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IEDEREEN TELT  

Onze keuzes voor Borger-Odoorn 

Vol overtuiging doet het CDA in Borger-
Odoorn mee aan de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.  

CDA Borger-Odoorn wil beginnen met 
een warm welkom voor onze bijna 
26.000 inwoners van onze 25 dorpen in 
de gemeente Borger-Odoorn. Wat in 
het ene dorp belangrijk is hoeft dat niet 
te zijn in het andere dorp. Het CDA vindt 
het belangrijk om het karakter van alle 
dorpen te behouden en te versterken. 
Daarom is in dit verkiezingsprogramma 
rekening gehouden met de verschillen 
tussen de dorpen.  

CDA Borger-Odoorn is een 100% lokale 
partij die dicht bij de mensen staat. 
Onze fractieleden en onze 
bestuursleden zijn actieve inwoners van 
onze mooie gemeente. Voor onze 
inwoners is een goed functionerend 

gemeentebestuur belangrijk. Daarom is 
dit programma gebaseerd op de 
verhalen, ervaringen en wensen die veel 
van onze inwoners ons hebben 
aangereikt.  

De fractie en het bestuur van CDA 
Borger-Odoorn staan altijd open voor 
de vragen van inwoners.  Voor het 
verkiezingsprogramma is op 
verschillende manieren contact gelegd 
met inwoners.  

Thema´s 
Drie groepen leden van CDA Borger-
Odoorn brachten de belangrijkste 
thema’s in kaart. Een enquête voor de 
zomer van 2021, online en via de 
WeekinWeekuit in onze gemeente, 
leverde waardevolle inzichten op van 
heel veel inwoners uit de verschillende 
dorpen. In september organiseerden we 
de CDA100 bijeenkomst. De gesprekken 
met jong en oud en het begrotingsspel, 
waarbij de deelnemers geld verdeelden 
over voor hun belangrijke thema’s, 
zorgden voor aanscherping van onze 
speerpunten. Tot slot heeft de fractie 
een toer door de regio gedaan. Op 
locatie in gesprek met inwoners over 

brede thema’s als onderhoud in de wijk, 
hinder van verkeer, tekort aan 
woningen, ontwikkeling van een 
dorpscoöperatie en de ervaringen van 
inwoners bij grootschalige wind- en 
zonne-energieprojecten.  

Lokale Partij 
Dit programma is gebaseerd op wat 
goed gaat, maar ook wat anders of 
beter zou moeten. Als lokale partij in 
Borger-Odoorn vertalen wij de waarden 
en uitgangspunten van het CDA 
Borger-Odoorn in concrete doelen voor 
de komende vier jaar.  

Bijzondere periode 
We leven in een bijzondere periode met 
flinke zorgen. Waarbij inwoners 
vereenzamen, last hebben van 
prestatiedruk, stress of verslaving en 
mensen soms niet meer weten hoe ze 
de eindjes aan elkaar moeten knopen. 
Ondernemers die door veranderende 
marktomstandigheden de aansturing 
van hun bedrijf moeten bijstellen en 
misschien wel beslissingen hebben 
genomen of moeten nemen die niet 
prettig zijn. De gemeente heeft op dit 
punt een zware verantwoordelijkheid.  

VOORWOORD 
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Er loopt ook een groene draad door dit 
programma: duurzaamheid. Want de 
tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Dat 
vraagt van de gemeente een nieuwe rol 
naar haar inwoners.   

Warme samenleving 
We realiseren ons dat het voor veel 
mensen onzekere tijden zijn, zeker door 
de gevolgen van de coronacrisis. 
Onzekere tijden vragen om stabiliteit en 
een warme en sociale samenleving. Dit 
programma biedt de basis om daar 
samen met u aan te werken. Nu en de 
komende vier jaar. Mag het CDA op uw 
steun rekenen?  

Ankie Huijing,  
Fractievoorzitter CDA  
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Wat hebben we bereikt? 
De afgelopen bestuursperiode (2018-2022) heeft het CDA o.a. onderstaande punten voor het voetlicht weten te krijgen.  

 

Wonen: veel vragen 
gesteld en suggesties 

aangedragen over 
wonen. Zowel voor 

starters als voor 
senioren waaronder de 

mismatch huur en 
koop. Met als klap op de 

vuurpijl de motie over 
het ophogen maximaal 
subsidiebedrag van de 

starterslening naar 
NHG-normen. 

 

Zorgen om de zorg 
hebben we meermaals 

stevig onder de 
aandacht gebracht. De 
visie op preventie heeft 
onze volle aandacht. De 

motie over het 
aanstellen van een  
ouderenadviseur 

unaniem aangenomen. 
En zetten we constant 

in op jeugdzorg en 
WMO. 

 

Groen en wegen: 
constante aandacht 

voor de staat van 
onderhoud van het 

groen en de wegen in 
onze gemeente. Motie 

over extra geld voor 
plattelandswegen 

aangenomen. 

 

Financieel inzicht: 
constant aangegeven 

dat structurele plannen 
ook structureel geld 

verdienen (bijvoorbeeld 
de dorpsbudgetten). En 

dankzij het CDA veel 
beter financieel inzicht 
in de komende tien jaar 
en welke investeringen 
mogelijk en betaalbaar 

zijn.  

 

Communicatie: veel 
aandacht voor heldere 

en tijdige 
communicatie naar 

inwoners en 
ondernemers. Ook 

aandacht voor 
laaggeletterdheid. 

Komt iedereen mee? 

 

Omgevingswet: veel 
nadruk gelegd op het 

belang van goede 
participatie 

Bewoners uit de 
Irenestraat in Borger 

hebben zelf het 
initiatief genomen voor 

een speeltuin. Dit is 
mede door een motie 
van het CDA gelukt.  

 

Onder de inwoners is 
door het CDA veel 

navraag gedaan over 
afvalinzameling. 

De resultaten hiervan 
zijn meegenomen door 

gemeente bij het 
nieuwe afvalbeleid. Ook 
is er meer voorlichting.   

 

Het overzicht hierboven is uiteraard niet volledig.  Ondanks dat het CDA Borger-Odoorn geen deel uitmaakte van het college (burgemeester en wethouders) is het toch gelukt om voor 
belangrijke punten aandacht te vragen.  Deze punten baseren we op onze kernwaarden: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit.*  
*Meer lezen over de kernwaarden van het CDA: https://www.cda.nl/standpunten/uitgangspunten    

TERUGBLIK 

https://www.cda.nl/standpunten/uitgangspunten
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❖ JEUGDZORG VERDIENT 

PRIORITEIT 
❖ MINDER KINDEREN IN 

ARMOEDE 
❖ AANDACHT VOOR 

MENSEN MET MINDER 
MOGELIJKHEDEN 

❖ TOEGANKELIJKE ZORG 
VOOR OUDEREN 

❖ NOABERSCHAP 
WAARDEREN 

❖ PREVENTIEVE 
ONDERSTEUNING EN 
GEZONDE LEEFSTIJL 

❖ SAMEN LEVEN,  
SAMEN DOEN 
 
 
 
 
 
 

GOEDE ZORG  
TELT 

SAMENLEVING 
TELT 

❖ RUIM BAAN VOOR 
HET WOONAANBOD 

❖ MEER 
BETROKKENHEID VAN 
INWONERS BIJ 
VERANDERING VAN 
EIGEN OMGEVING 

❖ MEER AANDACHT 
VOOR INITIATIEVEN 
VAN INWONERS DIE 
DE OMGEVING EN 
SAMENLEVING 
VERSTERKEN  

❖ GEMEENTE GOED 
BEREIKBAAR EN 
TOEGANKELIJK VOOR 
IEDEREEN ZOWEL 
DIGITAAL ALS FYSIEK 

❖ VITAAL 
VERENIGINGSLEVEN  

❖ EEN VEILIGE 
OMGEVING  

❖ INVESTEREN IN 
BIJZONDER EN GOED 
ONDERWIJS  

❖  
 
 

REGIONOMIE 
TELT 

❖ ÉÉN 
AANSPREEKPUNT 
VOOR 
ONDERNERMERS  

❖ STIMULEREN VAN 
VITALE AGRARISCHE 
SECTOR  

❖ TOERISME DAT PAST 
BIJ DE OMGEVING  

❖ EEN DUURZAAM-
HEIDSBELEID 
WAARBIJ GEMEENTE 
EN INWONERS MET 
ELKAAR IN 
VERBINDING STAAN  

❖ OPTIMAAL 
HERGEBRUIK VAN 
ONZE 
GRONDSTOFFEN  
 
 
 

 

DIENSTVER-
LENING TELT 

❖ DIENSTVERLENING 
DIE AANSLUIT OP 
DE 
VERWACHTINGEN   

❖ ALS JE WAT 
VRAAGT,  
KRIJG JE 
ANTWOORD  

❖ MAATREGELEN DIE 
VERTROUWEN 
GEVEN  
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Het CDA Borger-Odoorn zet in op 
samenwerking en het delen van 
verantwoordelijkheid, omdat we ervan 
overtuigd zijn dat dit meer perspectief 
en vertrouwen geeft dan ieder voor zich. 
Het CDA Borger-Odoorn kiest voor zorg, 
die voor iedereen bereikbaar is. Waar 
mogelijk met minder marktwerking, 
maar samenwerking als basis voor de 
zorg. Betaalbare zorg voor iedereen.  

+/-  26000 Inwoners 
+/-    3000    Mantelzorgers  
+/-  1680    WMO 
+/-    2400    Laaggeletterden 
+/-    663  Jongeren met   jeugdzorg  
8% van de kinderen leeft in armoede 
25% van de inwoners is 65 plusser 
 

 

 
De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn 
tol geëist bij mensen. Wij kiezen ervoor 
dat inwoners zoveel mogelijk hulp en 
ondersteuning krijgen om de gevolgen 
te verwerken en het leven weer op te 

pakken.  

 

 

 

De jeugdzorg verdient prioriteit. 
Jongeren moeten weten dat, naast de 
ouders of verzorgers, de gemeente er 
ook voor hen is. 

❖ Er is een duidelijk 
jongerensteunpunt waar ze terecht 
kunnen met hulpvragen. De 
jongerenwerkers en bijvoorbeeld  
talentcoaches sluiten aan bij grote 
verenigingen en scholen. Zo zijn ze 
goed benaderbaar voor jongeren. 

❖ Meer aandacht voor jongeren die 
naast hun opleiding of werk 
mantelzorg bieden. Dit vraagt van 
de gemeente een rol als verbinder,  

vooral nu scholen steeds minder tijd 
beschikbaar hebben. 

❖ Mogelijkheden 
scheppen voor 
inzet van 
praktijk-
ondersteuners 
voor de 
jeugdhulp bij 
alle huisartsen in onze gemeente.  

❖ Het recht voor kinderen met    
jeugdhulp om iemand uit hun eigen 
omgeving te betrekken bij 
belangrijke zorgbesluiten. Deze 
steunfiguur is geen professional, 
maar een bekende, zoals een 
familielid, de buurman of de trainer 
van de sportclub. De zelfgekozen 
mentor is er niet om delen van de 
professionele hulp over te nemen, 
maar om daadwerkelijk en 
gelijkwaardig mee te beslissen over 
wat goed is voor het kind, het gezin 
en de situatie.  

❖ Voor jongeren die zorg nodig 
hebben is er één contactpunt die 
ook de regie voert. 

GOEDE ZORG 
TELT 

Gemeente Borger-0doorn telt 

HET CDA BORGER-ODOORN KIEST 
VOOR: 
 
JEUGDZORG VERDIENT PRIORITEIT 
 

SAMENWERKING 
HUISARTSEN 
BELANGRIJK 

#aandachtvoorjongeren 
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❖ Vanzelfsprekende aandacht voor 
continuïteit van zorg voor jongeren 
die 18 worden. Samen met de 
jongere kijken naar een goed 
overgangspunt en andere vormen 
van zorg en financieringsbronnen. 
 

❖ Jongeren leiden veel aan 
depressieve en angstklachten. Er 
moet voor deze doelgroep 
voldoende kwalitatieve en tijdige 
jeugdhulp worden geboden.  
 

❖ Het CDA kiest voor een lokaal 
preventie-akkoord mentale 
gezondheid met aandacht voor de 
verschillende levensdomeinen van 
jongvolwassenen. Door 
laagdrempelige voorzieningen, het 
vergroten van kennis over mentale 
gezondheid in de klas en op de 
werkvloer en een veilige en 
vertrouwde plek om te wonen, 
bieden we jongvolwassenen met 
psychische kwetsbaarheden de 
mogelijkheid mee te kunnen blijven 
doen in de maatschappij. 
 

❖ Het CDA kiest voor een primaire 
preventieaanpak gericht op het 
creëren van positieve leefomgeving 
waarin jongeren gezond, veilig en 
kansrijk kunnen opgroeien. Het doel 
is om het middelengebruik onder 
jongeren tegen te gaan en het 
welbevinden te verbeteren. Naar het 
voorbeeld van het preventiemodel 
van IJsland.  

❖ Preventief voorkomen van schulden 
bij jongeren. Dit kan door een 
buddytraject waarbij jongeren 
tegen een tegenprestatie elkaar 
helpen en goede coaching voor 
jongeren en gezinnen.  

 

 

 

Meer aandacht voor armoede. Dit willen 
we bereiken door in de komende 
periode hulp te bieden aan kinderen die 
in armoede opgroeien. 

❖ CDA Borger-Odoorn kiest voor meer 
kansengelijkheid. Bijvoorbeeld door 

ondersteuning voor kinderen van 
ouders met een laag inkomen. 

❖ Meer bekendheid en betere 
toegankelijkheid voor de 
regelingen voor armoede en 
eenzaamheid. 

❖ Het preventief bereiken van 
risicogroepen om schulden in de 
toekomst te voorkomen. Start samen 
met partners vroegtijdig en effectief 
schuldhulpverleningstrajecten.  

❖ Voorkomen van uithuiszetting 
vanwege schulden, zeker wanneer 
het om gezinnen met kinderen gaat. 
Dakloosheid heeft ernstige sociale 
en psychische effecten voor de 
betrokkenen en vergroot de 
problemen en kosten voor de 
betrokkenen en de samenleving.  

❖ Meer aandacht voor verborgen 
thuisloosheid. Als jongeren het huis 
waar ze slapen niet als thuis ervaren 
en er geen ruimte is om je privacy te 
bewaken of sociale relaties uit te 
bouwen moet er hulp geboden 
worden. 

❖ Ervaringsdeskundigen die een 
goede rol kunnen vervullen bij de 
ondersteuning van jonge moeders. 

HET CDA BORGER-ODOORN KIEST 
VOOR: 
 
MINDER KINDEREN IN ARMOEDE 
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❖ Stimuleer programma’s waarbij 
jongeren vroegtijdig voorlichting 
krijgen over omgaan met geld. 
Bijvoorbeeld in lessen op scholen.  

 

 

 

❖ Iedereen moet kunnen meedoen in 
onze samenleving. Voor mensen met 
minder mogelijkheden zoekt de 
gemeente samen met de omgeving 
naar oplossingen die kunnen 
bijdragen aan het welzijn van onze 
inwoners. 
 

❖ We nemen deel aan lokale allianties 
die mensen kunnen bereiken die in 
het dagelijks leven moeite hebben 
met lezen, schrijven en digitale 
vaardigheden en hen (te) verwijzen 
naar het leeraanbod of hulp bij 
papierwerk. 

 
❖ De laaggeletterdheid is nog steeds 

veel te hoog. Het zet mensen op 
achterstand in de samenleving. Wij 
kiezen ervoor dit probleem aan te 
pakken door de communicatie aan 

te passen en taalcoaches in te 
zetten.  

 

 

 

Borger-Odoorn is een typische 
plattelandsgemeente met relatief veel 
ouderen. In de komende decennia 
krijgen we te maken met een forse 
vergrijzing. Wij kiezen voor aandacht en 
zorg voor onze ouderen.  Van goede 
kwaliteit, passend, betaalbaar en 
beschikbaar.  

❖ Goede zorg 
betekent 
ook 
preventie. 
Versterken 
van de 
kracht van 
senioren 
zelf. De ouderenadviseur heeft 
hierbij een belangrijke signalerende 
rol. 
 

❖ We willen een gemeente die zich 
inzet om de eenzaamheid onder 
onze inwoners, met name ook bij 

ouderen, zoveel mogelijk tegen te 
gaan. Aandacht voor zingeving 
speelt hierbij een belangrijke rol. 
 

❖ CDA Borger-Odoorn kiest voor 
ondersteuning en stimulering van 
projecten die generaties en culturen 
met elkaar verbindt.  
 

❖ Vervoersmogelijkheden voor 
senioren en mensen met een 
beperking moeten binnen de 
gemeente op orde zijn. Breng de 
bestaande mogelijkheden meer 
onder de aandacht zoals 
bijvoorbeeld de hub-taxi en 
maatschappelijke initiatieven zoals 
de Plusbus.  
 
❖ CDA Borger-Odoorn stimuleert 
experimenten voor een gevarieerd 
aanbod van nieuwe vormen van 
wonen en zorg. Ook als dat tijdelijke 
of flexibele projecten zijn. Ook kiezen 
we voor een ruimere woonvisie en 
snellere behandeling van aanvragen 
voor mantelzorgwoningen en 
familiehuizen.  

 
❖ Voor mensen in de laatste levensfase 

moet er goede zorg en 
ondersteuning zijn met aandacht 
voor zingevings-vragen.  Zoals 

AANDACHT VOOR MENSEN MET 
MINDER MOGELIJKHEDEN 
 

TOEGANKELIJKE ZORG VOOR 
OUDEREN 
 

 

DEMENTIE TREFT 
STEEDS MEER 
OUDEREN 
#dementievriendelijkegemeente  
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bijvoorbeeld zinvolle dagbesteding 
voor mensen die daar behoefte 
aanhebben. De toegang tot een 
hospice moet in de nabije omgeving 
mogelijk zijn.  

 
❖ De ouderadviseur speelt een 

belangrijke rol als het gaat om 
voorlichting, signaleren en 
ouderenvraagstukken over 
bijvoorbeeld wonen en zorg. 

 
❖ Ouderen die zorg nodig hebben en 

ook andere zorgbehoevenden 
krijgen te maken met veel 
regelingen en bureaucratie. Het 
CDA Borger-Odoorn vraagt 
aandacht voor minder ingewikkelde 
regelgeving, zodat de zorg haar 
taken kan uitoefenen en inwoners 
weten waar ze terecht kunnen.  

 
  

 

 

 

Noaberschap, het omzien naar elkaar, 
wordt gestimuleerd vanuit de 
gemeente. 

❖ Wanneer dit ten gunste is van de 
leefbaarheid van onze dorpen zal de 
gemeente haar invloed uitoefenen 
om de bereikbaarheid van 
voorzieningen zoals een huisarts, 
supermarkt, pinautomaat, 
basisschool of openbare bibliotheek 
in de buurt te behouden.  
 

❖ Een dorpshuis en andere 
ontmoetingsplekken (bv. 
voetbalkantine), waar buurtgenoten 
elkaar kunnen ontmoeten en leren 
kennen, zijn onmisbaar. Dit kunnen 
ook plekken zijn waar huisartsen en 
andere zorgverleners dicht bij de 
mensen kunnen werken. Van de 
gemeente verwachten we goede 
contacten en ondersteuning met en 
voor deze partijen. 

 
❖ Initiatieven, zoals 

bijvoorbeeld de 
dorpscoöperatie in 
Westdorp, waarbij 
inwoners en 
mensen met een 
afstand tot de 
arbeidsmarkt elkaar ondersteunen, 
moeten door de gemeente worden 
gefaciliteerd. 

 

❖ CDA Borger-Odoorn kiest voor een 
contactpunt of centraal 
telefoonnummer waar 
buurtbewoners gemakkelijk terecht 
kunnen als zij zich zorgen maken 
over een buurtgenoot. 

 
❖ Dorpsbudgetten bevorderen 

zelfinitiatief en participatie. De 
gemeente kan vanuit haar rol 
meedenken over zinvolle 
bestedingen.  

 
❖ De gemeente ondersteunt 

(bestaande) initiatieven die 
generaties aan elkaar verbinden via 
een (lokaal) hulpmeldpunt zoals 
bijvoorbeeld Wehelpen.nl en het 
Rode Kruis. 

 
❖ Buurtverenigingen spelen 
vaak een belangrijke rol in de 
wijk. De gemeente kan 
faciliteren en de weg wijzen bij 
initiatieven of activiteiten om de 
buurtkracht in de wijk te 
bevorderen.  
 

❖ Buddy’s kunnen nieuwkomers of 
nieuwe medelanders stimuleren en 
wegwijs maken in de nieuwe buurt 
om zo sneller te integreren. 

 

NOABERSCHAP WAARDEREN 
 

 

BLIJ MET 
INITIATIEVEN ZOALS 
DORPSCOÖPERATIES 
#aandachtvoordesamenleving 
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We zetten in op preventie en gezond 
leven waarbij de gemeente, het 
zorgkantoor, 
zorgverleners, 
zorgverzekeraars en 
zorgorganisaties 
samenwerken.  

❖ Sportverenigingen 
en 
buurtsportcoaches worden 
betrokken bij het preventiebeleid.  

❖ Sport zorgt ervoor dat mensen 
bewegen, maar het verbindt mensen 
ook. We versterken als gemeente 
verenigingen bijvoorbeeld met het 
sportakkoord en de inzet van 
sportcoaches.. 

❖ CDA Borger-Odoorn wil meer 
voorzieningen voor sport en 
beweging in de openbare ruimte die 
geschikt zijn voor jong en oud. 
Hiermee moet bewegingsarmoede 
worden voorkomen. Hierbij kan ook 

gedacht worden aan een combinatie 
van sport- en speelvoorzieningen. 

❖ We kiezen voor sportmogelijkheden 
voor ieder kind. In onze ogen zou 
ieder kind de mogelijkheid moeten 
krijgen om bijvoorbeeld een 
zwemdiploma te kunnen halen. 
Sportcoaches zetten hierop in.   

❖ We kiezen voor het onderhouden en 
verduurzamen van 
sportaccommodaties. Deze 
accommodaties moeten goed 
bereikbaar zijn en veilig. Achterstallig 
onderhoud moet worden 
weggewerkt.  

❖ Sportaccommodaties worden 
multifunctioneel ingezet voor de 
buurt. 

❖ CDA wil vroegtijdig inzetten op 
preventieprogramma’s tegen roken, 
drank- en drugsgebruik. 

❖ Er is aandacht voor sportclubs met 
specifieke problematiek. 
Verenigingen hebben steeds vaker 
te maken met ingewikkelde 
regelgeving, tekort aan vrijwilligers 
en leden. Sportcoaches, Sport 

Drenthe en andere partners zoeken 
samen naar oplossingen voor een 
duurzame toekomst. 

 

 
 
Participatie, samen zorgdragen voor de 
samenleving, krijgt een steeds 
belangrijkere rol in het leven van alle 
inwoners.  

❖ In de nieuwe wet inburgering 
krijgen gemeenten een belangrijke 
rol. Nieuwkomers moeten snel mee 
kunnen doen in de samenleving. We 
streven ernaar dat iedereen een 
(passende) baan heeft of een 
opleiding volgt.  
 

❖ Statushouders en oudkomers 
hebben vaak een grotere afstand tot 
de arbeidsmarkt. We willen dat 
wanneer de ene partner werk vindt, 
de begeleidingstrajecten van de 
andere partner kunnen doorgaan. 

 
❖ In onze gemeente mag iedereen 

zichzelf zijn. 

PREVENTIEVE ONDERSTEUNING 
EN GEZONDE LEEFSTIJL 
 

SAMEN LEVEN, SAMEN DOEN 

 

IEDEREEN KAN 
IETS, 
WAT EEN 
ANDER NIET 
KAN   

#hetrendementvan
mensenverhogen 
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❖ Een veilige omgeving op school, bij 

de vereniging en de wijk is 
belangrijk. We stimuleren projecten 
waarbij inwoners elkaar kunnen 
helpen zoals lessen voor 
levensreddende handelingen en een 
buurtWhatsAppgroep.  

 
❖ De zorgtaken zijn belegd bij 

verschillende instanties. Veel 
inwoners zien door de bomen het 
bos niet meer. Om de route voor 
zorgvragen van onze inwoners te 
vereenvoudigen is een wegwijzer 
een handig hulpmiddel. Om deze 
toegankelijk te houden voor 
iedereen wordt deze op 
verschillende manieren aangeboden: 
online kanalen - papier – telefoon -
spreekuur in dorpshuizen. 

  

Ankie Huijing-van Tongeren        Margreet Wegman-Post                           Peter Krans 

Ruud Boven              Tamara Kuipers 

Onze eerste 5 kandidaten, een mix van  
ervaren & fris, maar vooral een enthousiast team. 



12 
 

 

Iedereen doet mee! De menselijke maat 
staat centraal en WIJ is belangrijker dan 
ik. Een sterke samenleving zien we als 
een gemeente waar het geschikt wonen 
is voor iedereen, waar de openbare 
ruimte veilig, aantrekkelijk en 
uitnodigend is en waar voorzieningen 
beschikbaar en toegankelijk zijn.  
Voor levendigheid en saamhorigheid zijn 
verenigingen en vrijwilligers essentieel. 
Waardering en ondersteuning voor hen 
die zich belangeloos inzetten is nodig. 

 
25  dorpen  
27.789 ha  oppervlakte 
60  jongeren op de wachtlijst  
voor een woning 
>3,5  jaar wachtlijst voor huurwoning   
707 km wegen, fiets- en voetpaden 
 

 

 

954 ha groen 
3331 ha bos & openbaar natuurterrein     
2552 huizen met zonnepanelen  
3,4% werkloosheid 

 

 

  
 

❖ Wij kiezen voor extra aandacht voor 
de lastige positie van starters, 
senioren, mensen met een kleine 
portemonnee en eenpersoons- 
huishoudens bij het vinden van een 
geschikte huur- of koopwoning. 
Daarom meer concrete oplossingen 
voor het woonaanbod voor starters, 
doorstromers en senioren.  
 

❖ In gesprekken met de 
woningcorporaties en centrale 
overheden zijn het verkorten van de 
wachtlijsten voor een huurwoning 
topprioriteit. Inzet op het bevorderen 
van doorstroom en op een 

gelijkwaardig aanbod in plaats van 
verminderen. 
 

❖ Jongeren moeten de kans krijgen 
om in onze gemeente te blijven 
wonen. Bij bouwontwikkelingen 
vragen we daarom ook concrete en 
creatieve oplossingen voor 
betaalbare woningen voor deze 
doelgroep..  
 

❖ Meer perspectief voor mensen met 
een acute woonvraag. Het bouwen 
van tijdelijke woningen (flexwonen) 
is een effectief middel in de strijd  
tegen woningnood dat snel kan 
worden toegepast. 
 

❖ We verwachten een flexibele 
houding van de gemeente als het 
gaat om bijzondere woonvragen. 
Binnen onze gemeente dienen we te 
anticiperen op initiatieven als ’Tiny 
houses’ of andere vormen van 
‘samen’ wonen.   
 

❖ De combinatie van wonen en zorg 
voor een kind of familielid in de 
directe woonomgeving vindt het 
CDA vanzelfsprekend. Hiervoor kan 
de gemeente vergunningen voor 

SAMENLEVING 
TELT 

RUIM BAAN VOOR HET  
WOONAANBOD 

Gemeente Borger-0doorn telt 
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flexibele bouwconcepten met een 
bepaalde duur afgeven.   

 
❖ Het CDA wil ook voor kleine dorpen 

de mogelijkheid houden om binnen 
de kern te bouwen en jongeren de 
kans te geven te kunnen blijven 
wonen. Bij voorkeur voor in 
levensloopbestendige woningen.  

 
 
 
 
  

❖ Samen met woningcorporaties en 
wijkcoördinatoren inzetten op 
buurtbemiddeling. Afgelopen jaren 
steeg het aantal buurtruzies en met 
het vele thuiswerken door corona-
maatregelen ontstaan soms 

ergernissen tussen buren. 
Buurtbemiddeling voorkomt 
escalatie en de gang naar de rechter.  
 

❖ Wij vinden het vanzelfsprekend dat 
bewoners in de voorbereidingsfase 
worden betrokken bij 
bouwinitiatieven en grote 
veranderingen in hun woonbuurt. 
Dat kan door goede voorlichting en 
dialoog. Maar ook andere vormen 
zijn mogelijk. Dit is ook een 
belangrijk onderdeel van de nieuwe 
omgevingswet. De gemeente is dit 
vanuit participatie ook verplicht. 
 

❖ De gemeente bewaakt de projecten 
en zorgt ervoor dat, waar mogelijk, 
projecten in dezelfde omgeving 
tegelijk worden opgepakt. Dat 
voorkomt dat er steeds opnieuw 
hinder ontstaat.  
 

❖ Wij vinden dorpsbudgetten een 
goed initiatief. 
Dorpsgemeenschappen krijgen 
hierdoor zeggenschap over de 
keuze en uitvoering van lokale 
projecten. De belangen-
verenigingen/stichtingen in de 
dorpen moet meerjarige plannen 
kunnen maken. Daarom vinden we 
dat de middelen structureel 

beschikbaar moeten worden 
gesteld. 

 

 
 
 
 

 
❖ Wij kiezen ervoor bewoners meer 

inbreng te geven over het groen in 
hun straat of wijk. Het is belangrijk 
dat de gemeente over het niveau 
van groenonderhoud 
communiceert met omwonenden. 
Willen mensen hoogwaardig groen 
in hun buurt dan kunnen zij daar zelf 
ook aan bijdragen. 

❖ De gemeente dient erop toe te zien 
dat de openbare ruimte niet vervuilt 
en verloedert, maar dat er wordt 
gewerkt aan schone en veilige 
dorpen. Het kwaliteitsniveau in de 
bebouwde kom van het groen 
vraagt een ander onderhoudsniveau 
dan erbuiten.  
 

❖ De gemeente ondersteunt 
collectieve oplossingen die 

MEER BETROKKENHEID VAN 
INWONERS BIJ VERANDERING VAN 
EIGEN OMGEVING 

MEER AANDACHT VOOR INITIATIEVEN 
VAN INWONERS DIE DE OMGEVING 
EN SAMENLEVING VERSTERKEN  

 

 

Een eigen huis, 
een plek onder de zon 

#ruimbaanvoorhetwoonaanbod 
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inwoners samen bedenken om beter 
voor elkaar te kunnen zorgen. Dat 
kunnen kleine initiatieven zijn zoals 
het plaatsen van een 
ontmoetingsbankje, maar ook 
initiatieven waarbij in 
georganiseerde vorm informele 
zorgvragen kunnen worden 
opgelost. De creativiteit van onze 
inwoners en de buurtkracht geven 
een buurt eigenaarschap. 
 

 
 

❖ We kiezen voor toegankelijke 
openbare ruimten en gebouwen. 
Met elkaar, inwoners en gemeente, 
signaleren we hindernissen, zodat 
we deze kunnen verhelpen.   

 
❖ Goede bereikbaarheid stelt mensen 

in staat om mee te doen in de 
samenleving en draagt bij aan 
verbetering van de leefomgeving. 
 

❖ We kiezen voor de realisering van 
fietssnelwegen. In combinatie met 
de opkomst van de elektrische fiets 
nodigen snelle (school) routes uit 

vaker op de fiets te stappen en om 
langere afstanden af te leggen. Dit 
vermindert tegelijkertijd de druk op 
wegen en het milieu.  
 

❖ Een goed en aantrekkelijk OV  
vermindert de afhankelijkheid van 
de auto. Dit moet samengaan met 
maatwerkoplossingen voor het voor- 
en natransport. Wij willen meer 
bekendheid over 
vervoersmogelijkheden met de Taxi-
hub. Ook nieuwe combinaties in het 
vervoer bieden mogelijkheden zoals 
bijvoorbeeld gebruik van autodelen.  

Op deze wijze kunnen we ook 
elektrisch rijden stimuleren.  
 

❖ Voor elektrisch rijden zijn voldoende 
laadpalen nodig. Er is meer 
onderzoek nodig hoe we lokaal 
opgewekte energie kunnen 
benutten voor wagenparken. 
   

❖ Voor mensen met een beperking 
moet het openbaar vervoer 
toegankelijk en bereikbaar zijn. Waar 
nodig dient de inrichting van een 
locatie worden aangepast. 
 

❖ Voor het uitvoeren van het nieuwe 
Gemeentelijke Verkeer en Vervoer 
Plan dienen voldoende middelen te 

worden vrijgemaakt. De veiligheid 
van onze inwoners verdient daarbij 
de prioriteit. Waar mogelijk worden 
projecten aan dezelfde straat tegelijk 
opgepakt. Dit is duurzamer en geeft 
minder overlast. 
  

❖ Bij de aanpak van wegen zoals de 
N34, leggen we de focus op 
veiligheid.  
 

❖ Een Oost-West verbinding ziet het 
CDA  niet als de eerste oplossing. 
Waar nodig zoeken we de 
samenwerking met de provincie om 
de Mondenweg op te waarderen en 
daarmee andere verkeersstromen te 
creëren. 

 

 
 
Verenigingen met al hun vrijwilligers 
zijn het cement van de samenleving. 
Hier leert jong en oud om samen te 
werken, om te gaan met 
teleurstellingen, en 
verantwoordelijkheid te nemen.  
 

VITAAL VERENIGINGSLEVEN  

GOED BEREIKBAAR EN 
TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN  
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❖ Wij verwachten een faciliterende rol 
van de gemeente in de 
samenwerking van verenigingen en 
onderwijsinstellingen om tot een 
gevarieerd cultuuraanbod te komen 
voor jong en oud.  
 

❖ De gevolgen van corona voor de 
cultuursector zijn groot. Het CDA 
kiest ervoor lokale kunst- en cultuur 
gezelschappen zo snel mogelijk op 
verantwoorde wijze weer hun gang 
te laten gaan. Naast de door hen 
verzorgde lessen, repetities en 
bijeenkomsten dragen deze 
activiteiten ook bij aan het 
gemeenschapsgevoel en het 
verminderen van eenzaamheid.  
 

❖ Er zijn tal van fondsen en subsidies 
naast de reguliere gemeentelijke 
middelen, maar deze worden in de 
ene gemeente veel slimmer en vaker 
gebruikt dan de andere. Het CDA 
kiest voor het faciliteren van een 
subsidie-coördinator. Zo wil het 
CDA ervoor zorgen dat de juiste 
verbindingen gelegd worden en 
voorzien wordt in voorlichting om 
fondsen en subsidies aan te vragen. 
 

❖ Vrijwilligers vormen een onmisbare 
schakel in de leefbaarheid. De 

gemeente kan veel doen om het 
vrijwilligerswerk leuker en vooral ook 
makkelijker te maken. Dit door 
bijvoorbeeld de regels voor 
onkostenvergoedingen te 
versoepelen, de administratieve 
lasten te verminderen en trage 
procedures te voorkomen. Voor de 
vrijwilligersorganisaties is het 
duidelijk wie het aanspreekpunt is 
binnen onze gemeente.  

 
 

 
 
 
❖ Wij kiezen voor duidelijke 

bewegwijzering, zodat inwoners en 
toeristen, veilig kunnen oversteken 
en onze kinderen veilig naar school 
kunnen fietsen. 

❖ De tendens van langer thuis wonen 
vraagt dat we scherp moeten letten 
op veiligheid van senioren. Hoe 
inbraak- en brandveilig zijn de 
woningen? De ouderenadviseur kan 
hierover voorlichting geven. 
 

 

 

 

❖ Onderwijsvrijheid verdient het om 
beschermd te worden. De kwaliteit 
van het onderwijs moet goed zijn. In 
onze gemeente is er ruimte voor 
bijzonder onderwijs (bijvoorbeeld 
onderwijs vanuit christelijke 
waarden). 
 

❖ Onderwijshuisvesting moet voldoen 
aan de eisen van de tijd. We vragen 
aandacht voor achterstallig 
onderhoud en klimaatbeheersing 
(ventilatie).  

  

EEN VEILIGE OMGEVING  

INVESTEREN IN BIJZONDER EN GOED 
ONDERWIJS  
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Wij maken serieus werk van een eerlijke 
en een duurzame economie. Een 
economie met ruimte voor lokaal 
ondernemerschap. Het is meer dan 
terecht dat de gemeente met lokale 
ondernemers gezamenlijk optrekt in de 
uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid, werkgelegenheid en 
scholing. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en sociaal 
ondernemerschap stimuleren we. 

De verduurzamingsopgave is voor 
gemeenten een uitdaging op zowel 
fysiek als sociaal vlak. Het CDA wil de 
verduurzamingsopgave betaalbaar en 
behapbaar voor de inwoners uitvoeren. 

2405 bedrijven 
1253 zzp-ers  
320 agrarische bedrijven  
> 1,11 miljoen toeristische   
overnachtingen per jaar  
950 banen (11,1%) in toerisme 

510 kg huishoudelijk afval per inwoner 
10271 KW opgewekte groene energie  
 

 

 

❖ Voor (potentiële) ondernemers is er 
één aanspreekpunt dat 
verantwoordelijk is voor het traject 
van vergunningsaanvragen, maar 
ook voor nieuwe initiatieven en 
ondernemers-vraagstukken. Een 
ondernemer hoeft dus niet meer te 
'zoeken' naar de juiste ambtenaar bij 
het juiste loket.  
Dit aanspreekpunt kan ook 
gevestigd zijn in een 
bedrijfsverzamelgebouw in plaats 
van in het gemeentehuis. 
 

❖ Betalingen aan ondernemers doet 
de gemeente binnen dertig dagen, 
dat is de norm. 
 

❖ In het kader van het 
toekomstbestendig maken van de 
economie is flexibiliteit belangrijk. De 
ondernemer moet meer ruimte 

krijgen om te ondernemen. Dat kan 
door het schrappen, aanpassen of 
flexibiliseren van regels en meer 
ruimte voor experimenten in het op 
te stellen omgevingsplan. 
 
❖ In het lokaal inkoopbeleid willen 
we stimuleren dat voldoende kans 
wordt gegeven aan lokale 
ondernemers. Voor bijvoorbeeld het 
groenonderhoud aan lokale 
hoveniers en onderhoud wagenpark 
aan lokale garages. 
D  

❖ Werken geeft mensen 
levensvreugde. Daarom zetten wij 
maximaal in op het voorkomen van 
werkloosheid. Mensen die in de 
bijstand zitten, helpen we waar 
mogelijk met ervaringsplaatsen die 
gericht zijn op het doorstromen naar 
een volwaardige baan.  
 

❖ Werkervaringsplaatsen creëren we 
bij voorkeur in de eigen regio door 
goede samenwerking met 
ondernemers.  
 

❖ We stimuleren dat mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt de kans 
krijgen werkzaamheden te doen wat 
bij hun past. Waar mogelijk dicht bij 

REGIONOMIE 
TELT 

ÉÉN AANSPREEKPUNT VOOR 
ONDERNEMERS  

Gemeente Borger-0doorn telt 
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huis. Dorpscoöperaties kunnen hier 
een rol spelen.  

 
❖ Vrijwilligers en mantelzorgers, die 

structureel meerdere dagen per 
week vrijwilligerswerk doen of 
mantelzorger zijn, kunnen mogelijk 
een vrijstelling krijgen van de 
sollicitatieplicht.  
 

❖ Om te voorkomen dat jongeren 
vroegtijdig uitvallen in het onderwijs 
of het arbeidsproces vragen we meer 
aandacht voor (loopbaan)- 
begeleiding van jongeren. In het 
onderwijs meer aansluiting bij 
toekomst-mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt.   
ONDERNEMERS   

❖ Bedrijven kiezen om uitéénlopende 
reden steeds vaker voor een plek 
buiten het centrum. Door actieve 
gesprekken met ondernemers kan 
hierop worden geanticipeerd met:  

➢ bedrijventerreinen die 
toekomstbestendig zijn 

➢ ruimte voor startende 
ondernemers zodat ze van elkaar 
kunnen leren 

➢ invulling van vrijkomend 
vastgoed in de 
centrumomgeving 

➢ samenstelling van een 
meerjarenvisie.  

 
❖ Bedrijventerreinen zijn het 

visitekaartje van onze ondernemers. 
We verwachten hiervoor een hoger 
onderhoudsniveau van openbare 
gronden.  
 

❖ Voor toekomstbestendige bedrijven 
is innovatie nodig. Een 
ondernemersfonds voor innovatieve 
projecten kan hierbij helpen.  
 

❖ Winst maken is niet langer het enige 
wat telt bij veel bedrijven. Steeds 
meer bedrijven doen ook iets terug 
voor de samenleving en de 
omgeving. Het CDA vindt dat we 
deze sociale bedrijven moeten 
stimuleren. 

 
 

 
 

 
 

 
❖ De agrarische sector is 

beeldbepalend voor onze gemeente. 
Het CDA ziet dat innovatie en 
duurzaamheid een belangrijke en 
noodzakelijke ontwikkeling is voor 
de agrarische bedrijfsvoering. Wij 
staan voor een goed 
toekomstperspectief voor de 
agrarische sector. Dit doen we door 
de samenwerking tussen de 
betrokken partijen als ondernemers, 
belangenverenigingen en overheden 
stevig te verbeteren. 
 

❖ Wij willen kortere ketens van het 
land naar het bord stimuleren. Wat 
je van dichtbij haalt is verser, 
lekkerder en vaak minder belastend 
voor het milieu. Daarom zien wij 
graag dat de gemeente initiatieven 
van lokale samenwerking tussen 
boeren, winkeliers en consumenten 
ondersteunt.  

:  
 
TOERISME DAT PAST BIJ ONZE 

STIMULEREN VAN VITALE 
AGRARISCHE SECTOR   

Dorpscoöperatie Westdorp 
vervult een maatschappelijke rol  

#zorgvoorelkaar 



18 
 

OMGEVING 
 
 

❖ Innovatieve ideeën die het toerisme 
stimuleren in de Veenkoloniën 
ondersteunen wij.  
 

❖ Meer toerisme hoeft geen 
probleem te zijn, maar 
massatoerisme willen we 
voorkomen. De vraag 
moet passen bij het 
aanbod wat we als 
gemeente kunnen bieden. 
We houden daarbij 
rekening met hetgeen we 
zijn als gemeente; een 
gemeenschap met 
aandacht voor rust en ruimte en zorg 
voor de natuur. Dat past bij de 
kenmerken van ons als CittaSlow 
gemeente. 

 
❖ We vragen aandacht voor de 

infrastructuur rondom grote 
vakantieparken met name in de 
kleinere dorpen. De aanrijwegen en 
parkeervoorzieningen moeten zo 
ingericht worden dat de veiligheid, 

rust en de natuur voor onze 
inwoners behouden blijven.  

 
❖ Openbare of toegankelijke toiletten 

in de grote dorpskernen. 
 

❖ Toeristenbelasting willen we 
gebruiken voor activiteiten waar de 
toeristensector profijt kan hebben. 

Zoals de aanleg en 
onderhoud van 
wandel/fietspaden en een 
toeristische platforms met 
informatie voor onze 
toeristen.  
❖  
Pluktuinen zijn een groot 
succes. Mensen komen 
dichter bij de natuur en zijn 
zich meer bewust van onze 
aarde. Ook hierin hebben de 

agrariërs een belangrijke positie. 
 

❖ Borger-Odoorn kent een uitgebreid 
aanbod aan toeristische 
activiteiten. De gemeente zorgt, 
samen met de verschillende 
toeristische platforms, dat deze 
(online) goed vindbaar en bereikbaar 
zijn voor inwoners, ondernemers en 
onze gasten 

 

 

 

De energietransitie is geen recht pad 
naar een vooraf gesteld einddoel. Met 
het bieden van lokale 
participatiemogelijkheden wil het CDA 
ruimte bieden aan inwoners en 
bedrijven om bij te dragen aan 
maatschappelijke doelen. Deze route is 
van belang voor het draagvlak voor het 
energie- en duurzaamheidsbeleid.  
 

❖ In 2050 moeten de woningen in de 
gemeente van het gas af. Dit is een 
hele opgave. Voordat tot uitvoering 
wordt overgegaan wil het CDA dat 
zorgvuldige afwegingen worden 
gemaakt voor onze inwoners. Zo 
moet bekend zijn welke (regionale) 
warmtebronnen ingezet worden, op 
welke plekken en tegen welke prijs. 
Inwoners betrekken we op tijd bij de 
plannen.   

TOERISME DAT PAST BIJ DE 
OMGEVING  

 

Ees telt 350 
inwoners, Land 
van Bartje 2400 
per week 

#aandacht voor rust, 
ruimte en natuur 

EEN DUURZAAMHEIDSBELEID 
WAARBIJ GEMEENTE EN INWONERS 
MET ELKAAR IN VERBINDING STAAN  
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❖ We leggen bij de energietransitie de 
focus eerst op isolatie.  
 

❖ Het CDA wil proeftuinen stimuleren 
om ondernemers, woningcorporaties 
en initiatieven uit de samenleving te 
laten experimenteren met duurzame 
projecten zoals energiepositief 
bouwen, energie- en 
warmteopwekprojecten.  

 

❖ Het CDA wil 
energiearmoede 
tegengaan. We 
zorgen ervoor dat 
extra uitgaven door 
maatregelen voor 
energiebesparing en 
isolatie van de 
woning voor 
inwoners betaalbaar      
blijven. Het CDA maakt zich er in de 
komende collegeperiode hard voor 
dat koopwoningen kunnen worden 
geïsoleerd met een (sociaal) krediet 
voor lagere en middeninkomens, 
waarmee de financiële besparing 
wordt ingezet voor 
‘energiemaatregelen’  
 

❖ Het CDA wil ‘groepen’ inwoners, 
organisaties en bedrijven die uit 
zichzelf met goede voorstellen 

komen voor de 
verduurzamingsopgave stimuleren. 
Daarbij willen we vooral inzetten op 
projecten en processen die op dit 
moment en zonder al te veel 
weerstand en risico te realiseren zijn.   
 

❖ Kleinschalige lokale energie-
coöperaties vervullen een 
belangrijke plek in de verduur-

zamingsopgave. Het ontbreken 
van startkapitaal is een knelpunt. 
We helpen, waar mogelijk, lokale 
energiecoöperaties in de startfase 
door garanties en of (voor)finan-
ciering te verstrekken. 
 
❖ Ter ondersteuning van 
onze inwoners bij de stappen om 
de eigen woning te 
verduurzamen blijven we 
inzetten op de 

duurzaamheidsleningen. Ook de 
mogelijkheden voor de blijvers-
lening, om langer in de eigen 
omgeving te kunnen blijven wonen, 
stimuleren wij. 

❖ Zonnecollectoren gaan bij voorkeur 
op het dak. Voor energie-initiatieven 
geldt dat er sprake is van lokaal 
eigenaarschap en goede 
inpasbaarheid in het landschap. We 

vinden het essentieel dat er lokaal 
voldoende draagvlak is, voordat 
plannen worden uitgevoerd.  
 

❖ Voor zonneweides en andere 
grootschalige initiatieven moet voor 
de vergunningverlening duidelijk 
zijn dat er voldoende ruimte is om te 
kunnen leveren aan het net. De 
beleidsvisie Zonneoogst geeft de 
kaders aan in onze gemeente voor 
de maximale capaciteit van 
zonneparken.  

❖ Voor transport en opslag van energie  
zetten we meer in op lokale opslag 
en energiedragers zoals waterstof. 
Hiervoor zijn nieuwe inzichten en 
innovaties nodig.   
 

❖ Ons afval bestaat uit grondstoffen. 
We streven ernaar deze grondstoffen 
volledig te hergebruiken. Wij leggen 
de focus op vermindering van 
grondstofgebruik met als 
uiteindelijk doel een 100% circulaire 
economie. Dat gaat niet van 
vandaag op morgen. Het is 

OPTIMAAL HERGEBRUIK VAN ONZE 
GRONDSTOFFEN  

 

Proeftuinen 
zoals in Valthe 
geven inzicht in 
de innovaties en 
ervaringen  

#aardgasvrijewijken 



20 
 

belangrijk dat we in de komende 
jaren daarin stappen blijven zetten.  

 
❖ Om inwoners bewust te maken van 

het nut en de noodzaak van 
afvalscheiding staat voor het CDA 
een goede voorlichting over het hoe 
en waarom we onze grondstoffen 
vooraf scheiden centraal.  
 

❖ Wij kiezen voor een innovatief 
afvalbeleid, waarin hergebruik van 
materialen als glas, papier, plastics, 
groen, elektrische apparaten en 
textiel voorop staat. Bij de keuze van 
welke manier van inzamelen gaan 
we voor de oplossing die zorgt voor 
een beter maar betaalbaar resultaat, 
ook al vraagt dat soms om een extra 
inspanning.  
 

❖ We kiezen voor bereikbare  
afvalbrengpunten die het afvoeren 
van ‘reststromen’ en/of ‘grotere 
hoeveelheden’ bevorderen.  

 
❖ Het verwerken van restafval kost 

aanzienlijk meer dan herbruikbare 
grondstoffen als plastic en groene 
grondstoffen. Het CDA is er 
voorstander van dat hiervoor ook 
extra kosten in rekening worden 
gebracht. Met deze extra opbrengst 

kunnen de betere alternatieven 
goedkoper of gratis blijven. 
 

❖ In het restafval wordt nog veel papier 
aangetroffen. Uit onderzoek blijkt 
dat met een extra container voor 
papier, de hoeveelheid papier bij het 
restafval vermindert. In onze 
gemeente halen vrijwilligers-
organisaties het oud-papier op. 
Containers zijn voor hen een ‘te 
zware’ belasting. Ons idee is samen 
met de vrijwilligersorganisaties een 
dialoog te voeren over hoe we met 
elkaar papier uit restafval kunnen 
terugbrengen. 
 

❖ We streven naar een circulaire 
economie. Goede voorlichting, 
dialoog en uitwisselen van 
initiatieven tussen betrokken 
partijen zoals inwoners, 
ondernemers en de gemeente kan 
daarbij helpen.   
 

❖ De ruil- en deeleconomie groeit, co-
financiering en crowdfunding 
nemen toe. De gemeente steunt 
deze initiatieven door ze onder de 
aandacht te brengen van de 
inwoners. 

 

❖ Bosonderhoud moet veilig 
gebeuren, tegelijk ook op een 
verantwoordelijke manier waarbij de 
schade aan bomen beperkt blijft. De 
organisatie die onderhoud uitvoert 
kan zijn keuze altijd uitleggen. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

Het  
afvalbrengpunt 
kan efficiënter 
worden 
ingericht 

#hergebruikgrondstoffen
stimuleren 
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De samenleving staat voor ons centraal. 
De gemeentelijke overheid is er voor 
inwoners en ondernemers.  
De overheid is er om samenleven 
mogelijk te maken voor ons allemaal. 
Een betrouwbare overheid stelt 
duidelijke grenzen en geeft mensen 
zekerheid. De overheid is er ook om 
onrecht te bestrijden, ze moet 
rechtvaardig zijn. En, de overheid moet 
zorgen voor mensen die kwetsbaar en 
afhankelijk zijn. 
 
De gemeentelijke organisatie moet 
duidelijk, transparant en slagvaardig 
zijn. Inwoners en ondernemers moeten 
actieve medewerking en goede, tijdige 
en begrijpelijke informatie krijgen. 
Inwoners en ondernemers moeten echt 
kunnen meedenken, meepraten en 
invloed kunnen uitoefenen. Hierbij is het 
ook belangrijk om inwoners en 
ondernemers regelmatig op de hoogte 
te houden. 

 

70,5 miljoen begroting 
11 miljoen gemeentelijke  
organisatie  
6 inbraken in 2020 
9 woonwijken met buurtwhatsapp  
     

 

❖ Participatie moet echte participatie 
zijn, inwoners moeten mee kunnen 
denken over oplossingen in hun 
directe omgeving. De gemeente is er 
immers voor haar inwoners. Wij 
willen de denkkracht, daadkracht en 
betrokkenheid van inwoners 
maximaal benutten. Daarbij zoeken 
we nadrukkelijk naar mogelijkheden 
om inwoners, die zich minder laten 
horen, te bereiken. 
 

❖ Bij adviesraden is het wenselijk dat 
alle doelgroepen vertegenwoordigd 

zijn. O.a. ouderen, jongeren, mensen 
met een beperking. Dit zorgt voor 
voldoende diversiteit. 
 

❖ Voor meer en frequent ophalen van 
de mening van de inwoners kan 
meer gecommuniceerd worden via 
sociale media. Bij gevoelige 
informatie kan er ook gebruik 
gemaakt worden van een beveiligde 
tool met inlog via DigiD.  

 
❖ Wij zijn voor het recht om uit te 
dagen (Right to challenge). Als 
inwoners een project sneller, 
goedkoper of met meer draagvlak 
uit kunnen voeren dan de gemeente, 
moet hiervoor ruimte worden 
gegeven.  

 
❖ De website van de gemeente is het 

visitekaartje. Een inwoner moet daar 
de diensten van de gemeente 
eenvoudig kunnen raadplegen en 
eenvoudig vragen kunnen stellen en 
antwoorden kunnen vinden. De 
website moet ook toegankelijk zijn 
voor alle inwoners. Ook voor minder 
geletterden en mensen met een 
(visuele) beperking, middels een 
voorleesmogelijkheid. 

 
 

DIENSTVERLENING 
TELT 

Gemeente Borger-0doorn telt 

DIENSTVERLENING DIE AANSLUIT BIJ 
DE VERWACHTINGEN 
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❖ Een sociale incasso voor mensen die 

de rekening niet kunnen betalen. 
Geen aanmaning, maar telefonisch 
contact om samen te zoeken naar 
een structurele oplossing. 

❖ Het verbeteren van de 
communicatie naar onze inwoners. 
Uitgangspunt: 
Als je wat vraagt, krijg je antwoord.  
 

❖ Terugbelverzoeken 
worden binnen 48 uur 
opgevolgd. Dit geldt ook 
voor andere 
communicatiekanalen 
zoals mail. 

 
❖ Bij grote vraagstukken 

krijg je een vast contactpersoon, 
waar je met je vragen terecht kunt.  
 

❖ Een vriendelijke ontvangst is 
vanzelfsprekend. Gastdames zorgen 
voor een welkom gevoel.  

 

❖ De gemeente is er voor haar 
inwoners en ondernemers. Dat 
vraagt ook om ruime 
openingstijden. Ook burgers met 
acute vraagstukken moeten 
adequaat geholpen kunnen worden. 
En voor inwoners die binnen de 
kantooruren geen mogelijkheden 
hebben voor contact, zijn er 
oplossingen. 

 
❖ De communicatie bij 
wegwerkzaamheden en 
verkeerswijzigingen gebeurt 
tijdig. Zo krijgen inwoners de 
kans om maatregelen te treffen. 
BuurtApps inzetten om snel te 
kunnen informeren is een goede 
optie.  

 
❖ Meer mogelijkheden tot interactie 

met de inwoners door bijvoorbeeld 
chat of sociale media. De inzet van 
communicatiekanalen vraagt om 
professionalisering. 
 

❖ De gemeente is er voor alle 
inwoners. Vanzelfsprekend is er 
aandacht voor mensen die beperkt 
zijn in hun mogelijkheden. Ook voor 
hen moet de dienstverlening 
toegankelijk en bereikbaar zijn.  
 

❖ Om de service te kunnen realiseren 
is samenwerken met 
buurtgemeenten een mogelijkheid. 
 
❖ In onze gemeente is 
vertrouwen het 
uitgangspunt en 
respecteren we de 
zelfstandigheid van 
onze inwoners. Van 
inwoners mogen we 
verwachten dat ze zelf 
ook nadenken en 
opletten.  

 
❖ De mogelijkheid van (mobiel) 

cameratoezicht om in te zetten op 
plekken met langdurige ernstige 
overlast of onveilige situaties. 
Cameratoezicht werkt preventief, 
draagt bij aan de veiligheids-
beleving en ondersteunt de 
opsporing van daders.   

 
 

 

ALS JE WAT VRAAGT,  
KRIJG JE ANTWOORD  MAATREGELEN DIE VERTROUWEN 

GEVEN  

 

U heeft 
morgen geen 
water 

#tijdigecommunicatie 

 

Laat me mijn 
eigen gang 
maar gaan 

#beschermende 
overheid 
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❖ Veiligheid is de voorwaarde voor een 
leefbare samenleving. Het is de basis 
voor een goede toekomst voor onze 
kinderen en nodig voor 
economische ontwikkeling. Door 
zware criminaliteit, staat veiligheid 
onder druk door bijvoorbeeld 
bedreiging of afpersing. De overheid 
en andere organisaties moeten 
samen optrekken om deze 
zogenaamde ondermijning tegen te 
gaan door voorlichting en een 
meldpunt waar inwoners signalen 
anoniem kunnen melden.  

 
❖ Een door het Rijk gemaakte 

inschatting laat zien dat er de 
komende jaren tussen 30 en 80% 
van alle Nederlandse kerken leeg 
kan komen te staan. Om ons 
erfgoed voor de komende 
generaties bewaard en toegankelijk 
te houden willen we met een 
toekomstvisie van ons cultureel- en 
religieus erfgoed het keuzeproces 
van de eigenaren stimuleren en 
ondersteunen.  

 
 

 

 

 
 

 
❖ Een gemeente die als een goede 

rentmeester met haar geld omgaat 
en gezond investeert. We vinden dat 
we duurzaam moeten omgaan met 
de financiële middelen die 
voorhanden zijn.  

❖ Onze uitgangspunten voor het 
financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, 
spaarzaamheid, transparantie en 
lokale lasten die stijgen in lijn met 
1,75% of ter hoogte van de inflatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

❖ Iedereen telt mee in Borger-Odoorn. 
We hebben oog voor elkaar. Ons 
uitgangspunt is dat iedereen gelijke 
kansen krijgt om mee te kunnen 
doen. Binnen verenigingen, scholen, 
(sport)clubs, samenwerkings-  
verbanden, kerken, de familie en het 
gezin en ook gewoon op straat, zien 
we dat we met elkaar meer kunnen 
bereiken dan alleen.  

 

 

 

*de cijfers genoemd in dit programma zijn 
beschikbaar gesteld door gemeente Borger-
Odoorn en het CBS of verkregen via de 
websites allecijfers.nl  

 

 

  

RENTMEESTERSCHAP IEDEREEN TELT 
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