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Voorwoord
Vier jaar geleden ging de SP van 1 zetel
naar 5 zetels.
Een prachtige overwinning waar wij
natuurlijk erg trots op zijn.
Als SP afdeling zetten wij ons graag in
voor onze inwoners, dit doen wij niet
alleen door ons te laten horen in de
raadzaal.
Ik zou bijna zeggen juist niet.
Wij gaan altijd eerst in gesprek met de
inwoners en ververwoorden in de raad
waar de mensen tegen aanlopen en wat
zij anders zouden willen.
Als het nodig is ondersteunen wij de
inwoners met acties, zoals de ouders van
de Westerschool die hun school wilde
open houden of de grote actie voor het
behoud van een volwaardig ziekenhuis in
onze gemeente.

Beste inwoners van onze prachtige
gemeente.
Ik wil u graag van harte uitnodigen om ons
verkiezingsprogramma door te nemen.
Het is aan u om te bepalen of wij het beste
met u voor hebben.
Wij willen niet uitsluitend vasthouden aan
wat wij nu hebben en niets willen
veranderen.
Wij kiezen voor een ander, socialer,
verhaal!
Er moet zorg en hulp worden geboden aan
de kwetsbaren in onze gemeente.
Wij willen echte banen met perspectief en
bestaande banen veilig stellen, voor nu en
voor onze kinderen.
De regering wil de sociale werkplaatsen
sluiten. Wij willen juist beschutte
werkplaatsen voor mensen die dit nodig
hebben.
Nu het economisch beter gaat, moeten
voedselbanken niet meer nodig zijn.
Armoedebestrijding staat hoog in ons
vaandel.
Goed en degelijk onderwijs moet voor
iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn.
De sociale woningbouw is verre van
realistisch, er worden veel te hoge huren
gevraagd voor slechte woningen, dit is
oneerlijk. Ook ons Refaja, onze drie
zwembaden en de vele (sport)
verenigingen moeten worden gekoesterd
en behouden.

Acties en de raad zijn voor ons niet los van
elkaar te zien, zij horen bij elkaar.
Wij hopen ook de aankomende
gemeenteraadsverkiezing weer op uw
steun te mogen rekenen.
Aan de SP zal het niet liggen wij “wij gaan
ervoor”
Machteld Luijken

Ik voor kies de SP! jij ook?
Samen gaan wij ervoor!
Evert Idema
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Algemeen Bestuur en Financiën
Algemeen bestuur
De overheveling van zorgtaken vanuit het Rijk naar de gemeenten (thuiszorg, jeugdzorg, reintegratie) heeft geleid tot een bezuiniging bij het Rijk. Tegelijkertijd zorgt dat voor hogere
kosten voor onze gemeente, omdat het Rijk voor diezelfde taken minder geld beschikbaar
stelt. Zorgtaken worden vaak uitgevoerd door bedrijven die werken voor verschillende
gemeenten. De SP wil dat de gemeenteraad meer invloed krijgt voor wat betreft de
bedrijven die gemeentelijke taken uitvoeren.
In Stadskanaal is het plezierig wonen, werken en leven, maar het kan nog wel een stuk beter
en socialer. Daarom is het tijd dat de SP mee gaat besturen, wij zijn er klaar voor. Hoewel de
SP zich ook aan de wet- en regelgeving vanuit Den Haag zal moeten houden, zullen wij bij
deelname aan het college alles in het werk stellen om binnen die wet- en regelgeving een zo
sociaal mogelijk beleid uit te kunnen voeren.
Goed overleg met onze inwoners, lokale organisaties en bedrijfsleven vinden we erg
belangrijk. Burgemeester, wethouders en raadsleden moeten makkelijk bereikbaar en
aanspreekbaar zijn voor iedere inwoner. Meer dan ooit is nodig dat we gebruikmaken van de
krachten die de lokale samenleving biedt.

Veel bewoners zetten zich graag in voor de lokale samenleving. Wij willen de
bewoners bij belangrijke keuzes vanaf het begin van het traject meenemen. Luisteren
naar de bevolking is zeer belangrijk voor draagvlak.
De lokale overheid moet zich dienstbaar opstellen, want de gemeente is er voor de
bevolking en niet andersom.
Regionale samenwerking is op onderdelen noodzakelijk, zeker nu de gemeente voor
veel meer taken verantwoordelijk is zoals; zorg, welzijn en sociale zekerheid. Dit mag
echter niet leiden tot een organisatie die niet meer democratisch te controleren is.
Raadsleden van de SP zijn volksvertegenwoordigers en staan in nauw contact met de
bevolking. Daar waar mogelijk zullen zij van uw kennis en ervaringen gebruik maken.

4

Financiën
De SP staat voor een solide financieel beleid,
maar wil daarbij andere, veel socialere
keuzes maken. Wij zullen ons blijven
verzetten tegen prestigeprojecten terwijl er
op gewone sociale voorzieningen moet
worden bezuinigd en mensen met een
midden tot laag inkomen daarvan steevast
de dupe zijn.
Stadskanaal behoort wat betreft
gemeentelijke belastingen en heffingen tot
de goedkoopste gemeente in de provincie
Groningen. De SP streeft er naar dit zo te
houden.

De gemeente moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De SP wil
daarom voorkomen dat er lastenverzwaringen doorgang vinden. Mocht het
voorkomen dat we toch moeten besluiten dat lastenverzwaring doorgang moet
vinden,dan zal de SP dit doen vanuit het principe “de sterkste schouders dragen de
zwaarste lasten”.
Bij de SP gaan mensen altijd voor stenen. Zolang er nog moet worden bezuinigd op
sociale voorzieningen steunen wij geen prestigeprojecten!
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Economie en werkgelegenheid
Economie
Voor de economie van de gemeente Stadskanaal is het midden- en kleinbedrijf (MKB) de
ruggengraat, het MKB zorgt voor werkgelegenheid.
Investeringen door de gemeente in de lokale economie moeten als voorwaarde hebben dat
ze bijdragen aan behoud, of beter nog groei, van het aantal banen. Gemeentelijke middelen
mogen niet gebruikt worden om projectontwikkelaars overeind te houden en zijn niet
bedoeld om het belang van aandeelhouders te dienen. De SP wil dat bij aanbesteding veel
meer naar lokale kleine ondernemers wordt gekeken.
Met de wensen van de ondernemers dient dus rekening gehouden te worden, maar ook de
bereikbaarheid speelt een belangrijke rol.

Investeringen door de gemeente in de lokale economie moeten als voorwaarde
hebben dat ze bijdragen aan behoud, of beter nog groei, van het aantal banen.
De SP wil dat bij aanbesteding meer naar lokale kleine ondernemers wordt gekeken.

Werkgelegenheid
WEDEKA
Wij komen op voor Wedeka en wij komen op voor mensen met een arbeidsbeperking. Er
komen geen nieuwe plaatsen meer in de sociale werkvoorziening. Hiervoor is een
sterfhuisconstructie bedacht. Alleen mensen die op 31 december 2014 een vast contract
hadden, hebben hun plaats behouden. Aan de gemeente de taak om zoveel mogelijk
mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk te begeleiden. Natuurlijk is het goed
om in het reguliere bedrijfsleven te werken, maar dan moet dat werk er wel zijn, met goede
begeleiding. De SP wil dat er voldoende beschutte werkplekken voor mensen met een
arbeidsbeperking zijn.

Goede begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk.
De SP wil dat er voldoende beschutte werkplekken voor mensen met een
arbeidsbeperking zijn.
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Het TDC (Trainings 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.

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.
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.
De SP is tegen korten op de uitkering en tegen het negeren van de beslagvrije voet
betreffende de fraude-wet.
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Welzijn en zorg
Zorg is voor iedereen en wij laten niemand aan de kant staan.
De afgelopen vier jaar zijn er veel veranderingen geweest in de zorg.
De inwoners van Stadskanaal hebben dit ook kunnen merken en hebben samen met de SP
van zich laten horen.
De gemeente Stadskanaal doet het niet slecht, inmiddels krijgt iedereen de hulp en zorg die
zij nodig hebben en dat willen we graag zo houden.
De SP vindt dat we goed moeten inzetten op preventie, voorkomen is beter dan genezen.
Vroegsignalering is cruciaal om de zorgkosten in de hand te houden.
Een volwaardig ziekenhuis is erg belangrijk voor deze streek, de afstanden tussen de
verschillende dorpen zijn aanzienlijk. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk zorg in de
buurt te hebben. Het sluiten van de spoedeisende hulp kan en mag niet gebeuren in “ons
Refaja”.
De SP zet zich in voor toegankelijke zorg voor iedereen en zorg met een hoge kwaliteit.

Zorg toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.
Een volwaardig streekziekenhuis “ons Refaja”.
Zo kort mogelijke wachttijden bij Lentis GGZ.
Huishoudelijke hulp alleen als maatwerkvoorziening.
Inzetten op preventie om hogere kosten te voorkomen.
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Armoedebeleid
In onze gemeente zijn er relatief veel huishoudens die moeten rondkomen van een laag
inkomen. Vergeleken met tien jaar geleden is er veel meer armoede in Stadskanaal door
oplopende kosten van het levensonderhoud. Onder andere door oplopende kosten voor
huur, zorg en energie. Hierdoor
moeten meer mensen gebruik
maken van de voedselbank en zijn
meer mensen met schulden komen
te zitten.
Armoede heeft een enorme
invloed op het persoonlijk
functioneren van mensen. Vooral
langdurige armoede kan ervoor
zorgen dat mensen de grip op hun
leven verliezen.
Armoede is een structureel probleem zolang er niets wordt gedaan aan de oorzaken hiervan
zoals werkloosheid en krimp. Het is mede de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat
de inwoners niet in armoede leven, de SP wil sociale keuzes maken.
In Stadskanaal hebben we verscheidene regelingen voor mensen die langdurig te weinig
inkomen hebben. Helaas zijn veel van deze regelingen aan regels gebonden die best wel wat
soepeler zouden kunnen zijn.
De SP vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, daarom zijn wij voor een socialer
armoedebeleid.

Het terugbrengen van de wachttermijn van 3 jaar naar 1 jaar voor wat betreft het
Participatiefonds en de individuele inkomenstoeslag.
Experimenten opstarten voor het overnemen van schulden.
De eisen van hefkorting en gemeentelijke belastingen gelijk trekken.
Het “kindpakket” uitbreiden.
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Jeugd, jongeren en onderwijs
De SP wil de jeugd de kans geven om een goede toekomst
op te bouwen. In deze regio spelen er meerdere factoren
een rol waardoor het moeilijker is voor jongeren om dit te
bereiken. Ten eerste is er te weinig werk en daarnaast
verlaten teveel jongeren voortijdig hun school. Met
diploma’s is het gemakkelijker om aan het werk te
komen.
De gemeente Stadskanaal biedt op diverse manieren hulp
aan jongeren van alle leeftijden en hun ouders. Dit staat
bekend als het “steunpalet jeugd en gezin”. Zowel
leerlingen als hun ouders kunnen hulp aanvragen over
allerlei onderwerpen.
Of het nu gaat over opvoeding, huiswerkbegeleiding,
studievergoeding, begeleid wonen voor jongeren of
financiering voor het sporten.
Voor jonge ouders onder de 20 jaar is er ook extra steun in de Kwinne zij kunnen daar bij
Jimmy’s terecht.
De SP is erg blij met alle hulp die nu al voorhanden is en staat open voor nieuwe initiatieven.

Meer werkgelegenheid.
Behouden van openbare scholen en we willen de democratische controle weer terug
naar de gemeente.
Meer opleidingen op MBO 4 niveau en HBO onderwijs.
Meer opleidingen die beter aansluiten op de arbeidsmarkt van Stadskanaal.
Behoud van voorzieningen voor jongeren.

10

Infrastructuur
De SP zal blijven aandringen op het behoud van buslijnen ook in de kleinere dorpskernen.
Ons uitgangspunt is dat de lijnbussen op doordeweekse dagen minstens eenmaal per uur
door alle kernen binnen de gemeente rijden. Daar waar dit niet mogelijk is moet er een
belbus komen die goed aansluit op de routes en tijden van de buslijnen.
De SP blijft zich inzetten voor de treinverbinding op het traject Groningen - Veendam –
Stadskanaal, waarbij er een goede oplossing moet worden gevonden voor de STAR. Hiermee
wordt Stadskanaal en ook de directe omgeving beter bereikbaar, dit zal het hele gebied een
enorme impuls geven.
Logische en vooral veilige fiets en wandelroutes zijn van groot belang, zeker voor mensen die
mindervalide zijn. Iedereen moet gebruik kunnen maken van alle voorzieningen die de
gemeente biedt. Wandel- en fietspaden moeten goed worden onderhouden en in de
avonduren voldoende verlicht zijn.
Van groot belang is ook de verkeersveiligheid. Inwoners kunnen zelf goed aangeven waar
zich gevaarlijke situaties en knelpunten voordoen. Het is de taak van de gemeente om deze
problemen zo snel mogelijk op te lossen (eventueel in samenwerking met deskundigen). Op
doorgaande wegen in woongebieden moeten er snelheidsbeperkende maatregelen worden
genomen.

De SP is voorstander van een goede spoorverbinding naar Stadskanaal.
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Wonen, leefbaarheid en ruimtelijke ordening
Wonen
Onze gemeente Stadskanaal omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen
of buurtschappen Alteveer, Kopstukken, Mussel, Musselkanaal, Onstwedde, Vledderveen en
Zandberg (deels), plus de buurtschappen Barlage, Blekslage, Braamberg, Höchte, Höfte,
Holte, Horsten, Oomsberg, Smeerling, Sterenborg, Tange, Ter Maarsch, Ter Wupping,
Veenhuizen, Vledderhuizen, Vosseberg en Wessinghuizen. De inwoners daarvan zijn ook
belangrijk voor de SP.
Wooncomfort en een veilige woonomgeving zijn belangrijk voor ons. Iedereen heeft recht op
een fatsoenlijke woning. Woonlasten vormen de grootste uitgavenpost voor huishoudens.
Een flink deel van de huishoudens in onze gemeente heeft een relatief laag inkomen en
betaalt in verhouding veel aan woonlasten.
Onze gemeente heeft, samen met Lefier, besloten om de komende jaren honderden huizen
te slopen. Dat terwijl mensen al jarenlang op een wachtlijst staan. De SP wil voldoende
betaalbare huurwoningen en fatsoenlijk onderhoud van de woningvoorraad. Geen onnodige
sloopplannen, geen verkoop van sociale huurwoningen.
De SP wil dat er eerst nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd en pas daarna
woningen slopen.
Voorkom dakloosheid van mensen met schulden.
Betaalbare huurwoningen moeten voor de gemeente Stadskanaal behouden blijven.
Geen sloop of verkoop, maar renovatie van sociale huurwoningen.

Leefbaarheid
Een leefbare buurt is goed onderhouden en heeft
voldoende groen en veilige speelvoorzieningen.
Daarnaast moeten er voldoende bankjes en
afvalbakken zijn.
In verband met toenemende aantallen besmette
teken dienen speelplekjes op ruime afstand van
bosschages te worden geplaatst en het gras kort
gehouden te worden

12

Centrumgebied
In het winkelgebied is nog te veel
leegstand. Ook de SP vindt dat daar
wel iets aan moet gebeuren. Het
winkelgebied moet makkelijk
bereikbaar zijn, ook met openbaar
vervoer. Het is belangrijk dat er
voldoende parkeerruimte is. Het
centrum moet gezellig, veilig en
herkenbaar zijn. Teveel leegstand
kan opgelost worden door
gedeeltelijk inkrimpen van het
centrum. Een mooi gezellig
kerncentrum is voor iedereen veel
leuker en is aantrekkelijk voor de
winkeliers. Wel moet er voldoende
mogelijkheid blijven voor nieuwe winkels als de economie weer wat aantrekt.
De SP is tegen investeringen door de gemeente in prestigeprojecten zoals een
passantenhaven (Oude Marktplan) en tegen het slopen van de winkelpanden aan de
Navolaan (inclusief het Expert pand) waar veel leuke winkeltjes in zitten, en al helemaal niet
met gemeenschapsgeld.
Gemeenschapsgeld mag niet gebruikt worden om vastgoedeigenaren uit te kopen. Het doel
is om het centrum aantrekkelijker te maken, zodat winkeliers hier graag willen blijven en
andere winkeliers zich hier graag willen vestigen. Daarbij moeten initiatieven worden
ondersteund, met name van kleine private ondernemingen
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Ruimtelijke ordening
Stadskanaal is een typische plattelandsgemeente, met als grootste kernen Stadskanaal
Musselkanaal en Onstwedde. Het andere deel van de inwoners leeft in kleine dorpen en
buurtschappen. De SP vindt dat hierbij qua beleid, wensen en bestedingen de kleinere
dorpen en buurtschappen niet vergeten mogen worden.
De SP vindt dat voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar vervoer, bibliotheken,
sportmogelijkheden, multifunctionele accommodatie (MFA), banken en post-servicepunten
bereikbaar moeten zijn voor iedereen. Het MKB ( Midden- en Kleinbedrijf) is de motor van
onze gemeente die veel mensen een baan biedt. Daarom vindt de SP dat de winkelcentra
er aantrekkelijk uit moeten zien, maar niet door middel van enorme investeringen die door
de inwoners moeten worden opgebracht. De SP investeert liever in mensen dan in stenen.
De bedrijventerreinen in onze gemeente moeten goed onderhouden worden, ook om het
aantrekkelijker te maken voor nieuwe bedrijven die zich misschien in onze gemeente willen
vestigen.
De SP is van mening dat iedereen toegang moet hebben tot goed en snel internet en tegen
een betaalbare prijs.
De SP wil dat de voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen.
Wij zijn van mening dat iedereen toegang moet hebben tot goed en snel internet en
tegen een betaalbare prijs.
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Veiligheid en handhaving
Veiligheid betekent ook; je veilig voelen.
Wanneer er regelmatig vernielingen in je buurt worden aangericht, drugsoverlast is of
drankmisbruik, voel je je niet prettig meer in je eigen buurt. De SP wil dat vandalisme wordt
tegengegaan. Politieagenten moeten meer op straat te zien zijn en langskomen wanneer dat
nodig is, ook in het weekend.
De gemeente moet meer inzetten op preventie, jeugdwerkers en surveillanten. De buurt en
wijkagenten vervullen een hele belangrijke taak bij het signaleren van problemen. Het werk
van wijkagenten moet niet in de knel gebracht worden door ze regelmatig in te zetten voor
andere taken. De wijkagent moet bekend en zichtbaar zijn bij bewoners van de buurt en hij
of zij moet daarnaast gemakkelijk te bereiken zijn. Handhaving is essentieel voor het
veiligheidsgevoel.
Van groot belang is ook de verkeersveiligheid in de woonwijken, rondom scholen en
speelplaatsen. Buurtbewoners kunnen zelf goed aangeven waar zich knelpunten en
gevaarlijke situaties voordoen. Het is de taak van de gemeente om zo snel mogelijk,
eventueel in samenwerking met deskundigen, deze problemen op te lossen. Er moeten op
doorgaande wegen in woongebieden snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden.
Indien dat niet voldoende helpt, moeten er regelmatig snelheidscontroles plaatsvinden.
Veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans tussen
voorkomen en handhaven.
Veiligheid is ook het redden van mensenlevens en het beschermen van de gezondheid tegen
gevaarlijke stoffen. De hulpdiensten moeten snel ter plaatse kunnen zijn als er zich een
ongeval of calamiteit voordoet. Uitrukposten op strategische punten, ook in de
buitenkernen, zijn daarbij van groot belang.
Buurthuizen vormen een centraal punt voor de veiligheid in de buurt. Hier zijn de
buurtagenten en het maatschappelijk werk te vinden.
Extra agenten zichtbaar op straat, door investeringen in buurtagenten, wijkteams en
toezichthouders.
Voorkomen moet worden dat nieuwe wijkagenten worden ingezet om tekorten elders
bij de politie op te vullen.
De gemeente neemt het initiatief voor de oprichting van een regionaal bureau
woonoverlast, waarin samengewerkt wordt met de coöperaties, maatschappelijk
werk, GGD en de politie.
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Sport en recreatie
Sport
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.
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Recreatie
Elke inwoner in onze gemeente, volwassene of
kind, moet in de zomer naar een zwembad in de
buurt kunnen. Daarom moeten de drie
buitenbaden in stand worden gehouden.
Daarvoor is het belangrijk dat inwoners zelf het
beheer gaan krijgen, zoals dat al jaren het geval is
bij zwembad Noord in Stadskanaal. In
Musselkanaal wordt een dorpscoöperatie
opgericht en deze coöperatie neemt dan o.a. het
beheer van zwembad “De Horsten” over. Ze
hebben een schitterend plan gepresenteerd. De
SP is erg enthousiast over dit veelomvattend plan.
Wij willen ons ervoor inzetten dat dit ook zo kan
worden toegepast bij de twee andere zwembaden, zodat deze ook in de toekomst gewoon
open kunnen blijven.
Voor het zwembad “Pagedal” vindt de SP dat dit zwembad altijd toegankelijk moet zijn voor
alle verenigingen die gebruik willen maken van deze binnenbaden, nu maar ook in de
toekomst.

Wij pleiten voor het openhouden van de drie openluchtzwembaden in de gemeente
Stadskanaal.
Het zwembad “Pagedal” dient voor iedere mens en vereniging toegankelijk te zijn.

Toerisme
Toerisme levert werkgelegenheid in onze gemeente.
Daarom vindt de SP het belangrijk dat de gemeente Stadskanaal blijft samenwerken met de
gemeenten Westerwolde en Borger-Odoorn om zo gezamenlijk het toerisme in
Westerwolde en de Veenkoloniën te blijven bevorderen. De gemeente Stadskanaal zelf ook
toeristische trekpleisters waaronder natuurgebied en buurtschap Smeerling , diverse musea
en vaarrecreatie. Toerisme is goed voor Stadskanaal en voor de gehele kanaalstreek. De SP
blijft van mening dat ook voor overnachten aan de aanlegsteigers in het centrum van
Stadskanaal liggeld betaald moet worden, net zoals in het Spoordok te Musselkanaal. De
tarieven zullen jaarlijks geïndexeerd moeten worden, ook voor het Spoordok.

Samenwerking in de gehele regio op het gebied van toerisme stimuleren.
Ook voor overnachten aan de aanlegsteigers in Stadskanaal centrum moet liggeld
gevraagd worden.
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Cultuur

De SP is van mening dat de gemeente culturele
organisaties en activiteiten dient te
blijven ondersteunen. Niet alleen door het verstrekken
van subsidie aan bekende organisaties als het Streek
historisch Centrum en de STAR, maar ook aan kleinere
instellingen en culturele activiteiten binnen de
gemeente. De SP is een voorstander van evenementen
en festivals, omdat deze de sociale cohesie
bevorderen en Stadskanaal uitstekend op de kaart
zetten.

De SP wil dat er niet meer wordt bezuinigd op
bibliotheken, want bibliotheken zijn niet alleen
kenniscentra en culturele schatkamers maar ook een
ontmoetingsplaats voor jong en oud. De drie
bibliotheken blijven bestaan in Stadskanaal,
Musselkanaal en Onstwedde.
De SP ziet mogelijkheden om mensen buiten deze
dorpen te voorzien van bibliotheekboeken via internet
en boekenkoeriers.

Geert Teis moet uiteindelijk subsidieloos kunnen draaien.
Geen bezuinigingen op bibliotheken.
Talent stimuleren.
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Lokale Radio en tv
De lokale radio vervult een belangrijke taak op het gebied van entertainment tv en regionaal
nieuws. De bevolking kan er zelfs de raadsvergaderingen beluisteren en zo te weten komen
wat er zoal besloten wordt. De SP is van mening dat onze lokale RTV1 heeft bewezen een
belangrijke taak te hebben, dit dient gesubsidieerd te blijven.

Monumenten
Historische panden zijn voor een gemeenschap van culturele waarde en moeten daarom op
de monumentenlijst geplaatst worden. Voorkomen moet worden dat door verpaupering
enkel nog sloop rest, zoals het geval was bij het oude postkantoor in Stadskanaal.

19

Milieu, natuur, energie en duurzaamheid
Energie en duurzaamheid
De SP is er een groot voorstander van dat er naar schonere/duurzame energiebronnen
wordt gezocht, zoals energie uit de zon, aardwarmte of uit andere schone/duurzame
energiebronnen.
De SP vindt dat de gemeente de mogelijkheden voor onze eigen omgeving moet
onderzoeken en toepassingen zoveel mogelijk ondersteunen en stimuleren.
Zo zou onderzoek gedaan kunnen worden naar de mogelijkheid om op bijvoorbeeld
braakliggende industrieterreinen in onze gemeente en op daken van bedrijven
zonnepanelen te plaatsen.
Het isoleren van bestaande huizen en kantoren moet
door de gemeente blijvend worden gestimuleerd. De
gemeente heeft een taak op het gebied van voorlichting
hierover. Verder wil de SP dat naar de mogelijkheid
wordt gekeken om “Wedeka Energie” op te richten. Een
energiebedrijf dat zelf schone/duurzame energie gaat
opwekken door middel van zonnepanelen en dat gaat
leveren aan huishoudens/bedrijven. Het verduurzamen
van onze maatschappij is een gemeenschappelijke
opgave waar iedereen van moet kunnen profiteren
zowel ondernemers als de bevolking.
De SP is en blijft fel tegen de komst van windturbineparken in de nabije omgeving van
mensen. Ze veroorzaken waardedaling van woningen en mensen kunnen er doodziek van
worden door met name laagfrequente trillingen. Wij willen dus géén windparken in de
Drentse Monden en Boerveen.
Stadskanaal streeft ernaar om als gemeente in 2050 energieneutraal te zijn en wil het
bedrijfsleven stimuleren daar aan mee te doen. De SP staat volledig achter dit streven, maar
wil in 2030 toch al een behoorlijk resultaat zien. De slimme led verlichting die we in een
gedeelte van onze gemeente al hebben moet verder uitgerold worden.
Oprichten van een lokaal energiebedrijf “Wedeka Energie”.
Wij zijn is voorstander van schone/duurzame energie en wil dat de gemeente daar
een leidende rol in gaat spelen.
Geen windmolens die schadelijk zijn voor mens en dier.
Bij nieuwe bouwprojecten geen gas aansluitingen meer
Stadskanaal energieneutraal in 2030.
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Natuur & Milieu
Natuur en milieu is belangrijk voor alle mensen. Niet alleen om ons te voorzien van de
noodzakelijke levensbehoeften en voor een mooi aanzien van de wijken en buurten. Ook
voor ontspanningsmogelijkheden is een rijke en gezonde natuur belangrijk. Natuur dient
behouden te worden en geïntegreerd te zijn in het leven van mensen. Goede zorg voor het
milieu begint met bewustwording onder jong en oud van dit kostbare bezit.
De SP is tegen opslag van kernafval in onze gemeente. Ook hebben wij grote bedenkingen
als het gaat over de opslag van CO2. Er is nog te veel onduidelijk over de gevolgen van deze
vorm van opslag.
Geen opslag CO2 in onze gemeente zolang het nog niet duidelijk is wat de gevolgen
hiervan zijn.
Geen opslag kernafval in onze gemeente
Het belang van een schoon milieu verdient ook de aandacht van onze jongeren. Op
alle basisscholen wordt een bijdrage geleverd aan het besef van natuur en milieu.
Ecologische hoofdstructuur, groen en natuur moeten bewaard blijven.
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