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Verbinden 
 
Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan 
ontplooien. Een samenleving waar plek is voor iedereen, ongeacht achtergrond, lichamelijke 
of geestelijke mogelijkheden, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij 
naar eigen mogelijkheden. 
 
Bij een inclusieve samenleving hoort ook het leren omgaan met verschillen tussen mensen. 
De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Voor ons is ieder mens even waardevol. 
Ongeacht de achtergrond of seksuele geaardheid moet iedereen dezelfde kansen hebben, of 
het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of vrijetijdsbesteding. 
 
Het is van belang nieuwe Nederlanders (statushouders) zo goed mogelijk te begeleiden en 
te laten integreren in onze samenleving. Daarbij is het van belang dat men snel de 
Nederlandse taal leert en via werkervaring direct meedoet in de samenleving.   
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  
  

 Wij de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking maximaal 
maken. Wij dragen bij aan de uitvoering van het actieprogramma voor uitvoering van 
het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.  

 Wij willen dat er in de (jeugd)zorg en het onderwijs voldoende kennis is over en 
aandacht voor acceptatie van LHBTI(Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, 
transgenders en interseksuelen). Voorlichtingslessen in het onderwijs zijn van groot 
belang.  

 Wij de ambitie hebben dat Steenwijkerland een regenbooggemeente wordt en 
daarmee een actief LHBTI-beleid voert.  

 Wij taalonderwijs organiseren en statushouders zo snel mogelijk begeleiden naar 
(vrijwilligers)werk. Deze combinatie zorgt voor een zo snel mogelijke integratie.  

 Wij willen dat statushouders zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar definitieve 
woningen. Dat moet gebeuren zonder hen voorrang te geven op andere 
woningzoekenden met een urgentie.   

 Wij willen dat de gemeente een actief antidiscriminatiebeleid voert in samenwerking 
met maatschappelijke organisaties.  

 Er wordt ingezet op werving van meer vrijwilligers voor de opvang en begeleiding van 
statushouders.  

 Er gezorgd moet worden dat nieuwkomers niet onnodig starten met schulden 

 Wij de “Dag van de dialoog” blijven ondersteunen. 
 

Werk 
 
Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een 
rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot 
deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te 
bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Werk biedt perspectief. 
 
De werkloosheid is nog te hoog. Een groeiend probleem is dat er sprake is van het niet 
aansluiten van het aanbod bij de vraag. 
Wij staan dan ook voor een grote opgave op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen ervaren 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen vaak niet voldoen aan de hoge eisen die worden 
gesteld. Tegelijkertijd zien wij dat bedrijven moeite hebben vacatures in te vullen. Teveel 
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mensen blijven aan de kant staan . Het is van belang creatief te zijn en te zorgen voor meer 
inclusieve arbeidsorganisaties, waarin ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot 
hun recht komen. In een inclusieve arbeidsorganisatie werken mensen met een 
arbeidsbeperking samen met mensen zonder arbeidsbeperking. Nu is er te vaak sprake van 
gescheiden werelden. Als het  normaal wordt dat wij elkaar binnen een arbeidsorganisatie 
ontmoeten, is dat daarbuiten ook geen probleem. Onbekend maakt onbemind. 
 
Het niet aansluiten van het aanbod op de vraag is tweeledig. De opleiding die men heeft 
afgerond past niet bij de vraag op de arbeidsmarkt. Samen met werkgevers en 
opleidingsinstituten moet gekeken worden hoe dit beter op elkaar is aan te sluiten.  
 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 De gemeente een voorbeeldfunctie heeft en er voor zorgt dat er ten minste 5% van 
de werknemers van de gemeente in dienst is met een doelgroepindicatie. 

 Wij met onze regionale partners (vakbeweging, werkgevers, mkb, onderwijs en 
overheid) bekijken hoe wij jongeren en werkzoekenden het beste kunnen toerusten 
voor de arbeidsmarkt in onze regio. 

 Wij samen met het bedrijfsleven moeten zorgen voor voldoende stageplekken voor 
jongeren op alle niveaus. 

 Wij onze inkoopvoorwaarden als gemeente gebruiken om banen voor mensen in een 
uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dit is nu gebaseerd op 5%, wij 
willen dit verhogen naar 10%. 

 Wij het re-integratiebudget vooral inzetten voor de meest kwetsbare groepen, zoals 
bijvoorbeeld mensen met beperkingen of statushouders. Die ondersteuning helpt om 
verspilling van hun talenten te voorkomen. 

 Wij het re-integratiebeleid inzetten op reguliere (niet-gesubsidieerde) en fatsoenlijk 
betaalde banen. Als dat niet of nog niet mogelijk is, geven wij loonkostensubsidie of 
bieden wij beschut werk. Voor hen waarvoor ook dat niet of nog niet in het bereik ligt, 
is er de arbeidsmatige of recreatieve dagbesteding. Niemand wordt aan zijn lot 
overgelaten en iedereen krijgt een kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen. 

 Wij voor mensen met een onregelmatig inkomen (bijvoorbeeld zzp’ers) de drempel 
verlagen om vanuit de bijstand bij te verdienen,  

 Wij ervoor zorgen dat organisaties die werken met gemeenschapsgeld en meedoen 
met aanbestedingen een fatsoenlijke salariëring en beloning hanteren (cao). De “Wijt 
normering topinkomens “wordt streng nageleefd. 

 Verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk niet toelaatbaar is. 

 Wij voorstander zijn van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of 
sociale bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte 
tegenprestatie. 

 Wij vinden dat werkzoekenden zelf hun eigen plan moeten kunnen trekken in hun 
zoektocht naar betaald werk. Dit plan ondersteunen wij waar mogelijk en wij  maken 
afspraken met elkaar in gelijkwaardigheid. Het verwerven van de Nederlandse taal 
door statushouders is daar onlosmakelijk onderdeel van.  

 Wij zorgen voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en VSO. Voorheen 
stroomden zij rechtstreeks door naar de Wajong of de Wsw. Nu dreigen ze buiten 
beeld te raken en krijgen wij ze moeilijker op school vanwege stapeling van wet- en 
regelgeving. Wij vinden dat de gemeente zich in moet zetten om samen met de 
scholen alternatieve leerroutes te creëren. Op die manier kunnen wij ook deze 
jongeren zo goed mogelijk klaarstomen voor de arbeidsmarkt. De Noordwestgroep 
zien wij in deze als een belangrijke samenwerkingspartner. 
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 Wij kiezen voor de meeste optimale begeleiding van de mensen die zijn aangewezen 
op de  IGSD en de Noordwestgroep. Deze organisaties  staan voor een 
reorganisatie,waarbij  onze belangrijkste criteria  toegankelijk en nabijheid zijn. 

Zorg en welzijn 

 
Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven 
staan. En dat als dat niet lukt (even of voor langere duur) zou er iemand moeten zijn die met 
je mee kan denken. Omdat zorg, welzijn en werk sterk met elkaar verbonden zijn, 
behandelen wij de problemen van mensen integraal en bepalen samen wat nodig is. 
 
De PvdA Steenwijkerland vindt dat bij een aanvraag voor zorg primair moet worden 
uitgegaan van wat nodig is voor mensen en de regels niet leidend zijn. In de samenwerking 
tussen gemeente en zorgorganisaties moet vertrouwen het uitgangspunt zijn. De gemeente 
moet een betrouwbare partner zijn voor inwoners en professionals. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 Het aanvragen van zorg zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt en dat dit op één 
plaats kan worden behandeld. 

 Wij in de zorg willen uitgaan van wat nodig is: de zorg moet niet alleen op basis van 
de prijs worden aanbesteed. In de aanbestedingen stellen wij eisen aan kwaliteit, 
goed werkgeverschap, het toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, 
medezeggenschap van cliënten en Mantelzorgers, en persoonlijk contact.  

 De bureaucratische rompslomp zo klein mogelijk wordt gehouden. In de 
samenwerking is vertrouwen het uitgangspunt. Controle is nodig, maar is niet leidend. 

 Wij regionale samenwerking zoeken om de zorg te verbeteren. 

 In de afspraken met de zorgverzekeraars en huisartsen ook afspraken worden 
gemaakt over de beschikbaarheid van de wijkverpleegkundige voor deelname aan 
het wijkteam. 

 Zorg betaalbaar moet zijn: de eigen bijdrage in de WMO geldt alleen voor mensen 
met een inkomen dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon of een vergelijkbaar 
besteedbaar inkomen. 

 Er meer aandacht komt voor de huishoudelijke hulptoeslag onder de Mantelzorgers 
en ouderen.  

 Wij mogelijkheden gaan bieden om kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties 
ook voor mensen met lage inkomens toegankelijk te maken. 

 Wij sociaaleconomische gezondheidsverschillen aanpakken door in te zetten op een 
gezonde leefstijl en het bevorderen van bijvoorbeeld gezond eten, bewegen, de 
aanpak van obesitas en stoppen met roken. Preventie is belangrijk: wij doen dit in 
een vroeg stadium en vooral bij opgroeiende kinderen en in het onderwijs.  

 Wij aandacht willen besteden aan de problematiek rondom  laaggeletterdheid .   

 Wij eenzaamheid willen bestrijden. Eenzaamheid en dementie zijn grote problemen in 
onze samenleving. In een zorgzame en inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar 
om en laten mensen niet aan hun lot over. Wij bestrijden eenzaamheid door 
ontmoetingsactiviteiten te faciliteren, en willen dat Steenwijkerland een 
dementievriendelijke gemeente is. 

 Welzijnsmedewerkers en vrijwilligers de ogen en oren in de wijk zijn. Wij investeren in 
menskracht om de kennis over de wijk op orde te houden, om te kunnen signaleren 
wanneer problemen achter de voordeur de veiligheid van mensen bedreigen, om 
mensen te verbinden en groepen aan elkaar te verbinden. Dat betekent ook dat er 
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activerend, verbindend en proactief gewerkt moet worden. Zoals het nu al in 
Steenwijk wijst en de Gagels gebeurt.  

 Wij mensen met een GGZ-indicatie zoveel mogelijk thuis willen opvangen en 
behandelen in samenspraak met omgeving en familie. Daarom willen wij  begeleiding 
van deze mensen en hun buren in wijken en buurten versterken.  

 Politie, hulpdiensten en andere instellingen beter getraind worden in het herkennen 
en omgaan met mensen die verward zijn (bijvoorbeeld als gevolg van dementie). 

 Het werken in de zorg met ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld in de verslavingszorg, 
of jeugdzorg) of het inzetten van ‘maatjes’ (bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening of 
begeleid wonen) een bewezen methode is om vertrouwen te winnen en om mensen 
te begeleiden als aanvulling op professionals. Aanvulling betekent niet in de plaats 
van. Het verlenen van zorg is een professionele aangelegenheid en wordt vanuit 
betaalde banen gedaan. 

 Wij zorgen dat er goede ondersteuning is voor Mantelzorgers: dagopvang en 
respijtzorg om de zorg te ontlasten; praktische en emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld 
training over de omgang met dementie of het in contact met lotgenoten. 

 

Jongeren 
 

Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te 
ontplooien, is wat wij willen. Daarom zetten wij in op goede opvang, uitstekend onderwijs, 
leuke sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet beheerst wordt door 
(materiële) zorgen. Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede in 
Steenwijkerland. Achtergrond en afkomst lijken nog steeds de kansen in het leven te 
bepalen. Onderwijs is wat ons betreft de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en 
welzijn.  

 

Wij willen werken aan het verbeteren van de aansluiting tussen preventie en de jeugdhulp. 
Wij vinden dat binnen de jeugdzorg het kind, het gezin en de persoonlijke omgeving het 
uitgangspunt van de ondersteuning moet zijn. De ouders hebben daar idealiter de regie in, 
zeker wanneer er meerdere vormen van hulp en ondersteuning bij een kind en/of gezin 
noodzakelijk zijn. 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 

Onderwijs 

 Wij scholen willen behouden in kernen en wijken door middel van samenwerking 
en/of brede scholen. 

 Wij sport- en cultuureducatie in het onderwijs stimuleren. 

 Alle scholen veilig, goed onderhouden en toegankelijk zijn. Oók voor leerlingen met 
een fysieke beperking. 

 Wij inzetten op voorschoolse en vroegtijdige educatie. 

 Er een meerjarig programma voor de investering in schoolgebouwen komt .Veel 
schoolgebouwen in Steenwijkerland zijn ouder dan 40, en vaak zelfs ouder dan 60 
jaar. Deze gebouwen voldoen niet altijd meer aan eigentijdse opvattingen voor 
onderwijs. Deze gebouwen willen wij klaar maken voor de toekomst. 

 Wij in een aantal wijken en kernen zien dat het wenselijk is om meerdere scholen 
onder één dak te brengen zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van eigentijdse 
onderwijsvoorzieningen. 

 Wij kansen zien voor Steenwijkerwold om de drie scholen slim te combineren met 
behoud van hun eigen identiteit. Dit geldt ook voor Oldemarkt en de beide scholen in 
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de Gagels. Natuurlijk moet de samenvoeging van de beide scholen in Giethoorn zo 
spoedig mogelijk definitief afgerond worden. Dit alles met voldoende lokaal 
draagvlak. 

 

Jeugdzorg 

 Voor ons “mee kunnen en mogen doen” de norm is! Wij ondersteunen kinderen en 
gezinnen, die op eigen financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te 
doen met school, sport en cultuur. Ook hierin werken wij samen met alle betrokken 
partijen. 

 Wij zorgen voor voldoende groen (aangelegd en natuurlijk) en speel- en 
beweegruimte in de buurt voor kinderen. Hierbij hanteren wij de Jantje Beton-norm.  

 Het uitgangspunt één gezin, één regisseur en één ondersteuningsplan blijft. Het plan 
vooral van ouders en kinderen is.  

 Wij de weerbaarheid van kinderen en gezinnen versterken. Gericht op het voorkomen 
van alcohol- en drugsgebruik, pestgedrag op scholen en social media, seksueel 
misbruik en problemen bij een vechtscheiding. 

 Wangedrag van jongeren aangepakt wordt door handhaving, maar ook met 
(preventieve) zorg en ondersteuning.  

 Wij ervoor kiezen om jongeren, die gebruik maken van jeugdzorg bij hun 18e 
verjaardag niet in de steek te laten. Vanaf hun 17e wordt samen met hen gewerkt 
aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of naar blijvende zorg en 
ondersteuning. Zo nodig loopt de jeugdzorg door tot hun 23e verjaardag. 

 Wij de krachten met het bedrijfsleven bundelen in het regionaal arbeidsplatform, maar 
vooral het lokale bedrijfsleven, onder regie van de gemeente. Door bijvoorbeeld 
voldoende stage- en leerwerk- plekken voor VMBO-, VSO- en MBO-leerlingen te 
stimuleren. Als gemeentelijke organisatie geven wij het goede voorbeeld. 

 Wij alle jongeren in beeld willen hebben, ook als ze niet op school zitten en niet 
werken. Wij laten ze niet los en voorkomen dat deze jongeren buiten beeld raken. 

 Wij in samenwerking met het onderwijs voortijdig schoolverlaten voorkomen. 

 

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening 
 
Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. De stijgingen van de woonlasten 
en zorgkosten zorgen voor een sterke toename van het aantal aanvragen voor 
schuldhulpverlening. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat één op de negen kinderen 
opgroeit in armoede.  
Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kan je niet 
deelnemen aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje. 
Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Je hebt immers inkomen nodig om je 
schulden te kunnen betalen en vaak was het wegvallen van het inkomen de oorzaak voor het 
ontstaan van schulden. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken. Gezinnen en andere 
mensen met problematische schulden helpen wij, zonder hun verantwoordelijkheid over te 
nemen, maar wel zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk. Verder zijn jongeren die voor het 
eerst zelfstandig wonen een risicogroep. 
 
Kijk ook bij aanvragen van bijstand, WMO en Jeugdzorg wat men nodig heeft en regel dit aan 
de voorkant, in plaats dat men dit allemaal zelf en achteraf aan moet vragen. Dit bespaart 
een hoop administratief werk en zorgt dat mensen krijgen wat ze nodig hebben. 
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Waar nodig bezien wij de schuldproblematiek dus ook in samenhang met eventuele andere 
problematiek. Het sociaal wijkteam heeft hierin een belangrijke rol. Wij willen alleen werken 
met bewindvoerders en schuldhulpverleners, die voldoen aan het keurmerk bewindvoering. 
Onze schuldhulpverlening moet gericht zijn op de mensen zelf en op het doorbreken van 
vicieuze cirkels waardoor mensen in de schulden blijven zitten. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 Er wordt ingezet op het preventief signaleren en aanpakken van schulden, om 
bijvoorbeeld huisuitzettingen te voorkomen. 

 Het functioneren van de sociale wijkteams verbeterd moet worden. Ook om ze een 
belangrijke bijdrage te geven in de armoedebestrijding en schuldhulpverlening. 

 Er in het armoedebeleid specifieke maatregelen zijn voor kinderen in armoede. Om 
deze kinderen te ondersteunen wordt samengewerkt met organisaties zoals het 
jeugdcultuurfonds en Jarige Job, Jeugdsportfonds, het onderwijs, de sociale 
wijkteams en het welzijnswerk. 

 Er financiële ruimte is voor de ontwikkeling en stimulering van nieuwe initiatieven die 
het mogelijk maken alle kinderen mee te laten doen. Wij denken aan budgetten voor 
wijkteams om snel in te kunnen grijpen, waarbij verantwoording achteraf plaatsvindt. 

 Het voor alle kinderen mogelijk moet worden gemaakt aan een sport of culturele 
activiteit mee te kunnen doen, ook wanneer hun ouders dat niet zelf kunnen 
bekostigen. 

 Er speciale schuldhulpverleningsprogramma’s worden ontwikkeld gericht op de 
ondersteuning van zzp’ers, die sterk wisselende inkomsten hebben, en van  
werkende armen, die banen moeten stapelen om aan het minimum te kunnen komen. 

 Het mogelijk moet zijn voor kleine zelfstandig ondernemers een “tijdelijke” 
aanvullende uitkering te ontvangen voor de periodes dat het werk even tegenzit. 

 Wij in samenwerking met het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs (CJG in de 
school-preventie) zorgen voor lessen in financiële zelfredzaamheid. Op die manier 
voorkomen wij dat jongeren zich in de schulden steken 

 Wij in het armoedebeleid niet alleen kijken naar het bruto inkomen, maar ook naar het 
besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken. 

 Er niet alleen gekeken wordt naar mensen die staan ingeschreven bij de IGSD, maar 
ook actief wordt uitgekeken naar werkende armen. 

 Wij het kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke belastingen voor minima in stand 
houden. 

Wonen 
 
Het aantal inwoners in Steenwijkerland zal de komende jaren nog licht groeien. Tegelijkertijd 
zal in delen van de gemeente de krimp aanhouden. Bij krimp en sterke vergrijzing zien wij 
het als taak om de ontmoeting van mensen mogelijk te blijven maken en te investeren in 
verbinding. Het aantal bewoners per huishouden zal zeker nog verder dalen. Daardoor blijft 
nieuwbouw nodig. 
   
De lopende revitaliseringprojecten in Vollenhove, Sint Jansklooster, Blokzijl en Steenwijk-
Wijst moeten worden afgerond. De Oostermeenthe en de Gagels hebben prioriteit bij het 
opzetten van nieuwe revitaliseringprojecten. Daarnaast willen wij leegstand en verkrotting 
voorkomen. 
  
Wij kijken naar integrale woonlasten. Huur/hypotheek, energie en lokale lasten worden 
samen beschouwd. Wij stimuleren woningcorporaties te investeren in duurzame maatregelen 
om deze lasten te beperken.  
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Wij zijn voorstander van wijken met een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, 
duur en goedkoop. Bij wijkvernieuwing en renovatie is dit een punt van aandacht.    
Het is hierbij ook van belang bij het overleg met de woningcorporaties kritisch te kijken naar 
het toewijzingsbeleid, zodat de samenstelling in een wijk niet te eenzijdig wordt. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 Wij de wijken in Steenwijkerland die in de periode 1950-1970 zijn ontwikkeld willen 
revitaliseren. 

 Wij zorgen voor voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare 
voorraad) voor alle doelgroepen van de sociale huur. 

 De gemeente in overleg met corporaties de voorraad goedkoopste huurwoningen aan 
wijst en er zorg voor draagt dat die goedkope huurwoningen verspreid over de 
verschillende wijken en dorpen liggen. 

 Wij gaan kijken of het eigen vermogen een rol kan spelen in het toewijzen van sociale 
huurwoningen, om te voorkomen dat de goedkopere woningen niet meer beschikbaar 
zijn voor mensen met lage inkomens. 

 In alle afspraken met corporaties en ontwikkelaars gemengde wijken en dorpen het 
uitgangspunt zijn. 

 Alle sociale woningen binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn. Hierover maken wij 
bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen dan niet omhoog 
gaan.  

 Wij met ontwikkelaars willen zorgen voor meer woningen in de midden huur. 

 Er meer woningen komen of worden aangepast in het kader van levensloopbestendig 
wonen. 

 Er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn voor toetreders op de woningmarkt, 
de mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen, ouderen en 
statushouders. 

 Groepen bewoners, die panden in eigen beheer willen nemen of een wooncoöperatie 
willen starten hiervoor de ruimte krijgen om te onderzoeken. 

 Wij het grondprijsbeleid als sturingsinstrument zien voor de ont- wikkeling van 
woningbouw in onze gemeente en geen risico’s willen lopen door onze grondprijzen. 

 Wij de rol van huurdersverenigingen versterken. 

 Wij in onze gemeente de eigenaren in de particuliere sector kennen en er ook in deze 
sector toezicht op onderhoud en kwaliteit is. Hiervoor voeren wij een woning-apk in. 

 Voor de verduurzaming van woningen een fonds wordt ingericht zodat er vanuit dit 
fonds voorfinanciering mogelijk is. De meer opbrengsten van de besparingen kunnen 
(deels) in dit fonds worden teruggestort, zodat er een soort zelfvoorzienend fonds 
ontstaat. 

 Herbestemming en transformatie van kantoren, winkels etc. een oplossing kan 
bieden om een tekort aan goedkope woningen voor doelgroepen op te lossen. 
Daarmee wordt de leegstand opgelost en een impuls aan de woningmarkt gegeven. 

 Experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en 
levensloopbestendig wonen worden bevorderd. 
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Specifiek voor de verschillende kernen: 
 

 Wij in Vollenhove de renovatie van de omgeving Canneveltstraat in samenwerking 
met Wetland Wonen willen afronden. 

 Wij in Vollenhove onderzoek naar de plancapaciteit voor nieuwbouwwoningen willen  
doen, zodat  er voldoende  mogelijkheden blijven na het volbouwen van Noordwal 
fase 3 en 4. 

 Wij in Steenwijk gaan werken aan de verdere revitalisering van de Oostermeenthe. 

 Wij in Steenwijk – Wijst  samen met Woonconcept investeren  in de renovatie tot 
tenminste 2025. 

 Wij in Sint-Jansklooster  samen met Wetland Wonen werken  aan de verdere invulling 
van de Molenstraat e.o.  

 Wij in Oldemarkt voorrang  geven aan  de invulling van de gaten in de bebouwing van 
de Hoofdstraat en  de oude gemeentehuislocatie. 

 Wij in Blokzijl de vernieuwing van de Wilhelminastraat e.o. willen afronding. 

 Er in Giethoorn  een kwalitatieve impuls in de woningen voor senioren nodig is. 
Wetland Wonen is daarbij een belangrijke partner. 

 In Tuk de locatie Kiekebeld met voorrang ingevuld moet worden. 
 
Specifiek voor de kleine kernen betekent dat 
Er juist in landelijke gebieden meer behoefte is aan levensloopbestendig wonen of het 
combineren van meerdere huishoudens onder één dak. Leegstand moet worden voorkomen. 
In overleg met corporaties, besturen van plaatselijke belangen en wijken en particuliere 
eigenaren zal er een plan worden ontwikkeld om leegstand te bestrijden. Dit vergt maatwerk. 
 

Leefbare buurten 
 
Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt. Bewoners 
willen het idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede 
voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. Kort 
gezegd omvat leefbaarheid alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, 
(verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, de voorzieningen en de zorg. 
 
Leefbaarheid is een zaak van inwoners, overheid, ondernemers en instellingen samen.  
 
Mensen met een beperking hebben het recht om zo volledig mogelijk te participeren in de 
samenleving. De PvdA heeft zich altijd hard gemaakt voor de ratificatie van het VN-verdrag 
voor rechten van mensen met een beperking. In 2016 is dit verdrag van kracht geworden in 
Nederland. Wij implementeren dit verdrag en halen beperkingen weg zodat onze steden, 
buurten en dorpen toegankelijk zijn voor iedereen. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 Een leefbare wijk ook veilig is, feitelijk en in de beleving. Leefbaar betekent eveneens 
een sociale wijk. Het wijkteam is de eerste toegang tot zorg en ondersteuning. 

 Een leefbare wijk verkeersveilig is: 30 km per uur is het regiem en rond de scholen 
zijn veilige kind zones. 

 Er naar de scholen veilige fietsroutes moeten zijn. 

 Onze gemeente moet voldoen aan het VN-verdrag voor rechten van mensen met een 
beperking. Dat kan door bijvoorbeeld woningen aan te passen en geschikt te maken 
voor het zelfstandig kunnen wonen van mensen met een beperking. Mensen met een 
beperking betrokken zijn bij de planontwikkeling. 
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 Wij wijken, openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer 
zo inrichten dat deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 

 Wij samen met het bedrijfsleven en de middenstand ervoor zorgen dat winkels en 
kantoren voor mindervaliden toegankelijk zijn. 

 De gemeente, bewoners, ondernemers, corporaties en andere organisaties bij het 
uitvoeren van die plannen samen op trekken. 

 De openbare ruimte toegankelijk moet zijn voor iedereen zodat kinderen en 
volwassenen elkaar als vanzelfsprekend ontmoeten. 

 Wij onze openbare ruimte beheren vanuit de principes schoon, heel, veilig, 
aantrekkelijkheid, kwaliteit en eenvoud. 

 Wij zitbankjes plaatsen op routes waarvan bekend is dat ouderen er veel gebruik van 
maken. 

 Wij willen de ‘samen-kracht’ in wijken en dorpen bevorderen. Het koppengeld van 
kernen en wijken zou hiervoor meer ingezet kunnen worden. 

 Wij bewoners de mogelijkheid willen geven om mee te denken en te doen bij de 
verkoop van maatschappelijk vastgoed. 

 Wij geld vrij willen maken voor het leefbaarheidsfonds om te kunnen werken aan 
behoud van leefbaarheid in wijken en dorpen. Bewoners krijgen hier invloed op.  

 Wij gaan investeren in maatschappelijk betekenisvolle activiteiten: in ontmoeten en 
samen zorgen voor elkaar en de omgeving.  

 Wij het belangrijk vinden waar in dorpen en kernen onderwijs,  
zorg, sport en cultuur is indien mogelijk willen behouden. Daarbij is het zoveel 
mogelijk bundelen van activiteiten in bestaande gebouwen een mogelijkheid, naast 
het ontwikkelen van nieuwe concepten.  

 Wij de verschillende vormen van vrijwilligersvervoer zoals de Stavib en de VGV in 
stand wensen te houden om voorzieningen ook voor mensen, die minder mobiel zijn, 
bereikbaar te houden.  

 De leefbaarheid in Giethoorn  onder druk staat, hiervoor moet een nieuw masterplan 
ontwikkeld worden om een goed evenwicht te creëren tussen leefbaarheid en 
toerisme. 

 Wij ons zullen inspannen om de geluidshinder in ons gebied zo veel als kan tegen te 
gaan door ons te blijven verzetten tegen de plannen om boven het Nationaal Park de 
Weerribben en Wieden een wachtroute voor vliegtuigen naar Lelystad te plannen. 

 Wij ons inzetten om vliegtuigen van en naar Lelystad-airport zo hoog mogelijk over te 
laten vliegen, dit in verband met de leefbaarheid in onze gemeente. 

Sport 
 
Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de 
gezelligheid, om spelregels die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren, te leren 
samenwerken en ga zo maar door. 
 
Sport wordt veel in verenigingsverband georganiseerd. Vrijwilligers zijn de dragers van deze 
verenigingen. Er zijn in onze gemeente heel veel sportverenigingen met een groot bereik 
onder onze inwoners. Juist in kernen en dorpen zijn deze verenigingen van groot belang 
voor de leefbaarheid, de onderlinge binding en vormen zij de brug in het verbinden van 
verschillende sociale netwerken door de samenleving heen. 
 
Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van het kunnen omgaan met winnen en verliezen. 
Sport moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. 
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Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 Wij inzetten op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen 
van sport (in teamverband en in verenigingsverband). 

 De sportcomplexen goed onderhouden zijn. 

 Alle ouders van kinderen met de leeftijd van 6 jaar actief worden geïnformeerd over 
de mogelijkheden van het Jeugd Sport Fonds en Jeugd Cultuur Fonds. 

 Wij ondernemende besturen van sportverenigingen actief ondersteunen in het vinden 
en begeleiden van vrijwilligers, het scouten van talenten en het samenwerken met 
andere verenigingen en het Jeugdsportfonds. 

 Professionele sportorganisaties, zoals het betaalde voetbal door ons niet wordt 
gesubsidieerd, ook niet door middel van een skybox o.i.d.; lopende contracten 
worden niet verlengd. 

 Een deel van de sportbeoefening, zoals joggen, wandelen en fietsen, in de publieke 
ruimte plaatsvindt. Wij stimuleren het gezamenlijk gebruik van voorzieningen en 
parken. Bij de inrichting van de publieke ruimte houden wij hier rekening mee. 

 Er in elke woonwijk voldoende speelplekken, speeltuinen en beweegtuinen aanwijzig 
zijn . Sport en bewegen begint al op vroege leeftijd. 

 Elk kind moet leren zwemmen, juist in Steenwijkerland. Als dit niet door de ouders 
kan worden bekostigd, dan kan dit via het Jeugd Sport Fonds, zodat alle kinderen 
tussen de 6 tot 12 jaar een A en B zwemdiploma halen. Voor kinderen, die ouder zijn 
en nog niet kunnen zwemmen, wordt een aanvullende regeling gemaakt. 

 Wij er naar streven om de gemeentelijke kosten voor vrijwilligers bij de verenigingen 
zo laag mogelijk te houden. Zoals de kosten voor een verklaring voor goed gedrag 
(VGA).  

 Wij ondersteuning willen bieden voor besturen om verenigingen overeind te kunnen 
houden. 

 

Cultuur 
 
Cultuur gaat over wie wij zijn en wie wij kunnen zijn, waar wij vandaan komen en naartoe 
gaan, en over onze drijfveren en motieven. Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in 
buurten en steden. Er is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven in 
Steenwijkerland: brassbands, drumcorpsen, fanfares, zangkoren, de muziekschool, 
bibliotheken, het jongerencentrum de Buze, theater de Meenthe, musea en cultuureducatie.  
 
Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en 
betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 Wij investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente en deze willen 
behouden in het kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. 

 Wij investeren in culturele diversiteit en deze waarderen en de culturele beleving voor 
iedereen in stand willen houden. 

 Wij cultuureducatie voor kinderen en jongeren hoog op de agenda plaatsen. Wij 
maken dit toegankelijk en betaalbaar. 

 Wij de muziekschool niet zien als alleen gebouw maar als verbindend element dat 
voor iedereen toegankelijk moet zijn. 
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 Wij jonge startende kunstenaars in hun bestaan als zzp’er willen ondersteunen. Dat 
kan onder andere door hen te helpen bij het zoeken naar publiek of private 
financiering. 

 Wij amateurkunst waarderen en stimuleren. 

 Wij samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs belangrijk vinden. 
Kennis over ons culturele erfgoed - waar komen wij vandaan - helpt jongeren bij het 
vinden van hun identiteit. 

 Cultureel erfgoed moet worden behouden voor volgende generaties. 

 De bibliotheek een belangrijke functie blijft houden. In de kernen waar die nu 
aanwijzig is, willen wij die functie overeind houden. Dit kan wel betekenen dat de 
vorm soms wijzigt en wij de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats 
zien. De belangrijkste doelgroepen zijn de jeugd en ouderen. In de hoofdvestiging zal 
de functie breder zijn en een plek vormen waar ook de ontmoetingsfunctie gestalte 
kan krijgen. 

 Wij het voortbestaan van de SLOS van belang vinden voor de nieuwsgaring en voor 
de binding op buurt-, dorps- en stadsniveau. 

 Wij het cultureel ondernemerschap zullen stimuleren, wat kan leiden tot nieuwe 
creativiteit met een economische spin-off. 

 Na een periode van noodzakelijke bezuinigingen de cultuur nu een impuls verdient. 
 

Duurzaamheid en groen 
 
Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze 
gemeente en ons land. De klimaatverandering, de toename aan regenwater en de CO2-
uitstoot baren ons zorgen. 
 
Met de verduurzaming van de energie wordt energie lokaal: bedrijven en inwoners worden 
zelf energieproducent, met aardwarmte of zonnepanelen. Wij vinden dat onze gemeente 
samen met haar inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van 
opwarming van de aarde en klimaatverandering. Wij geloven ook, dat duurzaamheid een 
bijdrage kan geven aan onze lokale economie. Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al 
de vruchten van. 
 
De PvdA vindt dat wij diverse opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten 
onderzoeken die passen binnen de schaal en landschappelijke kwaliteit van onze gemeente 
en staan open voor nieuwe initiatieven. 
 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat:  
 

 Wij duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente 
stimuleren. Zo willen wij dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van 
energiebesparende technologieën zoals zonnecollectoren, warmte-koude-opslag en 
ledverlichting. 

 Wij het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen blijven stimuleren. 

 Wij met de corporaties afspraken maken over kleinschalige energieopwekking voor 
en door huurders. Zo stimuleren wij het gebruik van zonnepanelen bij huurders. 

 Wij eigen initiatief en coöperaties voor decentrale energieopwekking stimuleren via 
ons lokale energieloket. 

 Alle sociale woningen binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn. Hierover maken wij 
bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet 
omhoog gaan. 
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 De gemeente 100% duurzame stroom zal inkopen. 

 Bij aanbestedingen en nieuwe bestemmingsplannen wij duurzaamheid van 
energie(voorziening) opnemen als eis. 

 Wij ook rekening houden met extra veel regenwater vanwege de klimaatverandering. 

 Wij zoveel mogelijk de verbinding zoeken tussen waterberging en andere terreinen, 
zoals recreatie, energieopwekking en de kwaliteit van wonen 

 De openbare ruimte natuurlijk, ecologisch, en zonder gebruik van giftige stoffen wordt 
beheerd. 

 Wij zoveel mogelijk de wegen in de gemeente rainproof maken door  waterdoorlatend 
straatwerk, de afvoer van schoon hemelwater naar de bodem of het 
oppervlaktewater, het gebruik van regentonnen, rainproof daken, meer 
oppervlaktewater en meer groengebieden in de kernen. 

 Er bij nieuwbouwplannen, herbestemming en transformatie een watertoets wordt 
uitgevoerd en de aanbevelingen worden opgevolgd. 

 Wij niet meewerken aan de bouw van megastallen. Volksgezondheid en dierenwelzijn 
staan bij ons voorop. Wij staan voor een agrarische sector die duurzaam en 
diervriendelijk is op een schaal die past in onze gemeente. 

 

Afval 
 
Steenwijkerland heeft op het vlak van het beperken van de stroom van het restafval al grote 
stappen gezet. Wij zijn voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw gebruikt kan worden. 
Wij streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 Wij afspraken maken met de ROVA om het scheiden van afval te blijven stimuleren. 

 Er ook in het buitengebied van Steenwijkerland verdere afvalscheiding mogelijk wordt 
gemaakt.  

 De vaste afvalbijdrage verlaagt wordt voor kleine gezinnen, alleenstaanden en 
ouderen aangezien die onevenredig worden belast.  

 Wij willen onderzoeken hoe huishoudens hun grof afval gratis bij het 
afvalscheidingstation kunnen afgeven. 

 De vervuiler betaalt blijft een belangrijk uitgangspunt voor onze keuzes. 

 Wij de inzameling van oud papier willen optimaliseren, de betrokkenheid van 
verenigingen en scholen is daarbij ons uitgangspunt. 

 

Natuur, recreatie en toerisme 
 
In Steenwijkerland ligt het unieke Nationale Park Weerribben en Wieden met een hoge 
natuurwaarde. Daar willen wij zuinig op zijn.  
Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat bewoners dicht bij huis de natuur kunnen beleven 
en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Het gaat niet 
goed met de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken met de 
aard van de landbouw en groei van de steden. Hierdoor hebben verschillende dier- en 
plantensoorten geen leefgebied meer.  
 
Steenwijkerland is de recreatiegemeente bij uitstek, naast onze natuurgebieden zijn kernen 
als Giethoorn een trekpleister voor nationale en internationale toeristen. Dit is voor ons van 
groot belang en heeft een groot aandeel in onze lokale werkgelegenheid. Dit neemt niet weg 
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dat Giethoorn in de eerste plaats een dorp is waar men woont, werkt, naar school gaat en 
leeft. Commerciële belangen mogen nooit zwaarder wegen dan de belangen van de 
bewoners.  
 
Met onze voormalige Kolonie 3, Willemsoord, heeft Steenwijkerland een unieke kans om 
toegelaten te worden tot de Unesco werelderfgoedlijst. Dit moet een plek krijgen in de 
promotie voor ons gebied. 
 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 Wij de openbare ruimte beheren door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in 
beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming 
van de biodiversiteit is hierbij belangrijk. 

 Wij de toeristische sector in onze gemeente een warm hart toedragen maar, wij de 
belangen van de inwoners van onze mooie gemeente nooit uit het oog verliezen. 

 Wij steeds in gesprek blijven met belangenorganisaties en bewoners van de 
toeristische kernen om de juiste balans te vinden en te behouden tussen het 
dagelijkse leven en het toerisme. 

 Wij graag meewerken aan unieke kansen om onze mooie gemeente nog beter op de 
kaart te zetten. 

 Het verbranden van afval bij de rietteelt moet worden verboden vanwege de 
milieuaspecten en de hinder voor de bewoners en bezoekers van het gebied.  

 

Bestuur en financiën 
 
Wij staan voor een stabiel en betrouwbaar lokaal bestuur. 
Wij werken aan een verbonden samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan 
doen, zichzelf kan zijn en een samenleving waarbinnen verscheidenheid wordt gekoesterd. 
 
Als PvdA omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de 
lokale democratie. De lokale democratie heeft baat bij actief burgerschap en initiatieven van onderop. 

 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

 Wij weten wat er in de samenleving speelt 

 Wij aanwezig en beschikbaar zijn voor alle inwoners van Steenwijkerland. 

 Wij met de inwoners in gesprek blijven om Steenwijkerland steeds te verbeteren. 

 Initiatieven van bewoners zoveel mogelijk worden ondersteund. Deze initiatieven 
leiden tot meer betrokkenheid van bewoners. 

 Initiatieven van bewoners uit horen te gaan van het idee dat iedereen mee moet 
kunnen en mogen doen. Van belang is een breed draagvlak 

 De gemeente een duidelijk kader vaststelt waarbinnen en onder welke voorwaarden 
Initiatieven van bewoners ondersteund kunnen worden.  

 Wij u blijven uitdagen om vernieuwende initiatieven aan te dragen 

 De PvdA streeft naar gemeentebegrotingen die sociaal en realistisch zijn. De PvdA 
wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  

 Wij behoedzaam om zullen gaan met de beschikbare gemeentelijke middelen en wij 
ze zullen beheren alsof het om ons eigen geld gaat. De Partij van de Arbeid heeft 
hiermee in Steenwijkerland een traditie hoog te houden. 

 Steenwijkerland dient te werken met reëel sluitende, solide begrotingen.  


