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CDAssenaren voor een sterk Assen
In Assen mogelijk maken wat nodig is
Een sterk Assen begint bij een stad waarin u en iedere Assenaar zich veilig en thuis
voelt. In het Assen van CDA staat niemand er alleen voor. Je leeft niet alleen voor
jezelf. Samen werken we aan onze samenleving en zorgen we voor elkaar, voor de
natuur en voor de cultuur. Verbondenheid gecreëerd door betrokkenheid; waardering
voor elk maatschappelijk initiatief.
Het CDA wil Assenaren directe invloed geven op hun leefomgeving. Bent u
Assenaar? Dan hebt u zelf de regie over uw huis, uw straat en uw wijk, maar ook
over uw ontwikkeling, comfort en plezier. Bij tegenslagen is er altijd steun te putten
uit uw omgeving. Zie de gemeente hierin als dienstbaar aan haar inwoners, bedrijven
en organisaties.
Het vertrouwen in de politiek is de afgelopen jaren afgenomen. Zonder dit vertrouwen
brokkelt de samenleving verder af en trekken mensen zich terug. Dit ligt ook aan de
politiek. Zo werden er teleurstellende beslissingen genomen. Denk bijvoorbeeld aan
het Factory Outlet Center dat ingaat tegen de belangen van de binnenstad. Of aan
het maaibeleid en het parkeerbeleid.
CDA wil dat alle beslissingen worden afgewogen tegen de maatschappelijke
gevolgen en in een dialoog met de inwoners. Juridisch of financieel gelijk hebben
betekent niet dat de gemeente zomaar haar gang kan gaan.
Het moet anders en het kan anders; het kan beter. Uw stem op het CDA zet die
verbetering in gang. Samen mogelijk maken wat nodig is voor een beter Assen.

De CDA Thema’s voor Assen:
1
2
3

CDA’s Assen zorg(t) voor elkaar
CDA’s Assen als stad, een goed gevoel
CDA’s Assen een stad in een sterke samenleving
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1

CDA’s Assen als stad, een goed gevoel

Assen als leef-, woon- en werkstad moet goed voelen voor iedere Assenaar. Bij
tegenslagen, zorgen en verdriet kunt u steun putten uit uw omgeving en rekenen op
betrokkenheid van andere Assenaren. U kunt altijd op elkaar rekenen, waar u ook
staat binnen de samenleving. Persoonlijk en gezamenlijk geluk is hierbij het doel. De
gemeente speelt een dienende rol waarin ze ondersteuning organiseert, maar ook
een eigen aandeel levert.
CDA vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de zorg
voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Het gaat in de allereerste plaats om
de inwoners en daarom moet de overheid haar aandeel leveren.
De gemeente moet daartoe wel met genoeg middelen in staat worden gesteld.
Assen bouwt en vernieuwt veel. CDA Assen vindt daarom dat belanghebbenden
vanaf het begin betrokken moeten worden bij planvormingen en niet pas achteraf.
Burgerinitiatieven worden gestimuleerd én deze worden begeleid. Hiervoor geldt:
kostenbewustzijn is goed, maar krenterigheid is funest.
De overheid moet veiligheid bieden en eerlijk en beschaafd zijn. Het gezonde
verstand staat hierbij centraal. Hoe de Assenaar zich werkelijk voelt bij het beleid en
de uitvoering is net zo belangrijk als juridische of financiële juistheid. CDA Assen
vindt dat geld en regels geen doel op zich mogen zijn.
Een gezonde economie is belangrijk, maar dat is voor ons niet genoeg. CDA streeft
naar een eerlijke economie. Een economie waaraan u en andere Assenaren kunnen
meedoen. Een economie waarin iedereen een plaats heeft. Of je nu werkt, studeert
of vrijwilligerswerk doet: iedereen wordt gewaardeerd.
Een goede economie is gebaseerd op duurzaamheid, maar CDA vindt dat
duurzaamheid verder gaat dan de juiste keuzes in materialen en werkwijzen. Ook
mensen moeten we met respect behandelen. Veiligheid, gezondheid, respect,
eerlijke beloningen en persoonlijke ontwikkeling zijn voor CDA Assen van belang.
CDA heeft als uitgangspunt dat ruimte in de begroting van Assen moet worden
ingezet om belastingverhoging te voorkomen.

CDA Assen staat voor:
1.
De binnenstad op nummer 1
We moeten de binnenstad van Assen –met name de leegstand– krachtig aanpakken.
De bestuurlijke traagheid moet stoppen en knopen moeten snel worden doorgehakt.
Eigenaren die niet mee willen werken, moeten rekening houden met een
leegstandsheffing. Het parkeerbeleid moet worden herzien.
De samenwerking en het vertrouwen tussen stadsbestuur en de ondernemers en
vastgoedeigenaren moet weer tot een dialoog en positieve resultaten leiden.
Wat we willen doen: een herstructureringsfonds geeft vastgoedeigenaren en
ondernemers in de binnenstad de mogelijkheid om samen te werken. Wonen in de
binnenstad krijgt prioriteit, net zoals het verkleinen van het aantal vierkante meters
winkeloppervlak. Daar hoort sloop en nieuwbouw bij. Ook de leegstandsheffing wordt
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ingevoerd. Het parkeerbeleid gaat op de schop, de tarieven gaan omlaag en de
tijden worden gewijzigd.
Het overleg tussen het stadsbestuur, de ondernemers en de vastgoedeigenaren
wordt nieuw leven ingeblazen.
2. Assen, recreatie en ontspanning
De omgeving van het TT-circuit biedt alle ruimte en mogelijkheden voor recreatie en
ontspanning. In samenwerking met deskundigen willen we nieuwe vormen van
toerisme, sport, spel en ontspanning realiseren in dit gebied.
Wat we willen doen: we willen de omgeving rondom het TT-circuit verder
ontwikkelen. Met investeerders en ondernemers wordt ICE World gerealiseerd en
wordt de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) verder uitgebouwd zodat Assenaren en
bezoekers hier kunnen sporten en ontspanning kunnen vinden.
3. Wat we wél doen met Assen-Zuid
De omgeving aan de zuidkant van Assen is te mooi om er een bedrijventerrein van te
maken. Bovendien zijn de andere bedrijvenparken nog lang niet vol en daarom is het
plan voor een nieuw bedrijventerrein een slecht idee.
Wat we willen doen: de plannen om een bedrijvenpark te bouwen in Assen-Zuid
gaan de prullenbak in. Dit terrein wordt weer bestemd voor natuur, wonen, landbouw
en zonneparken.
4.
Bouwen met gezond verstand
Assen is al goed op weg met haar bebouwing. Grote uitdagingen als de binnenstad,
de ontwikkeling van de omgeving van het TT-circuit en de verdere ontwikkeling van
de bedrijventerreinen vragen goed overleg en gezond verstand.
Wat we willen doen: CDA wil de plannen voor het Factory Outlet Centrum (FOC)
stoppen. Veel winkelruimte bijbouwen met zoveel leegstand is onzin.
5.
Duurzame mobiliteit
Het CDA zet in op slimme duurzame mobiliteit. Slim reizen is flexibel, effectief en
duurzaam. Daarom moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit volop
benut worden. Zo willen we Assen mobiel en bereikbaar houden. Tegelijkertijd
nemen we maatregelen om de belasting voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de
leefomgeving te beperken.
Wat willen we doen: Het CDA streeft naar het instellen van een
infrastructuurfonds/Mobiliteitsfonds. Deze omvat een apart budget voor beheer en
onderhoud, een budget voor het beter benutten van bestaande infrastructuur, het
stimuleren van intelligente transportsystemen (ITS) als de zelfrijdende auto, CO2neutrale oplossingen en Mobillity as a service en een budget voor de aanleg van
nieuwe infrastructuur om knelpunten op te lossen.
6.
Veiligheid en nog eens veiligheid
De veiligheid in en rondom de stad moet optimaal zijn. Financiële redenen mogen
niet langer de oorzaak zijn van een toename van overlast door bijvoorbeeld verwarde
personen.
Wat we willen doen: CDA wil de inzet en de beschikbare middelen van handhavers
vergroten en hun resultaten tonen. Het overleg en de samenwerking met alle
betrokken organisaties heeft maar één doel: overlast voorkomen.
Dit willen we doen om u en andere Assenaren een veiliger gevoel te geven.
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7
Dienstverlening
U moet zich een gewaardeerde klant voelen in het stadhuis. Dat vraagt om genoeg
en flexibele medewerkers, toegewijde communicatie en klantgerichtheid.
Wat we willen doen: CDA wil dat de ambtelijke organisatie zich kan aanpassen,
zodat de Assenaren goed bediend worden. Voor speciale doelgroepen, bijvoorbeeld
ondernemers, wordt een contactfunctionaris aangesteld met vergaande
bevoegdheden.
8. Werkgelegenheid
Assen is een stad waarin gewerkt mag en kan worden, maar om dit te behouden
moet de werkgelegenheid er wel zijn en zelfs uitgebreid worden. Het is belangrijk dat
grote organisaties in Assen blijven en dat nieuwe organisaties zich in onze stad
huisvesten.
De werving van nieuwe ondernemers krijgt alle prioriteit. En door samen met het
MKB, de Asser ondernemers en organisaties zoals bijvoorbeeld NAM, GGZ, WZA of
Defensie op te trekken, houden we de samenwerking goed. Wensen en
aanpassingen kunnen zo snel worden geregeld.
Belemmeringen uit regelgeving worden snel van oplossingen voorzien onder het
motto: ‘We gaan het regelen!’
Wat we willen doen: CDA Assen wil een gunstiger vestigingsklimaat scheppen voor
bestaande en nieuwe werkgevers in Assen. Speciale ondernemersfunctionarissen
zullen hen werven en begeleiden. Het motto ‘We gaan het regelen!’ staat daarbij
centraal. Zowel nieuwe als bestaande ondernemers zullen gesteund worden om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
9. Assen, onderwijsstad
Talent krijgt de kans. Goed onderwijs zorgt voor persoonlijke groei en voor kennis
waaraan ervaring kan worden gekoppeld.
CDA wil MBO- en HBO-onderwijs verbinden aan het bedrijfsleven. Zij versterken
elkaar. Assen wordt de MBO-stad van het Noorden met tevens een prima verbinding
met het HBO-onderwijs.
Wat we willen doen: stageplaatsen en samenwerkingsverbanden organiseren en
met geld ondersteunen. Samen met de onderwijsinstellingen en de ondernemers de
strategie voor de toekomst bepalen en die ook samen uitvoeren. Zo kan talent
groeien.
10.
Bijstandsgerechtigden en bijverdienen
Voor iemand die is aangewezen op een bijstandsuitkering, is het vaak lastig om
voldoende werk te vinden. Om te motiveren willen we het toestaan dat zij wat
bijverdienen om zo werkervaring en werkritme op te doen.
Wat we willen doen: bijstandsgerechtigden wordt toegestaan om iets bij te
verdienen. Ondernemers worden gestimuleerd om bijstandsgerechtigden in dienst te
nemen.

11.
Werkcoaches bezoeken bedrijven
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen zonder hulp vaak niet verder.
Daarom stelt het CDA voor dat werkcoaches bezoeken brengen aan ondernemers.
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Zij bevelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan en ondersteunen hen.
Deze werkcoaches kunnen rekenen op goede ondersteuningsmiddelen.
Wat we willen doen: CDA wil werkcoaches selecteren, aanstellen, trainen en aan
het werk zetten.

2

CDA’s Assen zorg(t) voor elkaar

Bij het CDA staat goede zorg en ondersteuning voor de inwoner centraal.
CDA Assen is dankbaar dat vele zorgorganisaties in Assen hieraan bijdragen en
tegelijk ook een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. De doorontwikkeling naar
een toekomstbestendige zorgzame samenleving willen we als overheid gezamenlijk
met inwoners en aanbieders verder vorm geven.
De zorg- en welzijnssector ontwikkelt snel. Daarbij zijn de organisaties voornamelijk
intern gericht. Onderlinge samenwerking om de producten voor de Assenaren beter
te maken is niet vanzelfsprekend. Het CDA vindt dat in onze stad de zorg dichtbij
moet zijn. Als het kan in uw eigen buurt. De toegankelijkheid van zorg en informatie
moeten we waarborgen. Zo ziet CDA Assen uw zorg en uw welzijn in de toekomst.
Maatwerk in de zorg is van groot belang bij een gemeente die haar rol weer oppakt.
Samen presteren en een einde maken aan de strenge bezuinigingsdrift is van groot
belang. CDA Assen gelooft in samenwerking met de zorg- en welzijnsorganisaties.
Een samenwerking die door de gevolgen van marktwerking in de zorg om extra
inspanning vraagt. De overheid dient hierin het voortouw te nemen.

CDA Assen staat voor:
12.
Eén Assen als samenwerkende zorgstad
Zorgstad Assen moet nog sterker worden. Het verbinden van organisaties is daarin
essentieel, samen bereiken we immers veel meer. Het CDA is voor een
ambassadeursfunctie vanuit de gemeente. Met deze ambassadeurs krijgt de
gemeente de rol van verbinder waardoor deze de belangen van de inwoners en van
de stad vooruit helpen.
Wat we willen doen: CDA Assen wil zorg- en welzijnsambassadeurs aanstellen om
de samenwerking tussen gemeenten en organisaties te bevorderen. Ook willen we
een zorgroutewijzer in het leven roepen, zodat elke Assenaar weet waar welke
informatie over zorg te krijgen is.
13.
Buurthuizen worden trefpunt
CDA Assen wil buurthuizen inzetten als trefpunten. Deze punten geven ruimte en
mogelijkheden voor informatieve bijeenkomsten, vergaderingen en allerlei
activiteiten. Bovendien kunnen we dit gezamenlijk doen. Wijkverenigingen en
belangenorganisaties hebben zo een ontmoetingsplek die laagdrempelig en
betaalbaar is.
Wat we willen doen: we willen de privatisering van wijkgebouwen terugdraaien. De
gemeente runt voortaan samen met de deelnemers het gebouw. De gemeente
Assen krijgt haar eigen loket in het wijkgebouw waar Assenaren vragen kunnen
stellen en informatie kunnen krijgen.
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14.
Jeugd
De lokale overheid moet sport, muziek en cultuur sterk stimuleren. Daarnaast willen
we meer aandacht creëren voor voeding en een gezonde levensstijl. We vinden het
belangrijk om jongeren goede dingen mee te geven als basis voor de rest van hun
leven. CDA wil dat de overheid de betrokken organisaties hierbij verbindt.
Wat we willen doen: we willen een preventie- en jeugdmanager aanstellen die de al
aanwezige initiatieven begeleidt en innovatieve initiatieven met aanbieders start om
de transformatie aan te jagen. De preventie- en jeugdmanager wordt aangesteld en
de samenwerking met jongerenwerkers wordt financieel ondersteund.
15.
Ouderen
CDA Assen respecteert en waardeert ouderen en wil dit uitdrukken in speciale
aandacht voor hun wensen en behoeften. De kennis en ervaring van ouderen is in
jaren opgebouwd en moet dankbaar aanvaard worden. CDA Assen wil ouderen
goede ondersteuning bieden op het gebied van huisvesting en veiligheid. Ook krijgt
de aanpak van eenzaamheid bij ons prioriteit.
Wat we willen doen: we willen genoeg en betaalbare woningen voor ouderen die op
loopafstand van belangrijke voorzieningen zijn én blijven. Vrijwilligers worden
ondersteund en ten behoeve van de ouderen worden maatschappelijke stages
ingezet.
De gemeente moet actief op onderzoek uitgaan om eenzaamheid onder ouderen te
bestrijden. Hierbij moeten trefpunten worden ingezet, waar ouderen met hun vragen
terecht kunnen. Tevens worden loketten op deze trefpunten bemand door ouderen
die goed ondersteund worden.
16.
Wet en regelgeving
Financieel, inhoudelijk en organisatorisch zijn er grote stappen gemaakt in de
uitvoering van nieuwe wetten en regelgeving. Desalniettemin moet de gemeente
leiding nemen in haar eigen organisatie en de deskundigheid vergroten. Dit wil het
CDA doen door ambtenaren en externe deskundigen met elkaar te laten
samenwerken.
Wat we willen doen: de komende vier jaar willen we zorgen dat de eigen
deskundigheid wordt vergroot. Dit willen we doen door vergroting van de eigen
deskundigheid en vervolgens door middel van een kwaliteitstoets die de gemeente
uitvoert op het werk van de externe organisaties (op bijvoorbeeld zorgleveranciers.)
De uitslag hiervan wordt openbaar. In de uitvoering hiervan staat menselijkheid
voorop en verandert de opstelling van gemeente van bepalend naar dienend.
17.
De mantelzorger in Assen
Mantelzorgers zijn degenen die vaak onzichtbaar zijn voor de buitenwereld en met
veel liefde voor hun naasten zorgen. Door deze werkwijze voorkomt dit de
maatschappij hoge kosten. CDA Assen heeft hier diep respect voor en wil de
mantelzorgers een financiële beloning geven.
Wat we willen doen: samen met lokale organisaties en zorgverzekeraars willen we
mantelzorgers de gelegenheid geven om gebruik te maken van een time-out. De
lokale overheid neemt de zorg tijdens de time-out op zich. Het mantelzorgcompliment
wordt in geld uitgekeerd.
18.

De grote kracht van het maatschappelijk middenveld
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Dat zijn alle particuliere en kerkelijke organisaties in Assen die verschillende
groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen. Zij vervullen een brugfunctie
tussen individuele Assenaren en de overheid. Prachtige initiatieven komen eruit
voort, zoals De Compound, Stichting Open Huis Assen, het inloophuis van de kerken
voor iedereen, Stichting Present Assen met o.a. een prachtig project Vlucht
Voorwaarts.
CDA gelooft sterk in de kracht van het maatschappelijke middenveld.
Wat we willen doen: in zowel praktische als financiële zin moeten deze initiatieven
worden ondersteund. Met een rechtstreeks contact in de gemeente worden kennis
en ervaring gedeeld, signalen uitgewisseld en waar nodig daadwerkelijk
meegeholpen.
19.
Overlast
Op diverse plekken in Assen wordt hinder ondervonden van cliënten van het GGZ en
van alcohol- en drugsverslaafden. De overlast van mensen met onaangepast gedrag
neemt toe. CDA Assen wil dit een halt toeroepen. De gemeente moet hierin haar
leidende rol nemen en de openbare orde en veiligheid op nummer één zetten.
Wat we willen doen: CDA Assen wil tot een overeenkomst komen met lokale
organisaties om overlast te beperken en bovendien te voorkomen. Daarnaast willen
we een concreet meldpunt realiseren waar u als gedupeerde een melding kunt
maken. Er wordt dan direct een doeltreffende actie genomen. Voor de veroorzakers
van overlast gelden niet alleen maatregelen, maar zij krijgen ook een zinvolle
dagbesteding.
20.
Rechten en plichten voor nieuwkomers
Voor mensen die met een verblijfstatus (tijdelijk) in Assen verblijven, moet gezorgd
worden. Hoewel ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering, wil CDA Assen
dat de gemeente hen helpt. Inburgeringscursussen zijn onmisbaar als intensieve
kennismaking met de samenleving, maar inburgeren is niet vrijblijvend.
Wat we willen doen: we gaan niet wachten, maar doen, en helpen de nieuwkomers
met een goede start in onze stad. Samen met lokale organisaties willen we zorgen
voor huisvesting, opleiding en werk.
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CDA’s Assen, stad in een sterke samenleving

Een sterke samenleving begint bij een stad waarin u zich veilig en thuis voelt. In een
sterke samenleving hebben inwoners een gedeelde verantwoordelijkheid waardoor u
ook directe invloed heeft op uw eigen leefomgeving. De gemeente is daarbij
dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties.
De afgelopen jaren is het vertrouwen in de samenleving sterk afgenomen, één van
de oorzaken hiervan is het verlies van vertrouwen in de politiek. CDA Assen vindt dat
het anders moet en dat het beter kan. Wij kiezen voor een beter Assen, een sterke
stad waarin vrijheid voor iedereen is gekoppeld aan de verantwoordelijkheid voor een
ander. We staan voor een sterke samenleving met meer ruimte voor keuzes van de
Assenaar. Dat betekent minder regels van bovenaf en meer zeggenschap voor de
Assenaren zelf. We willen met elkaar mogelijk maken wat nodig is voor een beter
Assen.
9

CDA Assen staat voor:
21.
De Assenaar heeft inspraak
Inwoners willen minder politiek en meer democratie. Het CDA Assen wil dat het
bestuur u en andere inwoners betrekt bij belangrijke besluiten in uw wijk.
Wat we willen doen: we willen experimenteren met nieuwe vormen van inspraak.
Denk bijvoorbeeld aan de W-100. Per wijk in Assen zijn er 100 inwoners die inspraak
hebben bij het maken van plannen en het voorbereiden van belangrijke besluiten die
betrekking hebben op uw leefomgeving.
22.
In de wijken gebeurt het
Assenaren hebben belang bij een mooie stad; wijken moeten veilig, schoon en groen
zijn. Daarnaast vindt het CDA Assen dat er in elke wijk een plek moet zijn waar
inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar zij activiteiten kunnen organiseren. Die
wijkcentra (trefpunten) worden niet langer aan hun financiële lot overgelaten.
Wat we willen doen: we willen starten met een proef waarbij u en andere inwoners
inspraak hebben op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit willen we
realiseren door uitvoerders voor het beheer en onderhoud van groen, wegen,
riolering en waterhuishouding uit te betalen op basis van tevredenheid van inwoners.
23.
Familie en gezin
Als het goed gaat met onze families en gezinnen, gaat het goed in Assen; hierin
geloven wij. Daarom is het CDA dé familiepartij.
Thuis leren kinderen samen te leven met anderen. Is dat lastig? Dan willen wij hulp
voor probleemgezinnen. Het CDA wil in Assen meer aandacht voor burgerschap op
school en goede maatschappelijke stages.
De woningmarkt vraagt aandacht. Jongeren en starters moeten hun eerste huis
kunnen vinden. Wij willen betere afspraken met en voor bouwers en
woningcorporaties.
Wat we willen doen: Wanneer kinderen een tijdje niet thuis kunnen wonen, gaat
pleegzorg en gezinshuishulp voor residentiële jeugdzorg. Het CDA wil ervoor zorgen
dat er voldoende pleegouders en gezinshuizen beschikbaar zijn;
Het CDA wil dat kinderen die opgroeien in armoede voldoende gelegenheid krijgen
om mee te doen op school en kunnen deelnemen aan sport en cultuur;
En samenwerken met ontwikkelaars en woningcorporaties om starters op de
woningmarkt kansen te geven.
24.
Dank vrijwilligers
Vrijwilligers zijn de kampioenen van onze sterke samenleving. Zonder vrijwilligers
kunnen we niet sporten, kunnen we geen activiteiten organiseren, kunnen scholen
niets extra’s doen en kan de vrijwillige brandweer niet uitrukken. De inzet van
vrijwilligers is niet vanzelfsprekend en verdient daarom onze waardering.
Wat we willen doen: we willen in gesprek met vrijwilligers over hoe de gemeente
deze harde werkers het beste kan ondersteunen en hoe zij in het zonnetje gezet
kunnen worden. Ook willen we, uit blijk van waardering, de vrijwilligers een financiële
beloning geven. Bovendien wil CDA Assen dat de Verklaring Omtrent Gedrag voor
vrijwilligers gratis is.
25.

Sport voor ontmoeting en plezier
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Sport is voor zowel uw ontspanning als voor uw gezondheid belangrijk. Het speelt
bovendien een belangrijke rol in het overbrengen van waarden en vaardigheden die
in het dagelijks leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor elkaar.
Wat we willen doen: we willen alle verenigingen uitdagen om in de wijken
activiteiten te organiseren die toegankelijk zijn voor iedereen. Zo zorgen we ervoor
dat jong en oud aan sport en spel kan meedoen.
26.
De waarde van kunst en cultuur
Kunst en cultuur bieden ontspanning en laten ons kennismaken met onbekende
werelden en andere tijden. Wij willen een goede balans tussen amateurverenigingen
en professionele instellingen. Het behoud van cultureel erfgoed is van groot belang
om waardevolle monumenten, kerken en kunstwerken voor de komende generaties
te bewaren. Voorzieningen als Podium Zuidhaege en de bibliotheek moeten
beschikbaar blijven. CDA pleit voor een betere verdeling van het geld zodat muziek
en cultuuronderwijs betaalbaar blijven.
Wat we willen doen: kunst en cultuur moet nog meer worden ingezet binnen het
sociaal domein. Kunst en cultuur zijn een mooie manier tegen eenzaamheid en
vormen een sociale verbinding in de wijken. We willen met kunstenaars afspraken
maken over hun rol als stimulator en Assenaren in alle evenementen betrekken.
27.
Right to challenge
We geloven in de kracht van de samenleving. We willen inwoners en verenigingen
het recht geven om de uitvoering van gezamenlijke voorzieningen over te nemen van
de overheid. Dit kan gaan van het onderhoud van een park tot het beheer van de
sportvelden door de club.
Wat we willen doen: met het zogeheten right to challenge (recht om uit te dagen)
krijgt u het recht om bij uw gemeente een alternatief voorstel op tafel te
leggen.
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