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SPeerpunten - Verkiezingsprogramma 2018-2022 

Voor een leefbaar Emmen  
Een leefbare gemeente is een gemeente waar mensen samenleven, prettig wonen, werken en goed 
voor elkaar zorgen. Waar zij zich makkelijk kunnen verplaatsen, kunnen leren en waar zij zich 
gehoord voelen. Zo’n gemeente maken we samen, maar hoe doen we dat? 
 
Wonen  
Wonen is te belangrijk om aan de markt over te laten. 

- Meer nieuwbouw van sociale huurwoningen in het lage en middensegment  
- We zorgen dat er voldoende levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn (langer thuis 

wonen) 
- Geen onnodige verkoop of sloop van sociale huurwoningen door woningcoöperaties. 
- Een gemeentelijk keurmerk voor betrouwbare, goede kamerverhuurders om misstanden te 

voorkomen en hier ook streng op controleren! 
- Goed onderhouden groen, voldoende afvalbakken op straat en voldoende veilige 

speelgelegenheid 
- Om leegstand te ontmoedigen gaan we het gebruikersdeel van de OZB afschaffen en wordt 

het eigenaarsdeel met hetzelfde bedrag verhoogd. Zo blijven de lasten voor huiseigenaren 
gelijk en wordt leegstand duurder. 

 
Vervoer  
Veilig en vertrouwd op pad. 

- Goed onderhouden wegen, fiets en wandelpaden met speciale aandacht voor het gebruik 
door mindervaliden 

- Goed OV in de gehele gemeente, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.  
 
Cultuur en sport 
‘Voeding’ voor lichaam en geest. 

- Aanbod voor alle bewoners ongeacht leeftijd en inkomen, toegankelijk en dichtbij 
- Goed onderhouden openbare sport- en spelvoorzieningen in de buurten  
- Ondersteunen en stimuleren van lokale initiatieven op het gebied van cultuur en sport  
- (Helpen) opzetten van een nieuw poppodium 

 
Goed bestuur  
Verbeteren van de communicatie en bereikbaarheid door de gemeente 

- Door informatie beter toegankelijk te maken voor mensen, die bijv. laaggeletterd zijn 
- Betere controle op het nakomen van afspraken/ terugbellen van ambtenaren 
- Inspraak ook echt inspraak te laten zijn 

 
Duurzaamheid 
Het vol zetten van de openbare ruimte met windmolens is volgens ons ongewenst en onnodig! 

- Zonnepanelen op alle gebouwen die geschikt en in eigendom zijn van de gemeente 
- Gemeente stimuleert en initieert initiatieven op het gebied van groene energie zoals zon, 

groen gas (AHPD), biogas, en bij nieuw- of verbouw van woningen. 
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- Emmen wordt hotspot voor ontwikkeling nieuwe technologieën (vb. Proeffabriek Groengas) 
- Opzetten van een gemeentelijk energiecollectief waarbij de verdiensten teruggaan naar de 

inwoners, die hier actief aan deelnemen.  
 

Onderwijs  
Geef kinderen zo goed mogelijk vaardigheden mee voor een veilige en kansrijke start. 

- Meer ondersteunend personeel op onze basisscholen zodat leerkrachten het werk kunnen 
doen waarvoor ze zijn aangenomen. 

- Herinvoering van schoolzwemmen op alle basisscholen.  
- Actief aanpakken van laaggeletterdheid en taalachterstanden, zodat mensen zich beter 

staande kunnen houden in de maatschappij en meer kans hebben op werk(zaamheden).  
 

Aan het werk  
Werk is voor iedereen goed, maar niet voor iedereen altijd even bereikbaar. 

- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten met een passende begeleiding ook 
zinvol werk kunnen doen. 

- De gemeente stelt een eenvoudige en rechtvaardige stimuleringsregeling beschikbaar voor 
werkgevers die mensen met een bijstandsuitkering in dienst nemen.  

- De sociale werkvoorziening krijgt meer mogelijkheden om een-op-een projecten en nieuwe 
kansen te ontwikkelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

- Er blijven voldoende beschutte werkplekken beschikbaar voor mensen, die niet in het 
reguliere bedrijfsleven kunnen meedraaien 

- De gemeente moet – in haar voorbeeldfunctie- flexcontracten terugdringen en échte banen 
met vaste contracten aanmoedigen.  

 
Armoederegelingen en bijzondere bijstand  
Armoede in een rijk land als Nederland mag niet voorkomen. 

- De grens voor bijzondere bijstand en ‘armoederegelingen’ wordt opgetrokken naar 120% 
van het sociaal minimum.  

- Aan kind-regelingen en regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten zoals die al 
bestaan, wordt niet getornd.  

- Voedselbanken moeten, zolang ze nodig zijn, actief door de gemeente worden geholpen om 
hun belangrijke, broodnodige werk voor de samenleving te kunnen blijven voortzetten.  

 
Zorg  
Een verward persoon mag nooit alleen een stukje in de krant zijn… 

- De gemeente biedt samen met haar ketenpartners doeltreffende en tijdige hulpverlening 
aan verwarde personen. Deze aanpak is vooral gericht op het voorkomen van problemen.  

- De gemeente biedt samen met haar ketenpartners doeltreffende en tijdige hulpverlening 
aan kinderen met spoedeisende psychische problemen 

 
Preventie  
Voorkomen is beter dan genezen! 

- De sociale wijkteams moeten de het middelpunt zijn voor alle zorg in Emmen. De sociale 
wijkteams worden voldoende gefaciliteerd om hun werk goed uit te kunnen voeren. 

- De gemeentelijke wijkmanagers krijgen een eigen budget waaruit zij naar eigen inzicht 
uitgaven kunnen doen ter verbetering van hun dorp of wijk.  


