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HIER ..... IN EMMEN!
SAMEN MAKEN WE DE GEMEENTE EMMEN NOG MOOIER EN NOG BETER!
De samenleving staat voor ons als CDA centraal. Een samenleving waarin iedereen meedoet
en waarin iedereen een bijdrage levert die hij of zij kan. Maar ook een samenleving waarin we
op een normale manier met elkaar omgaan, waar fatsoen normaal is.
Het CDA is trots op de betrokkenheid van mensen bij hun dorp, hun school, vereniging, kerk
of buurt. Dat zorgt voor een leefbare woonomgeving en dat willen we als CDA blijven
ondersteunen. Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. De gemeente vanuit haar
verantwoordelijkheid en de inwoner vanuit haar of zijn betrokkenheid.
Wederzijds vertrouwen is daarbij wezenlijk maar ook elkaar de ruimte geven en elkaar met
respect behandelen.
In onze leefomgeving is het nodig dat wij goed zorgen voor onze natuur en cultuur. Niet
alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst.
Daarbij is het belangrijk dat we onze gemeente leefbaar en betaalbaar houden. Want wonen,
werken, studeren, ontspannen en leven doe je in de gemeente Emmen. Daarom moeten we
aandacht besteden aan juist die zaken die ertoe doen, nu en in de toekomst.
Dit hebben we uitgewerkt in 7 thema’s voor de komende raadsperiode.
Robert Kleine, lijsttrekker CDA Emmen
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NORMEN EN WAARDEN

LEVEN DOE JE HIER; SAMEN!
En dat doen we met respect voor elkaar. Normen en waarden vormen de basis van ons
handelen. Dat heet fatsoen. Dat geldt voor de samenleving en ook voor de gemeentelijke
overheid.
We willen een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar. We willen een gemeente die
zaken mogelijk maakt en waar nodig stimuleert. En als het nodig is handhaaft. Want soms is
het fatsoen even naar de achtergrond gedrongen.
Handhaven doet de gemeente streng maar rechtvaardig. En altijd met een menselijke maat.
Fatsoen betekent ook: staan voor een inclusieve samenleving. Iedereen telt mee, en
iedereen moet zich thuis kunnen voelen in onze gemeente. Ongeacht geslacht, ras, seksuele
geaardheid, geloof, herkomst of leeftijd; iedereen hoort erbij.
Fatsoen is ook dat iedereen mee kan doen als het gaat om school, werk, sport of cultuur.
En wie om wat voor reden dan ook even niet mee kan doen ondersteunen we.
Wij willen een dienstbare overheid.
Normen en waarden betekenen voor ons een eerlijke en open gemeente die er is voor
iedereen. Een gemeente die met iedereen normaal omgaat, ruimte biedt voor initiatieven en
bewaakt dat dit niet ten koste van anderen gaat. Want fatsoen moet je doen.
Het CDA staat voor een betrouwbare gemeente waar u op mag rekenen!
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WONEN EN LEEFBAARHEID

WONEN DOE JE HIER!
Leefbaarheid begint bij wonen.
Het vinden van passende en betaalbare woonruimte is van essentieel belang. Voor iedereen.
De ontwikkelingen op de woningmarkt zijn enorm turbulent. Steeds meer mensen hebben
moeite om een geschikte woning te vinden. Dus willen we een gemeente die stimuleert en
initieert. We zetten ons in voor het realiseren van meer starterswoningen in de verschillende
dorpen en wijken van de gemeente.
Betaalbare woningen voor gezinnen. En het realiseren van meer levensloopbestendige
woningen zodat ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen buurt.
Betaalbaar betekent ook een gemeente die behoedzaam omgaat met de financiële
middelen zodat de OZB niet hoeft te worden verhoogd. Niet voor woningen en ook niet voor
bedrijven. Want lokale ondernemers zorgen immers ook voor leefbaarheid.
Er moeten uitsluitend nog duurzame woningen worden gebouwd. De gemeente moet het
initiatief nemen. Als we het alleen aan de markt overlaten gebeurt het niet.
De eigen buurt leefbaar. Dat betekent schoon, heel en veilig. Dat doen we met elkaar!
De gemeente moet hieraan bijdragen: het groen onderhouden waar de buurt dat niet zelf
kan, zorgen voor veilige speelruimte voor kinderen en het in stand houden van centrale
dorps- en wijkvoorzieningen.
Alleen als we er op deze manier in slagen in de verschillende dorpen en wijken voldoende
inwoners van jong tot oud te behouden kunnen we ook voorzieningen op de terreinen sport,
cultuur en openbaar vervoer in stand houden. Ze zijn immers allemaal afhankelijk van
voldoende deelname.
De inzet van vrijwilligers is een voorwaarde voor het overleven van tal van verenigingen en
organisaties en dus voor de leefbaarheid. Het vinden van die personen is vaak moeilijk. We
gaan ervoor zorgen dat de gemeente via voorlichting en ondersteuning vrijwillige
activiteiten voor verenigingen stimuleert.
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JONGEREN

NAAR SCHOOL GAAN EN STUDEREN DOE JE HIER!
Het CDA wil jongeren een eerlijke start en een goede toekomst bieden. Om wonen en
leefbaarheid ook in de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden willen wij dat jongeren
zich thuis blijven voelen in Emmen.
Studeren doe je hier. Naast het bevorderen van hoger- en academisch onderwijs zetten we
ons in voor het in stand houden en optimaliseren van de verschillende mbo-opleidingen.
Gelijke kansen voor iedereen.
Dat is niet alleen voor de jongeren van belang. Bedrijven zullen zich steeds meer vestigen
waar voldoende geschoold personeel te vinden is.
Naast goede scholen op alle niveaus is meer nodig. Studentenhuisvesting, een bruisend
centrum, uitgaansmogelijkheden, gecombineerd met sportvoorzieningen, gekoppeld
aan de opleidingen.
En; een specifieke vorm van bereikbaarheid.
Veilige en snelle fietsroutes zijn voor scholieren en (aankomend) studenten van zeer groot
belang. We beseffen dat niet alles kan, en dat we prioriteiten moeten stellen. En dan kiezen
wij voor investeren in goede fietsverbindingen. En daar mogen naast jongeren natuurlijk alle
inwoners gebruik van maken.
Extra actiepunt is voor het CDA het vergroten van de stagemogelijkheden voor met name
MBOopleidingen. Stages zijn een essentieel onderdeel van de opleiding, en we merken dat
het steeds moeilijker wordt om stageplaatsen te vinden.
We willen samen met de verschillende scholen de mogelijkheid van een gemeentelijke
stagebureau onderzoeken.
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WERK EN INKOMEN

WERKEN DOE JE HIER!
En daarom moet er voor iedereen zicht zijn op werk.
Of je nu theoretisch of praktisch geschoold bent, jong of oud; werk is de belangrijkste vorm
van meedoen in de samenleving. Het geeft ruimte voor eigen keuzes en de persoonlijke
ontwikkeling van iedereen. Dat betekent dat we blijven werken om Emmen op de kaart te
zetten als een plaats waarhet goed ondernemen is. Want om werk en inkomen voor
iedereen te kunnen realiseren moeten er in de eerste plaats arbeidsplaatsen zijn.
Dat betekent ook voorop lopen in de ontwikkeling van groene waterstof voor bedrijven,
zodat ze kunnen blijven concurreren wanneer CO2 uitstoot zwaarder wordt belast.
We willen een sterke verbinding tussen de gemeentelijke uitvoering en de
beroepsopleidingen in de regio.
De aansluiting tussen arbeidsplaatsen en beroepsbevolking is van groot belang om zicht
op werk te krijgen en te houden. Onze inwoners moeten de gelegenheid krijgen om zich te
blijven ontwikkelen. Zo blijft de aansluiting op de arbeidsmarkt behouden.
Werken moet lonen, maar voor wie het even niet redt is een tijdelijke
inkomensondersteuning altijd bereikbaar. Extra ondersteuning via speciale regelingen voor
minima zijn daarvoor nodig.
De Doe-Mee-webshop, de participatieregeling schoolgaande kinderen en de
tegemoetkoming kosten kinderopvang houden we in stand. Want iedereen moet kunnen en
mogen meedoen.
Winkelcentra; Nu de online-aankopen sterk stijgen is de aantrekkelijkheid van winkelcentra
des te belangrijker. Een zeer goed verzorgde openbare ruimte en concentratie van winkels is
essentieel. Ook maken we andere bestemmingen van leegstaande panden mogelijk.
De gemeente stelt zich actief op.
Laaggeletterdheid verdient de aandacht en armoede onder kinderen moet worden
voorkomen.
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BEREIKBAARHEID

THUISKOMEN DOE JE HIER!
Dus willen we de gemeente Emmen goed bereikbaar houden. Over de weg, over het spoor,
en langs de digitale snelweg. Goede verbindingen houden onze gemeente aantrekkelijk om
te wonen, te werken en te bezoeken.
Want recreëren doen veel mensen hier en ze zijn welkom.
Om wonen, werken en recreëren prettig te houden zijn goede verbindingen van belang;
ook binnen de gemeente. De fiets, al dan niet elektrisch ondersteund, is daarbij een
belangrijk vervoermiddel. Juist omdat in een uitgestrekte gemeente als Emmen een
fijnmazig openbaar vervoernet niet haalbaar is, investeren we meer in snelle en veilige
fietsroutes.
Openbaar vervoer betekent verbonden zijn met de rest van Nederland. Dit houdt onze
gemeente leefbaar voor iedereen. We zullen ons sterk maken voor de realisatie van de
kwartierdienst naar Zwolle en de realisatie van de Nedersaksenlijn. CDA Emmen zal ervoor
zorgen dat ook onze Haagse vertegenwoordigers zich daar sterk voor maken.
Digitale verbindingen worden steeds belangrijker. Voor wonen, ontspannen, maar ook voor
(thuis)werken. Werken doe je immers hier; ook als het bedrijf elders staat! Dus blijven we ons
inzetten voor glasvezelaansluitingen waar mogelijk en voor de ontwikkeling van een
volledige 5G dekking in onze gemeente.
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DUURZAAMHEID

OOK IN DE TOEKOMST LEVEN WE HIER!
Dus blijft het CDA werken aan een Emmen om door te geven. We blijven werken aan het
verantwoord beheren van onze omgeving. Voor nu en voor later. Verantwoord omgaan met
energie, met grondstoffen, met onze natuur en het landschap.
We moeten ons blijven afvragen; zijn wij goede voorouders geweest? Dat noemen we bij het
CDA rentmeesterschap.
Met name door klimaatverandering staan ons grote uitdagingen te wachten. Nieuwe vormen
van energie, hergebruik van materialen, isoleren van gebouwen en woningen zijn van
levensbelang voor ons, maar vooral voor volgende generaties. Voor onze kinderen en
kleinkinderen. Dit kunnen we alleen door samen te werken en solidair met elkaar te zijn.
De noodzakelijke energietransitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.
Het CDA vindt dat de gemeente sterk moet inzetten op bewustwording en het vinden van
draagvlak voor ontwikkelingen. De gemeente geeft hierin het voorbeeld door te
beginnen met zonnepanelen op alle gemeentelijke panden en de aanplant van meer
bomen als eerste stappen op weg naar een CO2 neutraal Emmen.
We willen afvalscheiding (en dus hergebruik) bevorderen door mogelijkheden dicht bij huis
te bieden; inzamelpunten in alle dorpen en wijken.
In de komende raadsperiode moet in ieder geval een gedegen onderzoek naar geothermie
in combinatie met een warmtenet plaatsvinden. Naast elektriciteit is de vraag naar warmte,
die nu nog met fossiele brandstoffen wordt geproduceerd, heel belangrijk.
Emmen loopt voorop op het gebied van waterstof als energiedrager en die positie willen we
versterken. In een uitgestrekte gemeente kunnen we niet zonder. Datzelfde geldt ook voor
de industrie; willen we deze werkgelegenheid in Emmen behouden, dan moeten we zorgen
voor schone en duurzame energie.
Ook onze toekomst is immers hier.
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ZORG

OMZIEN NAAR ELKAAR DOEN WE HIER!
In onze gemeente noemen we dat noaberschap.
In een samenleving hebben mensen oog voor elkaar en helpen zij elkaar wanneer dat nodig
is. Lukt dat niet in de familie of in de buurt, dan heeft de gemeente de taak om er als
vangnet voor de hulpzoekende te zijn. Daarom helpen we mensen weerbaar en zelfredzaam
te worden en verlenen we zorg. Hierbij gaat het niet om het recht op zorg, maar om het
verlenen van zorg waar dat nodig is.
De taak van de gemeente is op dit terrein de afgelopen jaren een stuk zwaarder geworden.
Jeugdzorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen.
Bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar. Dat zijn voor ons de uitgangspunten. Want
iedereen heeft het recht mee te kunnen blijven doen.
Om die uitgangspunten goed te kunnen invullen, moet de zorg daar terecht komen waar het
nodig is. Daarvoor is een rechtvaardige gemeente nodig; een gemeente die ook nee durft
te zeggen als dat moet.
Veel mensen geven aan regelmatig eenzaam te zijn. De coronapandemie heeft dat alleen
maar erger gemaakt. De gemeente kan eenzaamheid niet oplossen; ze kan wel de oplossing
ondersteunen. Het CDA steunt daarom initiatieven om eenzaamheid weg te nemen, zoals
bijvoorbeeld het aanbieden van gezamenlijke maaltijden door vrijwilligers en andere
activiteiten in de buurt.
De gemeente gaat niet over de ziekenhuiszorg. Maar we kunnen wel politieke druk
uitoefenen waar dat nodig is. We zorgen daarmee voor het behouden van de ziekenhuiszorg
in Emmen. Want ook die moet bereikbaar blijven voor iedereen.
Preventie: voor onze inwoners is een gezonde levensstijl van uitzonderlijk grote betekenis.
Voorkomen is beter dan genezen. De gemeente ondersteunt en stimuleert binnen haar
mogelijkheden actieve sportbeoefening, bewegingsonderwijs en voorlichting ten aanzien
van een gezonde levensstijl voor jong en oud.
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