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Verkiezingsprogramma GBS 2022 - 2026 

Dichtbij de burger! 

Inleiding: 

 
Dit verkiezingsprogramma is de gedachtegang van 
Gemeentebelangen Stadskanaal. Ook in de periode 2022–2026 wil 
Gemeentebelangen een positieve bijdrage leveren aan de 
ontwikkelingen van Stadskanaal en haar omliggende dorpen.  
 
Gemeentebelangen Stadskanaal is sinds 2002 actief in de Kanaalster 
gemeenteraad. Wij zijn daarmee de oudste onafhankelijke lokale 
politieke partij binnen de gemeente Stadskanaal. Wij zetten ons in 
voor alle inwoners en voor het algemeen belang van de gemeente. 
Voor ons is het mogelijk om snel op zaken in te kunnen spelen 
zonder dat we met landelijke politieke partijbelangen rekening 
hoeven te houden. Dat wil niet zeggen dat wij onze ogen sluiten 
voor belangrijke regionale, landelijke en globale ontwikkelingen. 
 
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners met veel plezier in een 
goede en leefbare omgeving kunnen wonen, werken, sporten, en 
recreëren. Gemeentebelangen Stadskanaal staat voor openheid en 
eerlijkheid richting onze inwoners, bedrijven en organisaties. 
 
 
 
 



Ons unieke Veenkoloniale landschap staat onder druk. Een 
voorbeeld hiervan is de bouw van torenhoge windmolens die tegen 
de wil van een grote meerderheid van inwoners, organisaties, 
bedrijven en lokale bestuurders vlakbij de provinciegrens op Drents 
grondgebied zijn gebouwd. Dit mag absoluut niet nog eens 
gebeuren.  
 
De afgelopen vier jaar waren bestuurlijk spannende jaren. Jaren 
waarin het op landelijk niveau economisch en financieel zeer goed 
ging. Financieel hebben wij daar als gemeente helaas weinig tot 
niets van gemerkt. Integendeel zelfs. Om de jaarlijkse begrotingen 
sluitend te krijgen en te houden moesten we blijven bezuinigen, 
tarieven verhogen en reserves aanspreken. Ook stegen de uitgaven 
van de door het Rijk naar de gemeenten overgehevelde taken fors. 
Deze stijgingen werden niet of maar gedeeltelijk door het Rijk  
gecompenseerd.  
 
Daarmee bereikten we het punt dat we zouden moeten gaan 
schrappen in ons voorzieningenniveau. Dat zou ten koste gaan van 
de leefbaarheid in onze gemeente. Daarom hebben we eind 2020 als 
gemeenteraad en college van B en W een grens getrokken. We 
besloten om een begroting met een tekort van 7 miljoen euro bij de 
provincie in te dienen. Dit om op deze wijze de provincie en het Rijk 
tot actie te dwingen. Dit heeft effect gehad. 
  
Wij zijn van mening dat de gemeente voldoende geld van het Rijk 
moet krijgen om de door het Rijk opgelegde taken op goede wijze 
uit te kunnen voeren. Dat is in ieders belang. Wij eisen dan ook dat 
dit de komende jaren zal gaan gebeuren. 
 
De Corona pandemie heeft grote invloed op iedereen gehad en heeft 
dat nog steeds. Of we ooit weer het “oude normaal” terug zullen 
krijgen is zeer de vraag. Corona heeft veel veranderd en zal dat ook 
zeker nog een tijd blijven doen. 
 
Voor ons nieuwe verkiezingsprogramma blijven we het thema; 
“Dichtbij de burger!” hanteren. Want in onze snel maar ook sterk 
veranderende samenleving blijft het belangrijk dat we de afstand 
tussen bestuur en burger zo klein mogelijk houden.  

Mocht u na het lezen van dit programma nog vragen hebben, dan 
nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen. Onze 
gegevens treft u aan op onze website www.gbs-stadskanaal.nl 

Gemeentebelangen Stadskanaal 
Januari 2022 

 

 

http://www.gbs-stadskanaal.nl/


Wat wil GBS! 

Het door GBS opgestelde programma voor de periode 2022 – 2026 
is onder andere gebaseerd op ideeën die door de fractie, de 
steunfractie, de leden van onze vereniging en burgers zijn 
ingebracht. We hebben niet gekozen voor een uitgebreid verhaal 
maar geven zaken kort, bondig en puntsgewijs weer. 

Voorlichting, inspraak, bestuur etc. 

                 Als goede dienstverlener moet de gemeente haar 

inwoners, bedrijven en organisaties op professionele wijze 
als klant behandelen. Bureaucratisch communiceren en 
handelen is daarbij uit den boze. 

                 De gemeente moet zich aan haar afspraken en aan haar 

eigen verordeningen houden. Afspraak is afspraak. 

                 Discussiemogelijkheden tussen inwoners en gemeenteraad 

tijdens raads- en raadscommissie vergaderingen moeten 
mogelijk zijn zonder strak protocol. 

                 Bevorderen van burgerparticipatie door inwoners in een zo 

vroeg mogelijk stadium bij de planvorming te betrekken. 
Bij grote, ingrijpende projecten zijn wij voorstander van 
hoorzittingen en enquêtes om op deze wijze inwoners  te 
betrekken bij belangrijke actuele zaken. 

                 Klachten moeten door de gemeente snel en adequaat 

worden afgehandeld.  

                 Instellen van een onafhankelijke lokale ombudsfunctie. 

                 Goede initiatieven van inwoners dienen te worden 

gestimuleerd. 

                 De gemeentelijke voorlichting moet volledig en transparant 

zijn. Die voorlichting dient zowel digitaal als op papier 
beschikbaar te zijn. Gebruik daarbij geen ingewikkeld 
taalgebruik. 

                 Wij blijven voorstander van één sterke Oost-Groninger 

regiogemeente. Voor nu blijft de doelstelling dat goede 
samenwerking tussen de betreffende gemeenten van groot 
belang is en blijft.   

 

 

 



Onderwijs 

                 Veilige schoolomgevingen en schoolroutes. 

                 Goed onderwijs op zowel basis- als middelbare scholen in 

daarvoor goed toegeruste en veilige gebouwen. 

                 Mogelijkheden blijven zoeken voor de vestiging van overig 

Hoger (Beroeps) Onderwijs. 

                 Bestrijden van spijbelen, schooluitval en het voortijdig 
school verlaten zonder diploma. 

                 Goed en laagdrempelig volwassenenonderwijs. 

                 We zijn tegenstander van te grote groepen in het 

basisonderwijs. 

Milieu 

                 Voorkomen en bestrijden van zwerfafval en overlast van 

houtstook door particulieren. 

                 Blijvende aandacht voor een groenrijke gemeente met een 

goed niveau van groenonderhoud.  

                 Zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame 

bouwstoffen.  

                 Op gemeentelijk niveau de vastgestelde route rond de 

energietransitie uitvoeren. Inspraak en draagvlak vanuit 
de bevolking, bedrijven, organisaties en bestuurders is 
daarbij van groot belang.  

                 Wij blijven tegen de ondergrondse opslag van kern-, 

chemisch- en CO2 afval. 

Cultuur 

                 Kunst en Cultuur is een belangrijk element voor ons 

vestigingsklimaat. Ontwikkelen van een visie waaraan in 
onze gemeente minimaal behoefte is om creatieve talenten 
van inwoners te ontdekken en te ontplooien. 

                 Subsidie voor initiatieven van kleine clubs en verenigingen. 

                 Handhaven van de zelfstandige positie van het Geert Teis 

theater. 

                 Stimuleren en ondersteunen samenwerking tussen 

Bibliotheek en het Streekhistorisch Centrum. 



                Ondersteunen van de Kunstenschool Zuid-Groningen. 

Stimuleren samenwerking met Kunstwerkplaats De Pauw. 

               Blijvende aandacht voor het behoud van onze 

gemeentelijke- en rijksmonumenten. 

Ruimtelijke ordening en Huisvesting 

               Zeker gezien het feit dat de krimp ook in onze gemeente 

tot stilstand is gekomen moet er voldoende aanbod van 
woningen zijn. Ook in de dorpen. Zowel in de koop- als in 
de (sociale) huursector. Er kan dus gebouwd worden.  

               Opstellen van een visie rond bouwen, wonen en werken 

langs en bij de nieuwe spoorzone en van het beoogde  
stationsgebied aan de Stationsstraat. 

               Creativiteit en innovatie in vormgeving van woningbouw      

stimuleren zoals bijvoorbeeld Tiny Houses, Knarrenhoven, 
Co-Housing en tijdelijke woningen. 

               Duurzaam en gasvrij bouwen. 

               Specifieke aandacht voor starters- en jongerenhuisvesting. 

               Aandacht voor wonen, de combinatie van wonen en zorg en 

de woonomgeving van ouderen en gehandicapten. 

Werkgelegenheid/Economie 

           Het werkloosheidsprobleem is nog niet bedwongen. Met alle 

instrumenten, die wij op gemeentelijk en regionaal niveau 
ter beschikking hebben moeten we inwoners kansen bieden 
op regulier en vast werk. En dat zo lang mogelijk. Geen 
zogenaamde draaideur werkenden.  

           Behoud c.q. uitbreiden van onze werkgelegenheid. Tevens 

inzetten op hoogwaardige werkgelegenheid waardoor hoger 
opgeleide jongeren voor ons gebied behouden kunnen 
blijven. 

           Actief lobbyen voor het binnenhalen van (grotere) 

werkgevers en overheidsdiensten. 

     Inwoners die kunnen werken zo kort mogelijk in de bijstand. 

Ook inwoners zo kort mogelijk laten werken met behoud van 
uitkering. Geen verdringing van regulier werk. Blijven 
investeren en vernieuwen. 

 



           Onderhouden van nauwe banden met alle ondernemers  

binnen de gemeente, met de ondernemersverenigingen, het 
VNO/NCW, met de ons omringende gemeenten en met het 
UWV. 

Jongerenbeleid 

           Kinderen en jongeren moeten zo gezond, veilig en kansrijk 

mogelijk kunnen opgroeien. 

           Veilige en goed onderhouden speelplekken voor de 
basisschooljeugd. 

           Bieden van opleidings- en werkperspectief voor kansarme 

jongeren.  

           Ouders vroegtijdig aanspreken op het gedrag van hun 

kinderen. 

           Ontspanningsmogelijkheden voor jeugd behouden en 

creëren.  

           Preventieve en vroegtijdige probleemsignalering door 

ouders, scholen en gemeente. 

Ouderenbeleid 

           Bevorderen van participatie en het stimuleren van educatie 

van ouderen. 

           Voldoende ruimtes voor activiteiten van 

ouderen(organisaties). 

           Stimulering en facilitering van mantelzorg en mantelzorgers. 

           Gemeentelijke regelingen moeten begrijpelijk en transparant 

zijn voor ouderen en in heldere taal zijn verwoord. 

           Hou bij digitalisering van processen en communicatie 

rekening met de belangen van oudere en kwetsbare 
inwoners, die geen of weinig kennis van de digitale wereld 
hebben. 

Gehandicaptenbeleid 

           Zorgplicht bij uitvoering WMO door aanbieding van een 

verantwoord pakket voorzieningen, waarbij afstemming op 
de vraag en persoonlijke omstandigheden een belangrijk 
uitgangspunt zijn. Duidelijkheid geven over de 
mogelijkheden. 



           Voldoende spreiding van parkeerplaatsen voor 

gehandicapten (die aan de norm voldoen) door de hele 
gemeente. 

           Goede bereikbaarheid van de centra voor gehandicapten en 

ouderen. 

           Openbare (invaliden)toiletten. 

Buurtbeheer, Openbare orde en Veiligheid 

           Bereikbare, toegankelijke en zichtbare buurt- en 

jeugdagenten. Overlast in de buurt zeer snel aanpakken. 
Voor veelplegers een lik op stuk beleid voeren. 

           Goed onderhoudsniveau van groen, vijvers, het Stadskanaal, 

wegen en fietspaden. Voldoende openbare verlichting van 
achterpaden. 

           Tijdens winterse omstandigheden een goed strooi- en 

sneeuw verwijderingsbeleid, waarbij er extra aandacht voor 
de bereikbaarheid van en voor ouderen en gehandicapten 
moet zijn.   

           Integraal wijkbeleid, waarbij alle relevante partijen worden 

betrokken. In iedere wijk een wijkraad en in ieder dorp een 
organisatie om de belangen van het dorp te behartigen. 

         Leegstand en verpaupering van woon/winkelpanden 

tegengaan. Mogelijkheden tot (gedwongen) krotopruiming 
volop benutten. 

           Optimale dienstverlening van en voor ambulance, brandweer 

en politie.  

           Maatregelen om het steeds vroegtijdiger afsteken van 

(zwaar) vuurwerk tegen te gaan.  

           Voldoende fietsenstallingen in de centra, op het busstation 
en bij belangrijke bushaltes. 

Vervoer en Verkeer 

           Bovengronds parkeren in de gemeente Stadskanaal moet 

gratis blijven. 

           Er blijven bij ons zorgen bestaan over de realisatie van de 

spoorverbinding Veendam-Stadskanaal. De realisatie is 
inmiddels tweemaal uitgesteld en staat nu gepland voor het 
jaar 2026. Voor de verdere ontwikkeling van ons en onze 
regio moet de trein uiterlijk 2026 rijden.  



          Doortrekking van de spoorlijn naar het voormalige Philips 

terrein, Musselkanaal, Ter Apel en Emmen blijft voor ons een 
serieuze optie. Daarmee is het werk nog niet af. Het 
doortrekken van de spoorlijn naar Enschede en daarmee de 
Nedersaksenlijn is voor de verdere ontwikkeling van onze 
regio van groot belang.  

          Het verder verdubbelen van de N366 vanaf Nieuwe Pekela 

tot met Ter Apel. 

           Betaalbaar en goed overig openbaar vervoer. Ook in de 

buitengebieden. 

           Betaalbaar en kwalitatief goed ouderen-, gehandicapten en 

schoolvervoer. 

           Andere manieren om verkeer af te remmen realiseren.  

Minder drempels. Verwijderen van de nog bestaande Pleinlijn 
pinguïns en vervangen door andersoortige verlichting. 

Sociaal Beleid, Welzijn, Toerisme, Sport en Recreatie 

           Rust en ruimte bewaken en bewaren. Ons uitgestrekte 

landschap begint steeds meer mensen tot de verbeelding te 
spreken. Zoveel rust en ruimte ervaren in ons dichtbevolkte 
land is namelijk zeldzaam geworden. Laten we dat aspect 
van ons gebied vooral zo laten. 

           Stimulering van het uitdragen van de specifieke 

gemeentelijke kenmerken, zoals recreatie in en rondom het 
kanaal, de centra, het Pagedal, dorpen en buitengebieden. 

           Door sport en bewegen naar een energieke en gezonde 

gemeente. Bevorderen van sporten op scholen. Structurele 
ondersteuning van sportverenigingen. Stimuleren en 
bevorderen van sport- en recreatie mogelijkheden door 
aanwezigheid van kwalitatief goede, betaalbare en goed 
bereikbare sportaccommodaties. 

           Behoud van onze drie buitenzwembaden. 

           Goede begeleiding schoolverlaters naar de arbeidsmarkt. 

           Erken, waardeer en ondersteun vrijwilligers en 

mantelzorgers. 

           Een degelijk armoedebeleid en goede schuldhulpverlening 

zijn belangrijk. We letten daarbij vooral op kinderen die 
binnen het gezin in een armoedesituatie opgroeien. 



           Zorgdragen voor kwalitatief goede zorg voor jongeren, 

ouderen en kwetsbare groepen. Daar waar nodig ketenzorg 
aanbieden. 

           Blijven ondersteunen van het Refaja ziekenhuis en haar 

expertisecentrum of -centra. 

           Zorg moet toegerust zijn op het vergrijzen van de bevolking. 

Ondernemen in Stadskanaal 

           Regeldruk voor lokale ondernemers zoveel mogelijk 

verminderen. 
 
           Het vullen van de bedrijventerreinen blijven stimuleren.  

 
           Een actueel en regionaal afgestemd detailhandelsbeleid. 

 
           Bevorderen van koppeling tussen bedrijven en het 

(beroeps)onderwijs. 
 

           Bevorder een snelle ombouw naar een glasvezel 

infrastructuur binnen de gemeente. 
 
           Nauwe samenwerking tussen gemeente en ondernemers met 

betrekking tot behoud van de (winkel)centra in Musselkanaal 
en Stadskanaal. 

Financiën 

           Het op goede wijze bewaken van de gemeentelijke 

bestedingen. 

           Een goed werkende en uit onafhankelijke leden bestaande 

Rekenkamercommissie. 

           Een solide financieel beleid met een degelijke algemene 

reserve, die alleen bij hoge uitzondering onder de door de 
gemeenteraad vastgestelde kritische grens mag dalen. 

           Betrachten van terughoudendheid bij het inhuren van 

externe medewerkers, organisaties en onderzoeksbureas. 

           Beperken gemeentelijke uitgaven door constante focus op 
efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering 

           Behouden van een zo laag mogelijke gemeentelijke 

belastingdruk voor onze inwoners. 

           Objectieve en kwalitatieve financiële onderbouwing van 

voorstellen. 



Enkele speerpunten van Gemeentebelangen Stadskanaal voor de 
periode 2022 – 2026. 

           Het onderhoud van groen, wegen en fietspaden moet van 

een goed en gelijkwaardig niveau zijn. 

           Aandacht voor het wonen en de woonomgeving van 

jongeren, ouderen en gehandicapten. 

           Voldoende aanbod van woningen. Ook in de dorpen. Zowel 

koopwoningen, sociale huurwoningen als woningen die (net) 
buiten de huursubsidiegrens vallen. 

           Een visie op het bouwen langs en bij de nieuwe spoorzone 

en rond het beoogde stationsgebied. 

           Een zo laag mogelijke gemeentelijke belastingdruk. 

           De al lopende energietransitie met een zo groot mogelijk 

draagvlak van inwoners, bedrijven en organisaties verder 
doorvoeren. Specifieke aandacht voor lokaal eigenaarschap. 

           Blijven ondersteunen van het Refaja ziekenhuis en nieuwe 

initiatieven zoals ziekenhuis gebonden expertisecentra. 

           De aanwezigheid van kwalitatief goede, betaalbare en goed 

bereikbare sportaccommodaties. 

           Wij blijven tegen de ondergrondse opslag van kern-, 

chemisch- en CO2 afval. 

           Het bieden van opleidings- en werkperspectief voor 

(kansarme) jongeren. 

           Een degelijk armoedebeleid en een goede regeling voor 

schuldhulpverlening. 

           Gemeentelijke regelingen moeten met name voor ouderen 

begrijpelijk en transparant zijn. 

           In iedere wijk een wijkraad en in ieder dorp een organisatie 

om de belangen van het dorp te behartigen. 

          Doortrekking van de spoorlijn naar het voormalige Philips 

terrein, naar Musselkanaal en naar Emmen blijft voor ons 
zeer belangrijk.  

           Samenwerking tussen Bibliotheek en Streekhistorisch 

Centrum bevorderen. Datzelfde geldt voor de Kunstenschool 
en Kunstwerkplaats de Pauw. 



Kandidatenlijst  

Gemeentbelangen Stadskanaal  

Nr. 

 

Naam Woonplaats 

 

1. 

 

Erik Bieze 

 

Stadskanaal 

 

2. 

 

Frans Lutz 

 

Mussel 

 

3. 

 

Ineke Bieze-Norder 

 

Stadskanaal 

 

4. 

 

Arie Foekens 

 

Stadskanaal 

 

5. 

 

Siny Drent 

 

Stadskanaal 

 

6. 

 

Ben Gengler 

 

Stadskanaal 
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