Geachte lezer,
Het partijprogramma van Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE) bestaat uit
een inleiding waarin u onze visie over gemeente politiek aantreft. Daarnaast
vindt er een scheiding plaats tussen onze doelen en het uitgebreide programma.
In het programma vindt u de visie van BGE over de verschillende gemeentelijke
onderwerpen.
3 maart 2010 gaan de burgers in Emmen naar de stembus om hun lokale
volksvertegenwoordigers te kiezen voor de komende 4 jaar. Het wordt volgens
BGE tijd dat de gemeenteraad gaat bestaan uit volksvertegenwoordigers die
durven te staan voor hun zaak.
Geen volksvertegenwoordigers die het raadslidmaatschap zien als een aardige
bijbaan en/of een manier om hun carrière verder gestalte te geven maar
volksvertegenwoordigers die in de eerste plaats gaan voor het algemeen belang.
Geen volksvertegenwoordigers die hun oren per definitie laten hangen naar de
wil van de door henzelf benoemde wethouders maar volksvertegenwoordigers die
zich verdiepen in de materie en die, wetende wat er in de samenleving leeft, ook
hun eigen keuzes durven maken.
Geen volksvertegenwoordigers die de burgers voor de gek houden door het
vertellen van halve waarheden maar volksvertegenwoordigers die de hele
waarheid durven te vertellen. Alleen zo zal de politiek in staat zijn om het
verloren gegaan respect en vertrouwen van burgers terug te verdienen.
Waarom Burgerbelangen?
Burgerbelangen Gemeente Emmen, kortweg BGE, wenst elke vorm van
ambtelijke willekeur en bureaucratie te bestrijden. De partij houdt zich in de
eerste plaats bezig met zaken die de gemeente aangaan. Daarbij staat BGE een
gemeentebestuur voor dat, vanwege de wijze waarop zij bestuurt, kan rekenen
op het respect van de burger.
Samenwerking met andere groeperingen of instellingen staat hierbij voorop
evenals het durven besluiten. Geen verwachtingen wekken die niet waar kunnen
worden gemaakt.
En bovenal voortdurend kritisch zijn op de omvang en kosten van het
gemeentelijke organisatie.
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De kerntaken zijn volgens BGE:
Zorg voor veiligheid, inrichting openbaar gebied, onderhoud van gemeente
eigendommen, participatie en een sociaal beleid. De gemeente moet deze taken
waar dat kan in samenwerking met burgers en/of hun lokale organisaties
uitvoeren. Van groot belang is dat de gemeente de kosten van haar eigen
organisatie hierbij in de hand houdt.
Een dienstbare en transparante overheid die in het belang van de burger denkt.
Geen willekeur in het verlenen van vergunningen door de „ons kent ons‟ cultuur
maar rechtvaardige en transparante vergunning verlening.
Het leden- en sympathisantenbestand van BGE kent burgers van zowel
confessionele, socialistische als liberale huize en is als partij onafhankelijk van
landelijke politiek.
BGE komt dus niet op voor één bepaalde groep in de Emmer samenleving maar
staat voor een sterke en rechtvaardigere Emmer samenleving als geheel, waarbij
mensen, jong en oud, zelf verantwoordelijkheid voelen en ook nemen.
Mocht u, evenals BGE, ontevreden zijn over het gevoerde beleid en besluit u om
dan maar niet te gaan stemmen, weet dan dat dit bijdraagt aan het in stand
houden van een situatie waar u ontevreden over bent. Niet stemmen betekent
dat u er indirect voor zorgt dat de bestaande machtshebbers blijven zitten.
Alleen wanneer u middels uw stem laat weten dat u ontevreden bent bestaat er
een kans op een wijziging van de bestaande situatie.
Bedenk hierbij dat de gevestigde politieke orde in de eerste plaats bezig is de
eigen positie veilig te stellen. Via partij politieke benoemingen zorgen de
gevestigde politieke partijen ervoor dat ze greep op de besluitvorming houden..
Grote partijen die zowel op landelijk, provinciaal en op gemeentelijk niveau
acteren hebben allerlei bijbaantjes en proberen op deze wijze overal een vinger
in de pap te hebben.
BGE is er voor u als lokale partij en komt voor u belangen op. BGE hoeft geen
rekening te houden met hogere heren in de partij die acteren op een hoger
niveau. Lokaal is er voor de lokale bevolking. Gelijke monniken gelijke kappen
dus! Geen „ons kent ons‟ cultuur.
Onze doelen:
1. De rechtvaardige en transparante overheid
BGE komen nogal wat klachten ter ore over de wijze waarop sommige burgers
door de gemeente worden bejegend. Het bewust tegenwerken van burgers, het
meten met twee maten, aan het lijntje worden gehouden, allemaal zaken die we
te vaak horen. BGE wil dat er onderzoek gedaan wordt naar dergelijke klachten.
BGE wil dat er in deze aan waarheidsvinding wordt gedaan. Mocht het inderdaad
zo zijn dat de overheid met twee maten meet, burgers bewust tegen werkt dan
wel burgers onnodig lang aan het lijntje houdt dan moet hier tegen worden
opgetreden.
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Mocht onderzoek uitwijzen dat de overheid integer handelt jegens al haar
burgers dan is het van belang om dit voor het voetlicht te brengen teneinde op
deze wijze een tegenwicht te bieden tegen, in dat geval, onterechte negatieve
beeldvorming. Te vaak worden ook drogredenen aangevoerd om een vergunning
af te wijzen terwijl bij vergelijkbare kwesties deze redenen worden gebruikt om
wel een vergunning te gebruiken. In veel kwesties is het juridisch geoorloofd
maar moreel niet, de overheid dient er te zijn voor de burger.
Er moet in het belang van de burger worden gehandeld. De schijn van willekeur
moet te allen tijde worden vermeden.
2. Minder ambtenaar - méér burger
BGE is van mening dat het college van burgemeester en wethouders in omvang
moet afnemen. Een burgemeester, hooguit vier wethouders en een
gemeentesecretaris moet voldoende zijn. Er zijn elders in het land voorbeelden
waar het ook prima gaat met minder wethouders. Tevens scheelt dit direct ruim
0,2 miljoen euro per jaar. Dat tikt aan! BGE wil dat vanuit de raad het
gemeentelijke beleid wordt bepaald en dat burgemeester en wethouders daar
vervolgens uitvoering aan geven.
Daarnaast wil BGE bij onderwerpen die de Emmer samenleving als geheel sterk
bezig houden via een referendum de stem van de Emmer burgers laten
doorklinken in de definitieve besluitvorming.
BGE is van mening dat voor ambtenaren en benoemde bestuurders geen betere
rechtspositie zou moeten gelden dan de rechtspositie die voor „gewone
werknemers‟ geldt. Het is te gek voor woorden dat voor ambtenaren en
bestuurders op het terrein van de rechtsbescherming regelingen bestaan die de
gemeenschap een veelvoud kosten van de regelingen die gelden voor de
werknemers in het bedrijfsleven.
3. Investeren in de basis
BGE is van opvatting dat er de komende jaren fors moet worden geïnvesteerd in
de kerntaken en daarmee de basis van de gemeente Emmen. Geen grote dure
prestige projecten alvorens er nog veel achterstallig onderhoud is op het gebied
van groen en grijs.
De collegepartijen (PvdA en CDA) hebben de afgelopen jaren veel geld
uitgetrokken voor grote projecten als het dierenpark/theater, de Delftlanden, het
Rundedal, Station Emmen-Zuid etc. Relatief eenvoudige kerntaken als onderhoud
van het groen en grijs kent veel te veel achterstallig onderhoud. BGE wil hier de
komende jaren fors in investeren zodat de basis in orde is.
4. Wonen - Verkeer - Milieu & Klimaat
Leefbaarheid, vooral in de omliggende dorpen, hangt in grote mate af van de
beschikbare voorzieningen en de beschikbaarheid van betaalbare woningen. BGE
wil alle mogelijkheden benutten om in de buurten en omliggende dorpen te
bouwen wanneer daar vraag naar is.
Niet alleen nieuwe woonwijken maar ook bouwen in de linten moet worden
uitgebreid. Wijken en dorpen dienen ook goed bereikbaar te zijn voor de
verschillende vervoerstypen. BGE wil de komende jaren de bereikbaarheid voor
dorpen en wijken verbeteren.
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5. De jeugd voor Emmen winnen
BGE is van mening dat het leefklimaat en de leefomgeving voor jongeren moet
veranderen in Emmen. De jeugd heeft de toekomst en daarom is het belangrijk
te investeren in de jeugd. Helaas vinden de meeste jongeren dat Emmen niet
aantrekkelijk genoeg is om te blijven wonen en werken en heerst er ook
ontevredenheid onder de huidige jeugd.
BGE wil zich inzetten voor een gemeente die aantrekkelijk is voor zowel de
jongste als oudste jeugd. Speerpunten voor BGE zijn dat er voldoende
voorzieningen moet zijn, jongeren mee laten participeren. Sport- en
speelplaatsen ontwikkelen en het aanbieden van kwalitatief onderwijs.
Het thema jeugd verdient een plek boven aan de politieke agenda omdat hier de
laatste jaren veel te weinig aandacht voor is geweest. Er moet een inhaalslag
worden gemaakt. Wanneer Emmen de jeugd aan zich bindt, bindt het ook de
toekomst aan zich.
Programma punten:
1.

Inwoners en bestuur

De Raad de baas
De winnaar of winnaars van de verkiezingen dienen hun verantwoordelijkheid te
nemen en behoren te gaan uitmaken wat er moet gebeuren. Niet het college,
niet de ambtenaren maar de Gemeenteraad moet aangeven wat er de komende
4 jaar moet gebeuren. BGE stelt daarom voor dat die partijen die na de
verkiezingen elkaar vinden en die zaken met elkaar willen doen een
raadsprogramma gaan opstellen.
In dit raadsprogramma wordt op hoofdlijnen aangegeven wat het gemeentelijke
beleid voor de komende 4 jaren zal zijn. De raadscoalitie draagt voor het
dagelijkse bestuur van de gemeente een viertal wethouders voor. Samen met de
burgermeester, de gemeentesecretaris en de leiding van de diensten geven zij
uitvoering aan het raadsprogramma.
Het College is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Daarnaast wil BGE
dat de raad weer beslist over vrijstellingen van bestemmingsplannen om de
schijn van willekeur tegen te gaan.
Politiek is van de burger
Binnen de bestuursperiode 2010 - 2014 wil BGE bewerkstelligen dat in 2014 het
merendeel van de burgers van Emmen met meer waardering spreekt over de
gemeente Emmen en haar bestuur dan nu het geval is. Mensen moeten weer
vertrouwen krijgen in de gekozen en benoemde bestuurders. De gemeente dient
er te zijn voor de burger.
Te vaak hoort BGE klachten van burgers die het gevoel krijgen dat ze bewust
worden tegen gewerkt, er willekeur is bij vergunningverlening, burgers aan het
lijntje worden gehouden etc.
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BGE wil dat de overheid zich dienstbaar opstelt. Geen subjectieve beslissingen
voor een schuine of rechte dakkapel maar heldere en transparante richtlijnen
waarbij de burger weet waar hij of zij aan toe is. Regels moeten simpel zijn te
toetsen zodat iedere burger weet waar hij of zij aan toe is. Hierdoor wordt de
schijn van willekeur tegen gegaan en de ambtelijke macht beperkt. BGE staat
voor een lokale overheid die transparant, slagvaardig en rechtvaardig te werk
gaat in het belang van de burger.
Minder bestuurders, meer kwaliteit
Het college van B&W, het dagelijkse bestuur van de gemeente, hoeft de
komende 4 jaar uit niet meer dan een zestal personen te bestaan.
Burgermeester, gemeentesecretaris en een viertal door de raadscoalitie
voorgedragen wethouders zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het
Raadsprogramma.
De raad controleert de uitvoering van het Raadsprogramma op hoofdlijnen. Door
het aantal wethouders terug te brengen van 6,2 voltijds wethouders naar 4
voltijds wethouders wordt jaarlijks tevens een besparing gerealiseerd van ruim
200.000 euro. Het is volgens BGE goed mogelijk om met een college bestaande
uit zes personen, gesteund door een viertal directeuren (dat zijn er nu zes) van
de te onderscheiden diensten, deze gemeente te besturen.
Natuurlijk zullen de voorgedragen wethouders voor de betreffende
beleidsterreinen geselecteerd moeten worden op de daarvoor benodigde
management kwaliteiten. Het is te gek voor woorden dat de kosten gemoeid met
het besturen van deze gemeente zo fors zijn gegroeid in de achterliggende jaren.
Raadsprogramma
Niemand zit te wachten op beleidsnotities die toch niet uitgevoerd worden. Dat
schept dus de verplichting om helder te zijn in wat je wilt, waarom je het wilt en
wat het mag kosten. Omdat de Raad de burgers van Emmen vertegenwoordigd
mag dus van haar verwacht worden dat zij zelf op hoofdlijnen aangeeft welk
beleid zij wenst en waarom.
Het is aan het ambtelijke apparaat om dit beleid vervolgens uit te voeren. Voor
zover mogelijk wordt de uitvoering in samenwerking met de belanghebbenden
gerealiseerd. Voor zover niet wettelijk voorgeschreven, wordt er alleen maar
beleid geformuleerd wanneer dat beleid ook daadwerkelijk door de raad
gevraagd wordt en uitgevoerd kan worden.
Dat betekent dus dat een meerderheid van de Raad expliciet aangeeft welk
beleid ze wil en bereid is en in staat is om de uitvoering van dit beleid te betalen.
De Raad zelf geeft op hoofdlijnen aan hoe het beleid er uit moet zien en hoeveel
geld ervoor uitgetrokken mag worden.
Voor wat betreft de beleidsformulering (uitwerking van door de politiek gewenst
beleid) wordt gekeken in hoeverre er samengewerkt kan worden met andere
Drentse gemeenten en de provincie.
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De vorming van een beleidspool op provinciaalniveau waaruit gemeenten kunnen
putten zou wel eens een behoorlijke besparing op de kosten van
beleidsontwikkeling met zich mee kunnen brengen.
Het is volgens BGE onzin om op het gebied van beleidsontwikkeling in tal van
gemeenten telkens opnieuw het wiel uit te moeten vinden.
Gemeentelijk referendum
Een gemeentelijk referendum moet de burgerparticipatie bij lokale politiek
vergroten. BGE is voorstander van een gemeentelijk referendum wanneer mocht
blijken dat er geen verdere besparingen gerealiseerd kunnen worden op de
gemeentelijke organisatie en mocht blijken dat er onvoldoende middelen
(Rijksgeld -subsidies) zijn om het voorzieningen niveau in de gemeente, in de
meest brede betekenis van het woord, op peil te houden.
Hierbij moet dan de vraag worden voorgelegd of de burgers vinden dat er
aanvullend bezuinigd moet worden dan wel of ze bereid zijn om een lokale
lastenstijging voor lief te nemen teneinde zo de voorzieningen te kunnen blijven
betalen.
De politiek neemt dan in samenspraak met de burgers een besluit. Niet alleen bij
financiële beslissingen dient de stem van de burger te worden gehoord maar ook
bij grote projecten die ver gaande gevolgen hebben voor de Emmer
samenleving. Politici moeten niet alleen denken te weten wat de burger wil maar
ook daadwerkelijk de stem van de burger horen. Hierdoor wordt
burgerparticipatie ook vergroot.
De dienstbare overheid
BGE gaat uit van het principe dat de gemeente en haar ambtenaren er zijn voor
de burgers en niet andersom. Dienstbaarheid moet de kern zijn van elke
ambtelijke functie en bijbehorende functionaris in deze organisatie. Echter, de
gemeente kan het niet alleen! Natuurlijk niet.
Actieve betrokkenheid van burgers is nodig om van de gemeenschap een succes
te maken. De gemeente zal burgers en/of hun vertegenwoordigers actief
proberen te betrekken bij het vormgeven van de Emmer gemeenschap.
De digitale gemeente
We leven in het informatie tijdperk. Welhaast onbeperkt kan men via Internet op
bijna elk terrein informatie en kennis tot zich nemen. BGE is van mening dat de
gemeente daarbij een zeer belangrijke rol dient te spelen. Niet alleen als
informatie verstrekker over alles wat de gemeente betreft, maar zeker ook in de
dienstverlening.
Digitalisering, het toegankelijk maken via Internet, van de daarvoor geschikte
producten, zoals het aanvragen van b.v. een identiteitsbewijs, uittreksels
bevolkingsregister, vergunningen of aanvragen van subsidies geeft zowel voor de
burger als de dienstverlener aanmerkelijke besparingen in tijd en geld.
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Nadrukkelijk wordt daarbij aandacht gevraagd voor een laagdrempelige toegang
voor ouderen en minder draagkrachtige in de vorm van opleiding,subsidies en
collectieve Internet voorzieningen. Via internet kan de burgerparticipatie ook
vorm worden gegeven. De drempel om te participeren voor burgers is via de
digitale weg eenvoudiger. BGE zou in de toekomst willen onderzoeken om een
draadloos netwerk in het centrum van Emmen aan te aanleggen. Hierbij dient
samenwerking te worden gezocht met hogescholen en universiteiten.
2. Economie en Werk
Bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de Emmer economie. Hierdoor
wordt er extra werkgelegenheid gecreëerd en juist dit is belangrijk voor de groei
van onze gemeente. Werkgelegenheid moet dienen als motor voor de
woningbouw i.p.v. dure reclamecampagnes. Het opleidingsniveau bestaat veel al
uit lageropgeleiden en daarom is het belangrijk om bedrijven naar Emmen te
halen die werk bieden aan lageropgeleiden. Er dient rekening te worden
gehouden met de bevolkingsamenstelling van Emmen zodat een ieder hier kan
blijven wonen en werken.
Onlangs heeft de commissie Wonen en Ruimte kennis genomen van een rapport
m.b.t. tot de bedrijventerreinen. Uit dit rapport blijkt dat er nog een en ander
dient te gebeuren tot aan 2020. De verwachte ruimtevraag inclusief ijzeren
voorraad bedraagt 264,5 hectare. Het aanbod tot aan 2020 is 186 hectare wat
een tekort betekent van 78,5 hectare.
BGE is voorstander om het mislukte „Rundedal project‟ te herontwikkelen tot een
bedrijventerrein. Mede gezien de ligging kan het voor transportbedrijven een
prima locatie zijn. Nieuwe bedrijventerreinen zijn een goede zaak voor de
ontwikkeling van de gemeente Emmen. Even zo belangrijk is het revitaliseren
van verouderde bedrijventerreinen. Dit is van essentieel belang om verloedering
en leegstand tegen te gaan.
Groot verdwijnt, klein verschijnt
BGE maakt zich grote zorgen over het vertrek van de aanbieders van
laaggeschoold werk uit Nederland en uit onze gemeente. Met het verdwijnen van
deze vorm van arbeid komen burgers in de problemen die voor het verkrijgen
van hun inkomen deels of geheel zijn aangewezen op de aanwezigheid van deze
vorm van werk.
Het is dus zaak dat mensen met ideeën de ruimte krijgen om deze tot bloei te
laten komen. Ondernemerschap is nodig, ondernemerschap leidt tot
arbeidsplaatsen en moet dus, waar dat kan, gestimuleerd worden.
Voor de gemeente zou dit concreet moeten betekenen dat er actief naar
samenwerking wordt gezocht tussen de gemeente en het lokale bedrijfsleven.
BGE is ervan overtuigd dat deze samenwerking er toe kan bijdragen dat Emmen
zich in positieve zin gaat onderscheiden van concurrerende gemeenten.
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Gemeente en lokale ondernemers moeten samen kansen grijpen,samen
ondernemen dus omdat ze daar ook samen belang bij hebben. Immers, een
aantrekkelijke vestigingsplaats zijn betekent een versterking van de lokale
economie en een sterke lokale economie is een voorwaarde om verdere
ontwikkelingen inhoud te kunnen geven. Dit gezamenlijke ondernemen moet
ertoe bijdragen dat het voor kleinere ondernemingen interessant is om je in
Emmen te vestigen.
Het creëren van de juiste voorwaarden
De huidige economische ontwikkelingen in de wereld zijn van grote invloed op de
ontwikkeling van de Emmer economie. De huidige crisis treft ook Emmen maar
het is zaak niet bij de pakken neer te gaan zitten. Een recessie kan echter alleen
wereldwijd aangepakt worden maar het is zaak om ook lokaal ons steentje bij te
dragen. Wel is het zaak de recessie te bestrijden binnen de mogelijkheden die je
hebt als gemeente.
In tijden van crisis is het zaak niet burgers en bedrijven met lastenverhogingen
op te zadelen. Koste wat kost te blijven investeren in projecten en het werk naar
voren halen levert wellicht op korte termijn winst op maar op lange termijn niet.
BGE wil de komende vier jaar het achterstallig onderhoud in de gemeente
aanpakken. Dit zal weer extra werkgelegenheid opleveren.
Gelukkig is de Emmer economie in de achterliggende jaren minder afhankelijk
geworden van een paar hele grote bedrijven. BGE vindt het van groot belang dat
de lokale overheid en het lokale bedrijfsleven de handen ineen slaan als het gaat
om het verder tot ontwikkeling laten komen van de Emmer economie.
Wanneer de economie weer aantrekt is het van belang om de juiste voorwaarden
te hebben gecreëerd om hiervan maximaal profijt te kunnen trekken. Een goede
afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven is één van die voorwaarden die
dan van belang zijn.
Onderwijs – bedrijfsleven en lokale overheid moeten op basis van een goede
analyse van de kansen en bedreigingen komen tot een samenhangend geheel
aan concrete plannen op de verschillende terreinen die, bij uitvoering van de
plannen, leiden tot een sterkere positie van de gemeente Emmen als geheel.
Rundedal
De Emmertuinbouw verkeert in zwaar weer. Het project Rundedal is geflopt maar
ook de andere tuinders in de huidige tuinbouwgebieden hebben het moeilijk hun
hoofd boven water te houden.
BGE wil inzetten op de huidige terreinen en samen met de tuinders moeten de
handen in één worden geslagen. Tuinbouw is een belangrijke spil in de economie
van Emmen. Daarom is het zaak stimulerende maatregelen te nemen voor de
tuinbouw zodat deze werkgelegenheid niet verloren gaat.
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In Emmen zijn er de afgelopen tijd heel wat redenen opgenoemd waarom het
Rundedal mislukt is. Een algehele malaise in de tuinbouw, economische recessie
maar toch valt te zien dat er elders in het land wel nieuwe tuinbouwprojecten
slagen.
BGE was destijds al sceptisch maar het college verkondigde een lijst met
potentiële tuinders in haar binnenzak te hebben. Helaas was deze binnenzak van
een slechte kwaliteit want er is slechts één tuinder in de binnenzak gebleven.
BGE heeft dan ook andere plannen met het Rundedal.
Gezien het tekort aan bedrijventerreinen richting 2020 van 78,5 hectare wil BGE
het Rundedal ontwikkelen tot een bedrijventerrein. Het Rundedalterrein heeft
een ideale locatie aan de A37 en dient zich uitstekend om in de toekomst te
functioneren als bedrijventerrein.
3. Veiligheid
Veilig op straat
In eind 2008 is er een onderzoek verschenen in Binnenlandsbestuur waarop alle
Nederlandse gemeenten zijn vergeleken op basis van diefstal, inbraak, geweld en
vernielingen. Uit de vergelijking met gemeente wordt duidelijk dat de gemeente
Emmen op het gebied van veiligheid het goed doet. (152e positie) Diezelfde
index laat, naast de positieve ontwikkeling op het gebied van diefstal en inbraak,
zien dat er sprake is van een lichte stijging van geweld en vernielingen. BGE
vindt veiligheid een belangrijke overheidstaak waarop niet bezuinigd mag
worden.
Veiligheid is niet alleen uit te drukken in cijfers maar is vooral een gevoel.
Slechte verlichting, achterstallig onderhoud lijdt tot een negatief gevoel van
veiligheid. Daarom vindt BGE het van groot belang dat voet- en fietspaden goed
onderhouden zijn. Ook is er buiten de bebouwde kom vaak weinig verlichting
omdat hier geen infrastructuur voor is.
BGE wil de komende jaren de verlichting buiten de bebouwde kom uitbreiden
voor voetgangers en fietsers. Om het gevoel en cijfers van veiligheid op peil te
houden en waar nodig te verbeteren is samenwerking met Veiligheidszorg
Drenthe nodig.
Naoberschap
Naoberschap". Iets voor elkaar betekenen als het nodig is en zonder gewin. Een
oude traditie uit het dorp Emmen en zijn omgeving. Dat hield de samenleving bij
elkaar in barre tijden.
Niet alles van vroeger is even goed, maar er mag best een beetje van
terugkomen in een tijd dat ieder voor zichzelf probeert te overleven. Het is echt
niet erg wanneer je je buurman kent.
BGE staat positief tegenover het scheppen van voorwaarden die uitgaan van
gemeenschapszin in buurt, wijk of dorp omdat dat volgens ons de mensen
dichter bij elkaar brengt.
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De wijkagent, kent u hem/haar?
Wel eens gehoord van de wijkagent. Nee, niet Bromsnor. Maar wel de man of
vrouw die in het wijkblad schrijft hoeveel inbraken er zijn geweest of hoe je je
huis beter beveiligd. Zeker ook nog nooit op de fiets uw deur voorbij zien gaan.
BGE wil deze belangrijke vertegenwoordiger van het gezag weer dichter bij de
buurt en winkelcentrum brengen. Fysiek, uit de auto dus, aanwezig laten zijn.
Iemand die vermanend toespreekt bij kattenkwaad, criminaliteit signaleert en
paraat is om een burenruzie te sussen. Soms kom je er samen even niet uit, en
dan dwingen vreemde ogen.
Veilig uitgaan
De jeugdigen van tegenwoordig gaan steeds jonger uit. Het is belangrijk
jongeren bewust te maken wat de risico‟s zijn van uitgaan maar ook hoe ze zich
horen te gedragen. Iedereen is jong geweest en kattenkwaad hoort daar
uiteraard bij.
BGE is van mening dat er wel bepaalde normen en waarden aanwezig dienen te
zijn. De clinic veilig uitgaan draagt hieraan bij. Hier worden jongeren op school,
op een interactieve manier, met de feiten op de neus gedrukt. Voorkomen is
beter dan genezen en daarom is BGE voorstander van deze preventieve manier.
BGE vindt dat de overheid een controlerende en sturende taak heeft t.o.v. de
horeca waarbij de nadruk ligt op samenwerking. Het is van belang om zicht te
houden op de horecaontwikkelingen t.a.v. veiligheid.
BGE is van opvatting dat de horeca in samenwerking met de gemeente een
aantal maatregelen zou kunnen nemen die ten goede komen van de veiligheid.
Wanneer het nodig mocht blijken zou in samenspraak kunnen worden
overgegaan tot de volgende maatregelen.
Een convenant m.b.t. sluitingstijden, het aanscherpen van toezicht en het
inzetten van camera‟s om adequaat te kunnen ingrijpen zijn prima maatregelen
om de veiligheid te waarborgen. Overleg tussen gemeente en de horeca dient de
basis te zijn om zicht en sturing te kunnen geven.
Een veilig Emmen
Een kerntaak van de gemeente is te zorgen voor veilige woon- en leefomgeving,
veiligheid moet een integraal onderdeel van de wijkopbouw zijn. Een
winkelcentrum, sport- en speelvelden, buurten dienen niet alleen schoon en goed
onderhouden te zijn maar ook vooral veilig.
Een veilige gemeente Emmen vraagt de inzet van iedereen. Niet alleen van de
politie, de gemeente en woningbouwverenigingen, maar ook van ouders,
scholen, verenigingen en ondernemers. Samen dienen we te zorgen voor de
veiligheid
Het handhaven van de openbare orde is primair een taak van politie en justitie,
waarin de burgemeester eigen taken en bevoegdheden heeft. De gemeente heeft
hierop geen rechtstreekse invloed.
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Juist daarom is belangrijk dat gemeenteraadsleden signalen uit de Emmer
samenleving doorgeven, zodat deze problemen aangepakt kunnen worden.
De gemeente draagt bij aan een veilige samenleving door regels te stellen en die
te handhaven. Dit verkleint het risico van rampen en calamiteiten. Het gaat
daarbij om het verplaatsen van risicovolle bedrijven, die in of vlak bij woonwijken
liggen. Maar ook om het controleren van bouwkundige constructies,
milieunormen, of om het stellen van redelijke eisen aan evenementen. Alleen
regels stellen is niet genoeg: er moet ook draagvlak voor de regels zijn. Dat kan
er slechts komen als de gemeente het belang van de regels uitdraagt en open
staat voor discussie als regels niet uitvoerbaar blijken of met elkaar in strijd zijn.
BGE wil dan ook binnen het college van burgemeester en wethouders voor één
portefeuillehouder "Handhaving", die alle gemeentelijke regelgeving en controle
op het vlak van veiligheid coördineert. Regels die niet te handhaven of te
controleren zijn moeten worden afschaft. Geen halve handhaving, bij de één wel
de ander niet.
Naast het stellen van regels en een coördinerende wethoudersportefeuille binnen
het college, is er verdergaande actie nodig. Om de veiligheid in de verschillende
centra verder te laten toenemen is cameratoezicht een prima middel. BGE is een
voorstander van deze methode om plekken veiliger te laten worden. Waar het
nodig is moet dit gewoon worden ingezet. Hierdoor is een adequaat ingrijpen
mogelijk.
4. Onderwijs en jeugd
In 2009 is er een nieuw jeugdbeleidskader vastgesteld tot aan 2020 door de
gemeenteraad. BGE vindt deze periode van 11 jaar veel te lang omdat de jeugd
een dynamische groep is die snel veranderd.
BGE is van mening dat de jeugd in Emmen jarenlang een thema is geweest dat
veel te weinig aan bod is geweest. Het is belangrijk een forse inhaalslag te
maken t.o.v. de jeugd zodat Emmen een aantrekkelijke gemeente wordt voor
jongeren.
Samen met jeugd voorzieningen realiseren
De jeugd heeft de toekomst en daarom is het belangrijk te investeren in de
jeugd. Helaas vinden de meeste jongeren dat Emmen niet aantrekkelijk genoeg
is om te blijven wonen en werken. Een oorzaak is o.a dat veel jongeren
voorzieningen missen en mede hierdoor geen eigen plek hebben.
BGE vindt het belangrijk om samen met de jeugd voorzieningen te realiseren
zodat er draagvlak onder de jeugd ontstaat voor deze voorzieningen. Hierbij kunt
u denken aan hangplekken, sportvelden, jeugdsoosen zodat de jeugd haar eigen
plek krijgt en niet meer alleen in winkelcentra terecht kan.
BGE heeft zich hier de afgelopen jaren hard voor ingezet en zal dit ook de
komende jaren blijven doen. Als BGE hebben wij hier al resultaten mee geboekt.
In 2009 wordt er in Klazienaveen een groene hangplek samen met jeugd, buurt
en het onderwijs gerealiseerd. Ook wordt er een onderzoek onder jongeren
gehouden wat ze nu zelf willen en missen in Emmen.
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Hierdoor wordt de behoefte van jongeren goed in kaart gebracht en kan de
gemeente inspelen op de behoefte van de jeugd. Op het moment dat een
gedeelte van de openbare ruimte wordt ingericht voor en door jongeren zullen
ze zich meer verantwoordelijk voelen voor de openbare ruimte.
Jongeren laten participeren
BGE is van mening dat je niet alleen maar voor de jeugd moet denken wat goed
is en wat niet goed is maar BGE is van mening dat de jeugd actief betrokken
moet worden. Inspraak van jongeren in de lokale politiek of in beleid dat voor
hen van belang is zal de positie van jongeren versterken. Jongeren moeten
betrokken worden bij wat er in de gemeente gebeurt en moeten hierin ook
gestimuleerd worden.
Indien jongeren betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid zal dit de
kwaliteit van beleid ten goede komen. Als beleid aansluit bij de belevingswereld
van jongeren zal het meer kans van slagen hebben. Kortom; een win-win situatie
voor gemeente en jongeren.
Om jongeren meer te betrekken bij het wel en wee van de gemeente Emmen wil
BGE meer geld uittrekken voor jongerenwerkers op straat. Zij kennen de
jongeren, signaleren problemen in een vroeg stadium en kunnen helpen de weg
naar school, hulpverlening, buurthuis en club te vinden. Jongerenwerkers kunnen
ook het contact met de ouders in een buurt aangaan.
Jongerenplatforms
De jeugd actief betrekken is voor BGE een must. BGE wil daarom
jongerenplatforms introduceren waarin jongeren – onder schooltijd – met
bestuurders van gedachten kunnen wisselen, overleggen en afspraken maken
over het gemeentelijk beleid.
Regelmatige chatsessies met lokale bestuurders moet er ook voor gaan zorgen
dat lokale bestuurders beter op de hoogte zijn van wat er zich afspeelt onder de
jeugd in Emmen. Via dergelijke platforms en/of chatsessies kunnen ook jongeren
wellicht enthousiast gemaakt worden voor een jongerenraad waardoor de politiek
invloed en betrokkenheid van jongeren wordt vergroot.
BGE vindt het belangrijk dat jongeren een stem in de politiek krijgen en dat waar
mogelijk jongeren moet worden gestimuleerd politiek te volgen of wellicht zelf
ook politiek actief worden. Kortom, jongeren hebben recht op een plaats op de
politieke agenda.
Speelplaatsen voor iedere wijk
Jeugdigen moeten voldoende en veilige ruimte hebben om elkaar te ontmoeten
of andere activiteiten te ontplooien.
Niet alleen hangplekken en sportveldjes, maar ook speeltuinen zorgen ervoor dat
kinderen zich sociaal en motorisch ontwikkelen. Het is daarom belangrijk
onderhoud te plegen aan de huidige speelvoorzieningen e.d. zodat het bestaande
op peil blijft maar ook investeren in nieuwe voorzieningen voor zowel jong als
oud. Daarom is het belangrijk dat iedere wijk voldoende speelplaatsen heeft voor
kinderen.

12

Verkiezingsprogramma 2010 – 2014

Burgerbelangen Gemeente Emmen

Poppodium
Een poppodium is voor een 100.000 plus gemeente als Emmen een voorziening
die er moet komen. Hier kunnen jeugdigen hun muzikale en culturele talent
ontwikkelen en het draagt bij aan het creëren van voorzieningen voor jongeren.
Er wordt in Emmen al jaren over gesproken maar het blijft bij woorden i.p.v.
daden.
Niemand zonder diploma van school
Een startkwalificatie (ROC opleiding niveau 2) is een „must‟ voor elke jongere om
een betere kans te hebben op een baan. Het hebben van een diploma of
certificaat is geen garantie voor werk maar BGE maakt zich sterk dat elke
schoolverlater een startkwalificatie moet hebben.
Voortijdige schoolverlaters stromen meestal de arbeidsmarkt op zonder een
startkwalificatie. Een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten is
spijbelen. BGE vindt het daarom belangrijk dat naleving van de Leerplichtwet
intensief wordt aangepakt.
Hoe sneller het probleem bij de wortel kan worden aangepakt hoe groter de kans
is dat de jongere met een startkwalificatie van school gaat. Helemaal in tijden
van economische recessie is het hebben van een diploma of certificaat een
grotere kans op een betaalde baan. Jongeren die in de bloei van hun leven zitten
moeten een betaalde baan hebben.
Brede school
Het brede school concept houdt in dat er na schooltijd allerlei spel- en
sportactiviteiten maar ook culturele activiteiten worden georganiseerd zodat
jongeren zich kunnen blijven ontwikkelen. Voor de jeugd is het van essentieel
belang voldoende te blijven bewegen en ontwikkelen.
In zuidoost Drenthe is overgewicht bij jongeren een probleem dat niet
onderschat mag worden. De bredeschool zorgt ervoor dat er meer gesport kan
worden, maar dat kinderen zich ook educatief en cultureel blijven ontwikkelen.
De brede school moet een centrale plek innemen in het leven van mensen. Een
plek waar wordt onderwezen maar ook een plek waar allerlei activiteiten worden
uitgeoefend. Multifunctioneel dus.
Inmiddels zijn er op 13 locaties concepten ontwikkeld en BGE wil waar mogelijk
behoefte is deze concepten uitbreiden zodat iedereen in de gemeente Emmen
gelijkwaardige kansen heeft.
Bewegen moet
Overgewicht bij kinderen wordt een steeds groter probleem. Landelijke cijfers
wijzen uit dat één op de acht kinderen overgewicht heeft. BGE is voorstander van
de gezonde snack in scholen en kantines.
Overgewicht kan op den duur leiden tot gezondheidsproblemen. Mede daarom is
het belangrijk dat er goed sportonderwijs wordt gegeven op school. Daarnaast
kan er ook kennis worden gemaakt met de vele sportieve mogelijkheden en
vereniging die Emmen rijk is.
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Een zwemdiploma is voor ieder kind een vereiste. Niet alleen voor het bewegen
maar ook voor de veiligheid van kinderen. Mede dankzij een motie van BGE is er
ook een vangnet voor het zwemdiploma tot stand gekomen zodat iedereen een
zwemdiploma kan behalen. Daarnaast wil BGE dat een EHBO training onderdeel
gaat uitmaken van het onderwijs in Emmen.
5. Wonen en milieu
Een beter milieu begint bij je zelf!
De bescherming van het milieu vraagt om een wereldwijde aanpak. Het is een
heidens karwei om daar ook wereldwijd goede afspraken over te maken. Toch
lijkt dit stapje voor stapje te gaan lukken.
Of het voldoende is en of alle afgesproken maatregelen het milieu voldoende
beschermen blijft de vraag. Emmen beschikt gelukkig nog over voldoende ruimte
waardoor we nog steeds als zijnde landelijk betiteld kunnen worden. Het is van
groot belang dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen de wens om
ecnomisch te willen groeien aan de ene kant en aan de andere kant het
behouden van voldoende groen.
De slogan “een beter milieu begint bij jezelf” kent iedereen wel. Als gemeente
moeten we , aldus BGE, binnen onze mogelijkheden onze bijdrage leveren. BGE
wil dat de inwoners van de gemeente Emmen hun grofvuil weer gratis kunnen
aanbieden bij het gemeentelijk stortbordes om daarmee zo maximaal bij te
dragen aan de recycling. Hiermee wordt voorkomen dat mensen om financiële
redenen illegaal het afval dumpen. BGE ondersteunt het realiseren van een
milieu educatie centrum zodat een beter milieu ook daadwerkelijk bij de mensen
zelf kan beginnen.
Grofvuil weer gratis naar het stortbordes
Heden ten dage dienen de inwoners van de gemeente Emmen ongeveer 275
euro te betalen per jaar aan het ophalen van vuil. Daarbij krijgen burgers ook
nog een knipkaart om tot 300 kg aan allerlei grofvuil naar het stortbordes te
brengen.
Als het aan BGE ligt is dit verleden tijd. Iedere inwoner die de tijd en inzet ervoor
neemt om mee te werken aan het scheiden en inzamelen van afval mag hier ook
best voor beloond worden. Bijkomend voordeel is dat het illegaal dumpen van
afval, soms ook chemisch, wordt voorkomen. In de media verschijnen dikwijls
berichten rondom het illegaal dumpen van afval. BGE vindt dit ook een kwalijke
zaak voor het milieu.
Door het grofvuil weer gratis naar het stortbordes te kunnen brengen wordt dit
lokale milieuprobleem ook aangepakt. Er zit helaas nog steeds veel rest afval
tussen het afval wat wordt opgehaald. Bronscheiding moet leiden tot een
kostenbesparing. GFT en papier/karton nemen een groot deel voor hun rekening.
( ongeveer 35%) De burgers hiervan bewust maken is belangrijk. Preventie is
hierbij een belangrijk woord.
Door promotie en kennis te delen moeten burgers worden gewezen op het
belang van bronscheiding.
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Comfortabel, veilig en beschermd wonen voor ouderen
Gevoel van veiligheid, ook voor ouderen vaak van essentieel belang. Daarom zal
bij het bouwen voor ouderen niet alleen gekeken moeten worden naar de
feitelijke veiligheid, maar ook het gevoel daarbij. De behoefte aan bescherming
en zorg gaan samen.
Daarom is de nabijheid van zorg van groot belang. Niet alleen in communicatie
maar ook daadwerkelijk onder handbereik. Wat BGE betreft gaat de bouw van
woon-zorg complexen ervoor zorgen dat ouderen in de toekomst de
voorzieningen onder handbereik hebben.
Daarnaast moeten deze woon-zorg complexen er toe bijdragen dat ouderen uit
hun isolement gehaald worden. In de wijk- en buurtcentra moeten de
ontmoetingsplaatsen, ook voor de ouderen, blijven bestaan. Wat BGE betreft dus
ook voor de ouderen hangplekken, binnen of buiten, waar zij naar behoefte de
dagelijkse politiek kunnen bekritiseren of bijvoorbeeld een spelletje Jeu de Boule,
biljart of schaak kunnen spelen.
Stop Welstand betutteling, bouw in vrijheid
Er is meer dan genoeg regelgeving. Er is veel te veel regelgeving. Een berucht
voorbeeld daarvan is de"Welstandscommissie". BGE is van mening dat dit
instituut onmiddellijk dient te worden afgeschaft en vervangen moet worden door
een tot het uiterste beperkt aantal spelregels waaraan een ontwerper van een
gebouw zich dient te houden.
Bouwvoorschriften beperken zich alleen nog tot de constructie, veiligheid en
isolatiewaarden. Hierdoor kan een zeer afwisselend bouwpatroon ontstaan
waarbij de grauw en kleurloze regelmaat in deze gemeente kan worden
doorbroken.Kan ook in Emmen eindelijk eens een architectuurprijs worden
gewonnen.
Bouwen in de buitendorpen
De leefbaarheid in de buitendorpen hangt in grote mate af van de vraag of
bewoners blijven of weg trekken. BGE wil de mogelijkheden die er zijn om te
bouwen in de buitendorpen, inclusief de Linten, zoveel mogelijk benutten en als
daar behoefte aan is uitbreiden.
De gemeente moet concreet aangegeven waar welke mogelijkheden zijn zodat
mensen die geïnteresseerd zijn weten waar de mogelijkheden tot bouwen zich
voordoen.
BGE wil daarnaast bezien of het mogelijk is om als gemeente bij te dragen aan
een niet sluitende exploitatie zodat er toch gebouwd kan worden. Dit onder de
voorwaarde dat de eigenaren de gemeente bij verkoop compenseren voor deze
bijdrage in de niet sluitende exploitatie.
Weg met de „ons kent ons‟ cultuur
Voor 2008 had het college de mogelijkheid om via een artikel 19 procedure
vrijstellingen te verlenen voor een bestemmingsplan.
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Sinds de nieuwe Wet Ruimtelijke ordening heeft het college de mogelijkheid nog
steeds alleen via een andere naam. Zelfde truc alleen onder een nieuwe naam.
Een vrijstelling of uitzondering wordt dan gerealiseerd door een zogenaamd
postzegelplannetje. Een klein stukje uit een bestemmingsplan wordt dan
aangepast. Alleen is deze service niet voor iedereen weggelegd.
De afgelopen jaren is BGE dikwijls geconfronteerd met deze
uitzonderingen/vrijstellingen alleen is er geen transparant en eenduidig beleid te
ontdekken bij het college. Voor burger X worden geen zwaarwegende
argumenten gevonden om een vrijstelling te verlenen maar voor burger Y
worden die wel. Het gaat hierbij niet om meetbare en objectieve argumenten
maar om subjectieve argumenten.
Verstoring Drents landschap, verstoring van het open karakter, te veel
verkeersbewegingen, een poortwerking voor het dorp zijn zo maar een greep uit
de rij. Waarbij voor de één deze argumenten niet kunnen worden gevonden heeft
een ander pech. Veel al speelt de „ons kent ons‟ cultuur zwaarwegend in het
vinden van deze argumenten. Het verschil tussen wel of geen vrijstelling is
meestal niet op inhoud gebaseerd. Om een bouwvergunning in Emmen te krijgen
geldt helaas te vaak: “Het is niet wie je bent, maar wie je kent”.
BGE wil een integere en transparante overheid die deze schijn tot willekeur wil
vermijden. Daarom wil BGE dat de raad beslist over deze vrijstellingen en niet
één wethouder. Door een besluit met 39 raadsleden te nemen en hier openlijke
over te kunnen discussiëren moet het besluit op deze vergunningverlening
transparanter worden. Achterkamertjespolitiek moet hiermee worden verdreven.
Beter isoleren is goed energie beheren
De energie nodig voor het verwarmen van onze woningen en leefklimaat
veroorzaakt circa 30% van de uitstoot van CO2 (broeikaseffect). Geringe
aanpassingen in de bouwvoorschriften, denk daarbij aan bredere spouwmuren,
isolatie van de buitenbladen en betere beglazing (driedubbel) volgens Zweedse
normen, zou eenvoudigweg veel energie besparen.
Naast het positieve milieueffect is er ook een positief prijseffect. De
energieprijzen zijn in de afgelopen jaren fors toegenomen en deze zullen er
volgens BGE in de toekomst niet goedkoper op worden. Energie besparende
maatregelen snijden zo aan meerdere kanten!
Geen geforceerde groei van Emmen
De laatste bestuursperiode heeft het college van PvdA en CDA ingezet op een
groei van het inwonertal van 120.000 in 2020. Het mag alom bekend zijn dat
deze ambitie veel te hoog gegrepen is. Verschillende prognoses wijzen nog op
een lichte groei tot 2020 maar daarna zal het mede door de vergrijzing gaan
teruglopen. De voorspelling van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad
voor de Financiële Verhoudingen waarschuwen ook voor minder inwoners.
Maar is deze groei nodig? Moeten er koste wat kost 120.000 inwoners zijn in
2020? BGE is van mening dat werkgelegenheid de motor moet zijn voor
werkgelegenheid. Geen geforceerde groei maar een natuurlijke groei. Wanneer
er meer arbeidsplaatsen komen zal er automatisch meer vraag naar woningen en
kavels komen in de gemeente Emmen. Investeren in werkgelegenheid heeft voor
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BGE dan ook prioriteit. Dit is ook een kerntaak voor de gemeente. Geen dure
reclamecampagnes om de Delftlanden te promoten op bussen in Amsterdam en
Den Haag, geen Skyradio spotjes, geen dure tv-serie maar de mouwen
opstropen en gaan voor werkgelegenheid.
6. Arbeidsparticipatie
Gezien de landelijke economische situatie vindt de BGE het nog steeds van groot
belang dat de lokale overheid en het lokale bedrijfsleven de handen in één
blijven slaan. De ontwikkeling en groei voor de Emmer economie is zeer zeker nu
van groot belang.
Een goede afstemming op elkaar is cruciaal. Het creëren van werkgelegenheid,
re-integratie en goede scholing bieden toekomst. Belangrijk in deze is dat de
burgers ( die goede ideeën hebben) gehoord worden en dat er serieus naar
wordt gekeken of deze ideeën leiden tot nieuwe arbeidsplaatsen dan wel
samenwerking met diverse instanties. Een ieder moet zoveel mogelijk aan het
werk kunnen.
EMCO
De EMCO moet een bedrijf worden en blijven waarop we met zullen allen trots op
kunnen zijn. Een werkplek onder goede begeleiding en een positieve uitstraling.
Dat kost het nodige geld maar het is de moeite waard. De uitstraling van dit
bedrijf heeft de laatste jaren nog al wat tikjes gehad. BGE heeft de laatste jaren
erop gehamerd dat de ambtelijke organisatie van boven naar beneden moest
worden schoon geveegd.
Met het aantreden van een interim directeur in 2008 is dit dan ook eindelijk
gebeurd. De steeds groter wordende tekorten bij de EMCO waren mede te
danken aan mismanagement. Snijden in het ambtelijk apparaat was dan ook
zeker nodig. Alvorens er over is gegaan tot verdere maatregelen maakte de
interim de volgende opsomming over de afgelopen jaren.
Geen consequent en consistent leiderschap, - Naar binnen gekeerde organisatie
die de oorzaak van problemen bij de buitenwereld zoekt, - Te grote ambtelijke
bezetting, overdreven regelgeving en stafdiensten die als belemmerd worden
ervaren, - Betuttelende en bevoogdende houding richtig SW-werknemers, Disfunctionaliteit door zowel bezetting en een te sterke functiescheiding, - Geen
kostenbewuste organisatie
BGE is van mening dat de afgelopen jaren er wanbeleid is gevoerd door de
bestuurlijk en politiek verantwoordelijken. Hoe kan het zoveel jaren misgaan?
Vele verbeterplannen hebben nooit geleid tot de resultaten die nu worden
geboekt onder de interim-directeur.
Bestuurlijk is de directeur destijds opgestapt maar politiek houdt niemand zich
verantwoordelijk. Het zijn niet de werknemers die de malaise hebben
veroorzaakt maar de bestuurlijk en politiek verantwoordelijken. BGE is ook van
opvatting dat politiek bestuurders als raadsleden geen deel moeten uitmaken
van het bestuur van de ECMO. Het moet een bedrijf zijn waar kundige
vakmensen de leiding moeten hebben en niet politici.
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BGE is ingenomen met de inzet van de interim directie en gaat er van uit dat de
nodige maatregelen genomen worden om het einddoel te bereiken zonder aan
zien van personen. Wel vinden wij het nog steeds belangrijk dat er een heldere
analyse komt van het bestuurlijk/politiek gedrag van de deelnemende
gemeenten.
Dan is er ook nog het besluit van 2009 om de gemeenschappelijke regeling (gr)
af te schaffen. Bij het besluit destijds was niets bekend over het financiële
plaatje van deze beslissing, er was nog niets bekend over de nieuwe vorm. Toch
heeft de raad (PvdA en CDA) besloten de oude schoen(gr) weg te gooien
alvorens we een nieuwe schoen hebben. Voor BGE een onbegrijpelijke beslissing.
De huidige signalen laten al vertraging zien in de uitvoering van het besluit.
7. Verkeer en vervoer
De gemeente Emmen heeft een groot oppervlakte waarover vele burgers
dagelijks reizen. Ter vergelijking: de gemeente Emmen is qua grondoppervlakte
net zo groot als de gemeente Arnhem en Nijmegen tezamen. Dit betekent dat er
voor een goede bereikbaarheid veel wegen nodig zijn en die dienen dan ook goed
onderhouden te worden.
BGE wil dat alle dorpen en wijken goed bereikbaar zijn voor alle diverse
vervoerstypen. Dus niet alleen investeren in de bereikbaarheid van Emmencentrum maar investeren in de gehele bereikbaarheid van de gemeente.
A37
De nieuwe autosnelweg de A37 draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid van
de gemeente Emmen. Niet alleen is ons buurland Duitsland beter bereikbaar
geworden maar ook de reis richting Hoogeveen en Zwolle is een stuk
aangenamer geworden.
Niet alleen profiteren de burgers hiervan dat de reistijd geslonken is maar ook
voor het bedrijfsleven is Emmen beter bereikbaar. Dit heeft inmiddels
geresulteerd in vele nieuwe bedrijventerreinen langs de A37. BGE is van mening
dat de bereikbaarheid vanaf de A37 nog verder verbeterd moet worden. Met
name de N862 vanaf Klazienaveen naar Emmen geeft dikwijls opstoppingen en
de vele rotondes dragen ook niet bij aan een snellere doorstroming. Een
verdubbeling van deze weg moet in onze ogen ook gaan gebeuren voor 2020.
Treinverbinding Emmen-Zwolle
Een enkele reis Emmen-Zwolle bedraagt per trein een uur reistijd. T.o.v. de auto
wordt hier geen tijdswinst geboekt. Wanneer er een verdubbeling gaat plaats
vinden en er in een intercitylijn Emmen-Zwolle kan worden gerealiseerd kan de
trein het gaan winnen van de auto.
De reistijd zal dan fors naar beneden kunnen en hierdoor wordt het aantrekkelijk
om met de trein te gaan. Geen files, en nog sneller dan met de auto. De
gemeente Emmen kan dit niet alleen en daarom is het belangrijk goede
contacten op te bouwen en gezamenlijk voor dit project te gaan.
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Geen treinverbinding richting Groningen maar volledige focus op de
treinverbinding naar Zwolle want diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat
een treinverbinding naar Groningen niet haalbaar is. De verbinding EmmenMeppen per trein is een treinverbinding waar BGE wel positief tegen over staat.
Mede hierdoor komt een goede treinverbinding richting Duitsland.
Parkeerbeleid
Betaald parkeren in Emmen-centrum kost tegenwoordig 1,25 euro per uur. De
kracht van een winkelcentrum is ook de bereikbaarheid van parkeerplaatsen en
een aantrekkelijk tarief zal een winkelhart nog verder versterken.
De huidige 1,25 euro per uur is voor BGE het maximum om enigszins
onderscheidend te kunnen zijn richting andere winkelcentra. Voor de dorpen
waar nu gratis geparkeerd kan worden moet dit gehandhaafd blijven. BGE is van
mening dat deze dorpen mede door hun gratis parkeren een eigen identiteit
hebben waardoor er vele bezoekers een bezoek brengen aan de mooie dorpen
die onze gemeente rijk is.
Meer busverbindingen in de dorpen
Doordat de gemeente Emmen een groot oppervlakte kent is de busverbinding
tussen dorpen onderling verre van ideaal. Een busverbinding moet niet alleen
worden gerealiseerd wanneer deze winstgevend is, maar bereikbaarheid staat
voorop.
Daarom wil BGE dat in alle dorpen in de gemeente Emmen een goede
busverbinding is. Het aanbieden van een goed openbaar vervoer is een eerste
vereiste om mensen ook daadwerkelijk met het openbaar vervoer te laten reizen.
Investeren in het OV is voor BGE ook een belangrijke prioriteit.
Busverbinding vanaf station Nieuw-Amsterdam
Ieder uur stopt de sneltrein vanaf Emmen naar Zwolle twee maal in NieuwAmsterdam. Voor de treinreiziger die in Nieuw-Amsterdam uitstapt houdt het
openbaar vervoer op. Geen busverbinding bij een station dat steeds meer
passagiers krijgt te verwerken.
BGE wil een buslijn voor de Zuidlus van onze gemeente zodat station NieuwAmsterdam wordt aangesloten op het busnetwerk. Hierbij vinden wij dat een
verbinding naar Erica, Klazienaveen, Weiteveen, Schoonebeek een goede
aanvulling is op ons busnetwerk. Het passagiersaanbod mag dan onvoldoende
zijn dat weerhoudt BGE er niet van om toch deze buslijn te realiseren. Een groot
aantal dorpen in de zuidlijn van onze gemeente hebben evengoed recht op een
goede openbaar vervoer ververbinding dan elders in de gemeente. BGE is van
mening dat de gemeente hierin financieel moet mee participeren wanneer een
buslijn niet rendabel genoeg is.
Station Emmen-Zuid
In 2010 moet er een nieuw station klaar zijn ter hoogte van de NieuwAmsterdamsestraat. Totale kosten 20 miljoen euro terwijl de huidige stations qua
onderhoud te wensen overlaten.
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BGE besteedt dit geld liever om te investeren in onze huidige stations dan te
kiezen voor een nieuw station en de rest bij het oude te laten. Gevolg van deze
beslissing is dat station Bargeres verdwijnt. Eerst zorgen dat het bestaande op
peil is alvorens geld uit te geven aan nieuwe projecten.
Verbeteren fietsvoorzieningen
Emmen en ook Drenthe heeft een traditie als het gaat om fietsen. Elk jaar wordt
er ook de fietsvierdaagse in gehouden Drenthe met Emmen op de route. BGE wil
de komende vier jaar investeren in het onderhoud en aanleggen van fietspaden
zodat Emmen zich kan profileren als fietsgemeente. Het gaat hierbij niet alleen
om het toeristische karakter maar het moet ook een verbetering zijn voor de
burgers van de gemeente Emmen. Investeren in fietsstallingen, routes,
onderhoud zijn voor BGE de komende vier jaar een prioriteit.
Verkeersveiligheid
Om veilig buiten te kunnen spelen, moet de verkeersveiligheid in de woonwijk
zijn afgestemd op spelende kinderen. Voor woonwijken en dorpen is het
belangrijk dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. BGE is van opvatting dat
rondom scholen, speelplaatsen, looproutes naar scholen veilig dienen te zijn. Dit
kan bijvoorbeeld door veilige oversteekplaatsen, brede speelruimtes die door een
brede ruimte of een natuurlijk omheining worden afschermt van het verkeer.
BGE wil in de komende raadsperiode een verkeersscan laten uitvoeren rondom
scholen en speelruimtes en maatregelen nemen die ten goede komen van de
verkeersveiligheid. Veiligheid is verder te bevorderen door duidelijk aangegeven,
goed gescheiden en aangelegde fietspaden, in ieder geval op doorgaande en/of
gevaarlijke routes.
De verlichting en de groenvoorziening geeft de fietsende jeugd een veilig gevoel
en maakt ze goed zichtbaar. Geen extra verkeerscontroles om boetes te kunnen
uitdelen maar controleren maar het nodig is voor de verkeersveiligheid.
Bereikbaarheid dorpen en wijken
Een goede bereikbaarheid van dorpen en wijken met verschillende vervoerstypen
als bus, auto, fiets, te voet maar ook voor mindervalide moet een eerste
prioriteit zijn als gemeentebestuur.
Een goede bereikbaarheid maar met name ook goed onderhoud van deze wegen
is dan een visitekaartje voor de gemeente Emmen. Hierdoor wordt het
aantrekkelijker om te leven en wonen in Emmen. BGE wil de komende jaren ook
fors investeren in het onderhoud van wegen maar ook in de bereikbaarheid van
dorpen en wijken. En wist u dat maar liefst 25% van alle wegen onvoldoende tot
matig is onderhouden? Tijd voor verandering en een kwestie van prioriteiten
stellen.
Geen ondertunneling Hondsrugweg
Samen met het megaproject Atalanta is er een besluit genomen om over te gaan
tot de ondertunneling van de Hondsrugweg ter hoogte van het bruggebouw.
Kosten zijn geraamd op ruim 45 miljoen euro en de opbrengst is 200 m
ondertunneling wat twee verkeerslichten minder oplevert.
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Een investering waar BGE op tegen is omdat het niet resulteert in een betere
doorstroming van het verkeer maar het toekomstige evenementenplein wordt er
nog groter van.BGE vindt dat je moet gaan ondertunnelen als de doorstroming
op knelpunten er met sprongen op vooruit gaat.
Gratis openbaar vervoer
BGE is er een voorstander van dat er in Noord Nederland geëxperimenteerd gaan
worden met gratis openbaar vervoer. Wat BGE betreft kan worden begonnen met
het aanbieden van gratis openbaar vervoer aan ouderen en gehandicapten. BGE
is er van overtuigd dat gratis openbaar vervoer bijdraagt aan de mobiliteit van
grote groepen burgers alsmede bijdraagt aan een schoner milieu.
Ons leefmilieu wordt immers ernstig bedreigd door opwarming van de aarde.
Doorgaan op de ingeslagen weg zal op termijn niet houdbaar blijken te zijn.
Daarnaast zal gratis en goed openbaar vervoer bijdragen aan de leefbaarheid
van de buitendorpen in onze gemeente.
8. Sport, Recreatie en Cultuur
Sport: kiezen voor de breedte
Emmen moet zich niet blindstaren op kostbare ambities in de topsport. Voor de
Samenhang, lichamelijke en maatschappelijke gezondheid van onze
gemeenschap staat breedtesport voorop. Voor kinderen kan het de manier zijn
om jong aan de samenleving deel te nemen.
In teamsport leren jongeren samenwerken en leren ze zich te onderwerpen aan
de sociale regels die voor die sport gelden. Op deze wijze kunnen jongeren zich
sociaal en motorisch ontwikkelen.
BGE is van opvatting dat de gemeente dit kan ondersteunen door te investeren
in sportverengingen (geen beroepssport). Investeren in onderhoud van
sportaccommodaties, aanleggen van sport- en trapveldjes maar het ook mogelijk
maken voor gezinnen de financieel minder bedeeld zijn te kunnen laten sporten.
BGE vindt dat de financiële situatie in een gezin er niet toe mag leiden dat
kinderen niet kunnen sporten. Er zijn al diverse maatregelen die goed moeten
worden gecommuniceerd zodat gezinnen hiervan af weten en er meer gebruik
van gaan maken.
Een nieuw theater: Atalanta project “Geen cent meer”.
Met het besluit van 18 december 2008 heeft de gemeenteraad van Emmen
ingestemd met de bouw van o.a een nieuw theater.
Totale kosten: 468 miljoen euro. Hiervoor is een gemeentelijke bijdrage van 80
miljoen begroot en krijgt Emmen een nieuwe dierentuin, theater, verbouwing
Emmen-centrum, ondertunneling van de Hondsrugweg en een
evenementenplein. Op papier prachtige plannen maar BGE heeft tegen gestemd.
BGE vindt het onverantwoord dat voor een megaproject als Atalanta nauwelijks
tot geen risicoanalyse vooraf is uitgevoerd. Het vooraf in kaart brengen van deze
risico‟s is van groot belang om te kunnen inschatten of deze investering
verantwoord is.
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Tijdens de beraadslaging van dit besluit waren voor BGE de risico‟s onvoldoende
in beeld. Er zijn in het land tal van voorbeelden waarbij projecten wel drie keer
zo duur zijn uitgevallen. Neem bijvoorbeeld de Noord-Zuid lijn in Amsterdam, de
Betuwelijn, de bouw van een nieuw stadstheater in Breda. Genoeg voorbeelden
te vinden. Als risico‟s niet voldoende in kaart zijn kun je geen verantwoord
besluit nemen en BGE wil niet dat de burgers van Emmen de rekening krijgen
gepresenteerd. BGE wenst niet een besluit te nemen met de kans dat overige
zaken hiervan de dupe worden.
Het besluit is genomen en de komende jaren worden belangrijke jaren voor de
gemeente Emmen. Dat er met een megaproject als deze niets mis zou gaan, is
alleen maar te hopen maar meestal geen realiteit. In onze ogen moet er een
keuze worden gemaakt tussen tijd, geld en kwaliteit.
Er kan gekozen worden dat de planning moet worden gehaald, of dat de kwaliteit
zoals deze nu in het plan staat moet worden gehaald of dat er binnen het budget
moet worden gewerkt. BGE kiest voor het laatste. Een forse gemeentelijke
investering van 80 miljoen daar moet het bij blijven.
Wanneer er budgetoverschrijding dreigt plaats te vinden dient het college in te
grijpen en haar plannen bij te stellen. Hierdoor wordt er gewaarborgd dat andere
plannen voor de gemeente Emmen uitvoerbaar blijven. Financiële gezondheid is
waar BGE voor kiest en geen dure prestige projecten wat ten koste gaat van
voorzieningen in dorpen en wijken.
Daarbij is BGE van opvatting dat eerst de basis van de gemeente goed moet zijn.
Een gemeente moet financieel gezond zijn, onderhoud van groen en grijs dient
om een goed niveau te liggen. Winkelcentra dienen netjes en schoon te zijn.
Primaire gemeentelijke taken die in Emmen matig tot onvoldoende zijn. Waneer
de basis goed is, kan er geïnvesteerd worden in grote projecten.
Beroepssport houdt zijn eigen broek op
BGE is van opvatting dat beroepssport primair de eigenbroek op dient te houden.
Het kan wat BGE betreft niet zo zijn dat de gemeenschap substantieel bijdraagt
aan het in stand houden van beroepssport.
Wanneer de beroepssport door de commercie niet aan de praat kan worden
gehouden heeft deze in de ogen van BGE geen recht van bestaan. Daarnaast is
BGE van opvatting dat een gemeente die het voortdurend heeft over „gebrek aan
middelen‟ het niet kan maken om de beroepssport te ondersteunen.
BGE is niet tegen elke vorm van steun aan beroepssport, maar deze steun dient
bescheiden te zijn en voor alle beroeps/topsport clubs te zijn. De
topsportsubsidie is hiervan een goed voorbeeld waarbij clubs of sporters een
bijdrage ontvangen afhankelijk van hun prestaties die vermeld staan in een
verordening.
Gelijke monniken, gelijke kappen. BGE wenst geen onderscheid te maken en wil
geen clubs bevoordelen.
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Een bruisende gemeente
BGE is voorstander van het inzetten van extra middelen die gebruikt kunnen
worden voor evenementen en festivals. Festivals en evenement geven kleur aan
de gemeenschap en zorgen ervoor dat er voldoende valt te beleven. Daarbij
hebben zij een nadrukkelijke functie daar waar het gaat om de sociale
samenhang in wijken en dorpen. Ze bieden een podium waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten.
Cultuur in Emmen
Cultuur speelt een voortrekkersrol in de maatschappij, mag vernieuwend zijn en
moet de ontwikkeling van Emmen stimuleren. Cultuur is belangrijk voor de
identiteit van de stad en draagt bij aan de sociale samenhang en een
vriendelijker woonomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om de kwantiteit, maar
ook om de kwaliteit. BGE wil er voor zorgen dat kunst en cultuur voor alle
mensen toegankelijk zijn.
Emmen scoort slecht binnen het onderzoek van Atlas der gemeenten, dat de
culturele positie van de 50 grootste gemeenten toets. Emmen staat hierin op een
49e plaatst. Dit komt mede doordat Emmen te weinig aan cultuur heeft te
bieden. Conclusie is dat er een forse inhaalslag moet worden gemaakt gezien de
omvang die Emmen heeft.
BGE wil de komende jaren extra investeren in cultuur. Geen cultuur als een
gasbol en de poorten van Emmen. Kunstwerken die de gemeenschap ruim 6 ton
kosten. Cultuur in de breedte en voor iedereen. BGE is van opvatting dat CQ
hierin een centrale rol speelt.
Jong en oud kan hier terecht voor verschillende vormen van educatie maar ook
haar eigen culturele vaardigheden ontwikkelen. Het organiseren van culturele
dagen voor jeugd zijn initiatieven om jongeren enthousiast te maken voor
cultuur want „jong gedaan is oud geleerd‟. BGE kiest uitdrukkelijk voor
„breedtecultuur‟ i.p.v. dure kunstwerken. Cultuuractiviteiten, tentoonstellingen,
exposities waar iedereen van kan genieten en deelnemen.
De bibliotheek voor iedereen
Kennis is macht. Weten schept een voorsprong. Daarom is BGE voorstander van
een welvoorziene bibliotheek, met voldoende filialen in de wijken en dorpen en
uitlenend tegen een betaalbaar tarief. Scholieren en zij die een beroep moeten
doen op een sociale voorziening moeten gratis gebruik maken van deze
voorziening.
Lid worden van een sportclub
Bewegen is essentieel voor het tegengaan van overgewicht, maar kinderen
ontwikkelen zich ook sociaal en motorisch. BGE vindt dat sporten niet afhankelijk
moet zijn van het inkomen. Ieder kind zou lid moeten zijn van een sportclub,
maar in de gemeente Emmen loopt de deelname in verhouding tot de provincie
achter. Deze achterstand moet de komende 4 vier jaar worden omgebogen in
een voorsprong zodat er meer kinderen in Emmen lid zijn van een
sportvereniging. BGE wil hiervoor ook extra geld uittrekken.
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Museum
Om Emmen cultureel te kunnen ontwikkelen is een museum geen overbodige
„luxe‟. BGE is van opvatting dat Emmen de komende jaren plannen voor een
museum moet gaan ontwikkelen om te zien of dit haalbaar en financieel
verantwoord is. Onze gemeente kent tal van kleinere culturele „schatten‟ die van
waarde zijn in de gemeente Emmen zoals o.a. het Veenpark, het
Smalspoormuseum, de collectie van dhr. Brands. BGE is voorstander om op het
huidige dierentuinterrein een museum te maken. Er staan nog voldoende
gebouwen die hiervoor wellicht geschikt zijn.
Aquarena en buitenbad
Het Aquarena bad zal in de toekomst worden verplaatst en daarmee is BGE van
mening dat Emmen een nieuw buitenbad moet hebben. Voor een grote kern als
Emmen moet er een buitenbad zijn. BGE zal zich hier de komende periode sterk
voor gaan maken als het Aquarena gaat verhuizen.
9. Openbaar gebied
Het openbaargebied is van ons allemaal. Het is de ruimte waar we elkaar
ontmoeten wanneer we naar school, werk of op reis gaan. Die ruimte moet
veilig, netjes en schoon zijn en daarvoor zijn wij met elkaar verantwoordelijk.
BGE vindt het belangrijk dat het openbaargebied een visitekaartje is voor de
gemeente Emmen. Er is veel achterstallig onderhoud en daarom wil BGE fors
investeren in het openbaar gebied. Zowel in het groen als het grijs moet er een
forse inhaalslag worden gemaakt.
Stadspark en Groen in wijken en dorpen
In het centrum van Emmen moet als het aan BGE ligt een stadspark komen waar
jong en oud terecht kan. Met het vrijkomen van het dierenparkterrein ligt hier
een unieke kans om een groen stadspark te realiseren. BGE vindt dat hier een
groen en duurzaam park moet worden gerealiseerd met daarbij een museum.
Niet alleen Emmen-centrum moet een park hebben maar ook de andere dorpen.
Natuurlijk kan niet elke dorp een groot stadspark hebben maar een groen park
met bijvoorbeeld een kinderboerderij zijn initiatieven die BGE van harte
ondersteunt. BGE wil het groen in de wijken en dorpen instandhouden en waar
nodig uitbreiden . Nette, schone en veilige parken is waar BGE voor wil gaan.
Grijsonderhoud en Groenonderhoud
Maar liefst 25% van alle wegen in de gemeente Emmen zijn onvoldoende tot
matig onderhouden. Het college (Pvda, CDA) heeft de afgelopen jaren veel geld
gestopt in grote projecten als het Rundedal, Delftlanden, Station Emmen-Zuid,
Dierenpark/theater maar relatief eenvoudige zaken als onderhoud van grijs en
groen verloederd in de gemeente Emmen.
Daarom wil BGE extra geld reserveren om het achterstallig onderhoud aan te
pakken. De uitstraling van het grijs en groen moet een visitekaartje worden voor
de gemeente Emmen in de toekomst. BGE vindt dit een kwestie van prioriteiten
stellen. Eerst zorgen dat het bestaande goed op orde is en daarna investeren in
grote projecten. Sommige bushaltes in dorpen en wijken zijn zo slecht
bereikbaar door slecht onderhouden bermen en voetpaden dat deze bijna
onbereikbaar zijn geworden. BGE vindt dit absoluut onacceptabel en wil dat het
openbaargebied goed wordt onderhouden.
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Emmen als groene gemeente
Emmen heeft een zeer groot oppervlakte en kent ook veel groen. Schitterende
natuurgebieden als het Bargerveen, Oostersebos maar ook de Emmerdennen
vormen een stevige basis als groene gemeente. Wat groen is moet ook groen
blijven en waar nodig investeren in het schitterende groen in Emmen. Het
huidige gemeentebestuur (PvdA, CDA) heeft weinig oog voor al dat groen. BGE
wil u enkele voorbeelden noemen.
Het kappen zonder vergunning op grote schaal aan de Rondweg in Emmen, Oude
kerkhof in Emmen-centrum, de vijver aan de Asserbrink in Bargeres. Dit gaat ten
koste van het reguliere groen in dorpen en wijken maar ook het niet naleven van
een kapvergunning vindt BGE een kwalijke zaak. BGE wil de komende jaren
investeren in groene wijken en dorpen omdat groen de leefbaarheid en –kwaliteit
verhoogt in wijken en dorpen.
Kapvergunning
BGE is absoluut tegen het afschaffen van de kapvergunning. Afschaffing hiervan
is in het voordeel van de gemeente zelf en gaat ten koste van het groen in
Emmen. Jaarlijks worden circa 80% van de kapvergunningen door de gemeente
zelf aangevraagd. Burgers kunnen daar nu nog bezwaar tegen maken maar door
het afschaffen van de kapvergunning wordt u als burger buitenspel gezet.
Het klinkt sympathiek dat er geen vergunning meer nodig is maar BGE is van
mening dat de vergunning moet blijven maar dat de legeskosten moeten
verdwijnen. Hierdoor kunnen burgers gratis een vergunning aanvragen en blijft
het groen in Emmen bewaard.
Afschaffen zou immers betekenen dat bijna alle bomen mogen worden gekapt op
400 bomen na omdat deze op een beschermde lijst staan. Tevens is de
herplantplicht nu nog van toepassing. Het college kan een herplanting opleggen
wanneer er bijvoorbeeld waardevolle bomen worden gekapt.
Dit kan alleen wanneer er ook een kapvergunning wordt aangevraagd.
Afschaffing in deze betekent dat het college ook geen herplanting meer kan
opleggen. Het groen en de daarmee behorende houtopstand zal hierdoor alleen
maar verslechteren. Tot slot is er nu vooraf controle d.m.v. de kapvergunning
maar het afschaffen hiervan zal ervoor zorgen dat er minder controle en toezicht
is op het groen in Emmen
Begraafplaatsen
Binnen de gemeente Emmen zijn meerdere begraafplaatsen maar niet ieder dorp
heeft zijn eigen begraafplaats. BGE vindt dat in de toekomst gewaarborgd moet
blijven dat de bestaande begraafplaatsen in dorpen voldoende ruimte blijven
behouden. BGE maakt zich er ook sterk voor dat een ieder zoveel mogelijk in
haar of zijn eigen woonplaats kan worden begraven.
Sportvelden en -plaatsen
Jeugdigen moeten voldoende en veilige ruimte hebben om elkaar te ontmoeten
of andere activiteiten te ontplooien. Niet alleen hangplekken en sportveldjes
maar ook speeltuinen zorgen ervoor dat kinderen zich sociaal en motorisch
ontwikkelen. Het is daarom belangrijk onderhoud te plegen aan de huidige
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speelvoorzieningen e.d. zodat het bestaande op peil blijft maar ook investeren in
nieuwe voorzieningen voor zowel jong als oud. Daarom is het belangrijk dat
iedere wijk voldoende speelplaatsen heeft voor kinderen.
Parkeervoorzieningen
Voor de bereikbaarheid van winkelcentra is het belangrijk dat de
parkeervoorzieningen goed op peil zijn. De dorpen hebben hun eigen identiteit en
aantrekkelijkheid door het gratis parkeren en ook Emmen ligt qua prijspeil
gunstig t.o.v. de concurrentie.
Belangrijk is het aantal parkeerplaatsen goed op peil te houden. In de spitstijden
is het onoverkomelijk dat het moeilijk is parkeerplaats te vinden maar buiten de
spitstijden moet er voldoende parkeergelegenheden zijn. Sinds het debacle
rondom het Willinkplein geeft het parkeren in Emmen-Centrum problemen. Er
moet verder van het winkelcentrum worden geparkeerd en door de vele
bouwwerkzaamheden rondom het project Atalanta zal de druk op parkeren in
Emmen-centrum alleen nog maar toenemen.
Voor het winkelend publiek maar ook voor de ondernemers wil BGE dat het
aantal parkeerplaatsen voldoende moet zijn de komende tijd wanneer Emmen
veranderd in een bouwput. Ook voor de minder validen parkeerplaatsen vergt dit
extra aandacht. Het is zaak dat deze doelgroep haar eigen parkeerplaatsen blijft
behouden.
Schoon Emmen
Niet alleen het onderhoud is belangrijk maar ook het schoonhouden van de
openbare ruimte. Schone en veilige wegen, pleinen en winkelcentra vindt BGE
een vereiste voor een nette openbare ruimte. Het thema Schoon Emmen moet
de komende jaren weer worden ingezet om ook de burgers er op attent te
maken dat we samen verantwoordelijk zijn voor een nette openbare ruimte.
Openbare toiletten
Een grote gemeente als Emmen heeft recht op openbare toiletten. De twee
grootste winkelcentra in onze gemeente Emmen en Klazienaveen krijgen een
openbaar toilet dankzij inzet van BGE.
Als oppositiepartij heeft BGE dit kunnen bewerkstellingen. Naar onze mening
dienen deze goed toegankelijk te zijn en een openbaar toilet dient schoon en
netjes te zijn. Kortom, Schone, veilige en bewaakte openbare toiletten.
10. Zorg
De kosten voor zorg stijgen explosief. BGE is van mening dat elke burger
toegang moet hebben tot de noodzakelijke zorg, ongeacht inkomen of leeftijd.
De gemeente heeft daarbij een belangrijke rol gekregen. BGE zal waken voor
verkwisting van gelden door inefficiëntie en te hoge uitvoeringskosten.
Door bezuinigingen op voorzieningen raken jongeren en ouderen geïsoleerd. BGE
wil die voorzieningen in wijk en dorp, zoals zorg- recreatie en adviescentra,
beslist in stand houden.
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Door de stagnerende economie, verregaande bezuinigingen en banenverlies zijn
te veel burgers in geldzorgen geraakt. BGE wil dat de gemeente in
samenwerking met verhuurders, energie- en waterleveranciers er voor zorgt dat
deze burgers met schuldhulp, budgethulp en advies worden bijgestaan teneinde
te voorkomen dat mensen „op straat gezet gaan worden‟ als gevolg van niet
betaalde rekeningen.
WMO
Net als de afgelopen periode geldt voor BGE onverkort dat op de uitvoering van
deze wet niet beknibbeld mag worden. Dat de uitvoering de komende jaren
onder financiële druk komt te staan staat vast, maar dat ontslaat ons niet van
de plicht om een ieder volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving.
Extra aandacht eisen wij daarbij voor de maatschappelijke participatie, in
vergelijking met het land scoort Emmen daarin beduidend onder de maat. Verder
blijft goed overleg met de gebruikers en Wmo-raad en Seniorenraad voor ons
van wezenlijk belang.
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