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Kandidatenlijst GBS

1.  Erik Bieze (lijsttrekker)

2.  Frans Lutz

3.  Ineke Norder

4.  Arie Foekens

5.  Siny Drent

6.  Ben Gengler

Gemeentebelangen

Stadskanaal

Dichtbij de 

Dichtbij de 

Burger!

Burger!



Geachte lezer,

Op 1 januari 1969 werd een deel van de voormalige gemeente Wildervank gevoegd

bij de voormalige gemeente Onstwedde. De nieuwe gemeente kreeg de naam Stads-

kanaal. Decennialang heeft deze gemeente geen gemeentelijke lokale partij gekend.

In 2001 nam een aantal inwoners het initiatief om Gemeentebelangen Stadskanaal

op te richten. Zij waren van mening dat het nu wel eens tijd werd voor een lokaal ge-

luid binnen de politiek van de gemeente Stadskanaal. 

Het was een periode van grote veranderingen in het land waarbij modernisering en

verdere democratisering belangrijke gesprekspunten waren. 

In maart 2002 nam GBS voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

Dat was een groot succes. Bij de drie gemeenteraadsverkiezingen daarna heeft GBS

wederom meerdere gemeenteraadszetels behaald.

Sinds de verkiezingen van 2010 heeft GBS deel uitgemaakt van het College van

Burgemeester en Wethouders en haar bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen.

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 eindigde de jarenlang durende eco-

nomische en financiële crisis. Toch hebben we voor een gezonde gemeentelijke be-

drijfsvoering in de afgelopen vier jaar miljoenen euro’s aan ombuigingen moeten

inboeken.

We hebben als GBS, in samenwerking met andere partijen, de afgelopen vier jaar

natuurlijk wel een aantal belangrijke zaken gerealiseerd. Een aantal willen we hier

graag noemen:

• Behoud van en financiële ondersteuning bij de Huishoudelijke Hulp.

• Invoering beleidsplan en verordeningen Jeugdhulp gemeente Stadskanaal.

• Invoering integraal beleidskader Sociaal Domein “Samen met de burger”.

• Instellen financieel vangnet voor minder draagkrachtigen bij de 

Schoonmaakhulp.

• Milieu sanering en herontwikkeling voormalig Philips terrein.

• Renovatie Julianapark.

• Realisatie nieuwbouw van een onderwijsvoorziening voor de wijken 

de Hagen, Vogelwijk, Maarsstee en Maarswold.

• Vaststelling en uitvoering van de Centrumvisie Stadskanaal. Realisatie 

vernieuwing Menistenplein.

Kijken we naar nu en de komende jaren dan zien we een economie die fors groeit.
Tot en met 2021 wordt volgens het Centraal Planbureau een gemiddelde groei van
1,8% per jaar verwacht. Of dit ook voor onze regio en/of gemeente gaat gelden is na-
tuurlijk de vraag. GBS hoopt van harte dat dit wel het geval zal zijn. Want economi-
sche groei betekent meer banen. Ook de armoede wordt hierdoor teruggedrongen.
Voorzichtigheid blijft echter geboden. Nog steeds kunnen we onze euro’s maar één
keer uitgeven. GBS blijft koersen op het behouden van onze gemeentelijke voorzie-
ningen. Daar waar we iets extra’s kunnen doen zullen we dat na goede afwegingen
realiseren. Uit ons verkiezingsprogramma noemen we een aantal belangrijke punten
waar GBS de komende 4 jaar mee aan de slag wil:

• Actieve aanpak voor binnenhalen (grotere) werkgevers naar onze gemeente.
• Bieden van opleidings- en werkperspectief voor jongeren.
• Voldoende aanbod aan (huur)woningen in alle dorpen.
• Sterk maken voor duurzame energie, GEEN megalomane windmolenparken 

in en nabij onze gemeente.
• Vergroten burgerparticipatie, zonder veel “drempels”.
• Een zelfstandig blijvend Geert Teis Theater, behoud van kunstenschool en 

bibliotheek voorzieningen.
• Behoud van ons (laag) gemeentelijk belastingniveau.
• Goede kwaliteitsniveaus van groen-, wegen- en fietspaden onderhoud.
• In stand houden en ondersteunen van het Refaja ziekenhuis.
• Samenhangend integraal jongeren, ouderen- en gehandicaptenbeleid.

Op 21 maart 2018 doet GBS wederom mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. We
hopen ook nu weer op uw steun en stem. Ook de komende jaren staan er bij de ge-
meenten behoorlijke veranderingen op de agenda. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
de verdere digitalisering van de gemeentelijke overheid, een betere aanpak van
schulden en armoede, de invoering van de nieuwe Omgevingswet en de niet vrijblij-
vende Investeringsagenda, “naar een duurzaaam Nederland”. Daarnaast speelt bin-
nen onze provincie de gemeentelijke herindeling een belangrijke rol. Een herindeling
die voor wat betreft onze gemeente door één van onze beoogde fusiepartners, hope-
lijk tijdelijk, werd geblokkeerd.  
Al deze veranderingen vereisen een krachtige lokale democratie en een scherp
volksvertegenwoordigende en controlerende lokale partij. Dat is GBS en dat wil GBS
blijven.

Stem dus GBS.

Stem GBS, Dicht bij de burger! 
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