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Beste inwoners van onze prachtige gemeente Stadskanaal. 
Trots bied ik u hierbij het verkiezingsprogramma aan van 

de SP afdeling Stadskanaal voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen.  Dit keer valt er 

daadwerkelijk wat te kiezen. Omdat de gemeente een niet 

sluitende begroting heeft ingeleverd over 2021 is zij onder 

preventief toezicht van de provincie gekomen. Een en 

ander houdt in dat de gemeente nu met een herstelplan 

moet komen zodat de meerjarenbegroting weer sluitend 

is. Een herstelplan houdt simpelweg in “waar kan er 

bezuinigd worden om zodoende de cijfers weer op orde te 

krijgen”. Wij zijn van mening dat dit niet simpelweg mag 

worden afgeschoven op mensen die de afgelopen jaren al 

genoeg ingeleverd hebben. De sterkste schouders zullen 

de zwaarste lasten moeten dragen. Vanuit ons 

socialistisch gedachtengoed zullen wij ieder voorstel wat 

tot bezuinigingen leidt toetsen op onze idealen.  

Op 16 maart 2022 kunt u het verschil maken door te gaan 

stemmen. Ik hoop uiteraard dat dit verkiezingsprogramma 

voor u aanleiding is om uw stem uit te brengen op onze 

Socialistische Partij. 

Samen staan we sterk en kunnen we strijden om onze 

idealen waar te maken.  

 

Nanno Lesman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ik voel mij zeer vereerd dat ik deze keer als lijsttrekker van 
de SP Stadskanaal mee mag doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.  
  
Vier jaar geleden stond de gemeente er financieel een 
stuk beter voor dan nu.  
Dat maakt dat het nu extra belangrijk is om te gaan 
stemmen, gaat u voor sociaal of gaat u voor doorgaan op 
de oude voet?  
Wat de SP betreft gaan we voor sociaal en komen er geen 
bezuinigingen op zaken die onze inwoners het hardst 
nodig hebben.  
Zorg, aanpak armoede, werkgelegenheid, wonen en een 
fijne leefomgeving met voorzieningen waar we allemaal 
gebruik van kunnen maken is cruciaal voor Stadskanaal.  
De komende vier jaar zullen wij ons net als anderen jaren 
weer keihard inzetten om onze inwoners bij te staan in 
moeilijke tijden en hulp bieden waar nodig.  
  
Inmiddels zit ik al 8 jaar in de raad namens de SP en draai 
ik de hulpdienst voor SP Stadskanaal.  
Wat mij persoonlijk altijd raakt zijn de mensen die in de 
problemen komen en zich niet gehoord voelen door de 
gemeente.  
In 8 jaar tijd hebben wij al veel mensen geholpen en dat is 
natuurlijk mooi, maar liever zou ik willen dat wij een 
lokale overheid kunnen creëren die vanuit vertrouwen en 
begrip met onze inwoners omgaat.  
Dat kost namelijk helemaal niets maar maakt het leven 
voor velen een stuk aangenamer.  

 

Strijdbare groet 
Machteld Luijken 
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De bezuiniging van het rijk op de zorggelden en de marktwerking in de zorg hebben hun tol geëist. 

Hierdoor komt de gemeente miljoenen tekort. 

De gemeente Stadskanaal heeft ontzettend haar best gedaan om meer geld vanuit het rijk te krijgen. 

Maar dat is wat de SP betreft niet genoeg, liever zien wij dat de marktwerking uit de zorg wordt gehaald. 

Door bijvoorbeeld bedrijven niet met elkaar te laten concurreren maar met elkaar te laten samenwerken. 

 

In Stadskanaal is het plezierig wonen, werken en leven, maar waar we 4 jaar geleden schreven dat het wat de SP 

betreft socialer zou kunnen, zitten we nu in een financiële crisis. 

De vraag die nu overblijft is hoe gaan we die aanpakken zonder dat er bezuinigd moet worden op onze sociale 

voorzieningen? 

De SP kan hier heel kort over zijn, wat ons betreft komen er geen bezuinigingen op armoedebeleid, zorg- ,welzijn 

en jeugdzorg. 

We beseffen dat de beperkte financiële middelen en de beperkte omvang van onze gemeentelijke organisatie 

zullen leiden tot het maken van keuzes. Ook hier nemen we onze verantwoordelijkheid. De SP is echter van 

mening dat de basis op orde moet zijn; goede sociale voorzieningen, goede woonmogelijkheden, goed onderhoud 

van de openbare ruimte en duurzame investeringen in werkgelegenheid en lokale economie. Voor prestigieuze 

projecten maken we vooralsnog een pas op de plaats. 

 

Om dit te kunnen bereiken vinden we overleg met onze inwoners, lokale organisaties en bedrijfsleven erg 

belangrijk. Samen bereik je meer dan alleen! Burgemeester, wethouders en raadsleden moeten daarom makkelijk 

bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor alle inwoners. Dit geldt eveneens voor ons ambtelijk apparaat. Wij streven 

naar een organisatie die sterk betrokken is met haar omgeving en het liefst daar ook woonachtig is. Niet enkel 

digitaal contact, maar ook met een gezicht op straat.  

Meer dan ooit is het nodig dat we gebruikmaken van de krachten die de lokale samenleving biedt. 

 

 

• Laat onze inwoners meedoen, neem onze inwoners vanaf het begin van een traject mee zodat er genoeg 

draagvlak gecreëerd kan worden. 

• De gemeente moet zich dienstbaar opstellen en niet vanuit wantrouwen met onze inwoners omgaan. De 

gemeente is er voor onze inwoners en niet andersom. Zowel de bestuurders als de ambtenaren dienen op 

straat zichtbaar te zijn. 

• Regionale samenwerken is op onderdelen noodzakelijk, zeker op het gebied van zorg, welzijn, wonen en 

sociale zekerheid. 

• Raadsleden en bestuurders van de SP zijn volksvertegenwoordigers en staan in nauw contact met onze 

inwoners. 

 

  

Algemeen 
  
Bestuur en Financiën 
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 FINANCIËN 

 

De SP staat voor een sterk sociaal financieel beleid, waar 

mensen vóór stenen gaan. 

Gemeente Stadskanaal staat er op zijn zachts gezegd wat 

financiën betreft niet rooskleurig voor.  

De tekorten lopen in de miljoenen en na het unaniem 

inleveren van een niet sluitende begroting in 2020 is de 

gemeente onder preventief toezicht gezet door de 

provincie. Dat betekent dat alle grote uitgaven eerst 

goedgekeurd moeten worden door de provincie. 

De opdracht vanuit de provincie is duidelijk, de gemeente 

moet een herstelplan schrijven, kort door de bocht komt 

het erop neer dat de gemeente moet aangeven waar we 

nog op kunnen bezuinigen. 

SP Stadskanaal heeft hier een sterke mening over, 

bezuinigingen die onze inwoners direct of indirect in hun portemonnee gaan voelen, zijn voor ons niet 

bespreekbaar. 

De rek is eruit roepen alle partijen al jaren, ieder vorm van bezuinigen op armoedebeleid, het sociaal domein en 

onderhoud van de openbare ruimte zal dan ook niet genomen worden door de SP. 

 

• Verdere bezuinigingen op armoedebeleid en sociaal domein zijn niet gewenst. 

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten is ons principe. 

• Wij staan voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Geen verdere bezuinigingen op het onderhoud van de 

openbare ruimte. 

• Geen prestigeprojecten zolang de gemeentelijke financiën niet op orde zijn. 
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Ondanks corona en de financiële crisis waar de gemeente in verkeerd gaat het economisch goed  in de gemeente 

Stadskanaal. Wij zijn dan ook trots op de ondernemers die in onze gemeente zijn gevestigd en streven naar een 

duurzaam economisch beleid zodoende dat dit ook in de toekomst gewaarborgd kan blijven.  

De bedrijvigheid van de gemeente Stadskanaal bestaat voor een groot deel uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) 

welke de ruggengraad is van onze economie. Het kenmerk van veel bedrijven en ondernemers is dat zij een 

specifieke verbondenheid hebben met Stadskanaal en haar leefomgeving. Iets waar we als Stadskanaal trots op 

mogen zijn! Deze bedrijven zorgen voor goede werkgelegenheid en dragen bij aan een goede uitstraling van onze 

bedrijventerreinen en een bedrijfsklimaat waarbij ondernemers elkaar op haar verantwoordelijkheden durven aan 

te spreken. De SP is om deze reden geen voorstander van grote, veelal internationale, energie slurpende bedrijven 

in ons gebied (denk aan logistieke- en datacentra etc.) welke de lokaal opgewekte duurzame energie direct teniet 

zullen doen. Ook kennen zij veelal een beperkte lokale betrokkenheid en brengen zij relatief weinig 

werkgelegenheid met zich mee in relatie tot de nodige ruimte die ze in gebruik nemen. Wij ondersteunen derhalve 

het lokale initiatief van onze ondernemers van Makeport Mercurius; een plek waar de krachten van lokale 

ondernemerschap, onderwijs en innovatie met elkaar gebundeld kunnen worden met een eigen locatie voor de 

toekomst.  

Investeringen door de gemeente in de lokale economie moeten als voorwaarden hebben dat ze bijdragen aan 

behoud, of beter nog groei, van het aantal echte banen, dan wel nadrukkelijk bijdragen in de kwaliteit van onze 

leefomgeving en onze voorzieningen. 

Gemeentelijke gelden mogen niet gebruikt worden om projectontwikkelaars overeind te houden en zijn niet 

bedoelt om het belang van aandeelhouders te dienen. 

De SP vindt dat bij aanbestedingen zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van kleine lokale 

ondernemingen. 

 

 

• Wij staan voor een lokale economie van midden- & kleinbedrijf die duurzaam onderneemt en een sterke 

betrokkenheid heeft met onze omgeving. Ook de kwaliteit van de openbare ruimte van de 

bedrijventerreinen dient daarom op orde te zijn. 

• Wij ondersteunen het initiatief van Makeport Stadskanaal en hopen dat meerder lokale partijen uit onze 

omgeving zich daarbij zullen aansluiten. 

• Wij leggen de rode loper uit voor ondernemers die zich in onze gemeente willen vestigen, maar enkel 

indien zij het lokale karakter van ons bedrijfsleven en de kwaliteit van onze (landelijke) omgeving en lokale 

voorzieningen zullen respecteren en ondersteunen. 

• Investeringen door de gemeente in de lokale economie moeten als voorwaarden hebben dat ze bijdragen 

aan behoud, of beter nog groei, van het aantal banen. 

• De SP wil dat aanbestedingen meer naar lokale kleine ondernemers gaan. Wij zetten in op betere 

voorlichting aan onze ondernemers om tot gelijke kansen te komen. 

 

Economie en werkgelegenheid 
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Zorg is voor iedereen en van iedereen. 

Helaas merken we ook in Stadskanaal dat het steeds moeilijker wordt goede zorg te krijgen. 

De marktwerking heeft de zorg onnodig duur gemaakt maar ook de bezuiniging vanuit het rijk heeft niet 

bijgedragen aan goede zorg voor iedereen. 

De SP is dan ook van mening dat zorgbedrijven niet met elkaar moeten concurreren maar moeten samenwerken. 

Het rijk wil dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, thuiszorg is dan van cruciaal belang. 

Huishoudelijk hulp is in de gemeente Stadskanaal nu nog als een algemene voorziening en een maatwerk 

voorziening te krijgen. 

SP is van mening dat zorg altijd een maatwerk voorziening is. 

Zorg op maat is ook goedkoper. 

En goede zorg hoort in de buurt te zijn, kleinschalige lokale initiatieven zouden dan ook door de gemeente 

gesteund moeten worden in plaats van tegengewerkt. 

De SP vindt dat mantelzorgers meer ondersteuning verdienen, zij maken meer onkosten door bijvoorbeeld het 

maken van reiskosten. 

Ook het aanvragen van een mantelzorg compliment moet makkelijker worden en het liefst in geld in plaats van 

een vvv bon. 

De SP is van mening dat elke vorm van verspilling in de zorg zoals we die nu zien moeten tegengaan. 

Zo zouden rollators, rolstoelen en scootmobielen niet afgedankt moeten worden maar hergebruikt kunnen 

worden, maar ook het weggooien van medicijnen of verbandmiddelen is zonde en onnodig. 

De SP zal bezuinigingen in de zorg die mensen persoonlijk raken dan ook niet steunen. 

 

• Zorg toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. 

• Zorg dicht bij huis. 

• Zorg alleen als een maatwerkvoorziening 

• Geen bezuinigen op de zorg. 

 

  

  

Zorg en Welzijn 
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Er is niets zo belangrijk dan je veilig voelen in je eigen huis, buurt, wijk en dorp. Corona heeft tot gevolg gehad dat 
er meer jongeren op straat waren in de avond. Dit heeft voor veel overlast 
gezorgd, harde muziek, vandalisme en vuurwerk zijn toch wel irritatie nummer 
een. De SP heeft wat betreft het winkelcentrum gevraagd om cameratoezicht, 
zodat de pakkans hoger ligt dan nu het geval is. 

Veiligheid is meer dan overlast of criminaliteit, ook verkeersveiligheid is 
belangrijk. Samen veilig met je kinderen op de fiets naar school of de 
middelbare scholieren die vaak alleen wat verder moeten fietsen. Goed 
begaanbare fietspaden zijn dan ook geen overbodige luxe maar noodzaak. 
Veiligheid is ook het redden van mensenlevens en het beschermen van onze 
gezondheid tegen gevaarlijke stoffen. Het is dus belangrijk dat hulpdiensten 
snel en veilig ter plaatse kunnen zijn, ook in de buitengebieden. 

• Cameratoezicht waar het zinvol is. 

• Meer politie op straat. 

• Samenwerking met andere organisaties. 

• Preventief werken, voorkomen is beter dan genezen. 

• In iedere kern een jeugdhonk voor middelbare scholieren , zodat zij niet op straat hoeven te hangen. 

  

  

Veiligheid en   handhaving 
  



 
9 

 

 

 

Het centrumgebied heeft al een metamorfose ontgaan. Het winkeloppervlak is kleiner geworden, zodat er minder 
leegstand is. Ook is het gebeid aantrekkelijker geworden, meer terrassen en bomen met zitjes. Het centrum is het 
hart van ons dorp en als dat er gezellig en uitnodigend uitziet is dat goed voor de ondernemers die de ruggengraad 
voor de werkgelegenheid zijn in Stadskanaal. Een goed ogend winkelcentrum trek ook nieuwe winkels aan zodat 
leegstand minimaal blijft. Als het centrumgebied klaar is het wat SP betreft voorlopig klaar met prestigeprojecten. 
Bij de SP gaan mensen nog steeds voor stenen. 

 

  

  

Centrumgebied  
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De WEDEKA is een begrip in Stadskanaal, waar veel mensen iedere dag met veel plezier werken. De laatste jaren is 
er veel onzekerheid ontstaan bij de werknemers. Gaat WEDEKA dicht was wel de belangrijkste vraag voor veel 
mensen. Gelukkig kunnen we zeggen dat WEDEKA niet sluit, maar er zullen wel veranderingen plaats vinden. Deze 
veranderingen zijn volgens de gemeente en de directie van WEDEKA nodig om te kunnen voortbestaan. 

Voor de SP is het helder, WEDEKA moet openblijven, er moet in onze gemeente een veilige haven zijn voor 
mensen met een arbeidsbeperking die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. 

In de tweede kamer heeft Jasper va Dijk namens de SP een plan 
ingediend die ervoor moet zorgen dat de sociaal werkbedrijven 
open blijven en mensen weer kunnen toetreden tot WEDEKA. 

1. WSW bedrijf 2.0 zodat er weer mensen toegelaten kunnen 
worden bij WEDEKA 

 

 

Het TDC (Training en Diagnose Centrum) 

De participatiewet verplicht de gemeente Stadskanaal om bijstandsgerechtigden een tegenprestatie te laten doen 

of om te re-integreren. Hiervoor heeft de gemeente Stadskanaal 'participatieplaatsen' ingesteld. Vaak gebeurt dit 

werk in de oude sociale werkplaatsen, maar ook bij reguliere bedrijven en instellingen, onder het mom van 

"werkervaring opdoen" of "arbeidsgewenning". Werken met behoud van uitkering dus! (Werken zonder loon!) Het 

leidt tot verdringing van betaalde banen, werkloosheid en armoede. In 

Stadskanaal worden bijstandsgerechtigden en WW-ers naar het TDC 

gestuurd dat onderdeel is van Wedeka. De SP wil de verdringingstoets van 

SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut toepassen zodat voorkomen wordt 

dat de uitkeringsgerechtigden onbetaald reguliere arbeid verrichten.  

Anderzijds dat werknemers en ZZP’ers beschermd worden tegen oneerlijke 

concurrentie door onbetaalde of laagbetaalde krachten.  

1. De SP is tegen het werken met behoud van uitkering (Werken 

zonder loon!)  Invoeren van de verdringingstoets tegen oneerlijke 

concurrentie door onbetaalde of laagbetaalde krachten. 

2. Niet langer dan drie maanden werken met behoud van uitkering op 

vrijwillige basis. Mocht je langer dan drie maanden op vrijwillige 

basis met behoud van uitkering aan het werk zijn, dan zal dit extra 

worden beloond. 

3. De SP is tegen korten op de uitkering en tegen het negeren van de 

beslagvrije voet betreffende de fraude-wet. 

4. Mensen opleiden voor banen die aansluiten op de arbeidsmarkt. 

  WEDEKA en TDC    
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Het klimaat moet schoner en daardoor duurzamer, omdat te bereiken hebben we schonere en duurzamere 
energiebronnen nodig. Hierbij denken we aan energie uit zon, aardwarmte of andere schonere energiebronnen. 
De gemeente Stadskanaal heeft nu al voldoende zonneparken gerealiseerd. De SP is wel van mening dat mensen 
die rond de zonneparken wonen daar ook profijt van zouden moeten hebben en niet alleen maar winst voor de 
zonnepark eigenaren. 

Het isoleren van bestaande huizen en kantoren moet door de gemeente blijvend worden gestimuleerd, en in het 
bijzonder voor de sociale huurwoningen die vaak oud en tochtig zijn, waardoor er veel gas gestookt moet worden 
dat is niet alleen slecht voor het milieu maar ook voor de portemonnee. Het verduurzamen van onze maatschappij 
is een maatschappelijke opgave waar iedereen van moet kunnen profiteren zowel ondernemers als bevolking. 

De SP is ook voorstander van windenergie maar niet van windturbineparken in de nabije 
omgeving van woonhuizen. Ze veroorzaken vaak gezondheidsklachten en dat is 
niet gewenst. 

• Het stimuleren van energie neutrale woningen. 

• Huiseigenaren en bedrijven helpen om hun huizen en of 
bedrijven energieneutraal te maken. 

• Stadskanaal energieneutraal in 2030 

• Zonnepanelen zoveel mogelijk op daken en niet op land. 

 

NATUUR EN MILIEU 

Natuur en milieu is belangrijk voor mens en dier, het houdt ons gezond. De SP vindt het belangrijk dat de 
gemeente goede voorlichting geeft aan onze inwoners om hun eigen leefomgeving 
schoon te houden en zo bij te dragen aan een gezond milieu. 

De SP is tegen opslag van kernafval en CO2 in onze gemeente, er is nog te veel 
onduidelijkheid over de gevolgen van deze vorm van opslag. 

• Geen opslag van kernafval en CO2 in onze gemeente 

• Het bewust maken van jongeren over een schoon milieu, jong 

geleerd is oud gedaan.Ecologische hoofdstructuur, 

groen en natuur moeten behouden blijven.  

Milieu, natuur, energie en duurzaamheid 
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RECREATIE 

Recreëren is voor jong en oud noodzakelijk. Een fijne wandeling in het park, met mooi weer naar het 
openluchtzwembad of gewoon een stukje fietsen. Wie doet dat niet, even ontspannen een frisse neus halen. Na 
vier jaar is de discussie over de zwembaden nog niet gevoerd in de gemeenteraad en is er op dit moment nog 
steeds geen duidelijkheid over het openhouden van de buitenbaden. De SP is altijd voor openhouden van de 
buitenbaden geweest, als de dorpen hun zwembaden in eigen beheer nemen zoals het model in Musselkanaal. 
Gezien de financiële situatie in de gemeente is het op een andere manier bijna niet te doen. 

Voor het zwembad "Pagedal” vindt de SP dat dit zwembad altijd toegankelijk moet zijn voor alle verenigingen die 
gebruik willen maken van dit binnenbad. 

• Wij pleiten voor het openhouden van de drie openluchtzwembaden naar het model van Musselkanaal. 

 

TOERISME 

Toerisme is niet alleen erg belangrijk voor onze economie maar ook voor de werkgelegenheid. We leven hier in 
een prachtige omgeving die zeer aantrekkelijk is voor mensen die uit bijvoorbeeld een meer stedelijk gebied 
komen. Bos, wandelpaden, parken, musea, fietsroutes en water we hebben het allemaal om ons heen, zo ook in 
onze buurgemeenten. Samen werken andere gemeenten om ons heen is dus belangrijk. 

• Het goed promoten van onze omgeving en voorzieningen. 

• Samenwerking in de hele regio op het gebied van toerisme stimuleren 

 

  

  

  

Recreatie en Toerisme 
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Prettig en veilig wonen is voor iedereen belangrijk. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke woning. De 

maandelijkse huur hoort bij één van de hoogste woonlasten in veel huishoudens. Een groot aantal inwoners van 

gemeente Stadskanaal heeft een relatief laag inkomen en is dus elke maand veel kwijt aan deze lasten.  

De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn binnen de gemeente Stadskanaal veel te lang. De SP wil 

voldoende betaalbare woningen, zowel huur als koopwoningen. Dit betekend dat er meer woningen bijgebouwd 

moeten worden om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Daarnaast moeten de huren omlaag. Fatsoenlijk 

onderhoud aan de woningen, géén onnodige sloopplannen en géén verkoop van sociale huurwoningen. Ook moet 

er gekeken worden naar de zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen, zodat deze woningen niet kunnen 

worden opgekocht door investeerders.  

Jongeren met modaal inkomen vallen buiten de boot, hun inkomen te hoog voor sociale huurwoningen en te laag 

voor de vrije sector of een koopwoning. We moeten inzetten op het behoud van jongeren in de gemeente, dit kan 

alleen door te zorgen voor voldoende beschikbare woningen voor deze doelgroep. 

Het is juist nu belangrijk om niet in te zetten op krimp, maar alle groeimogelijkheden aan te pakken. Een leefbare 

en veilige buurt met voldoende groen en voorzieningen, zoals bankjes, speelplekken en afvalbakken. Dit allemaal 

om zo prettig en veilig mogelijk te wonen. 

  

• Prettig en veilig wonen voor iedereen. 

• Kortere wachtlijsten voor woningzoekende en 

lagere huur. 

• Betaalbare huurwoningen moet blijven in 

gemeente Stadskanaal. 

• Geen sloop of verkoop van sociale huurwoningen. 

• Leefbaarheid en veiligheid. 

  

  

  

Wonen en Leefbaarheid 
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De afgelopen jaren is er heel wat verandert in en om het centrum van Stadskanaal. Betere en veilige fiets/wandelpaden en 

meer parkeergelegenheid bij het kanaalpassage. 

Er word nog te vaak te hard gereden in en rondom Stadskanaal. SP pleit voor meer veiligheid in het verkeer, hetzij op de 

fiets, te voet of in de auto.  Dit geldt zeker ook voor de wandel en fietsroutes en zeker voor mensen die mindervalide zijn. 

Wandel en fietsroutes moeten goed onderhouden  en verlicht zijn.  

De SP is en blijft een voorstander voor een goede treinverbinding van Stadskanaal naar Emmen, dit zal meer 

werkgelegenheid bieden en meer toerisme. Sneller op de plek van bestemming en weer thuis. Tevens is de SP een groot 

voorstander voor het behouden van de buslijnen in de gemeente Stadskanaal, en dit vooral in de kleinere dorpen die 

gemeente rijk is.  

 

 

• Meer veiligheid in het verkeer 

• De SP pleit voor een goede 

treinverbinding van en naar Stadskanaal 

• Doortrekken van de Spoorlijn naar Emmen 

 

  

  

  

Infrastructuur 
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In onze gemeente zijn er best veel gezinnen die rond moeten komen 

van een laag inkomen. In vergelijking met een aantal jaren geleden is 

er veel meer armoede in de gemeente Stadskanaal, door oplopende 

kosten voor huur, zorg en energie. Door die hoge kosten zijn er 

steeds meer mensen die in de schulden raken en aan moeten 

kloppen bij de voedselbank.   

Armoede heeft een enorme impact op de mens, vooral langdurige 

armoede . Mensen kunnen hun grip op het leven verliezen , zich 

terug trekken, schamen, verlies van sociale contacten, vereenzamen, 

psychische klachten ontwikkelen. Meer hulp voor deze mensen op 

alle vlakken. 

Het is mede de taak van de overheid om er voor te zorgen dat de inwoners van gemeente Stadskanaal niet in 

armoede leven. Het is toch absurd dat er voedselbanken “moeten” bestaan in een land als Nederland.  SP wil dat 

er sociale keuzes worden gemaakt  en dat de hulp voor deze mensen laagdrempelig word, schaamte speelt een 

grote rol om geen hulp te zoeken. 

Voor onze jeugd heeft dit een grote impact want zij kunnen niet overal aan meedoen. En moeten de ouders vaker 

‘NEE verkopen. De gemeente Stadskanaal  heeft verschillende regelingen voor mensen die langdurig te weinig 

inkomen hebben. Jammer genoeg zijn er aan deze regelingen veel regels gebonden die best wel wat soepeler 

kunnen. Ook dit zou laagdrempelig moeten zijn.  

SP Stadskanaal vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen, daarom pleiten wij voor een socialer armoede 

beleid. 

• Lagere huur, zorg en 

energiekosten. 

• Laagdrempelige hulp voor 

de problemen, die ontstaan 

door langdurige armoede. 

• Perspectief bieden. Mee 

kunnen doen met de 

samenleving. 

• Socialere regelgeving 

betreffende mensen in 

langdurige armoede. 

  

  

  

Armoede 
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De kosten voor de jeugdzorg lopen erg hoog op, zo ook in Stadskanaal. Om zorg te kunnen bieden binnen de 

middelen die wij krijgen vanuit Den Haag, zou de gemeente flink moeten bezuinigen. 

Bezuinigingen binnen de jeugdzorg is voor SP Stadskanaal geen optie, het uitkleden van de jeugdzorg is dus NIET 

gewenst. Grote bezuinigingen kunnen in de jeugdzorg leiden tot slechtere kwaliteit van de zorg en dat mag niet 

gebeuren. Daarmee bestaat het gevaar dat de wachttijden bij JONX Lentis nog langer worden dan ze nu al zijn. 

 

Marktwerking in de zorg heeft de zorg onnodig duurder gemaakt. De “hoge “ heren verdienen zakken vol met geld 

en de gemeente komt miljoenen te kort. 

Wat betreft SP Stadskanaal hoort marktwerking niet thuis in de zorg. Zorg moet er zijn voor iedereen. 

SP Stadskanaal staat achter het Nationale Zorgfonds zonder eigen risico en gepaste zorg zonder wachtlijsten. 

Onderwijs 

SP Stadskanaal wil dat de jeugd goed en passend onderwijs moet kunnen volgen, om zo een goede toekomst op te 

kunnen bouwen. Denk aan kleinere klassen zodat er zoveel mogelijk 1 op 1 interactie kan zijn tussen leraar en 

leerling. Meer geld voor het onderwijs, minder administratieve werkzaamheden voor de leraar, zodat ze nog meer 

hun aandacht kunnen vestigen op de jeugd. 

Daar hoort ook bij dat er goede hulp aanwezig moet zijn voor de jongeren in de gemeente. De gemeente 

Stadskanaal biedt op verschillende manieren hulp aan jongeren van alle leeftijden en hun ouders.  Dat staat 

bekend als het ‘’Het steunpalet jeugd en gezin’’. De jeugd en hun ouders kunnen daar hulp vragen over 

verschillende onderwerpen. Of het nu gaat over opvoeding, huiswerkbegeleiding, studievergoeding, begeleid 

wonen voor jongeren of financiering voor het sporten. Geen enkele kind mag buitengesloten worden of 

belemmerd worden om mee te kunnen doen met de samenleving. 

• Geen bezuiniging in de 

jeugdzorg 

• Kortere wachttijden 

JONX Lentis. 

• Goede zorg voor iedere 

kind. 

• Geen marktwerking in de 

jeugdzorg. 

• Nationale Zorgfonds 

• Goed en passend 

onderwijs voor elk kind. 

  

  

  

Jeugdzorg 
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Sporten maakt mensen gezonder, het is dus van groot belang 

dat de gemeente Stadskanaal daarvoor de mogelijkheden 

zoveel mogelijk in stand houdt. Niet alleen in de kern 

Stadskanaal maar ook in de omliggende dorpen. De SP vindt 

dat iedereen die dat wil, moet kunnen sporten. De gemeente 

moet ondanks de bezuinigingen sportbeoefening blijven 

stimuleren en streven naar behoud van voldoende en goede 

sportaccommodaties. Er dient een laagdrempelig en 

toegankelijk aanbod te zijn van sportactiviteiten en 

verenigingen. De gemeente moet een actief beleid voeren om 

te voorkomen dat verenigingen noodgedwongen moet 

stoppen. Sportverenigingen moeten actief meewerken om te 

zorgen voor een ruim aanbod van sporten binnen onze gemeente, sport voor iedereen. De SP wil dat valide en 

mindervalide sporters zoveel mogelijk samen onderdak vinden bij een vereniging, waarbij ze gebruik kunnen 

maken van dezelfde faciliteiten. Als dit vanwege een beperking niet mogelijk is moet er naar een passend 

alternatief gezocht worden, bij voorkeur door bestaande accommodaties aan te passen. Concreet denkt de SP 

hierbij aan goed en tijdig vervoer van en naar de sportaccommodaties, aanwezigheid van aangepaste toiletten, 

douches en drempelvrije gebouwen. Het behouden van voldoende en goede sportaccommodaties. Valide en 

mindervalide sporters zoveel mogelijk onder een dak. Goed en tijdig vervoer van en naar accommodaties. 

 

  

  

Sport  


