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1. Inleiding  

Bij dizzend prissenteert de SP Hoogeveen heur 

verkiezingsprogramma veur de periode 2018-2022. Ie kunt lezen 

wat de SP belangriek vindt en wat ze de kommende jaoren doen wil 

in en veur de gemiente Hoogeveen. In dit programma kuj de 

standpunten van oeze partij vinden over een hiele bult 

underwarpen. Mangs allén in grote lijn, mangs ok toepast op 

concrete zaken. In oeze speerpunten hew kort en krachtig verwoord 

wat aw veural de eerstkommende jaoren belangriek vindt. De SP 

stiet veur mèenselijke weerdigheid, geliekweerdigheid en 

solidariteit. Dizze hoofdpunten bint de basis bij alle politieke keuzes 

die wij maakt. De SP wil der weden veur iederien. Gewoon, umdat 

elk der toe döt. Samen met mekaar kuw de gemiente Hoogeveen 

nog mooier maken dan as ze al is.  

 

 



2. Speerpunten  

Over veul onderwarpen heb wij een miening, mar het iene 

onderwarp is belangrieker as het andere. Wat wij wilt is het 

volgende:  

 Tegengaon van de armoede;  

 

 Voldoende betaalbare huurwonings;  

 

 Actief zorgen veur behold van warkgelegenheid en perberen te    

zorgen veur meer banen.  

 

 Een duurzamer Hoogeveen;  

 

 Volweerdige ziekenhuuszorg naost goeie eerstelijnszorg-

veurzienings;  

 

 Een breed en toegankelijk anbod van sport en cultuur;  

 

 Het toerisme in oeze gemiente flink anfietern; 

 

 Goed en adequaat openbaar vervoer. 

 

 

 

 

 

 



3. Wark en inkommen  

Hoogeveen möt toewarken naor een stevige economische structuur die 

meugelijkheden bödt an de gehiele beroepsbevolking. Daorbij giet het 

niet allén um het vermindern van het antal geregistreerde warklozen, mar 

ok um een betere kwaliteit van wark. Ok wil wij warken an meer vaste 

banen met een festoenlijk loon. Mèensen die gien wark hebt, bint meestal 

afhankelijk van gemientelijke veurzienings. De gemiente hef as taak um 

heur te helpen bij het zuken naor wark en/of bij het volgen van een 

opleiding. Maotwark is daorbij altied meugelijk, mar naotuurlijk bint der 

algemiene regelings waoras mèensen altied op reken kunt.  

De standpunten van de SP:  

 Bedrijven die zuch veur lange tied in Hoogeveen vestigen wilt, bint van 

harte welkom. Wij wlt gien onneudig lange procedures bij het verlenen 

van vergunnings.  

 De gemiente kan subsidie geven an bedrieven die zuch daodwarkelijk 

inzet veur het verbetern van de warkgelegenheid. Mar der möt dan wel 

uutzicht weden op extra vaste banen. De gemiente holdt de controle op 

dizze subsidieregeling.  

 Bedrieventerreinen moet antrekkelijk weden met voldoende 

gruunveurzienings.  

 Veur panden die al slim lang leeg staot wordt een alternatieve 

bestemming zöcht.  

 Het geld dat de gemiente van het riek kreg veur de verschillende sociale 

veurzienings wordt ok as zodaonig oormarkt.  

 Mèensen die afhankelijk bint van gemientelijke regelings wordt met 

respect behandeld.  

 Mèensen met een arbeidsbeparking wordt deur de gemiente in (vaste) 

dienst neumen. Minstens 3% van de warknemers möt binnen dizze 

groep vallen.  

 Alescon is onmisbaar veur mèensen met een arbeidshandicap. Zij hebt 

recht op wark met het loon dat bij de functie heurt. Daorum mag 

Alescon niet opdoekt worden.  



 De lokale overheid holdt de regie op het gebied van reïntegratie. Een 

afdieling arbeidsreïntegratie zet zuch actief in um passend wark te zuken 

veur cliënten waorbij (um) scholing meugelijk is. 

 Wie op zuuk is naor een baan, wordt deur de gemiente niet inzet as 

gratis warkkracht veur bedrieven, um heur ‘klaor veur een baan’ te 

maken.  

 Het inzetten van goenend met een uutkering mag niet leiden tot het 

verdringen van betaalde krachten.  

 Lui die in de bijstand zit, wordt niet dwungen zomar een baan an te 

nemen. Ze wordt ok niet verplicht een zg. tegenprestatie te levern of 

met te doen an zinloze reïntegratie-trajecten.  

 Wie op zuuk is naor wark mag netuurlijk gewoon vrijwilligerswark 

blieven doen. Het is onzin dat ze daormet stoppen moet um beschikbaar 

te blieven veur de arbeidsmarkt. Het is juustem belangriek dat, wie wark 

zuukt, heur talent inzet veur allerhande echt vrijwilligerswark. Daorum 

möt de gemiente goeie contacten onderholden met de verschillende 

vrijwilligersorganisaties.  

 De buurthuzen blieft lös en biedt allerhande gratis activiteiten an. Op 

dizze manier kunt ienzaamheid en sociale gevolgen van armoede 

beparkt worden. Ok ander instellings hebt hierin een taak.  

 Wie buten eigen schuld um een poos gien inkommen hef, Kan der op 

reken dat de gemiente metdenkt over een passende oplossing, dit um te 

zorgen dat der gien problematische schulden ontstaot.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening  

Schrikken als der anbeld wordt….. De post niet meer lezen….. As mèensen 

ienmaol schulden hebt, bint de gevolgen vaak heftig en is der haost niet op 

eigen kracht uut te kommen. Alle middeln die der bint gaot op an de vaste 

lasten en allerlei boetes; administratie- en rentekosten zorgt veur de rest.  

De standpunten van de SP:  

 In 2022 mag in Hoogeveen gien enkel kind meer in armoede opgruien. 

Kinder die nou in armoede opgruit, moet metdoen kunnen an en toegang 

kriegen tot sport en cultuur.  

 In Nederland geldt een identificatieplicht; wij wilt dat minima heur ID-kaart 

kosteloos kriegen kunt.  

 Schuldhulpverlening is een taak van de gemiente en is laagdrempelig. Lange 

wachtliesten bij de Gemeentelijke Krediet Bank mugt gien regel weden. 

Daormet wordt veurkommen dat schulden feitelijk al te wied oplopen bint 

deur allerei bijkommende extra kosten.  

 Bewindvoering en schuldhulpverlening mugt cliënten niet op hoge kosten 

jagen. Der wordt allén deurverwezen naor bonafide bewindvoerders.  

 Mèensen in hoge financiële nood mugt nooit de dupe worden van 

bureaucratie en boetes van de gemiente.  

 Bijzundere bijstand wordt toegankelijk veur inwoners met een inkommen 

tot 120% van het minimumloon.  

 Instellings als energiebedrieven, woningbouwverienigings en 

ziektekostenverzekeraars heurt zuch soepel op te stellen als heur cliënten 

ienmaol in een schuldsaneringstraject zit. Ok denkt ze met an een oplossing. 

Uutèendelijk hef iederien der profijt van as de schuldproblematiek niet 

onneudig vergroot wordt.  

 Financiële problemen kunt der niet de oorzaak van weden dat mèensen 

afziet van zorg of noodzakelijke voorzienings. De eigen bijdrage in de WMO 

wordt daorum afschaft voor mèensen met een inkommen tot 300% van het 

sociaal minimum.  

 De gemiente komp zölf met een uutgebreide collectieve 

ziektekostenverzekering veur minima.  



 De gemiente mak actief wark van de (bestaonde) regeling um inwoners met 

hoge zorgkosten financieel tegemoet te kommen.  

 De voedsel-, kleding- en speulgoedbank kunt reken op gemientelijke steun.  

 Kinder én volwassenen die in armoede leeft, kunt gratis lid worden van een 

(sport)verieniging. Ok bijkommende kosten (zoals sportkleding of -

schoenen) wordt vergoed, umdat dizze kosten ok een belemmering weden 

kunt um actief lid van een verieniging te weden.  

 De gemiente möt een ruumhartig beleid voeren wat de kwietschelding van 

gemeentelijke heffingen voor huusholdens met een minimum inkommen 

angiet.  

 De informatie over de verschillende financiële regelings wordt op ién plaats 

bij mekaar bracht en bint makkelijk te vinden. Dit wordt actief op 

verschillende manieren bekend maakt, zodat de burgers der goed van op de 

hoogte bint.  

 De gemiente is alert op jongeren zunder uutkering die niet warkt of 

studeert. Zij mugt niet tussen wal en schip terecht kommen.  

 Vrijwilligers kunt mèensen helpen um heur administratie op orde te kriegen 

en te holden. Jammer genog bint der mèensen afhankelijk van de 

voedselbank. In oeze samenleving zul dat niet moeten kunnen. Wie verlet 

hebt van hulp en zorg, moet dat ok kriegen kunnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Zorg en welweden  

De SP wil een recht op zorg. Dat blef het uutgangspunt bij alle 

veranderings in de organisatie van WMO en Jeugdzorg. De SP wil 

laagdrempelige zorg. Het zg. welzijnswark verdient een centrale stee in de 

dorpen en woonwieken. Wij kunt niet zunder vrijwilligers, daorum kunt zij 

reken op passende ondersteuning. Beroepskrachten warkt zoveul 

meugelijk op vast contract.  

De standpunten van de SP:  

 Het geld dat de gemiente van het Riek kreg veur de WMO, de Jeugdzorg 

en andere specifieke geldstromen in het sociaal domein wordt oormarkt. 

Ok as de begroting overschreden wordt, blef het geld binnen de WMO.  

 Warknemers in de zorg hebt recht op eerlijk loon.  

 De gemiente döt onderzuuk naor de meugelijkheid of de thuuszorg 

verzorgd worden kan deur een eigen thuuszorg-organisatie zunder 

winstoogmark.  

 Marktwarking en anbestedingen in de zorg bint niet in het belang van de 

zorgvraogers en moet daarum uut de weg gaon worden. Centraal stiet de 

zorg veur de cliënt en de relatie tussen cliënt en zorggever. Het tarief 

wordt vaststeld op basis van kwaliteit en niet veur de laagste pries. De 

zorg is ja gien markt.  

 Jeugdzorg wordt inkocht op basis van samenwarking en niet op basis van 

concurrentie. Ok hier wil wij zorganbieders zunder winstoogmark.  

 De druk op mantelzorgers wordt aal groter en is mangs niet meer goed 

te praoten. Daorum möt der mantelzorgondersteuning kommen, met 

meugelijkheid veur zg. respijtweekenden veur mantelzorgers en 

dagbesteding veur wie dat neudig hebt. Op dizze manier kan de 

mantelzorger ontlast worden. As een mantelzorger structureel 

overbelast dreigt te worden, is een herindicatie neudig, zodat der -zo 

neudig- extra professionele ondersteuning komp.  

 Indicaties wordt steld deur ervaren beroepskrachten en niet deur 

externe bureaus of gemiente-ambtenaren die niet veur de zorg opleid 

bint.  



 Werkgevers moeten zuch bewust weden van de zwaorte van de 

combinatie wark en mantelzorg; zij moet stimuleerd worden um hier 

passende verlofregelings toe te passen.  

 De WMO-raad is een orgaan waor veul kennis zit. De WMO-raad is 

daorum een belangrieke gesprekspartner van de gemiente en wordt ok 

betrökken worden in de besluutvorming.  

 Het is belangriek dat mantelzorgers op de hoogte bint van alle 

meugelijkheden die der bint. De gemiente hef daorbij een actieve rol 

m.b.t. de veurlichting. Onafhankelijke cliëntondersteuning is een 

meugelijkheid.  

 Op maatschappelijk wark kan niet bezunigd worden. Vanuut het oogpunt 

van preventie bint juust investerings neudig um grotere problemen te 

voorkommen. Ok in dit veld mag gien sprake weden van marktwarking 

en anbestedings. SWW is verankerd in de Hoogeveense samenleving en 

möt verantwoordelijk blieven veur een goed en compleet anbod van 

maatschappelijke hulpverlening. Bij uutbreiding van taken wordt extra 

geld beschikbaar steld.  

 In alle woonwieken en dorpen wil wij een goeie en toegankelijke 

eerstelijnszorg  

 De gemeente möt zuch opstellen als actief pleitbezorger van een 

volweerdig regionaal ziekenhuus Bethesda, inclusief spoedeisende hulp, 

IC en verloskunde. Dizze zorg is een noodzakelijke veurziening in de 

gemiente en van levensbelang veur het in stand blieven van een 

streekziekenhuus. De gemienteraod möt daorom de ontwikkelings 

binnen de Treant-Zorggroep slim kritisch volgen blieven en waor neudig 

an de kaak stellen.  

 De gemiente nemp ronduut stelling tegen topsalarissen en hoge 

vertrekbonussen van zorgbestuurders.  

 Der wordt veural inzet op een actieve preventieve aanpak. Veurkommen 

is ja aaltied beter as genezen, zowel op materieel- als immaterieel 

gebied. Steeds is andacht veur gezonde voeding en bewegen meugelijk 

en noodzakelijk. Initiatieven op dit terrein wordt van harte ondersteund.  

 

 



6. Wonen  

In oes land bint de huurpriezen deur het beleid van de rieksoverheid slim 

stegen. Ok in Hoogeveen is een tekort aan betaalbare wonings. Veural 

jongern en jonge gezinnen hebt muite um woonruumte te vinden.  

De standpunten van de SP:  

 Der moet voldoende betaalbare huurwonings kommen. De gemiente mak 

afspraken met woningbouwcorporaties veur beparkte huurverhogings. Ok 

de begunhuur voor neie huurders wordt maotigd.  

 De gemiente holdt steeds in de gaten of der veur de verschillende 

categorieën huurders voldoende wonings beschikbaar bint um aan de vraog 

te voldoen.  

 De veurraod sociale huurwonings blef op peil. Huurwonings mugt allén 

onder strikte veurweerdes verkocht worden.  

 Het slopen van goeie en betaalbare wonings wordt zoveul meugelijk 

veurkommen, zeker as renovatie een goed alternatief is. Um sloop in de 

sociale woningbouw te ontmoedigen wordt een zgn. slooplat opsteld; pas 

onder strikte veurweerdes mag overgaon worden tot sloop.  

 Bewoners moet nao grootschalige renovatie altied weerum kunnen naor de 

eigen woonwiek.  

 De gemiente stelt voor een aantrekkelijke pries bouwgrond beschikbaar an 

corporaties die betaalbare huurwonings bouwen wilt. Dizze wonings mugt 

niet deur de woningcorporaties verkocht worden. Zoneudig bouwt de 

gemiente zölf.  

 Der komp een regionale woonruumteverordening, waorbij de verschillende 

corporaties met mekaar samenwarkt m.b.t. woningtoewiezing. Wie een 

woning zöcht, huuft zuch dan mar op ién punt in te schrieven.  

 Der komp een actief anti-leegstandsbeleid. Panden die langer as een jaor 

leeg staot, kunt middels een verordening veurdragen worden veur 

alternatief gebruuk. Hierbij kan dacht worden an de huusvesting van 

mèensen die lastig an geschikte woonruumte kommen kunt.  

 Veur veul oldern is verhuzen naor een kleinere huurwoning niet antrekkelijk 

vanwege de hogere begunhuur. Daordeur blieft zij wonen in een huus dat 

feitelijk te groot is. De gemiente giet in overleg met de corporaties um te 



zorgen dat mèensen die naor een kleinere huurwoning verhuust, gien extra 

huurkosten betalen huuft. Op dizze manier wordt de deurstroming 

anfieterd.  

 Veur oldern moet voldoende geliekvloerse woningen weden. 

Seniorencomplexen heurt een stee midden in de woonwiek te hebben. In 

dizze complexen zulden gemienschappelijke ontmoetingsruumtes weden 

moeten waor ok andere bewoners uut de buurt welkom bint.  

 Duurzaamheid en klimaatbeheersing bint belangrieke thema’s. De SP is veur 

het gebruuk van duurzame energiebronnen waorbij gien rekening 

prissenteerd wordt an toekomstige generaties. De gemiente mak afspraken 

met de woningbouwcorporaties over isolatie, energiebesparing, 

zonnepanelen ezw. Ok stelt de gemiente geld beschikbaar veur eigenaren 

die heur woning duurzamer maken wilt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Sport  

De SP vindt het belangriek dat iederiene an sport doen kan. Sport is ja goed 

veur lichaam en giest. Ok helpt sport um meer verbundenheid in de 

samenleving te kweken, is het belangriek veur de integratie, veur de sociale 

band en leert sport mèensen umgaon met winnen en verliezen. 

Sportfaciliteiten bint wat de SP angiet in de eerste plaats veur de 

breedtesport.  

De standpunten van de SP: 

 In elke buurt moet veilige veldties weden waoras sport worden kan. Ok 

moet der in elk dorp en in elke woonwiek speulplaatsen weden waor kinder 

actief speulen kunt. Zo kunt ok schoolpleinen onder buurttoezicht opensteld 

worden veur sport.  

 Veur oldern is sport en bewegen slim belangriek. Op hiel wat plekken in de 

gemiente möt daorum gratis sport en beweging veur oldern anbeuden 

worden.  

 Gymnestieklokalen en sportfaciliteiten in buurthuzen wordt zo goed 

meugelijk benut.  

 Sportcoaches wordt ansteld um organisaties te ondersteunen bij het 

beweegaanbod veur groepen die meugelijk lastig bereikt worden kunt: 

oldern, langdurig zieken, goenend met een beparking of mèensen met een 

migratie-achtergrond.  

 In oes waterrieke land is het belangrijk daj zwemmen kunt. Daorum wordt 

het schoolzwemmen vanneis invoerd. Alle kinder vanaf 6 jaor leert weer 

zwemmen. De gemiente overlegt met de schoelen om te onderzuken hoe 

dat bereikt worden kan, ze zorgt ok veur de neudige middeln.  

 De gemiente zöt der op toe dat sportveurzienings, net as andere openbare 

gebouwen, ok voor gehandicapte sporters toegankelijk bint.  

 De gemiente blef investeren in verschillende sportgelegenheden, die veur 

iederien bereikbaar (en betaalbaar) bint. In de dorpen wordt 

kunstgrasvelden anlegd. De SP is bliede met de komst van de kunstiesbaan, 

maar ok het overdekt zwembad “De Dolfijn” moet volgens de bestaonde 

planning verneid worden.  



 Veur inwoners met een klein portemonneegie (en heur kinder) moet sport 

en bewegen meugelijk weden; de gemiente mak dat meugelijk met 

passende regelings.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Cultuur  

Passieve en actieve cultuurbeleving is belangriek veur een mèense. Um 

energie van te kriegen, um creativiteit te ontwikkeln, um samen met mekaar 

cultuur te doen en te beleven, um tot uutdrukking te brengen wat speult of 

belangriek is. We moet –naotuurlijk goed deurdacht- investeren duren in 

kunst en cultuur. Belangriek is dat kunst en cultuur veur elk toegankelijk bint. 

De standpunten van de SP:  

 De gemiente stelt geld beschikbaar veur het cultuuronderwies an kinder tot 

18 jaor. Dit geldt ok veur lessen buten de schoele.  

 Het pand van Scala blef bestaon veur meziek- en dansles. Gediplomeerde 

ZZP-ers kunt daor terecht um les te geven.  

 Het is hoog tied veur een dudelijk beleid wat De Tamboer angiet. Der is 

behoefte an een dudelijke visie waoras het theater wieder met kan. Wat de 

SP angiet slöt het theater an bij de vraog van het bestaonde culturele leven 

in de stad. Naotuurlijk möt der ruumte weden veur professionele 

theatermakers en artiesten, mar der möt ok plek weden veur zangkoren, de 

harmonie en andere lokale initiatieven. Het is belangriek dat der een breed 

cultureel anbod is van en veur de inwoners van de gemiente.  

 Het Podium möt uutgruien kunnen tot jongerencentrum.  

 Hoogeveen kent veul historie. Op dit culturele arfgoed moet wij slim zunig 

weden. Panden en elementen in het landschap moet beschreven weden in 

Cultuur Historische Waarde kaarten.  

 De collectie en de activiteiten van Museum de 5000 Morgen wordt 

onderbracht in een geschikt pand. Het museum zul hiel goed samenwarking 

met alle historische verienigings in oeze gemiente zuken kunnen.  

 Hoogeveen kent een historie as centrum van de binnenvaart. De SP stemt 

daorum van harte in met het initiatief van de stichting “De Drentse Praam”.  

 In oeze gemiente wordt door veul mèensen Drents spreuken. Inwoners 

kriegt de ruumte um heur moedertaal gebruken te blieven. Ok de taal is een 

vorm van cultuur waoraw zunig op bint.  

 

 



9. Recreatie en Toerisme  

Hoogeveen lig in een prachtige umgeving centraal in het hart van Drenthe. Op 

vrij korte afstand bint toeristische trekpleisters as de dierentuun in Emmen, 

het Drents Museum en het Gevangenismuseum. De gemiente spant zuch in 

um financieel alles uut de toeristische meugelijkheden te halen.  

De standpunten van de SP: 

 De gemiente warkt wieder an een plan um zoveul meugelijk toeristen naor 

Hoogeveen te halen en blef de PR van Hoogeveen as vakantielocatie 

uutdragen.  

 Veur de ondernemers in de sector komp der op het gemientehuus een 

afdieling “Toerisme en Recreatie”.  

 De anleghaven veur de pleziervaart bij het Zuiderpark in de Hoogeveense 

Vaart is een succes en kan uutbreid worden, waorbij ok andacht is veur de 

veurzienings die daor bij heurt (sanitair, water, stroom en afvalcontainer).  

 Bekeken wordt of hier een camperplek kommen kan. Ok op andere plekken 

in de gemiente kunt camperplaatsen inricht worden, weer met 

bijbeheurende veurzienings.  

 Muziekfestivals, evenementen as wandel- en fietsvierdaagse, de 

lichtjesparade, de Cascade run, de Ronde van Drenthe en het bloemencorso 

in Elim heurt bij Hoogeveen en verdient steun van de gemiente.  

 Er moet bewegwiezerde en antrekkelijke wandel- en fietsroutes kommen 

van en naor de kernen in oeze gemiente.  

 Het is belangriek dat in fietsprovincie Drenthe voldoende oplaadpunten bint 

veur elektrische fietsen, dus ok in de gemiente Hoogeveen.  

 De kanalen en wieken in- en rondum de gemiente bint antrekkelijk veur de 

kleine pleziervaart. Wij wilt onderzuken welke wateren bevaarbaar maakt 

worden kunt (en onderling met elkaar verbunden) veur dizze recreanten.  

 Der wordt beparkings steld an evenementen met dieren.  

 

 

 



10. Onderwies  

Onderwies is ien van de belangriekste zaken veur de ontwikkeling van oes 

land. Goed onderwies möt daorum beschikbaar weden veur iedereen. 

Hoewel onderwies een landelijke taak is, hef de gemiente daor ok een 

inbreng in.  

De standpunten van de SP: 

 Deur krimp wordt het lastig um alle schoelen lös te holden, mar het is 

belangriek dat schoelen in de buurt bestaon blieft.Een wiedergaonde 

samenwarking tussen openbaar en bijzunder onderwies möt anfieterd 

worden.  

 Scholen heurt in gebouwen te zitten waor klimaat en voldoende frisse lucht 

goed regeld bint.  

 Gymnestieklokalen moet dicht bij de schoel weden, zodat der niet te veul 

tied zitten giet in het hen-en –weerdén gaon tussen schoel en 

gymnestieklokaal.  

 De gemiente zorgt veur de meugelijkheid veur contact tussen het MBO en 

het bedriefsleven zodat de kwaliteit van het onderwies verbeterd worden 

kan.  

 De gemiente mak zuch hard veur de komst van HBO onderwies naor oeze 

gemiente. Het is ja een gemiste kans daw dat in oeze gemiente niet hebt. 

Hierdeur gaot veul jongern die naor het HBO wilt vort uut oeze gemiente.  

 De gemiente zet zuch in um te veurkommen dat veul kinder zunder een 

diploma van schoel gaot.  

 

 

 

 

 

 

 



11. Veiligheid  

Jammer genog is ok in Hoogeveen, net as in andere plaatsen, sprake van 

criminaliteit en onveiligheid, zoas autobranden, inbraken, vechtpartijen, 

wietkwekerijen, misbruuk, alcohol in het verkeer en zuks nog meer. De 

samenleving hef der last van en de plietsies hebt de handen der vol aan. 

Waoras het neudig is, zal hard ingrepen worden, mar het veurkommen van 

misdaod en onveiligheid stiet veurop.  

De standpunten van de SP:  

 Der komp veurlichting op schoelen over zaken as alcohol en drugs, 

loverboys en pesten.  

 De SP wil gien overmaotig gebruuk van beveiligingscamera’s. Ze wekt de 

schien van veiligheid en misbruuk van de bielden is niet denkbieldig.  

 De gemiente giet nao of het meugelijk is um op een legale manier wiet te 

laoten telen en te verhandeln.  

 In woonwieken en buurten waoras veul overlast is, gaot wiekagenten en 

bewoners samen zuken naor oplossings veur de problemen.  

 De politie möt in de woonwieken vaker op straot te zien weden: “Meer 

blauw op straat”. Dit is, net as de inzet van gemientelijke BOA’s 

(Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) hard neudig veur de handhaving. 

 Der is goeie veurlichting neudig over het signaleren van huselijk geweld. 

Daorbij moet der dudelijke anspreekpunten kommen waor de lui terecht 

kunt as der sprake is van huselijk geweld.  

 Um verloedering van de openbare ruumte te veurkommen, komp der een 

beleid van 'Heel en Schoon'  

 De anriedtieden van ambulance en brandweer naor de butendorpen bint te 

lang. De gemiente giet met alle betrökken partijen in overleg um dit 

knelpunt an te pakken.  

 

 

 

 



12. Verkeer en openbaar vervoer  

Fietsen en wandeln bint gezond en milieuvriendelijk veur alle 

leeftiedsgroepen en moet daorum stimuleerd worden. Bij de inrichting van de 

openbare ruumte moet ok rekening holden worden met verkeersdielnemers 

met een beparking.  

De standpunten van de SP:  

 Fietspaden moet breed genog weden en naotuurlijk ok veilig. Obstakels 

midden op het fietspad wordt vorthaald. Fietspaden wordt ok goed 

toegankelijk veur scootmobielen.  

 Krusings heurt in ien oogopslag overzichtelijk te weden; het is ja slim 

gevaorlijk als mèensen eerst afstappen moet um de situatie te overzien.  

 Waar hiel veul fietsers (scholieren) bint, is een twierichtings fietspad 

gevaorlijk. Waor dit van toepassing is, wordt an beide kanten van de weg 

(weer) een fietspad anlegd. Een andere meugelijkheid is het fietspad breder 

te maken en te veurzien van een middenbarm.  

 Lichtverontreiniging wil de SP over het algemien tegengaon, mar fietspaden 

moet goed verlicht worden.  

 Ok voetgangerspaden moet breed genog weden, zodat voetgangers niet 

dwungen wordt um op een fietspad of de straot de lopen.  

 Het onderhold van wegen, fiets- en voetpaden in de gemiente möt goed 

weden.  

 Het fiets-/wandelpad langs de Hoogeveense Vaart möt verlengd worden, 

zodat der langs de hiele rand van Hoogeveen een fietspad is.  

 Der komp een onderzuuk naor de verkeersveiligheid van verschillende 

kruuspunten in oeze gemiente.  

 Openbaar vervoer in de regio is de leste jaoren aal slechter worden, 

waordeur der minder gebruuk van maakt wordt. Zo ontstiet een vicieuze 

cirkel. De gemiente möt zuch inzetten blieven veur een stadsdienst in het 

spitsuur waoras forenzen en scholieren gebruuk van maken kunt. De Bij is 

een succes en blef handhaafd. Wij vindt dat dizze veurziening gratis zul 

moeten weden.  

 De geluudsoverlast deur de A37 en de A28 wordt flink anpakt en stark 

verminderd.  



 In de hiele gemiente komt voldoende oplaadpunten veur elektrische auto’s.  

 Hoogeveen möt een Intercitystation hebben of in de spits meer stoptreinen. 

Hierover wordt overlegd met de NS.  

 Wij bint gien veurstander van sponsoring van rotondes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Een livventig centrum  

De veurbije jaoren jaren is het centrum van Hoogeveen verscheiden keren op 

de schup west. Der bint waterpartijen anlegd en der is een zogenaamde ring 

veur het autoverkeer um de stad kommen. Opheden wordt warkt an de 

uutbreiding van een centraal plein in de Hoofdstraat en wordt Park 

Dwingeland wieder ontwikkeld. Um een antrekkelijk centrum te holden en 

leegstand te veurkommen is het neudig um het winkelgebied wieder te 

concentreren rond de Hoofdstraat. In overleg met ondernemers en bewoners 

wordt een goeie bestemming zöcht veur de panden an de Tamboerpassage 

die leeg komt te staon. De markt op donderdag en zaoterdag en allerhande 

straotactiviteiten maakt de binnenstad antrekkelijker.  

De standpunten van de SP:  

 De bereikbaarheid van het centrum per fiets möt beter en veiliger worden. 

De bewaakte fietsenstalling (met oplaadpunten) blef.  

 Bewoners in het stadscentrum, waor betaald parkeren geldt, kunt tegen 

kostpries een parkeervergunning kriegen.  

 De gemiente döt heur best um evenementen in het stadscentrum te 

(laoten) organiseren. Daorbij wordt wel rekening holden met de mèensen 

die der vlakbij woont.  

 Het stadscentrum wordt kindvriendelijk inricht, met verrassende objecten 

en speulgelegenheden.  

 Tussen de kruuspunten Het Haagje/Kanaalweg en Het Haagje/Notaris 

Mulderstraat wordt Het Haagje an twie kanten veurzien van vrijliggende 

fietspaden.  

 In dizze tied is het goed um de middenstand bij mekaar te brengen in de 

Hoofdstraat.  

 Winkeliers wordt in woord en daod anmoedigd um zuch in het 

kernwinkelgebied te vestigen.  

 

 

 



14. Dorpen en buurten  

De directe leefumgeving van mèensen is belangriek veur hoe ze zuch vuult. 

Sociale contacten in de buurt bint neudig. Veural nou de overheid zuch aal 

meer terug trekt wordt dat nog belangrieker as eerst.  

De standpunten van de SP:  

 In iedere buurt en in ieder dorp komp ruumte um te speulen, in de vorm 

van speultuunties en sportveldties.  

 In iedere buurt en elk dorp möt een buurt- of dorpshuis staon.  

 Buurtactiviteiten bint belangriek. De buurtbewoners kunt dat vake hiel goed 

zölf organiseren. Zoneudig ondersteunt de SWW. De Smederijen legt 

contact met zoveul meugelijk buurtgenoten.  

 Op centrale plekken in de buurten komt bankies, waor de mèensen mekaar 

ontmoet. Hier komt ok vuilnisbakken te staon.  

 Overlast deur hondenstront wordt tegengaon. Hondenstront möt opruumd 

worden; op strategische punten komt automaten met puuties veur 

hondenstront en vuilnisbakken um het in te doen.  

 De gemeente ondersteunt initiatieven veur het behold van veurzienings in 

de butendorpen.  

 Waor in de winkelgebieden in de dorpen te weinig parkeerplaatsen bint, 

wordt dit daodkrachtig anpakt.  

 Der wordt stevig inzet op het veurkommen en oprumen van rondslingernd 

afval. Troep trekt troep an, waordeur de omgeving verrommelt en 

besmoddert raakt.  

 

 

 

 

 

 



15. Umgeving  

Der was een tied, dat Hoogeveen ien van de allergruunste gemientes was. 

Mar opheden is daor in het centrum mar barre weinig van terug te vinden. 

Gruun in de stad is slim belangriek. Het zöt der gewoon mooi uut en de 

bewoners vuult zuch beter as der bomen, gruunstroken en parken bint. Ok 

kleine dieren as vogels en insecten hebt verlet van gruun um overleven te 

kunnen. Gruunveurzienings moet der ok weden as speulplek veur de kinder 

en as plek veur volwassenen um ontspannen te kunnen. Toeristen zult 

Hoogeveen beslist mooier vinden as het weer een grune gemiente is.  

De standpunten van de SP:  

 Bij herinrichting van woonwieken wordt ruumte creëerd veur gruunstroken 

(met bluiende planten) en waterpartijen.  

 Neie anplant möt veural bestaon uut inheemse soorten die in oes klimaat 

past.  

 Der wordt niet allén investeerd in gruun, mar ok in water en in bestraoting 

(zgn. gruun, blauw en gries). Deur de klimaatveranderings moet in de 

toekomst vaker rekening holden worden met overlast en dus moet der 

voldoende maotregeln neumen worden. Straotkolken (putten) moet vrij 

liggen en de gemiente (en bewoners) moet letten op een goeie regenwater-

afvoer (en waterbuffers).  

 Historische panden blieft beholden veur de toekomst. De gemiente denkt 

met over de bestemming van olde panden die leeg komt, zoas bv. de Grote 

Kerk in Hoogeveen.  

 Er moet bekeken worden of der subsidie meugelijk is um gemientelijke 

monumenten in stand te holden.  

 Oes eten möt op een goeie en duurzame manier verbouwd worden. Veur 

megastallen en gentechnologie geef wij gien vergunning. Biologische 

landbouw wordt stimuleerd.  

 De wieken die deur de vervening ontstaon bint, hebt cultuurhistorische en 

recreatieve weerde. Wij bekiekt waor dizzend in ere hersteld kunt worden.  

 

 



16. Milieu en duurzaamheid  

Oeze fossiele grondstoffen bint een maol op. Aal meer mèensen wordt zuch 

dat bewust. We moet op een andere manier met oeze vraog naor energie 

umgaon.  

De standpunten van de SP: 

 Onneudige verlichting wordt uutzet. Op het platteland blef voldoende 

verlichting veur de veiligheid.  

 Bij straotverlichting wordt de lampen vervangen door energiezunige 

exemplaren.  

 Bekeken wordt of met bewegingsmelders de nachtelijke straotverlichting 

van bijveurbield een industrieterrein beter anstuurd worden kan.  

 Wij holdt op met het 's aovends an de butenkant verlichten van 

gemientelijke en andere gebouwen. Dat is nargens veur neudig en gef 

lichtverontreiniging.  

 Veur lichtgevende reclamemasten wordt gien vergunning meer afgeven.  

 De gemiente möt initiatieven anfietern, die richt bint op het lokaal 

opwekken van duurzame energie. De gemiente gef hierin zölf het goeie 

veurbield.  

 Duurzame alternatieven wordt van te veuren goed deurrekend op 

energetisch en financieel rendement.  

 De gemiente spant zuch in um een park veur duurzame energie op poten te 

zetten,waorbij een zunnepark de veurkeur hef boven een windmeulenpark.  

 Bij het toekennen van neie bouwprojecten wordt let op duurzaamheid. Der 

wordt inzet op gasloze neibouw en CO2-neutrale wonings. Zunnepanelen 

wordt verplicht.  

 De gemiente giet hard an het wark um de isolatie van gemientelijke 

gebouwen te verbetern.  

 De gemiente hef een veurbieldfunctie en zet daorum vol overtuging in op 

vergruning van het eigen wagenpark.  

 Instanties die opkomt voor het welweden van de dieren, zoals de 

dierenambulance en dierenopvang, verdient daorveur steun van de 

gemiente.  



17. Bestuur  

Democratie vrag van mèensen dat ze weet wat zuch afspeult bij het bestuur, 

dat zij heur ideeën kwiet kunt en dat zij het bestuur kunt corrigeren. 

Democratie is ja van de bevolking.  

De standpunten van de SP:  

 De gemiente möt voor inwoners makkelijk te bereiken weden. De 

openingstieden van de loketten moet ansluten op de wensen van de 

inwoners.  

 Inwoners die een vraog an de gemiente stelt, heurt binnen de tied die daor 

veur stiet, antwoord te kriegen.  

 De SP is niet veur gemientelijke herindielings. Als dit toch deur het Riek 

oplegd wordt, komp een fusie met De Wolden het eerst in anmarking. De 

bevolking möt zich hierover uutspreken kunnen.  

 De verienigings van Dorpsbelangen en de Smederijen moet belangrieke 

anspreekpunten weden veur de gemiente.  

 Veul Hoogeveners vuult zuch betrökken bij de publieke zaak, zoas de deur 

de gemienteraod organiseerde heurzitting in de Tamboer (over Treant) zien 

leut. De gemienteraod möt vaker dergelijke bijienkomsten holden, als daor 

reden veur is. Dat mak de band tussen bevolking en politiek beter. 

 Hoogeveen möt over de gemiente- en landsgrenzen henkieken en 

principieel kiezen veur duurzame producten, die eerlijk produceerd en 

verhandeld bint.  

 De gemeente drag actief bij an de transparantie en integriteit van het 

bestuur.  

 Hoogeveen möt gaon veur een goed deurdacht financieel beleid, waorbij 

nut en noodzaak van projecten dudelijk vaststeld bint.  

 De gemiente holdt zuch an de zgn. “Roemer-norm” m.b.t. de inhuur van 

metwarkers van buten. Hooguut 10% van de personeelskosten mag besteed 

worden an de zogeheten “flexibele schil”. 


