaat) te kunnen weren. In sommige gemeenten wordt het baliepersoneel getraind
om louche zaken te herkennen. Ook in het buitengebied dreigt ondermijning door criminele drugs
gerelateerde activiteiten in leegstaande gebouwen en boerderijen.

I n w o n e r p a r t ic ip a t ie
Door de toenemende gemeentelijke samenwerkingsverbanden komt de gemeente letterlijk maar
ook figuurlijk steeds verder weg te staan van haar inwoners. Om de betrokkenheid en draagvlak bij
inwoners te vergroten en de leefbaarheid van iedere kern te waarborgen is Opkoers.nu voorstander
van meer inwonerparticipatie.
Met inwonersparticipatie bedoelt OpKoers.nu letterlijk het volgende: ‘Inwoners betrekken bij
gemeentelijke plannen die voor hen bedoeld zijn en ruimte geven aan initiatieven van inwoners zelf’.
Het begrip ‘inwoners’ is bij ons heel breed omschreven en hiermee bedoelen we inwoners(groepen),
instellingen en bedrijven.
www.opkoers.nu
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Speerpunten OpKoers.nu inwonerparticipatie
• Gemeentelijke beleidsplannen voor kernen moeten altijd in samenspraak met de betrokken
organisaties gemaakt worden. Waarbij duidelijk gecommuniceerd wordt met inwoners. 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.
• Het invoeren van een Right to Challenge (recht tot uitdaging). De kern van de aanpak is dat
een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij
denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.
• In standhouden van het fonds maatschappelijke initiatieven.

Jo n g e re n e n p o litie k
OpKoers.nu vindt het belangrijk dat jongeren betrokken worden bij de politiek want hun mening
doet ertoe. Een mooi voorbeeld is het jaarlijks terugkomende activiteit van het Alfa college.
Leerlingen gaan dan met elkaar in het debat in het gemeentehuis over een actueel onderwerp. De
gemeente blijft dit soort activiteiten ondersteunen en evt. faciliteren.

N a t u u r e n M ilie u
Duurzaamheid
OpKoers.nu wil graag een schone wereld doorgeven aan toekomstige generaties. Het verminderen
van CO2 en het opwekken van duurzame energie zullen wij steunen. 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. Wel hebben wij onze eigen visie
over duurzaamheid waarbij draagvlak bij onze inwoners een belangrijke voorwaarde is.
Speerpunten OpKoers.nu duurzaamheid
• Energietransitie moet in fases worden doorgevoerd. Draagvlak bij de inwoners is daarbij
absoluut noodzakelijk. Lokaal eigendom moet uitgangspunt zijn. Lutten levert is voor ons een
voorbeeld, lokale opwekking ten bate van de lokale gemeenschap.
• De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van een eigen energiebedrijf.
• Bij nieuwbouwwijken direct laadpalen plaatsen in combinatie met straatverlichting.
• Er moet meer 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 ook 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 elektriciteitsopslag, 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.

Olie- en gaswinning, trillingen en fracken
Helaas moeten wij constateren dat ook in onze gemeente negatieve gevolgen aan de olie en
gaswinning kleven. Kans op trillingen en kleine bevingen. Daarnaast is de NAM bezig om olie en gas
www.opkoers.nu
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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 omhoogkomt moet
als chemisch afval worden behandeld. Dit willen wij niet in onze gemeente.

A f v a l be l e i d
De gemeente Hardenberg scoort goed met het afval scheiden en levert daardoor een mooie bijdrage
aan VANG van afval naar grondstof. Wij lopen voorop met het afvalbeleid en willen graag
doorgroeien naar een nog schonere en afvalvrije gemeente maar niet ten koste van alles. Wij willen
geen senioren met volle afvalzakken over straat zien slepen.
Speerpunten OpKoers.nu afvalbeleid
• Actieve informatievoorziening
Invoering pas voor inwoners om grofvuil af te voeren naar milieustation Bovenveld.
Invoering Ja-sticker onderzoeken ter voorkoming van onnodig afval.

Openbaar groen
Openbaar groen is het visitekaartje van de gemeente, dit dient er dan ook verzorgd uit te zien
waarbij er vooral ook aandacht dient te zijn voor het onderhoud van de bermen.
Biodiversiteit vinden wij een goede ontwikkeling, die daar waar mogelijk gestimuleerd dient te
worden in overleg met de inwoners. Percelen buiten de bebouwde kom moeten gevrijwaard blijven
het Jacobskruid. Paarden herkennen Jakobskruiskruid in gedroogde vorm niet als giftig en Kruiskruidvergiftiging kan dus optreden als Kruiskruiden in hooi terechtkomen. Door een aanpassing in de
Europese wetgeving is het sinds woensdag 2 augustus 2017 verboden om de reuzenberenklauw te
telen of te verkopen. Ook zijn lidstaten vanaf nu verplicht om deze gevaarlijke invasieve exoten
te bestrijden en overheden moeten maatregelen nemen om verspreiding tegen te gaan .

D e V e c ht
Sinds mensenheugenis stroomt de Vecht als een zilveren lint door een deel van onze gemeente. Om
het rivierwater meer ruimte te geven wordt de Vecht in haar oorspronkelijk staat hersteld.
(Vechtpark). Ook komt er meer ruimte voor nieuwe natuur en er komen meer recreatiebootjes en
boten op de Vecht. Goed voor de recreatie. Maar slechts een klein deel van onze inwoners is in staat
om het ruime sop te kiezen, sluit de anderen niet uit laat hen ook genieten van onze rivier en hou de
oevers, waar dat verantwoord is, toegankelijk voor iedereen, laat ze de Vecht beleven.

H o n de nb e l e i d
OpKoers.nu pleit voor een volledige afschaffing van de hondenbelasting. Zolang hondenbelasting niet
afgeschaft wordt, willen wij deze inkomsten graag gebruiken om in samenwerking met de
plaatselijke belangen meer uitlaat zones en omheinde hondenlosloopgebieden te realiseren. 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 hondenlosloopveldjes en uitlaat zones in de gemeente.
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O n d e r w ijs S p o r t e n b e w e g e n
O nd e r w i j s
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.
Een andere uitdaging voor basisscholen is de wettelijke verplichting dat om in 2023 iedere leerling 2
uur gym aan te bieden. Helaas is dat een hele uitdaging voor veel scholen in onze gemeente doordat
er te weinig faciliteiten, docenten zijn of omdat de reisafstand te lang is. De gemeente kan hierin een
grote rol spelen door te helpen met het ontwikkelen van innovatieve plannen en/of het aanpakken
van de knelpunten.
Speerpunten OpKoers.nu onderwijs
• Meer samenwerking tussen MBO-HBO en ondernemers voor het aanbieden van HBO (MBO+)
opleidingsmogelijkheden.
• Zoveel mogelijk behoud van scholen in de kleine kernen door samenwerking en combinatie
van maatschappelijke functies.
• Leerkrachten in het basisonderwijs moeten door de gemeente ondersteund worden bij
deveelvoud 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.
• Basisscholen faciliteren met het mogelijk maken van 2 uur gym per klas per week.
Basisscholen mogelijk maken om fruit aan te bieden.

S po r t
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.
OpKoers.nu is blij met Lokaal Sportakkoord.
In het lokaal sportakkoord worden afspraken gemaakt over hoe lokale ambities op het gebied van
sport en bewegen gerealiseerd gaan worden. Er wordt samengewerkt met organisaties en
verenigingen op gebied van sport, gezondheid, onderwijs en welzijn. Zo ontstaat een breed gedragen
www.opkoers.nu
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lokaal sportakkoord met concrete programma’s, projecten en activiteiten. Het lokaal sportakkoord is
daarmee de basis voor het nieuwe gemeentelijk sport- en beweegbeleid.
Speerpunten OpKoers.nu sport
• Initiatieven voor beter en duurzamer beheer van geprivatiseerde sporthallen.
• De gemeente steunt waar nodig de openluchtzwembaden, die grotendeels draaien op
vrijwilligers.
• Ondersteuning van sportverenigingen die bewegingsprogramma’s realiseren voor ouderen.
• In onze gemeente maken we ruimte voor buitenspelen bij de vaststelling van de
bestemmingsplannen voor nieuwbouw.
• Stimulering activiteiten om kinderen naar buiten te halen.

W e r k e n e c o n o m ie
De wereld verandert in een rap tempo. Opkomende economieën, corona, 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.
De werkgelegenheid in de gemeente Hardenberg rust op 4 belangrijke pijlers:
1. Maak industrie,
2. Landbouw en Veeteelt
3. Zorg
4. Recreatie
Het is van groot belang om in deze sectoren de werkgelegenheid te behouden. Voor de ontwikkeling
van de werkgelegenheid is het van het grootste belang dat onderwijs/opleidingen maximaal worden
afgestemd op de vacaturevraag bv. Rijnlandinstituut. Onbekend maakt onbemind. Wij denken dat
voorlichting geven over kansrijke MBO beroepen aan jongeren zeker bijdraagt om jongeren richting
schaarse/kansrijke beroepen te enthousiasmeren.

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 werkgelegenheid en 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.

K u n s t, c u ltu u r e n c u ltu re e l e rf g o e d
Kunst- en cultuurbeleid moet ten goede komen van de leefbaarheid in de gemeente. We zien graag
evenementen die zorgen voor reuring binnen de kernen en waarbij inwoners elkaar kunnen
ontmoeten. Daarnaast vindt Opkoers.nu het belangrijk dat er economische spin-off ontstaat,
hiermee bedoelen we dat lokale ondernemers betrokken worden en mee kunnen profiteren van een
evenement.
www.opkoers.nu
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Cultureel erfgoed moet goed beschermd en bewaard blijven voor huidige en toekomstige generaties.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners in aanraking kunnen komen met de historie van
hun leefomgeving. Bij het nemen van beslissingen voor waardevol historisch gebied moet dat in
samenspraak gedaan worden met de diverse historische verenigingen en 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.

O p e n b a r e g e z o n d h e id s z o r g
Door de vele bezuinigingen vanuit de rijksoverheid staan zorg en welzijn onder druk. Er is meer
verantwoordelijkheid bij onze gemeente komen te liggen. Denk hierbij aan de jeugdzorg,
ouderenzorg, thuiszorg en geestelijk gezondheidszorg. Bij OpKoers.nu staat het geven van deze zorg
nooit ter discussie. Wij zetten in op gezond ouder worden en investeren in laagdrempelige
preventieprogramma’s.
Speerpunten OpKoers.nu:
• Positieve gezondheid is een prominent onderwerp in het gezondheidsbeleid.
• OpKoers.nu vindt belangrijk dat het AED-netwerk in gemeente Hardenberg behouden blijft
en daar waar nodig uitgebreid gaat worden.
• OpKoers.nu wil dat de gemeente mogelijk maakt om tot een goed en laagdrempelig aanbod
te komen voor EHBOcursussen, dit in samenspraak met organisaties zoals het Rode Kruis. De
basisscholen en het voortgezet onderwijs motiveren om EHBO in het lespakket op te nemen.
• Aandacht voor eenzaamheid onder jongeren en ouderen.

Jeugdgezondheidszorg
Ieder kind in onze gemeente heeft recht om kansrijk op te groeien.
Voor OpKoers.nu blijft de jeugd een belangrijk onderwerp. Steeds meer jongeren maken gebruik van
jeugdhulp en wordt onze gemeente geconfronteerd met grote financiële tekorten. Daarnaast heeft
corona een grote invloed op het leven van kinderen en jongeren, sommige zijn in een kwetsbare
positie gekomen. In 2021 beschikken de meeste huisartsenpraktijken een praktijkondersteuner op
het gebied van psychische hulpvragen.
Speerpunten OpKoers.nu jeugdgezondheidzorg
• Preventie om drugs en alcoholgebruik tegen te gaan.
• 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.
• Goede en betaalbare huisvestiging voor jongeren uit de jeugdhulp
• Voldoende doorstroomplekken voor jongeren die in een opvangvoorziening hebben
gewoond.
• Een goede sociale kaart voor hulpverleners, ouders en jongeren is een voorwaarde.
• Afschaffen: 4 weken wachttijd als je een uitkering vraagt en uit de jeugdzorg vandaan komt.

www.opkoers.nu

2022-2026

info@OpKoers.nu
12

Verkiezingsprogramma 2022-2026
Lookale politiek zonderr omweg
gen
n

Ouderenzorg
OpKoers.nu wil zich inzetten voor een seniorvriendelijke gemeente. Ouderen verdienen naast een
goede oude dag ook een toegankelijke gezondheidszorg met goede thuiszorg zodat men zo lang
mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ook mensen met dementie
worden gezien, ook al hebben zij de diagnose dementie, wij bevorderen dat zij langer thuis kunnen
blijven wonen als zij dat willen en kunnen. Goede ondersteuning, waarbij regelgeving geen
belemmering is, is hierbij van groot belang.
Als het thuis blijven wonen, niet langer gaat voor ouderen en mensen met dementie, dan vinden wij
het belangrijk dat naast verpleeghuizen er andere vormen van wonen mogelijk zijn zodat mensen in
de wijk of het dorp kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld kleinschalig wonen met 5 à 6 mensen met
dementie met 24-uurszorg in huis, grotere vormen van kleinschalig wonen in kleine
zorgvastgoedcomplexen met 12 tot 24 mensen met dementie ( bijv. Dagelijks Leven en het
Gastenhuis) en ook hofjes waar ouderen vitaal ook elkaar ondersteunen (bijv. de Knarrenhof). Goede
afstemming tussen de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en ZvW (zorgverzekeringswet)
stimuleren.

Mantelzorg
Er is voldoende aandacht voor de mantelzorgers. De informatie voor mantelzorgers moet zichtbaar,
vindbaar, actueel en op tijd beschikbaar zijn zodat zij niet overbelast raken. De opdracht wordt breed
uitgezet om mantelzorgers te informeren, bereiken en ondersteunen. Een adempauze voor hen met
voldoende respijtzorg vindt OpKoers.nu nodig. Organisaties die zich in zetten worden goed
ondersteund bij hun werk.
•
•
•
•

Gemeente Hardenberg bezuinigt niet de op de mantelzorg ondersteunende organisaties. Zij
zijn van belang als eerste aanspreekpunt voor mantelzorgers.
Laat het aanbod van respijtzorg (logeerzorg) aansluiten bij de lokale behoefte. Respijtzorg
moet tijdig en op maat beschikbaar zijn. De aanvraagprocedure moet zo eenvoudig mogelijk
zijn.
Gemeente Hardenberg werpt geen onnodige obstakels op voor mantelzorgwoningen.
Wij zorgen voor duidelijke informatie over de beschikbare Wmo voorzieningen bijv.
respijtzorg.

V r i j w i l l ig e r s w e r k / v r i j w i l l i g e i n z e t
In onze gemeente zijn inwoners actief en houden zich o.a. bezig met realiseren van doelen zie zij
belangrijk achten en nodig vinden voor vrijwilligerswerk. Deze inwoners pakken hun rol in het groen,
zwembaden, bibliotheken, zorg, jeugd, sport, cultuur, plaatselijke belangen, integratie enz. Dit is vaak
op eigen initiatief. Zonder vrijwillige inzet halveert de kwaliteit van leven. Al het vrijwilligerswerk
draagt bij aan het versterken van de lokale samenleving

Speerpunten OpKoers.nu:
•
•

Ondersteun samenwerking tussen organisaties om vrijwilligers een plek te geven die bij hen
past.
Zet in op maatschappelijke diensttijd en maatschappelijk stages. Zo mogelijk en indien
gewenst ook voor ouderen.
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A r m o e d e b e s t r ij d in g
Onze inwoners zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor de
goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. Iemand is arm
wanneer hij onvoldoende inkomen heeft voor bijvoorbeeld voeding of een goede woning. In 2020
waren in de gemeente Hardenberg ongeveer 570 mensen aangewezen op de Voedselbank en telde
onze gemeente meer dan 10.000 mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. In 2018 kregen al 9%
van al onze inwoners te maken met energie armoede, zij waren meer dan 25% van hun inkomen
kwijt aan energie. Ook menstruatie armoede komt steeds meer voor. OpKoers.nu is van mening dat
dit niet aanvaardbaar is.

Speerpunten OpKoers.nu:
•
•
•

Ruimhartig beleid voor inwoners die minder dan 130% van het wettelijk sociaal minimum
moeten rondkomen
Onderzoek naar vergoeding van voorzieningen bijvoorbeeld bijzondere bijstand voor
onvoorziene medische kosten.
Wij ondersteunen het armoedebeleid en waar nodig verbeteren.

S ta tu s h o u d e rs
Veel vluchtelingen hebben een verblijfsvergunning en wonen nu in onze gemeente. Een goede
inburgering en positie op de arbeidsmarkt is van groot belang. Wij zijn kritisch als het gaat om het
aantal statushouders dat de gemeente van de rijksoverheid lokaal moet huisvesten.
De mogelijkheden voor eigen inwoners om huisvestiging en werk te vinden kan hierdoor beperkt
worden. Een snelle integratie is hierin van groot belang zodat zij snel kunnen deelnemen dmv werk
aan onze samenleving.
Wij dragen eraan bij dat statushouders in hun ontwikkeling en integratie worden begeleid.
Bijvoorbeeld hoger opgeleide statushouders door verwijzen naar Stichting voor Vluchtelingen
Studenten UAF.
Speerpunten OpKoers.nu:
• Wij verwachten dat statushouders een actieve houding hebben bij het vinden van werk,
vrijwilligerswerk, stageplek of een werk ervaringsplaats.
• Er is een duidelijke strategie qua verspreiding statushouders door de hele gemeente.
• Wij bieden geen ruimte aan overlast gevende ‘veilige landers’.

R e c re a tie e n to e ris m e
Op Koers.nu wil dat onze gemeente een plek is waar toeristen en recreanten graag komen om te
genieten van de unieke kenmerken van landschap, cultuur en bijzondere geschiedenis, waarbij de
belangen van de inwoners niet in het geding mogen komen.
OpKoers.nu Accenten:
• Gastvrijheid hoog in het vaandel houden.
• Aandacht voor unieke geschiedenis in landschap en toeristenaanbod.
• Waar mogelijk de geschiedenis zichtbaar markeren, ook met bouw- en infrastructurele
projecten.
• De belangen van de eigen inwoners mogen niet in het geding komen.
• Stimuleren van meerdaags verblijf en meerdaagse arrangementen door samenwerking van
ondernemers en inwoners.
www.opkoers.nu
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•
•

Het aanbod waar mogelijk verbreden.
De promotie richten op de beoogde doelgroepen en hier geld voor beschikbaar stellen.

Belangrijke pijler voor onze economie
Recreatie en toerisme zijn een belangrijke pijler van onze lokale economie. Veel bedrijven zijn actief
in deze sector en veel inwoners halen er hun inkomsten uit. Jongeren willen we in deze sector kansen
bieden om werkervaringen op te doen. We willen een gastvrije gemeente zijn waar gasten heerlijk
actief wandelen, fietsen, varen en vissen. Een gastvrije gemeente waar je cultuur en cultuurhistorie
kunt opsnuiven in steden en dorpen en door mensenhanden gemaakte landschappen. Waar je
bijzondere plekken vindt om te genieten van rust en de unieke natuur.

Belangen inwoners mogen niet in het geding komen
OpKoers.nu vindt het belangrijk dat in onze gemeente de lusten en lasten als het gaat om recreatie
en toerisme in balans zijn. Het kan niet zo zijn dat de leefbaarheid voor onze inwoners in het geding
komt. Ook voor de eigen inwoners en jongeren moet nog genoeg te doen zijn en plekken om te
recreëren. OpKoers.nu ziet de groei van de sector toerisme en recreatie meer in langer verblijf en
meer besteding dan in grote aantallen toeristen. De duurzaamheid van de leefomgeving mag niet in
gevaar komen. OpKoers.nu vindt het erg belangrijk dat promotie van ons gebied aansluit op bij ons
passende doelgroepen.

L a ng e r v e r bl i j v e n
Het is van belang voor de lokale economie dat gasten langer in ons gebied verblijven, zich goed
verspreiden en zo op diverse plaatsen in de gemeente meer besteden. OK.nu wil daarom
ondernemers waar mogelijk stimuleren om arrangementen op te stellen. Het is van belang dat
ondernemers nog meer dan nu samen gaan werken

Divers aanbod
We vinden het belangrijk dat de door onze gasten gebruikte toeristische infrastructuur op orde is.
Fietspaden, wandelpaden en vaarten en sloten bijvoorbeeld moeten er goed bijliggen. Het is nodig
dat het openbaar vervoer aansluit op de wensen van de gasten. Maar daarnaast moet om ons gebied
in al zijn facetten te beleven, toeristische informatie voor onze gasten goed ontsloten zijn. Dat kan
naast met meer gangbare middelen ook met innovatieve technische middelen. We zullen initiatieven
op dit gebied steunen.

B e s tu u r e n re g e lg e v in g
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 mag hebben. Dit vraagt een behoorlijk bestuur en daarbij behorende regelgeving.
Daar is niets mis mee, iedereen is daarbij gebaat. Alleen vinden wij dat die regelgeving de laatste
jaren begint door te schieten. Hieronder proberen wij u te vertellen wat wij hiervan vinden en wat
ons streven is.

Minder visie, meer doen
De gemeente Hardenberg telt net als andere gemeenten veel beleidsplannen. Zo hebben we onder
andere een beleidsplan voor Participatie, Integrale Schuldhulpverlening, Re-integratie, Jeugdhulp,
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Afval, enzovoort. De gemeentelijke organisatie steekt
www.opkoers.nu
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veel tijd in het (her)schrijven van deze beleidsvisies… Mooie woorden, maar uiteindelijk gaat het om
de uitvoering. Alle initiatieven die de laatste jaren zijn uitgevoerd door onze inwoners hebben laten
zien dat 'doen' in de natuur zit van onze inwoners. Nu moeten we de stap maken dat 'doen' ook in
het DNA van de medewerkers (de organisatie) van onze gemeente komt. Zonder beleid kan natuurlijk
niet, maar als gemeente moet je bereid zijn om het los te laten, want als je loslaat, heb je twee
handen vrij om te doen.

R o l v a n de g e m e e nt e
Al vaak 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 begrijpelijk en transparant zijn. Zeker bij nieuwe
beleidsvoorstellen is duidelijkheid over de financiële gevolgen van belang om goede afwegingen te
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 blij dat bestuurlijke organisatie Ommen-Hardenberg is opgeheven. De gemeenteraad
had te weinig zicht en grip op de organisatie. Samenwerking met andere organisaties is soms
gewenst maar mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van inwoners en gemeenteraad.
Het inhuren van externe bureaus en adviseurs dient tot een minimum beperkt te worden. De
bestuurlijke organisatie dient een zodanig kwaliteitsniveau te hebben dat veel gevraagde kennis
intern beschikbaar is zodat niet bij voorbaat al een second opinion aan een adviesbureau wordt
gevraagd.
� 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.

L id w o rd e n
Bent u na het lezen van ons verkiezingsprogramma enthousiast geworden?
Wilt u ook graag zaken ten goede veranderen in uw eigen omgeving, samen met een leuke,
enthousiaste en lokaal betrokken groep mensen?

Wij zijn altijd op zoek naar mensen, die met OpKoers.nu mee willen denken. Zo zorgen we samen
voor lokale politiek zonder omwegen.
Ga voor meer informatie naar: E-mail: info@OpKoers.nu
Bezoek onze website: www.opkoers.nu Of like ons op Facebook
KvK nr: 05079910
www.opkoers.nu
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