SP
omdat het nodig is
broodnodig!!
Verkiezingsprogramma van de SP Hoogeveen 2014-2018

Verkiezingsprogramma SP Hoogeveen 2014-2018

Pagina 1

Inhoud
1.Inleiding ............................................................................................................................ 3
2.Speerpunten ..................................................................................................................... 4
3.Werk en inkomen .............................................................................................................. 5
4.Vrijwilligerswerk ................................................................................................................ 6
5.Armoedebeleid .................................................................................................................. 7
6.Schuldhulpverlening.......................................................................................................... 8
7.Zorg en Welzijn ................................................................................................................. 9
8.Jeugdzorg ....................................................................................................................... 10
9.Wonen ............................................................................................................................ 11
10.Sport ............................................................................................................................. 12
11.Cultuur .......................................................................................................................... 13
12.Recreatie ...................................................................................................................... 14
13.Onderwijs ...................................................................................................................... 15
14.Veiligheid ...................................................................................................................... 16
15.Verkeer en openbaar vervoer ....................................................................................... 17
16.Een levendig centrum ................................................................................................... 18
17.Dorpen en buurten ........................................................................................................ 19
18.Omgeving ..................................................................................................................... 20
19.Milieu ............................................................................................................................ 21
20.Bestuur ......................................................................................................................... 22

Verkiezingsprogramma SP Hoogeveen 2014-2018

Pagina 2

1. Inleiding
In het programma van de SP vindt u de
mening van onze partij. De SP staat voor
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en
solidariteit. Deze waarden zijn van belang bij
al onze standpunten. De Hoogeveense
afdeling van de SP kent de gemeente en is
betrokken bij de mensen. Wij passen de
landelijke uitgangspunten toe op wat speelt
in Hoogeveen. U weet daarom ongeveer wat
u van ons kunt verwachten. Zo is het
bijvoorbeeld niet meer dan logisch dat wij de
milleniumdoelen onderschrijven.
Ons land bevindt zich in een crisis en Hoogeveen hoort bij de gemeenten die extra last
hebben van de gevolgen. Wij denken niet dat de crisis een natuurverschijnsel is, maar een
gevolg van gemaakte keuzes. Heel veel banen verdwijnen omdat de overheid zich steeds
meer terug trekt. Bovendien hebben we te maken met lastenverzwaringen door de
overheid. Daarnaast verdwijnen door diezelfde overheid steeds meer werknemersrechten.
Bovendien is er concurrentie voor onze beroepsbevolking door mensen uit
lagelonenlanden die hier komen werken voor minder loon. Doordat de koopkracht lager
wordt, hebben mensen minder geld te besteden. Daardoor gaan steeds meer bedrijven
failliet en stijgt de werkloosheid.
Ons programma bevat heel veel punten. We zien namelijk veel mogelijkheden om
Hoogeveen te verbeteren. Dat is niet allemaal tegelijk haalbaar. Zeker niet in een periode
waarin de landelijke overheid ook veel bezuinigingen bij de gemeenten legt. Mocht het
komen tot deelname aan het college dan zullen wij proberen zoveel mogelijk van onze
punten voor elkaar te krijgen. Onze Speerpunten staan daarbij bovenaan.
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2. Speerpunten










Minder gevolgen van armoede bij kinderen.
Respect voor mensen die hulp vragen.
Meer betaalbare woningen.
Meer recreatiemogelijkheden voor jongeren.
Sport en cultuur voor iedereen bereikbaar.
Meer toerisme.
Iedere buurt een buurthuis.
Beter openbaar vervoer.
Historische panden behouden.

Verkiezingsprogramma SP Hoogeveen 2014-2018

Pagina 4

3. Werk en inkomen
Hoewel geld niet gelukkig maakt, maakt geen geld bijzonder
ongelukkig. De meeste mensen zijn in staat om in het
levensonderhoud van zichzelf en hun gezin te voorzien doordat zij
een baan hebben. In een beschaafd land worden mensen die het
niet alleen kunnen redden geholpen door de samenleving. De SP
vindt het niet verkeerd als mensen die een uitkering krijgen
hiervoor een tegenprestatie leveren. Dit wordt met de nieuwe
participatiewet zelfs verplicht. We zijn het echter niet eens met de manier waarop dat nu in
de praktijk gaat. Wij zijn er van overtuigd dat verreweg de meeste mensen heel graag een
betaalde baan willen hebben en hun best doen om die te krijgen.

















De gemeente nodigt proactief bedrijven uit om zich in Hoogeveen te vestigen.
De SP is niet voor openstelling van winkels op zondag.
Het geld dat we krijgen in het kader van de participatiewet wordt geoormerkt.
In de nieuwe participatiewet vallen mensen met een arbeidshandicap ook onder de
bijstandsregels. De gemeente zal hen met respect behandelen en hen geen
verplichtingen opleggen die zij niet aan kunnen.
De gemeente neemt arbeidsgehandicapten in (vaste) dienst. 1% van de werknemers
moet binnen deze groep vallen.
Alescon is een bedrijf uitsluitend voor mensen met een arbeidshandicap en moet dat
blijven.
De afdeling arbeidsreïntegratie legt de focus op het zoeken van werk voor hun cliënten
in plaats van cliënten onder druk te zetten. Scholing maakt deel uit van de
mogelijkheden.
De gemeente mag werkzoekenden niet beschikbaar stellen als gratis werknemers voor
bedrijven om hen zogenaamd 'werk-fit' te maken.
Bedrijven kunnen alleen mensen met een bijstandsuitkering inzetten als zij na maximaal
drie maanden een betaalde baan aanbieden. Zij kunnen dus niet iedere drie maanden
iemand anders laten komen. Zo wordt verdringing van echt werk voorkomen.
Als de gemeente bijstandsgerechtigden inzet voor bepaalde taken zal zij niet meer uren
werk van hen verlangen dan op grond van het minimumloon mogelijk is.
Ouderen komen zeer moeilijk weer aan het werk. De gemeente stopt er mee om
mensen boven de 50 op de huid te zitten. Zij biedt ondersteuning waar dat nodig is en
gevraagd wordt. Wel wordt van deze mensen gevraagd zich in te zetten voor de
maatschappij op een manier die past bij hun interesses en kwaliteiten.
De SP wil niet dat werkzoekenden stoppen met hun vrijwilligerswerk om zogenaamd
beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt.
De SP wil juist dat werkzoekenden hun talenten inzetten voor allerhande echt
vrijwilligerswerk. Dat kan zijn bij verenigingen, in buurthuizen, in de kerk, in de politiek,
als mantelzorger, als hulp op scholen en ander dergelijk werk dat nooit betaald werk zal
worden. Wij willen dat de gemeente warme contacten onderhoudt met deze
organisaties.
Voor het vegen van stoepen en het opruimen van graffiti kan de reclassering ingezet
worden zodat dit werk als werkstraf kan worden gedaan.
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4. Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers vormen het cement in onze samenleving. Werk dat vrijwillig wordt gedaan,
wordt immers gedaan vanuit idealen en sociale betrokkenheid. De SP is heel blij dat er
zoveel mensen zijn die zich belangeloos willen inzetten voor hun club en de maatschappij.
Veel evenementen kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers.
 Een goede gemeentelijke ondersteuning is belangrijk.
 Vragen en andere inbreng van vrijwilligers zullen door de SP altijd serieus genomen
worden.
 Veel vrijwilligers hebben een accommodatie nodig. Het huidige college wil bezuinigen
op accommodaties door sommige te sluiten. De SP vindt het heel belangrijk dat
mensen elkaar kunnen ontmoeten en zal er dus voor zorgen dat buurthuizen en
sportclubs open blijven.
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5. Armoedebeleid
Steeds meer mensen krijgen te maken met armoede. Dit is een gevolg van politieke
keuzes op landelijk niveau. Het is echter aan de gemeenten om de mensen die in
armoede vervallen te helpen. Het gaat niet alleen om mensen met een uitkering. Ook veel
werkenden zijn niet in staat om het hoofd boven water te houden.
 De gemeente voert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke heffingen
voor huishoudens met een minimum inkomen.
 De gemeente voert actief beleid om de financiële regelingen voor mensen in armoede
bekend te maken.
 Voedsel-, kleding- en speelgoedbank wordt door de gemeente geen strobreed in de
weg gelegd. Datzelfde geldt voor nieuwe initiatieven om mensen in armoede te helpen.
 De gemeente werkt nauw samen met vrijwilligersorganisaties als Humanitas en het
Diaconaal Platform.
 Kinderen én volwassenen in armoede kunnen gratis sporten. De gemeente gaat in
overleg met aanbieders om arrangementen te regelen. Ook wordt de gemeente
deelnemer van het jeugdsport- en cultuurfonds.
 Armoede leidt tot veel sociale problemen. Het maatschappelijk werk moet daar op
anticiperen.
 Om de sociale gevolgen van armoede zoveel mogelijk te beperken wil de SP alle
buurthuizen open houden en stimuleren dat daar gratis activiteiten zijn.
 Als mensen om redenen buiten hun schuld een periode geen inkomen hebben komt de
gemeente hen tegemoet met een renteloze lening.
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6. Schuldhulpverlening
De Nederlandse economie heeft jarenlang geleefd op geleend geld. Veel mensen hebben
zich te diep in de schulden gestoken en komen zwaar in de problemen als zij bijvoorbeeld
hun baan kwijt raken.
 De wachttijden van de Gemeentelijke Krediet Bank nemen af.
 Het is belangrijk dat de schuldhulpverlening laagdrempelig is en niet pas beschikbaar
als de schulden al zijn toegenomen door boete-, administratie- en deurwaarderskosten.
Mensen worden eerder geholpen met het in balans brengen van hun uitgaven.
Daarvoor kunnen in voorkomende gevallen ook kleine renteloze leningen worden
ingezet.
 Bureaucratie en boetes van de gemeente mogen niet leiden tot het verhogen van
schulden van mensen die het water al tot de lippen staat.
 Vrijwilligers kunnen worden ingezet om mensen te helpen hun administratie op orde te
krijgen.
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7. Zorg en Welzijn
De rijksoverheid legt meer
verantwoordelijkheden bij de gemeenten.
Tegelijkertijd is daarvoor minder geld
beschikbaar. Binnen de AWBZ hadden
mensen recht op hulp. Nu zij die hulp via de
WMO moeten krijgen is dat recht vervallen
en kunnen gemeenten andere keuzes
maken. Bovendien wordt op het budget
voor de WMO fors gekort. De SP vindt dat
mensen die hulp nodig hebben, die hulp
ook moeten krijgen.
 Het geld dat we krijgen voor de WMO wordt geoormerkt.
 Mensen die thuiszorg verlenen moeten daarvoor gekwalificeerd zijn.
 De mensen die de zorg verlenen moeten daarvoor een eerlijk salaris krijgen. Er worden
geen mensen met behoud van uitkering ingezet voor thuiszorg.
 Mantelzorgers hebben het zwaar. Wij willen hen ondersteunen met respijtweekenden en
mogelijkheden tot dagbesteding voor de zorgbehoevenden zodat de mantelzorger even
vrij van zorg kan zijn.
 Het is belangrijk dat mantelzorgers op de hoogte zijn van de mogelijkheden die
geboden worden. Daarom willen wij een actievere opstelling van de gemeente in de
voorlichting. We denken hier aan folders op relevante plekken en persberichten in de
kranten. Mededelingen alleen in de gemeentepagina zijn niet voldoende.
 Mensen die hulp nodig hebben, hebben soms moeite om die te vragen. De
medewerkers die aanvragen van hulp moeten beoordelen worden geselecteerd op
onder andere hun empathische vermogen.
 Bij het WMO-loket zitten deskundige en klantgerichte medewerkers.
 De WMO-raad is een orgaan waar veel kennis is verzameld. De SP vindt het belangrijk
dat de WMO-raad gesprekspartner van de gemeente is en dat deze betrokken wordt in
de besluitvorming.
 Op maatschappelijk werk kan niet bezuinigd worden, er moet juist in geïnvesteerd
worden om ergere problemen te voorkomen. De gemeente gaat het maatschappelijk
werk niet aanbesteden maar blijft gebruik maken van SWW, de organisatie die is
verankerd in de Hoogeveense samenleving.
 De SP onderschrijft het belang van goede eerstelijnszorg en een volwaardig ziekenhuis.
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8. Jeugdzorg
Binnenkort worden de gemeenten verantwoordelijk
voor de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming
en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht
verstandelijk gehandicapte jeugd. Helaas komen ook
voor deze verantwoordelijkheden minder financiële
middelen beschikbaar.
 Het geld dat we krijgen voor jeugdzorg wordt
geoormerkt.
 Bij de bestaande organisaties zit de kennis. Deze
kennis moet zoveel mogelijk behouden blijven.
 Aanbestedingen worden zoveel mogelijk vermeden.
 Daar waar organisaties onderling samenwerken kunnen zij met hun expertise de
indicatie blijven doen.
 Controle op de processen vindt achteraf plaats zodat de jongeren geen hulp wordt
onthouden door bureaucratie.
 Voor jongeren is in Hoogeveen weinig te doen. Als zij elkaar willen ontmoeten kan dat
niet anders dan in de kroeg of op straat. De meeste buurthuizen zijn niet geschikt voor
jongeren. Er komt een jongerencentrum met activiteiten waar alle jongeren welkom zijn.
Preventie is belangrijk.
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9. Wonen
In Hoogeveen is een groot tekort aan
betaalbare woningen. Vooral jongeren en
jonge gezinnen hebben moeite om
woonruimte te vinden. Ook steeds meer
mensen die hun koophuis gedwongen
moeten verkopen zoeken een huurhuis.
Drenthe is als provincie een krimpregio.
Dat betekent niet dat Hoogeveen
automatisch mee krimpt. Integendeel,
omdat er voldoende voorzieningen zijn zal
Hoogeveen juist mensen uit de omgeving
aantrekken. Dan is het echter wel nodig
dat er voldoende woningen zijn.
 De gemeente gaat in overleg met de huurcorporaties om te bewerkstelligen dat er
goedkope woonruimte bijkomt. Er moet weer gebouwd worden voor mensen met een
laag inkomen, in plaats van voor mensen met een modaal inkomen. Zo'n 75% van de
inwoners van Hoogeveen verdient minder dan dat modale inkomen.
 De gemeente stelt gratis grond beschikbaar voor corporaties die goedkope
huurwoningen willen bouwen. Deze woningen mogen niet worden verkocht.
 Als de corporaties niet willen of kunnen meewerken, gaat de gemeente zelf zorgen voor
goedkope woonruimte.
 Er komt een regionale woonruimteverordening waardoor corporaties moeten
samenwerken met betrekking tot toewijzing. Er hoeft dan nog slechts bij één corporatie
ingeschreven te worden.
 Er is in Hoogeveen een tekort aan kamers voor jongeren. Leegstaande bedrijfspanden
kunnen tot woonruimte worden omgebouwd.
 Er komt een actief anti-leegstandsbeleid. Voor panden die langer dan een jaar leeg
staan wordt alternatief gebruik nagestreefd.
 Veel ouderen wonen nog in het huis dat ze bewoonden toen ze een gezin hadden. Als
dat een huurhuis is, is verhuizen duur. Een nieuw contract leidt immers in de meeste
gevallen tot een (veel) hogere huur. De gemeente gaat in overleg met de corporaties
om te regelen dat mensen die verhuizen naar een kleiner huurhuis niet meer huur
hoeven te betalen. Zo wordt de doorstroming bevorderd.
 Voor ouderen zijn voldoende nultredenwoningen beschikbaar. Deze complexen staan
midden in de wijken maar wel bij elkaar waardoor zorg efficiënt geleverd kan worden.
Vereenzaming van ouderen wordt tegengegaan door gezamenlijke ruimtes.
 De prijzen van energie worden steeds hoger. De gemeente maakt afspraken met de
woningbouwcorporaties over energiebesparing. Ook stelt de gemeente subsidies
beschikbaar voor eigenaren die hun woning collectief willen verduurzamen.
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10. Sport
De SP vindt het belangrijk dat alle mensen aan sport kunnen doen. Sport is immers goed
voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid van mensen, en daarmee voor de hele
samenleving. Maar er moeten wel financiële keuzes worden gemaakt. De SP wil niet
investeren in prestigieuze projecten waarmee we wellicht een handvol topsporters kunnen
ondersteunen. Topsport ontstaat immers vanuit de basis. Wie weet hoeveel toptalent nooit
is ontwikkeld omdat er geen mogelijkheid was om die sport te gaan beoefenen?
 In iedere buurt komen veilige veldjes waar gesport kan worden. Dit wordt vanuit de
Smederijen georganiseerd.
 De SP vindt het niet nodig om twee topsporthallen te bouwen in het Bentinckspark.
Slechts wat het Roelof van Echtencollege, locatie Bentinckspark, nodig heeft moet daar
gebouwd worden. Sportaccommodaties moeten dáár zijn waar ze nodig zijn. Dat is dus
in de wijken en bij de scholen die er gebruik van maken. Het Wolfsboscollege mag van
de SP daarom blijven sporten in hun eigen sportzaal.
 De basisscholen in Wolfsbos kunnen blijven sporten in de bestaande gymzalen of in
nieuw te bouwen gymzalen bij de scholen. De verenigingen kunnen dan ook gebruik
blijven maken van gymzalen in de buurt zodat de kinderen zoveel mogelijk op eigen
gelegenheid naar hun sport kunnen gaan. Dit vinden we belangrijk voor iedere buurt.
 Ook voor ouderen is sport en bewegen erg belangrijk. Daardoor blijven zij langer fit en
gezond. In iedere buurt wordt gratis sport en beweging voor ouderen aangeboden. Hier
kunnen vrijwilligers voor ingezet worden. Deze worden ondersteund door
sportfunctionarissen en/of SWW.
 Het is in ons waterrijke land belangrijk om te kunnen zwemmen. Toch is het
schoolzwemmen afgeschaft. De gemeente gaat in overleg met de scholen hoe we gaan
bereiken dat alle kinderen vanaf 8 jaar kunnen zwemmen, en stelt daar middelen voor
beschikbaar.
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11. Cultuur
Passieve en actieve
cultuurbeleving is voor
mensen belangrijk om energie
op te doen in het drukke leven
van alledag. Cultuur moet
daarom voor iedereen
toegankelijk zijn. We
onderscheiden geen 'hogere'
en 'lagere' cultuur.
 De gemeente subsidieert
het cultuuronderwijs tot 18
jaar. Dit geldt ook voor
lessen buiten school.
 Het pand van Scala blijft
bestaan voor het muzieken dansonderwijs. Alle
gediplomeerde ZZP-ers kunnen daar gebruik van maken om dit onderwijs te geven.
 De Tamboer wordt door ons allemaal betaald. Alle inwoners met een inkomen onder
modaal mogen eens per jaar gratis een voorstelling bijwonen. Hiervoor kunnen de nietverkochte kaarten gebruikt worden.
 Het Podium blijft bestaan in het huidige gebouw.
 De pr van Podium en de Tamboer wordt gecombineerd.
 Hoogeveen kent veel historie. Panden en landschapselementen worden veilig gesteld.
 De collectie en de activiteiten van Museum de 5000 Morgen worden ondergebracht in
een geschikt pand. Het museum zoekt samenwerking met alle historische verenigingen
in onze gemeente.
 In onze gemeente wordt door veel mensen Drents gesproken. De SP vindt het van
belang dat mensen de ruimte krijgen om hun moedertaal te blijven gebruiken. Ook de
taal is een vorm van cultuur waar we zuinig op zijn.
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12. Recreatie
 Hoogeveen is een stad met heel veel recreatieve faciliteiten binnen de gemeentegrens
en in de nabije omgeving. Dit biedt volop kansen om toerisme als belangrijke
inkomstenbron uit te bouwen.
 De gemeente ontwikkelt een visie op hoe toerisme gestimuleerd wordt.
 De gemeente heeft hierover overleg met de provincie en andere gemeenten in de buurt.
 Er komt een afdeling toerisme en recreatie op het gemeentehuis. Dit wordt het
aanspreekpunt voor alle ondernemers die hiermee te maken hebben.
 De PR van Hoogeveen als vakantieplek wordt voortvarend aangepakt.
 Bij het Zuiderpark komt in de Hoogeveense Vaart een aanleghaven voor de pleziervaart.
Hier komen ook sanitaire faciliteiten en elektra.
 Hier wordt ook een camperplaats gerealiseerd.
 Geprobeerd wordt de fietsvierdaagse terug te halen naar Hoogeveen.
 De TIP, het Toeristen Informatie Punt, wordt ondergebracht in de hal van de bibliotheek.
 De zandafgraving bij Nijstad wordt zo snel mogelijk geschikt gemaakt voor recreatie.
 Er komen wandelroutes van en naar de kernen van onze dorpen en Hoogeveen.
 We willen meer laadpunten voor elektrische fietsen.
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13. Onderwijs
Onderwijs is een van de belangrijkste zaken voor de ontwikkeling van ons land. Goed
onderwijs moet daarom beschikbaar zijn voor iedereen. Hoewel onderwijs een landelijke
taak is, heeft de gemeente daar ook een inbreng in.
 Door de krimp wordt het moeilijk om alle scholen open te houden. De SP vindt het
belangrijk dat scholen in de buurt blijven bestaan. Gestimuleerd moet worden dat
openbaar en christelijk onderwijs vergaand samenwerken.
 Scholen moeten kunnen beschikken over gebouwen waar klimaatbeheersing en
luchtkwaliteit goed geregeld kunnen worden.
 Gymlokalen moeten zo veel mogelijk in de buurt zijn zodat niet onnodig veel lestijd
verloren gaat.
 De gemeente speelt een faciliterende rol bij de contacten tussen MBO en bedrijfsleven
om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
 Jongeren die naar het HBO willen kunnen in Hoogeveen niet terecht en vertrekken
daarom uit onze gemeente met alle gevolgen van dien. De gemeente gaat proberen
afdelingen van HBO-instellingen naar Hoogeveen te halen zodat veel voorkomende
opleidingen als PABO, Verpleegkunde en Civiele Techniek in Hoogeveen kunnen
worden gevolgd.
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14. Veiligheid
Binnen Hoogeveen worden regelmatig
wietplantages opgeruimd. Ook wordt er erg veel
wiet gebruikt. De huidige manier van
onderdrukking van softdrugs leidt tot veel
criminaliteit. Het hoge alcoholgebruik leidt tot
relatief veel vechtpartijen en vandalisme.
 Met een jongerencentrum dat alle dagen open
is en activiteiten heeft voor iedereen willen we
jongeren een alternatief bieden waar ze
elkaar kunnen ontmoeten zonder alcohol- of
drugsmisbruik.
 Er is op de uitvalswegen uit het centrum veel overlast van uitgaanspubliek dat naar huis
gaat. Hier komt repressief toezicht van BOA's, dat zijn gemeentelijke 'agenten'.
 De gemeente voert een actief beleid om de gevaren van alcohol- en druggebruik bij
jongeren onder de aandacht te brengen.
 Om criminaliteit te verminderen zal de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om op
een legale manier marihuana te laten verbouwen en verhandelen.
 Jongeren die op straat willen hangen moeten daarvoor de ruimte krijgen. Overlast moet
worden tegengegaan maar aanwezigheid is geen overlast. Mosquito's, apparaten met
een hoge pieptoon die jongeren moeten wegjagen, worden niet meer gebruikt.
 Waar in een woonwijk regelmatig overlast is kijkt de politie niet de andere kant op, maar
wordt in samenwerking met de gemeente en maatschappelijke instellingen een
oplossing gezocht.
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15. Verkeer en openbaar vervoer
Niet alle deelnemers in het verkeer kunnen even goed waarnemen en reageren. Dat heeft
consequenties voor de inrichting van de weg. Fietsen is een gezonde en milieuvriendelijke
manier van vervoer voor alle leeftijdsgroepen en moet daarom gestimuleerd worden.
 Er wordt rekening gehouden met mensen met beperkingen. Nieuwe wegontwerpen
worden getoetst door mensen van het gehandicaptenplatform.
 Fietspaden moeten breed genoeg zijn en geen paaltjes midden op de weg hebben.
 Kruisingen moeten overzichtelijk zijn zodat niet eerst moet worden stilgestaan om de
situatie op te nemen.
 Er komt een onderzoek naar de verkeersveiligheid van verschillende kruispunten.
 Bij het kruispunt bij Klok wordt schuin oversteken legaal en veilig gemaakt.
 Waar grote stromen fietsers (scholieren) zijn is een tweerichtings fietspad gevaarlijk.
Waar dit van toepassing is wordt (weer) aan beide kanten van de weg een fietspad
aangelegd, dan wel het fietspad verbreed en voorzien van een middenberm.
 De SP wil een fietssnelweg naar de dorpen en in een ring door Hoogeveen. Fietsers op
dit asfaltpad hebben voorrang op ander verkeer.
 Fietsers krijgen voorrang op rotondes, zoals in veel andere steden al het geval is. Dit in
overleg met de provincie.
 Wegen worden goed onderhouden.
 Openbaar vervoer wordt de laatste jaren steeds slechter waardoor er minder gebruik
van wordt gemaakt. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Door minder financiële
mogelijkheden is een eigen auto voor veel mensen niet meer weggelegd. De gemeente
onderzoekt in samenwerking met De Wolden de mogelijkheden van gratis en additief
openbaar vervoer binnen ons gebied. Voor het additieve vervoer kunnen vrijwilligers
worden ingezet.
 We zijn van mening dat Hoogeveen een intercitystation zou moeten hebben. Hierover
wordt overleg gepleegd met de NS.
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16. Een levendig centrum
De afgelopen periode is er enorm geïnvesteerd in het koopcentrum van Hoogeveen. Door
omstandigheden is nog niet begonnen aan de parkeergarage. Wat de SP betreft wordt
deze niet gebouwd en wordt in overleg met de andere partijen geëvalueerd wat nu
werkelijk nodig is nu de omstandigheden veranderd zijn. Het centrum is opgeknapt om er
voor te zorgen dat winkels zich willen vestigen. Nu blijkt echter dat er leegstand ontstaat
door meer internetwinkels en de crisis.
 De gemeente zal actief moeten zoeken naar grote winkelketens die zich als
publiekstrekker in Hoogeveen willen vestigen.
 Vestiging van nieuwe bedrijven in het centrum is belangrijk om verdergaande leegstand
te voorkomen. Bestemmingsplannen moeten worden aangepast als die een
belemmering vormen.
 De BIZ-gelden zijn een prima initiatief. Dit is een soort ondernemersbelasting die onder
andere wordt aangewend voor activiteiten in het centrum. Ondernemers net buiten het
centrum die geen profijt hebben van de uitgaven hoeven hier niet aan mee te betalen.
 In Hoogeveen zijn veel plekken die braak liggen of waar lege gebouwen staan. De
gemeente voert actief beleid (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) om braakliggende
terreinen een nieuwe bestemming te geven. Aan de eigenaars van die gronden wordt
een ultimatum opgelegd.
 Mensen die in het centrum wonen hebben een parkeervergunning om te voorkomen dat
mensen op hun plek voor de deur gaan staan. Om onrechtmatig parkeren tegen te gaan
moet daar vaker gecontroleerd worden.
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17. Dorpen en buurten
De directe leefomgeving van mensen is belangrijk voor het welbevinden. Sociale
contacten in de buurt zijn nodig. Nu de overheid zich meer en meer terug trekt is dat nog
belangrijker.
 Iedere buurt heeft ruimte om te spelen in de vorm van speeltuintjes en sportveldjes.
 Iedere buurt heeft een buurt- of dorpshuis.
 Buurtactiviteiten zijn belangrijk. Als de buurt tijdelijk zelf geen activiteiten ontplooit zorgt
SWW dat dit weer op gang komt.
 De Smederijen leggen contact met zoveel mogelijk buurtgenoten.
 Op centrale plekken in de buurten komen bankjes waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Hier komen ook afvalbakken te staan.
 De gemeente ondersteunt dat voorzieningen in ieder dorp blijven bestaan.
 Waar parkeerplaatsen een knelpunt zijn in de winkelgebieden in de dorpen, wordt dit
voortvarend aangepakt.
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18. Omgeving
Voorheen behoorde
Hoogeveen tot de groenste
gemeenten. Door het beleid
van de afgelopen jaren zijn
er heel veel prachtige
bomen gekapt en is de
natuur in de stadskern erg
verschraald. Als de SP het
voor het zeggen krijgt
verandert dit beleid en wordt
oude natuur weer op
waarde geschat. Waar
mogelijk ontstaat wilde
natuur waar kinderen
kunnen spelen en
volwassenen kunnen
ontspannen. Hoogeveen moet weer een plek worden waar bijen kunnen overleven. Ook
toeristen zullen het waarderen als wij weer een groene gemeente zullen zijn.
 Met stadstuinen en plukbomen kan ook de bevolking van de kernen profiteren van wat
de natuur te bieden heeft. Wij ondersteunen en stimuleren initiatieven in die richting.
 Door de gemeente worden vaker fruitbomen geplant. Deze vergen iets meer onderhoud
maar wij geloven dat in een buurt voldoende vrijwilligers zijn die daar graag voor willen
zorgen.
 Er worden om onderhoudsredenen of vanwege modegevoel geen oude bomen meer
vervangen door jongere exemplaren.
 De SP wil dat bij het planten van nieuwe bomen geen (dure) exoten meer worden
geplaatst.
 Historische panden moeten behouden blijven voor de toekomst.
 Ons voedsel moet op een goede en duurzame manier worden verbouwd. Megastallen
en gentechnologie willen wij tegengaan. Biologisch boeren willen wij stimuleren.
 De wijken (water) die bij de vervening zijn ontstaan hebben een cultuurhistorische en
recreatieve waarde. Daar waar dit wenselijk is worden deze weer in ere hersteld.
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19. Milieu
Onze grondstoffen zijn eindig. Steeds meer mensen raken daarvan doordrongen. We
zullen op een andere manier moeten omgaan met onze behoefte aan energie.
 Onnodige verlichting moet worden vermeden. Uiteraard blijft er voldoende verlichting
voor de (verkeers-)veiligheid.
 Bij straatverlichting worden de lampen vervangen door energiezuinige exemplaren.
 Nachtelijke verlichting van industrieterreinen is onnodig. Met bewegingsmelders kan
een beter effect worden bereikt.
 Het 's avonds uitlichten van gemeentelijke en andere gebouwen is onnodig. Daar
stoppen we mee.
 Er wordt geen vergunning meer afgegeven voor lichtgevende reclamemasten.
 De gemeente bevordert initiatieven voor het lokaal opwekken van duurzame energie en
geeft zelf het goede voorbeeld.
 Duurzame alternatieven worden vooraf goed doorgerekend op energetisch en financieel
rendement.
 De gemeente realiseert een kleinschalig windmolenpark, bijvoorbeeld langs de A37.
 De gemeente geeft geen vergunning meer af voor grote reclamelichtmasten.
 Bij het toekennen van nieuwe bouwprojecten moet gelet worden op duurzaamheid.
Zonnecellen bijvoorbeeld moeten verplicht worden.
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20. Bestuur
Democratie verlangt dat mensen weten wat zich afspeelt bij het bestuur, dat zij hun ideeën
kwijt kunnen en dat zij het bestuur kunnen corrigeren.
 Het gemeentehuis moet voor inwoners gemakkelijk bereikbaar zijn. Dat betekent dat er
ruime openingstijden van de loketten moeten zijn. Niet alleen onder werktijd, maar juist
ook op woensdagmiddag en zaterdag.
 Mensen die het beleid maken in Hoogeveen moeten goed de achtergronden en de
cultuur van Hoogeveen kennen. Daarom vindt de SP het niet wenselijk dat
beleidsmedewerkers elders wonen. Er worden geen mensen meer aangenomen van
buiten het gemeentegebied van Hoogeveen en De Wolden. De reiskostenvergoeding
voor medewerkers van buiten Hoogeveen wordt na drie jaar beëindigd om te stimuleren
dat zij verhuizen.
 We zijn geen voorstander van gemeentelijke herindeling. Samenwerking juichen we toe.
 De verenigingen van Dorpsbelangen en de Smederijen zijn belangrijke
aanspreekpunten voor de gemeente.
 Bij inspraakavonden wordt werkelijk geluisterd naar de inbreng van de mensen.
Besluitvorming vindt daarom pas plaats ná consultatie van de betrokkenen.
 Hoogeveen kan toe met drie wethouders, eventueel in deeltijd.
 Er worden de gemeenteraad geen voorstellen voorgelegd die niet goed inhoudelijk en
financieel zijn voorbereid.
 De gemeenteraad kent het systeem van 'eerste opvolging'. Dat betekent dat alle
partijen een persoon extra kunnen aanstellen. De SP stelt voor om dit systeem te
veranderen waardoor alleen de opvolgers van partijen met twee of minder raadszetels
nog voorzieningen krijgen voor een extra volksvertegenwoordiger.
 Hoogeveen wordt een 'Fair Trade gemeente'.
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Colofon
Dit verkiezingsprogramma is een uitgave van de afdeling Hoogeveen van de Socialistische
Partij. De gebruikte foto’s zijn gemaakt door leden of zijn (volgens Google) vrij te
gebruiken en te delen.
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