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Slochteren: niet aan grenzen gebonden 
 
Voor u ligt waarschijnlijk het laatste verkiezingsprogramma van de PvdA afdeling Slochteren. Met het 
verschijnen van het rapport ´Grenzeloos Gunnen´ van de commissie Jansen begin 2013 is de 
herindelingsdiscussie in de provincie in een versnelling gekomen. De raad van de gemeente Slochteren 
heeft erkent dat we niet ontkomen aan een herindeling. Het jaar 2018 is daarbij het richtpunt. Dit maakt 
de komende verkiezingen niet minder belangrijk.  

Het belang van de burgers van Slochteren staat voorop. Nu maar ook in het proces naar een nieuwe 
gemeente. Dit betekent dat we de komende periode keuzes maken in wat we oppakken en welke 
onderwerpen we in het herindelingsproces willen inbrengen. Daarnaast willen we er voor zorgen dat 
Slochteren ook in de nieuwe gemeenteraad vertegenwoordigd wordt met goede en hoog geplaatste 
kandidaten om ook dan de stem van Slochteren door te laten klinken.  

Uiteraard blijven belangrijke uitgangspunten van de PvdA: solidariteit, saamhorigheid, vrijheid, 
rechtvaardigheid en duurzaamheid. Deze uitgangspunten geven richting aan de manier waarop we 
aan onze ambities en onze idealen werken. Dit verkiezingsprogramma geeft onze ambities weer voor de 
komende verkiezingsperiode. 

Ook leest u in dit verkiezingsprogramma wat we de afgelopen 4 jaren, samen met onze coalitiepartners 
hebben bereikt. Het verkiezingsprogramma is ingedeeld volgens de thema´s uit de in 2008 opgestelde 
toekomstvisie van de gemeente: het land van Slochteren. Daarom is in dit verkiezingsprogramma 
gekozen voor drie inmiddels bekende thema´s binnen de gemeente Slochteren: ‘Samen leven en 
meedoen’, ‘Samen wonen en werken’ en ‘Samen zorgen, leren en ontwikkelen’.  

Heeft u vragen of opmerkingen over het verkiezingsprogramma? Neem dan gerust contact met ons op. 
We gaan graag met u in gesprek! 
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Samen leven en meedoen  

 

Wat hebben we bereikt? 

We hebben:  

 Een vrijwilligerssteunpunt opgezet, om vrijwilligers en organisaties te ondersteunen. 

 Het leefbaarheidsfonds voor burgerinitiatieven voortgezet.  

 Initiatieven van inwoners ondersteund als het gaat om het in stand houden van voorzieningen 
zoals het dorpshuis in Overschild. 

 Cultuurbeleid vastgesteld en uitgevoerd.  

 De goede relatie met de verenigingen van dorpsbelangen in alle dorpen is voortgezet. De 
jaarlijkse financiële bijdrage is verdubbeld.  

 Goede communicatie verzorgd over onze minimaregelingen waardoor steeds meer inwoners die 
daar recht op hebben gebruik maken van onze minimaregelingen. 

 

Wat wil de PvdA de komende 4 jaren bereiken? 

We willen: 

 Een goede uitvoering van de 3 decentralisaties vanuit het Rijk (AWBZ, participatiewet en 
jeugdzorg) prioriteit geven.  

 Inwoners blijven uitdagen om met initiatieven te komen om het multifunctioneel gebruik van 
bestaande gebouwen te optimaliseren, waardoor voorzieningen blijven en gebouwen in stand 
gehouden kunnen worden. 

 Jeugd heeft onze prioriteit. We willen jeugd blijven betrekken bij ons beleid. Daarnaast werken 
we samen met partners als de politie, verenigingen voor dorpsbelangen en besturen van 
jeugdhonken om jongeren te ondersteunen en om eventuele overlast situaties door jongeren 
snel op te pakken.  

 Blijven gaan voor deelname aan de maatschappij door alle inwoners. Het gaat daarbij om 
deelname via werk maar ook de mogelijkheden om deel te nemen aan het sociale 
(verenigings)leven is belangrijk. We gaan voor een goed minimabeleid en zoeken steeds naar 
nieuwe mogelijkheden zoals bijvoorbeeld aansluiting van de gemeente bij het jeugdsportfonds 
en stichting leergeld. 
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Samen wonen en werken 

 

Wat hebben we bereikt? 

We hebben: 

 Natuurontwikkeling Dannemeer doorgezet. 

 D.m.v. Vitaal Platteland vele initiatieven mogelijk gemaakt zoals renovatie van de sluis in de 
Haansvaart en restauratie van de molen Enterprise. Hiermee stimuleren we plattelandsbeleid en 
versterken we recreatie en toerisme. 

 Burgers gestimuleerd te investeren in verduurzaming van hun woning door het instellen van de 
duurzaamheidslening. 

 Masterplan centrumgebied Slochteren vastgesteld. 

 Bedrijvenpark Rengers 3 en 4 ontwikkeld. 

 Het project Meerstad anders georganiseerd. Dit was noodzakelijk door de economische recessie 
en de stagnerende woningmarkt. Hierdoor werden de financiële risico´s voor de gemeente 
Slochteren te groot. Er is een gewijzigde overeenkomst opgesteld waarbij de gemeente 
Groningen het project ontwikkeld en Slochteren verantwoordelijk is voor het realiseren van 
publieke voorzieningen. 

 Natuurlijke speelplekken gerealiseerd, o.a. in Tjuchem en Kolham. 

 Het fietspad langs de Meenteweg in Schildwolde gerealiseerd. 

 Dorpsrandparken met natuurlijke speelplekken samen met inwoners gerealiseerd in Harkstede, 
Tjuchem en Kolham. 

 Alle bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd. 

 D.m.v. het accommodatiefonds (sport)verenigingen geholpen te verbouwen en/of te vernieuwen 
zoals het zwembad en Slochteren en de VV Siddeburen. 

 

Wat wil de PvdA de komende 4 jaren bereiken? 

We willen: 

 Inzetten op realisatie van ontwikkeling van de Slochterhaven. Dit heeft prioriteit. 

 De ontwikkeling van het prachtige schildmeer gebied stimuleren. 

 Samen met de provincie beleid ontwikkelen op de aanpak van locaties in onze gemeente die in 
vervallen staat verkeren.  

 De natuurlijke speelplaatsen behouden en waar mogelijk ook realiseren in andere dorpen. 
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Samen zorgen, leren en ontwikkelen  

 

Wat hebben we bereikt? 

We hebben: 

 Een herkenbare en toegankelijke dienstverlening die door inwoners hoog wordt gewaardeerd.  

 Communicatie verbeterd met een nieuwe website en veel mogelijkheden om zaken thuis via de 
computer af te handelen. . 

 Het jeugdbeleidsplan ´Jong Slochteren doet mee´ uitgevoerd. De oprichting van het Centrum 
voor jeugd en gezin maakt hier onderdeel van uit. 

 De brede school in Meerstad opgericht. Daarnaast zijn diverse scholen gerenoveerd of 
aangepast zoals GBS de Wiekslag, OBS de Ruitenvelder, OBS de Ent, OBS de Oetkomst en 
OBS de Kinderboom. 

 Uitvoering gegeven aan de lokale educatieve agenda. De taal en leesstimuleringsprojecten 
projecten Boekenpret en Boekstart zijn hiervan voorbeelden. 

 

Wat wil de PvdA de komende 4 jaar bereiken? 

We willen: 

 Meer mogelijkheden bieden voor digitale dienstverlening.  

 Een goede internetverbinding in de hele gemeente. 

 Dat de kwaliteit van onderwijs in onze gemeente voorop blijft staan. Wij staan niet achter de 
landelijke norm van minimaal 100 leerlingen op een school in plaats van de huidige 23. De PvdA 
zet in op samenwerking tussen scholen om de scholen in dorpen zo veel mogelijk te behouden. 
Ook wanneer dit samenwerking betekent tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs.  
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Ten slotte 

 

Herindeling 

 We hebben ons uitgesproken voor een gemeentelijke herindeling met de gemeenten Hoogezand-
Sappemeer, Menterwolde en Haren, mede op basis van de uitkomsten van het interactieve 
proces met de bevolking (de dorpenronde). 

 We gaan voor het realiseren van een goede vertegenwoordiging van Slochteren in een nieuwe 
gemeenteraad van de nieuwe heringedeelde gemeente. 

 We willen waardevolle kenmerken van de cultuur in Slochteren meenemen naar een nieuwe 
gemeente. Dit betekent dat ook in een nieuwe gemeente ruimte moet zijn voor eigen initiatieven 
van inwoners. 

 

Aardbevingen 

 Ook in onze gemeente komen aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning. We volgen de 
gebeurtenissen nauwlettend. De veiligheid van onze inwoners heeft daarbij absolute topprioriteit. 
Goede communicatie en voorlichting richting onze inwoners is daarbij essentieel. 

 

Financiën 

 De afgelopen jaren zijn de lokale lasten nauwelijks gestegen (lager dan de inflatie).  

 We staan voor een degelijk financieel beleid. Een sluitende begroting is daarbij noodzakelijk. 

 Om dit te bewerkstellen moesten we de afgelopen periode flink bezuinigen. Daarom hebben we 
de zogenaamde perspectiefwissel uitgevoerd.  

 We voelen ons verantwoordelijk om de gemeente Slochteren financieel gezond over te dragen 
aan de nieuwe heringedeelde gemeente. Dit verwachten we ook van de andere gemeenten. 

 

Algemeen 

 We gaan voor een goed bestuur van onze mooie gemeente. Integriteit is daarbij belangrijk. 

 We zeggen wat we willen, doen wat we zeggen, leggen uit wat we doen, m.a.w. we zijn een 
betrouwbare partij. 


