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Mensen maken de gemeenschap. Politiek gaat over mensen. Over u. 
Wij staan voor sterke dorpen, wijken en straten. 

Wij maken ons sterk voor krachtige lokale 
gemeenschappen waarin mensen en partijen er voor elkaar zijn en 

waar iedereen mee kan doen. 
De gemeente moet lokale initiatieven vanuit de samenleving 

steunen, inwoners vertrouwen geven en minder 
belemmerende regels maken. 

De gemeente moet samen met haar inwoners bouwen aan een sterk 
Midden-Groningen. Een Midden-Groningen waar haar inwoners 

trots op zijn en een Midden-Groningen wat wij door kunnen geven 
aan de volgende generaties. 

Wij rekenen op uw steun tijdens de verkiezingen op 22 november 2017 

CDA Midden-Groningen

Erik Drenth, lijsttrekker
Erianne van der Burg
Harry Wind
Maarten van der Meijden
Eline Wester

4



Algemene uitgangspunten CDA



CDA Midden-Groningen maakt deel uit van een brede volkspartij met het Bijbelse 
Evangelie als inspiratiebron. We handelen op basis van de kernbegrippen rent-
meesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid en solidariteit.

Rentmeesterschap
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot 
zorg voor natuur en cultuur.
We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de 
mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze 
eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een 
betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig.

Gespreide verantwoordelijkheid
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, 
buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren 
allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving.
De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed 
in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Ver-
trouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen 
en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden

Publieke gerechtigheid
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van 
menselijke waardigheid.
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.

Solidariteit
Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken.
Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen 
voor onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de 
basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. 
De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Het CDA vindt onder-
linge verbondenheid tussen mensen belangrijk.
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Bestuur, burgerschap en samenleving



Onze lokale democratie verandert. Een gemeente die bepaalt wat goed is voor haar inwoners is 
verleden tijd. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Dit betekent dat de 
gemeente niet van bovenaf zaken moet opleggen maar eigen initiatief en verantwoordelijkheid 
moet ondersteunen. De gemeente moet niet voor, maar samen met haar inwoners bepalen wat 
goed is voor Midden-Groningen. Betrek inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en 
instellingen bij het maken van nieuw beleid. Wij willen dat de gemeente een betrouwbare partner 
is die ondersteunt waar nodig en loslaat waar dat kan.  
 
Betrouwbare partner 
Wij willen dat de gemeente Midden-Groningen een betrouwbare partner is. De gemeente is er voor haar 
inwoners en niet andersom. Dit betekent voor ons dat er in de gemeente Midden-Groningen ruimte is voor 
experimenten. Wij willen inwoners de kans geven om zelf te bepalen wat goed is voor hun leefomgeving. 
Dorpen, wijken, straten of verenigingen die overheidstaken zelf willen oppakken moeten daar de ruimte 
voor krijgen. Wij willen daarom bij wijze van experiment burgers het recht geven de overheid uit te dagen. 
Verenigingen, wijken en dorpen die denken een overheidstaak beter uit te kunnen voeren dan de gemeen-
te moeten de kans krijgen om zélf de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving te nemen. 
 
Rol bestuur 
Niet alleen de lokale democratie verandert, ook de rol van bestuurders in het lokaal bestuur. Dit vraagt om 
betrokken en inspirerende bestuurders die niet vanuit hun positie achter het stuur willen zitten maar ook 
bijrijder durven zijn.  
 
Verbetering online dienstverlening 
De gemeente is het eerste overheidsloket voor haar inwoners. De gemeente moet online en fysiek goed 
bereikbaar zijn. Voor inwoners moet het regelen van zaken via de website sneller en makkelijker. Ook wie 
niet digitaal vaardig is, moet goed geholpen worden. Inwoners die de gemeente nodig hebben kunnen 
daarom ook op papier, telefonisch of door een persoonlijk bezoek geholpen worden. Voor bedrijven moet 
er een speciaal bedrijvenloket komen waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen.  
 
Meedenken en meebeslissen 
Wij willen dat de gemeente zichtbaar is en goed luistert naar haar inwoners. Dit betekent niet denken voor, 
maar praten met inwoners. Luister naar wat inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers 
echt willen, vraag actief om hun mening en betrek ze vroegtijdig bij de totstandkoming van nieuw beleid. 
Ambtenaren en politici moeten achter hun bureau vandaan komen en de boer op. In elk raadsvoorstel 
willen wij een participatieparagraaf waarin wij lezen hoe inwoners zijn betrokken.   

Het CDA is er voor jong en oud. Wij willen jongeren de kans geven om de faciliteiten die voor hen bedoeld 
zijn zelf vorm te geven. Wie weet er beter wat jongeren willen dan zijzelf? Samen met inwoners maken we
Midden-Groningen zo een leuke gemeente om te wonen.
 
Samenleving 
De samenleving is een netwerk. Wij willen dat de gemeente minder regisseert maar meer netwerkt. 
Dorpsadviesraden, dorpsverenigingen en wijkverenigingen zijn  belangrijke netwerkpartners voor de 
gemeente. Wij willen dat de gemeente investeert in de samenwerking met deze belangrijke partijen in 
Midden-Groningen.  

Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Wij koesteren de vrijwilligers die zich elke dag opnieuw 
inzetten voor hun omgeving. Wij willen het voor vrijwilligers makkelijker maken om hun werk te doen. Wij 
hebben vertrouwen in onze vrijwilligers en maken ons hard voor minder regels en papieren rompslomp.
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Veiligheid



Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. In onze gemeente moeten inwoners zich veilig 
voelen, zich veilig kunnen vervoeren en veilig kunnen wonen.           

Gaswinning 
Wij vinden dat de gemeente als eerste overheid een grote rol speelt in de problematiek rondom de 
aardgaswinning, het aardbevingsdossier en alles wat daarmee samenhangt. De gemeente staat naast in-
woners die met mijnbouwschade te maken hebben en kaart onrecht aan bij hogere overheden. Wij willen 
dat de gemeente Midden-Groningen zich inzet om inwoners wiens huis versterkt moet worden te 
ontzorgen. Wij zetten ons in voor inwoners met mijnbouwschade door de contacten met 
CDA-volksvertegenwoordigers in Den Haag te benutten. 
 
Openbare orde en veiligheid 
Midden-Groningen is van alle inwoners en zij moeten zich allemaal veilig voelen. Dit betekent niet alleen 
toezicht door de politie, maar ook aandacht voor verkeersveiligheid en goed onderhouden wegen en 
bermen. Wij willen genoeg ruimte voor ieders plannen, maar zijn ook voor streng toezicht op en 
handhaving van vergunningvoorschriften. Zo werken we aan een eerlijke en veilige samenleving voor 
iedereen.
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Sociaal Domein



Bij ons staan mensen centraal. Mensen moeten steeds meer en langer voor zichzelf zorgen. 
Gingen ouderen vroeger naar het bejaardentehuis, tegenwoordig willen ouderen zelf bepalen 
waar en met wie ze willen wonen. Wij steunen en stimuleren ouderen die in hun eigen woning en 
leefomgeving willen blijven wonen. Wij vinden het belangrijk dat er voor deze inwoners 
voldoende activiteiten, voorzieningen zijn en zorg dichtbij is. Sociale wijkteams spelen hier een 
belangrijk rol in. Geld voor zorg moet besteed worden aan zorg. In Midden-Groningen mag geen 
enkel kind of jongeren buiten de boot vallen. Wij vinden het belangrijk dat jongeren op tijd de 
zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit geldt ook voor jongeren ouder dan 18 
jaar. Iedereen moet actief kunnen meedoen in de samenleving. Ook jongeren met een beperking. 
Wij maken ons hier hard voor en stimuleren werkgevers om deze jongeren in dienst te nemen.  
 
Zorg en ondersteuning 
De nieuwe taken op zorggebied vragen meer maatwerk. Wij stimuleren een goede samenwerking  tussen 
professionele hulpverleners in de sociale teams en vrijwilligersorganisaties. Het Rijk wil dat gemeenten 
zorggelden de komende jaren efficiënter besteden. Alleen door samen te werken kan Midden-Groningen 
dat waar maken. Wij vinden het belangrijk dat mensen voor elkaar zorgen, en willen aandacht voor 
overbelaste mantelzorgers. Deze mantelzorgers willen we ontlasten door het oprichten van een 
mantelzorgloket. Als de zorg voor een naaste in de knel komt, kan de gemeente bijspringen. Wij willen 
zorg dichtbij mogelijk maken, bijvoorbeeld door het bieden van ruimte hiervoor in bestemmingsplannen en 
bij het afgeven van vergunningen. Met minder regels bij de inkoop- en aanbestedingsprocedures maken 
wij zorg op maat mogelijk. Wij kiezen voor woon- en zorgvormen dichtbij als zelfstandig wonen niet meer 
mogelijk is. Met de blijvers-lening voor aanpassingen aan een woning stellen we oudere inwoners in staat 
om in hun eigen huis te blijven wonen.  
 
Jeugdhulp  
Preventie is voor ons erg belangrijk. Wij willen dat de gemeente kinderen met problemen zo vroeg 
mogelijk in beeld krijgt. Door op tijd de goede hulp te bieden, geven we kinderen de kans zich zonder zor-
gen verder te ontwikkelen. Om goed in beeld te krijgen wie hulp nodig heeft, willen we de 
samenwerking tussen sociale teams, het consultatiebureau en scholen verbeteren. Wij willen jongeren 
die jeugdhulp krijgen ook na hun achttiende verjaardag blijven ondersteunen. Niemand valt tussen wal en 
schip als de gemeente zorgt voor een warme overdracht van jeugdzorg naar Wmo. Wij maken ons hier 
sterk voor.  
 
Participatie 
Meedoen in de samenleving is voor bijna iedereen belangrijk. Werk speelt daarbij een grote rol. Voor 
inwoners, jong en oud, die een afstand hebben tot betaald werk willen wij kansen op beschutte 
werkplekken creëren en ze daarbij helpen. Wij willen voorkomen dat jongvolwassenen met een lichte bep-
erking thuis komen te zitten. Dat kan door ze intensief te begeleiden nadat ze van school komen. 
Werkgevers willen wij helpen met de administratie die op ze af komt als ze iemand met een 
arbeidsbeperking in dienst nemen. De gemeente Midden-Groningen moet stimuleren dat ieder bedrijf in 
de gemeente Midden-Groningen tenminste één inwoner met een arbeidsbeperking in dienst neemt. 

Openbaar vervoer 
Wij willen dat alle inwoners als ze dat willen, kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Een 
goed aanbod van toegankelijk openbaar vervoer, goede verbindingen tussen de dorpen en de kern van 
Hoogezand waar het gemeentehuis gevestigd is, vinden wij daarom belangrijk.  
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Sport, Kunst & Cultuur



Sport, kunst en cultuur speelt een belangrijke rol bij de leefbaarheid van onze dorpen, wijken en 
straten. Sport, kunst en cultuur brengt mensen samen en verbindt inwoners.  

Sport 
Sport draagt bij aan een gezonde levensstijl en brengt mensen samen. Sportclubs zijn van groot belang 
voor de leefbaarheid in onze dorpen en wijken. Wij maken ons daarom hard voor toegankelijke sport-
faciliteiten in heel Midden-Groningen. Wij vinden ook dat iedereen moet kunnen sporten. Jongeren die 
niet de mogelijkheden hebben of ouders die lidmaatschap niet kunnen betalen willen wij helpen via het 
jeugdsportfonds.  
 
Kunst en cultuur 
Cultuur is overal in Midden Groningen te vinden. Lopend of fietsend door het unieke landschap kunnen 
we veel ontdekken over het gebied. Kunst en cultuur vertellen het verhaal van het verleden en verbindt 
het verleden met de toekomst. Wij zijn voor het behoud van ons cultureel – en industrieel erfgoed. Wij 
zetten ons in het bijzonder in voor het behoud van de amateurkunst. De gemeente moet culturele initi-
atieven en activiteiten omarmen en faciliteren.  
 
Bibliotheek 
In de bibliotheek staan lezen, leren, ontmoeting, gebruik van nieuwe techniek en deelname aan cultuur 
centraal. Wij vinden het belangrijk dat er aansluiting is met onderwijs (scholen) en zorg (ouderen). Wij 
willen dat de bibliotheek voor iedereen goed toegankelijk is en wij vinden dat de bibliotheken in onze 
dorpen zoveel mogelijk behouden moeten blijven. 
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Ruimtelijke ordening en Wonen



In de komende raadsperiode treedt de Nieuwe Omgevingswet in werking. De komst van de 
Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder 
meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met als doel om het omgevingsrecht 
makkelijker te maken. Deze integrale aanpak vraagt een andere rol van de gemeente, meer gericht 
op samenwerking. Wij vinden het belangrijk dat de invloed van inwoners op haar fysieke 
leefomgeving wordt vergroot.  

Ruimtelijke Ordening & wonen 
De toekomstige gemeente Midden-Groningen is een robuuste gemeente. Wij maken ons er sterk voor 
dat de provincie meer vrijheid aan gemeenten geeft, bijvoorbeeld bij de invulling van het landelijk 
gebied. Op sommige plekken in de gemeente is spanning tussen bedrijventerreinen en woonwijken 
ontstaan. In een oplossing daarvan zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet, maar er is nog veel 
werk te doen. Wij blijven ons hiervoor inzetten. Daarnaast is het ontwikkelen van geurbeleid een 
prioriteit voor ons. 
 
Gevarieerde woningbouw 
Wij staan voor sterke dorpen. Inwoners houden van hun dorp. Wij willen dat zij de kans krijgen daar te 
blijven wonen. Zowel voor jongeren, als voor starters en voor mensen op leeftijd moet het mogelijk zijn 
om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Wij willen een goede afweging van sociale huur, vrije 
sector huur en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Wij vinden het belangrijk dat dit 
levensloopbestendige woningen zijn. Waar mogelijk doen wij dat van onderop, als particulieren zelf 
hun woning willen ontwikkelen moet daar ruimte voor zijn. 
 
Voldoende woningen 
In heel Midden-Groningen moet er ruimte zijn voor nieuwbouw. Met startersleningen maken we een 
eigen woning bereikbaar voor starters die een steuntje in de rug nodig hebben.
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Onderwijs



Van kinderopvang en peuterspeelzaal tot voortgezet onderwijs. Goed onderwijs geeft kinderen 
en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en te benutten. Zij hebben daar recht op. Wij 
willen dat ouders erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen op school goede begeleiding krijgen. 
Het onderwijs legt de basis voor een leven lang leren. Wij staan voor de vrijheid van onderwijs.  
 
Passend Onderwijs 
Wij willen dat alle scholen, bijzonder en openbaar, samenwerken om kinderen goed onderwijs te geven. 
Door de invoering van passend onderwijs komen er meer kinderen op school die hulp nodig hebben. 
Samen kunnen scholen betere zorg op maat leveren dan alleen.  
 
Peuterspeelzaal en Kinderopvang 
Peuterspeelzalen en scholen werken al jaren samen om kinderen op jonge leeftijd spelend kennis te laten 
maken met school. Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan hebben een kleinere kans op taalachter-
stand. De gemeente moet ouders daarom stimuleren om hun kinderen hier aan deel te laten nemen.  
 
Huisvesting 
Bij nieuwbouw willen wij meerdere scholen onder één dak laten samenwerken. De scholen behouden hun 
eigen identiteit, maar kunnen naschoolse opvang, sport en culturele activiteiten samen organiseren. Wij 
willen scholen helpen om goed samen te werken, maar zij zijn daar wel zelf verantwoordelijk voor.  
 
School en opvoeding 
Scholen kunnen nooit de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen overnemen. Dat is in de 
eerste plaats de taak van de ouders. Daarom vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de 
school van hun kinderen. De gemeente kan daar ook een rol spelen, door via de sociale teams ouders die 
hulp bij het opvoeden nodig hebben te ondersteunen. Daarom is ook het overleg tussen de gemeente en 
de schoolbesturen belangrijk. Scholen en gemeente zijn samen er samen verantwoordelijk voor dat zorg op 
school en thuis zo goed mogelijk aansluiten.  
 
Goed onderwijsbestuur 
Alleen schoolbesturen met genoeg omvang kunnen hun belangrijke taak goed op zich nemen. We stimuler-
en daarom het openbaar onderwijs in de huidige gemeenten 
Hoogezand-Sappemeer en Slochteren om zo snel mogelijk één onderwijsbestuur te vormen. Samenwerk-
ing met OPRON in de huidige gemeente Menterwolde juichen wij toe. 
 
Voortgezet onderwijs 
Bereikbare middelbare scholen in onze gemeente zijn belangrijk. Tieners doen op school nieuwe kennis op 
en komen tegelijkertijd steeds meer op eigen benen te staan. Wij stimuleren maatschappelijke stages. De 
aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is erg belangrijk. Samen met ondernemers in Midden-Gronin-
gen willen wij kijken of er behoefte is aan beroepsonderwijs. 
Jongeren krijgen alle kans om te leren. Het is daarom belangrijk dat zij naar school gaan. Actieve bestrij-
ding van verzuim en voortijdig schooluitval is daarom belangrijk. Wij maken ons hier sterk voor!  
 
Leven lang leren 
Leren stopt nooit. Na school begint een leven lang leren. Wij willen dat Midden-Groningen in samenwerk-
ing met buurtwerk, dorpsverenigingen en bibliotheek alle inwoners de kans geeft om hun kennis en vaar-
digheden bij te spijkeren.
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Duurzaamheid, Energie en Milieu



Rentmeesterschap is één van de uitgangspunten van het CDA. Wij willen de aarde verantwoord 
doorgeven aan onze kinderen. De gemeente Midden-Groningen kan daaraan zijn steentje 
bijdragen door zelf het goede voorbeeld te geven en door plannen van inwoners te ondersteunen. 

Duurzaamheid en energie 
Energiezuinige openbare verlichting en energiebesparing in openbare gebouwen moet de gemeente 
Midden-Groningen duurzamer maken. Wij willen kleinschalige zonne- en windenergie, liefst op eigen dak of 
erf, stimuleren. Wij steunen de plannen van energiecoöperaties. Inwoners slaan de handen ineen om 
energie op te wekken en gebruiken de winst om zelf te investeren. Bij aanbestedingen willen wij eisen 
stellen aan de duurzaamheid van degene die de opdracht krijgt. 
 
Afval 
Wij willen zoveel mogelijk afval dat opgehaald wordt hergebruiken. Wij willen daarnaast het terugdringen 
van afval in de industrie bevorderen. Een schone openbare ruimte verbetert de leefbaarheid. Daarom is 
een actieve aanpak van zwerfafval belangrijk. De openingstijden van de afvalbrengstations moet aansluiten 
op de brengbehoeften van inwoners.  
 
Water 
Het regent vaak en steeds meer. Dat vraagt om aanpassingen van de riolering. Naast het traditionele 
beheer en onderhoud van riolering is de bestrijding van wateroverlast een gemeentelijke taak. Als het nodig 
is willen wij daarom beperkingen opleggen aan de verharding van erven en tuinen. Wij willen dat de 
gemeente genoeg geld reserveert voor goed onderhoud van de riolering.   
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Degelijke financiën



Wij willen dat de gemeente Midden-Groningen het geld van inwoners verantwoord besteedt. 
Wij staan voor een betrouwbare gemeente die niet meer geld uitgeeft dan er binnen komt.  Lokale 
lasten moeten we zo terughoudend mogelijk verhogen. 

Financieel beleid & uitvoering 
Wij staan voor kostendekkende gemeentelijke tarieven en heffingen. Als een verhoging van lasten 
noodzakelijk is, willen wij daarbij zo terughoudend mogelijk zijn. Wij willen een heldere opzet van de 
gemeentelijke begroting die duidelijk maakt hoe de gemeente geld uitgeeft. Met duidelijke voorlichting 
willen wij aan inwoners laten zien hoe de opbouw van tarieven en heffingen tot stand gekomen is. Wij 
willen een reëel geraamde en sluitende begroting en een overzichtelijk meerjarenperspectief.  
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Economie en Werkgelegenheid



Wij koesteren de grote industriële werkgevers in Midden-Groningen. Daarnaast zijn het ook kleine 
ondernemers en familiebedrijven die zorgen voor economische groei.  Wij hebben vertrouwen 
in mensen en dus ook in onze ondernemers en gaan uit van hun eigen verantwoordelijkheid. De 
gemeente moet ondernemers stimuleren en faciliteren in hun ondernemerschap. Wij pleiten voor 
minder regels. Wij willen bedrijventerreinen proactief en relatiegericht inrichten.  

Aantrekkelijke gemeente 
De gemeente Midden-Groningen moet zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor grote en kleine 
ondernemers. Wij leggen daarbij het accent op de familiebedrijven, want juist deze groep vormt de 
ruggengraat van onze lokale en regionale economie. Wij willen een gemeente die meedenkt om plannen 
mogelijk te maken. Wij omarmen maatschappelijke ondernemingen. Deze bedrijven zijn pioniers in een 
economie die meer draait om welzijn dan om winst, bijvoorbeeld een restaurant voor mensen  met een 
handicap of een coöperatieve supermarkt in een klein dorp. Wij pleiten voor meer ruimte en passende 
regels voor dit soort bedrijven. 
 
Agrarische sector 
De agrarische sector levert een grote bijdrage aan onze lokale economie. Boeren zijn belangrijk voor het 
karakter van het buitengebied. Wij willen dat de ontwikkeling van boerenbedrijven mogelijk blijft. In 
natuurgebieden die zich hiervoor lenen willen wij dat de plaatselijke agrarische sector bij de inrichting en 
het onderhoud worden betrokken. Wij zijn terughoudend bij het omzetten van landbouwgrond in natuur. 
Als een agrarisch bedrijf stopt komt er vaak een groot pand leeg te staan. Wij willen dan een goede nieuwe 
bestemming voor de boerderij, passend bij de omgeving. Zo gaan we verpaupering tegen. We zijn voor 
een sterke en solide agrarische sector waarbij een duurzame bedrijfsvoering voorop staat. Wij stimuleren 
energie-innovatie en maken daarvoor waar nodig ruimte in onze bestemmingsplannen. 

24



Recreatie en Toerisme



De gemeente Midden-Groningen is een prachtige gemeente om te wonen en te recreëren. We 
hebben water, natuur en beschermde dorpsgezichten. Midden-Groningen is meer dan de moeite 
waard om te bezoeken. Hier zijn wij trots op en dit dragen wij uit. Wij vinden dat onze gemeente 
beter op de kaart moet worden gezet.  
 
Aantrekkingskracht 
Midden-Groningen is een prachtige gemeente. Wij willen de kracht van onze gemeente buiten de gemeen-
tegrenzen bekend maken. De gemeente Midden-Groningen heeft op recreatief gebied veel te bieden. Dit 
willen wij, samen met ondernemers, beter onder de aandacht brengen. Het natuurgebied Roegwold en de 
Heemtuin zijn bijvoorbeeld prachtige gebieden om te wandelen of te fietsen. Watersporters kunnen terecht 
nabij het Schildmeer, het Zuidlaardermeer en het Grunostrand. Wij juichen toe dat ondernemers samen de 
schoonheid van het gebied verkopen. De gemeente kan die samenwerking mogelijk maken. Door recre-
atieondernemers te helpen slaan we twee vliegen in één klap. De prachtige natuur in Midden-Groningen is 
er niet alleen voor bezoekers. Een sterke toeristische sector vergroot ook het woongenot van inwoners.  
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Colofoon

Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen 
door de inzet van een schrijversgroep onder 
verantwoordelijkheid van de drie voormalige 
besturen van de CDA afdelingen Menterwolde, 
Hoogezand-Sappemeer en Slochteren en vanaf 
1 januari 2017 van het bestuur van CDA afdeling 
Midden-Groningen. 

Het bestuur dankt iedereen voor het meedenken, 
meeschrijven en meelezen van dit 
verkiezingsprogramma.

Contactgegevens

CDA Midden-Groningen

E-mail: secretaris@midden-groningen.cda.nl
Website: www.cda.nl/groningen/midden-groningen
Twitter: @MiddenCda
Facebook: CDA Midden-Groningen


