VERKIEZINGSKRANT

WAAROM STEMMEN OP 16 MAART

Alle inwoners vanaf 18 jaar mogen stemmen.

WAAROVER GAAT DE GEMEENTERAAD

Beslis mee wie er in de gemeenteraad komen.

HOE BEPAAL IK OP WIE IK STEM
HOE KAN IK STEMMEN
OP WELKE PARTIJEN KAN IK STEMMEN

WWW.HARDENBERG.NL/VERKIEZINGEN

Ga Stemmen
Beste inwoner,
Nog even en dan is het zover. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U mag dan stemmen op wie er namens u in de gemeenteraad komt de komende 4 jaar. En dat is
belangrijk. Want de gemeenteraad besluit over
dingen in uw eigen buurt. Zoals het ophalen
van afval, de bouw van nieuwe woningen en
de subsidie voor de sportvereniging.
Iedereen kan veilig stemmen
Woensdag 16 maart is de ofciële verkiezingsdag. Maar ook op 14 en 15 maart kunt u
al stemmen als u een kwetsbare gezondheid
hebt. Vier stembureaus zijn dan open. In
Gramsbergen, Dedemsvaart, Kloosterhaar
en Hardenberg. Natuurlijk richten we alle
stembureaus in volgens de coronaregels.
Want we willen dat iedereen zich veilig voelt
om te gaan stemmen.
Hoe bepaalt u op wie u wilt stemmen?
Op wie kunt u stemmen? En waarom stemt
u eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat u
deze vragen hebt. Daarom hebben we deze
Verkiezingskrant voor u gemaakt. In deze
krant vindt u alle informatie die u nodig
hebt. U kunt het rustig doorlezen om uw
stem te bepalen.

Kijk het flmpje van
de burgemeester
www.hardenberg.nl/verkiezingen

Wilt u horen en zien hoe de partijen over
bepaalde onderwerpen denken? Of de
lijsttrekkers beter leren kennen? Kijk dan
het verkiezingsdebat op donderdagavond
10 maart. We organiseren dat samen met
omroep NOOS en theater De Voorveghter.
We hebben een digitale stemwijzer voor u
Dat kent u vast van landelijke verkiezingen.
Maar ook voor deze gemeenteraadsverkiezingen kunt u zo bepalen op wie u wilt stemmen.
Vul de stemwijzer dus vooral in. Daarmee kunt
u kijken hoe partijen over onderwerpen
denken. En krijgt u een beeld welke partij
het best past bij wat u belangrijk vindt.
Uw stem is belangrijk!
Wat ik u vooral wil zeggen is: ga stemmen!
Laat uw stem niet verloren gaan.
Elke stem telt, ook die van u!
Burgemeester Maarten Ofnga
voorzitter gemeenteraad

Doe de stemwijzer
Welke partij past bij mij?
Vind u het moeilijk om te kiezen?
Dan kan de stemwijzer u helpen. Vul
de stemwijzer in. U krijgt dan te zien
welke partij het beste bij u past.
www.mijnstem.nl/gemeentehardenberg

Kijk het verkiezingsdebat op 10 maart
Leer de partijen kennen
Op donderdagavond 10 maart organiseren de
gemeente Hardenberg, omroep NOOS en
theater De Voorveghter een verkiezingsdebat.
U leert de partijen en lijsttrekkers beter
kennen. Waar staan ze voor. Wie zijn ze en
wat vinden ze belangrijk. Zo kunt u voor uzelf
bepalen op welke partij u wilt stemmen.
Live uitzending vanaf 20.00 uur.
Het debat wordt vanaf 20.00 uur live uitgezonden door omroep NOOS via de kabel en website. En via www.hardenberg.nl/verkiezingen.

Stel uw vraag aan de lijsttrekkers
Hebt u een vraag die u graag wilt stellen
tijdens het debat? Dat kan. U kunt vooraf uw
vraag al mailen naar debat2022@hardenberg.nl.
Tijdens het debat kunt u ook via dit
mailadres uw vragen nog stellen.
Of stuur tijdens het debat een sms
of whatsapp naar 06-46 80 50 94
Uit alle vragen die binnenkomen maken
wij een keuze.

Hoe werkt het
in de gemeente
Gemeenteraadsverkiezingen

Eén keer in de 4 jaar zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. U kiest dan als inwoner
de leden van de gemeenteraad.
Deze leden zijn lid van een politieke partij.
U stemt op de partij die zo veel mogelijk
hetzelfde als u denkt over dingen die
spelen in de gemeente.
U kunt stemmen op de nummer 1 of op
iemand anders van die partij. Bijvoorbeeld
iemand die u kent, of juist een vrouw of
jongere.

vragen kunnen stellen aan het college.
Zodat zij weten wat er moet veranderen
en de plannen goed begrijpen.
De raadsleden bespreken dit ook
met elkaar.

De gemeenteraad beslist
over de plannen en het geld
Dat doet ze in een raadsvergadering.
Hierin neemt de gemeenteraad een
besluit over het voorstel.

De partijen met de meeste stemmen
krijgen een zetel in de gemeenteraad.
De gemeenteraad van Hardenberg bestaat
uit 33 zetels. Dat zijn dus 33 raadsleden.

Als meer dan de helft van de raad voor
stemt, dan gaat het plan door en moet
het college het plan verder uitvoeren.
Dat doet het college samen met de
ambtenaren.

De grootste partijen
gaan samenwerken

Burgemeester en wethouders
in Hardenberg
In Hardenberg kunnen 3 of 4 wethouders
in het college komen. Daar maken de
winnende partijen afspraken over.
Nu zitten er 4 wethouders in het college.
De burgemeester wordt niet gekozen
door de inwoners tijdens gemeenteraadsverkiezingen. Dat gebeurt via een
speciale procedure. Burgemeester Ofnga
is in 2020 door de Kroon benoemd als
burgemeester voor 6 jaar.

Dat noemen we een coalitie. Zij hebben
de meeste zetels in de gemeenteraad.
Deze partijen mogen ook een wethouder
aanwijzen die in het college van burgemeester en wethouders komt. Zij spreken
af wat zij belangrijk vinden voor de
komende 4 jaar. Dat zetten ze in het
coalitieakkoord. Dit is een soort
samenwerkplan.

Het college van burgemeester
en wethouders maakt plannen

Zij gebruikt daarvoor de informatie uit het
coalitieakkoord. Of omdat er een probleem
is. Zij maken de plannen samen met de
ambtenaren. Het college maakt van het
plan een voorstel voor de gemeenteraad.

De gemeenteraad praat over
de plannen en over het geld
Eerst bespreekt de raad dat voorstel
in een oriënterende ronde. Dat is een
vergadering waarin de raadsleden

De burgemeester is voorzitter van de
gemeenteraad. En voorzitter van het
college van burgemeester en wethouders.
De burgemeester stemt niet mee over
de plannen.

Wat vinden andere
inwoners belangrijk?
Bekijk de flmpjes van inwoners uit de gemeente
Hardenberg over waarom ze stemmen.
www.hardenberg.nl/waaromstemmen

Wat doet de gemeenteraad?

Kijk het flmpje over de gemeenteraad

www.hardenberg.nl/verkiezingen

De gemeenteraad beslist
bijvoorbeeld over

SPORT
AFVAL

De gemeente betaalt mee aan sportvelden, sporthallen,
stadions en zwembaden. De gemeente geeft ook geld
aan sportverenigingen.

De gemeente zorgt voor het ophalen van afval. Ook beslist
de gemeente of afval gescheiden wordt opgehaald.
En welke containers worden gebruikt en hoeveel afval
inwoners gratis mogen aanbieden.

VERGUNNINGEN
ARMOEDE
In Hardenberg zijn mensen die niet genoeg geld hebben
om van te leven. Zij verdienen te weinig met hun werk of
ze hebben geen werk. De gemeente steunt deze mensen.
Bijvoorbeeld met een bijstandsuitkering of hulp bij schulden. Of met het betalen van de sportclub of schoolspullen.

De gemeente geeft vergunningen aan bedrijven en
organisaties. Bijvoorbeeld winkels, restaurants, theaters
en clubs. In een vergunning worden afspraken gemaakt.
Mag de winkel op zondag open? Hoeveel geiten mag
de boerderij houden? Hoe moet het restaurant afval
opruimen?
Hoe laat moet het theater sluiten? En hoe hard mag
het geluid in de club?

VERKEER EN WONEN
BIBLIOTHEKEN EN TAALLES
De gemeente zorgt voor taalles voor mensen die moeite
hebben met lezen en schrijven. Ook geeft de gemeente
geld aan bibliotheken.

GEZONDHEID
De gemeente helpt mensen die zorg nodig hebben.
Bijvoorbeeld door een rolstoel te regelen. Of hulp bij het
huishouden. De gemeente regelt ook hulp voor kinderen
en jongeren. Bijvoorbeeld bij problemen in een gezin of
bij lichamelijke problemen.

De gemeente bepaalt wat waar in de gemeente wordt
gebouwd: bedrijven, fetspaden, speeltuinen, sportvelden,
wegen en winkels. De gemeente beslist dan bijvoorbeeld:
meer bomen of meer parkeerplaatsen, meer huurwoningen
of meer koopwoningen. En of u mag verbouwen.

BELASTING
Alle dingen die in de gemeente gebeuren kosten geld.
De gemeente heeft hiervoor veel geld nodig. Daarom
betalen we belasting aan de gemeente. Bijvoorbeeld
afvalstofenhefng. De gemeenteraad bepaalt welke
belasting we aan de gemeente betalen en hoeveel. De
gemeente krijgt ook veel geld van de landelijke overheid.

Hoe kan ik
stemmen
Op 16 maart zijn de
verkiezingen voor de
gemeenteraad

Stemmen hoe gaat dat?

Alle inwoners vanaf 18 jaar mogen dan
stemmen. We willen dat iedereen zich
veilig genoeg voelt om te stemmen.
Daarom houden we ons aan de
coronaregels die gelden.g
els die gelden.

2. Beslis op wie u gaat stemmen.

elke

telt

1. U krijgt een stempas thuisgestuurd.

Weet u het nog niet?
Vul dan de stemwijzer in!

Ga naar het stembureau dat
op uw stempas staat.

3. Ga op 16 maart naar het stembureau.
Neem uw stempas en een geldige
ID-kaart, paspoort of rijbewijs mee.

Machtig iemand als u niet zelf
kunt stemmen. Bijvoorbeeld
als u klachten hebt.

4. Lever uw stempas in bij een van de
mensen van het stembureau.
Zij controleren de pas en uw ID.

Hebt u een kwetsbare
gezondheid: stem dan op
de extra dagen.

5. U krijgt een stembiljet. Op dit stembiljet staan alle 8 partijen die meedoen
aan de verkiezingen. De mensen op wie
u kunt stemmen staan onder hun partij.

Houd u aan de regels van
het stembureau.
Ga bij voorkeur naar het stembureau
dat op uw stempas staat. Dat kan een
ander stembureau zijn dan u gewend
bent.
De stembureaus zijn zo verdeeld, dat
overal ongeveer evenveel mensen
komen. Zo zorgen we ervoor dat het niet
te druk wordt. Op uw stempas staat het
stembureau bij u in de buurt.

Wat neemt u mee
naar het stembureau?
Als u gaat stemmen neemt
u mee:
1. Uw stempas.
U krijgt de stempas thuisgestuurd.
2. Een geldig identiteitsbewijs.
Dit is een paspoort, ID-kaart of
rijbewijs. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar
verlopen zijn.

STEM

6. Ga een stemhokje in met het stembiljet.
Niemand mag meekijken als
u stemt. Zoek op het stembiljet de
naam van de persoon op wie u wilt
stemmen en kleur het vakje rood met
het potlood dat in het hokje ligt.
7. Vouw uw stembiljet weer dicht en doe
het in de bus buiten het stemhokje.
Op het stembureau
• Volg de instructies op van de leden van
het stembureau.
• De vrijwilligers moeten zich houden
aan de coronaregels die gelden.
• Het kan zijn dat u buiten moet wachten
als het te druk is.

Niet zelf stemmen?
U mag iemand anders vragen om voor u
te gaan stemmen. Dat heet machtigen.
Doe dan 3 dingen:
1. Vul de achterkant van de stempas in.
2. Zet uw handtekening op de achterkant van de stempas. Hiermee geeft
u iemand anders toestemming om
voor u te gaan stemmen.
3. Geef uw stempas mee èn een kopie
van uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs. Dat mag een foto op de telefoon zijn.

Stempas kwijt
of niet gekregen?
U kunt een nieuwe stempas aanvragen
bij de Publieksdienst van de gemeente.
Dat kan tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022.

Hebt u een kwetsbare
gezondheid, stem dan
op maandag 14 of dinsdag
15 maart
Dit zijn extra stemdagen.
Op deze dagen kunt u naar een ander
stembureau gaan, dan op uw stempas
staat.
In deze stembureaus kunt u op
14 en 15 maart ook stemmen tussen
07.30 en 21.00 uur
•
•
•
•

Dedemsvaart, De Baron
Gramsbergen, De Binder
Hardenberg, Gemeentehuis
Kloosterhaar, ‘t Haarschut

LET OP !
ZONDER STEMPAS EN IDENTITEITSBEWIJS KUNT U NIET STEMMEN.

www.hardenberg.nl/verkiezingen

Gewoon lokaal, mensen centraal!
Betrouwbaar bestuur. Dat is voor het CDA prioriteit 1,
2 en 3. U moet op ons kunnen rekenen. Daarom zijn we
ook blij dat we vrijwel alle punten uit ons verkiezingsprogramma van vier jaar geleden hebben kunnen
realiseren. Ook ons programma voor de komende
jaren is ambitieus. Iedereen verdient een goede
woning, moet veilig over straat kunnen en verdient
een zetje in de rug als je het zelf niet redt. Dat vinden
wij onze belangrijkste opdracht. Klaar staan voor u.

Investeren

Verschillende kernen verdienen forse investeringen.
In Dedemsvaart kunnen dingen mooier en beter.
Zeer actueel is het sportpark. Over vier jaar ligt er
een mooi nieuw sportpark in Dedemsvaart. Daar kunt
u ons aan houden. Ook willen we investeren in de
aantrekkelijkheid van het centrum. De Wisseling is
een goede plek om te genieten van een drankje aan
het water. Meer sfeer en beleving. Bootjes over de

Vaart kunnen daar aan bijdragen. Dat geldt ook voor
de Vecht in Hardenberg. Wat ons betreft komt de
haven terug, het marktplein moet gezelliger en het
theater verdient een upgrade om toekomstbestendig
te blijven.

Landbouw

De boer is onmisbaar bij onze eerste levensbehoeften.
Eten en drinken. Géén boer ter wereld kan schoner
produceren dan de Nederlandse boer.
We zouden toch gek zijn als we een groot deel
van de productie naar het buitenland zouden laten
verdwijnen? Wij geven daarom maximaal ruimte
aan onze agrarische ondernemers. Wij wijzen zelfs
gebieden aan waar het primaat bij de landbouw
ligt. We weten echter ook dat de gemeente niet
alle bedreigingen voor de sector kan wegnemen.
In die gevallen trekken wij samen met de boer
op en zullen we naast ze staan.

CDA wil bereiken
• 1000 goedkope koopwoningen rond de € 160.000 verdeeld over
alle kernen en meer zorgwoningen in de kleine kernen.
• Maximale ruimte voor boeren, en meer verlichting in het buitengebied.
• Meer investeren in centra en in bevaarbaarheid van de Vaart en de Vecht.
• De Nedersaksenlijn en van de N36 een A36 maken.
• Een gemeente die digitaal bereikbaar is, maar ook aan de balie.
Zeker voor ouderen.
• Buitenzwembaden in de winter ook open.

Samen recht doen

In 2018 ging de ChristenUnie de gemeenteraadsverkiezingen in met een programma dat gebaseerd
was op vier pijlers: dienstbaarheid, vrijheid, waardigheid, duurzaamheid. Nu kijken we terug op wat
we hebben bereikt. En we leggen we hier en daar een
link met ons verkiezingsprogramma
2022–2026, getiteld SAMEN RECHT DOEN.
We zien dat het gemeentebestuur van Hardenberg
is veranderd. Een vertrekkende, waarnemende en
een nieuwe burgemeester bijvoorbeeld. En ook de
wethoudersploeg wijzigde. De ChristenUnie heeft
bijgedragen aan de stabiliteit en continuïteit van het
gemeentebestuur. Als onderdeel van de coalitie hebben we veel gedaan. En we hopen dat de
komende jaren te mogen voortzetten.

Gemeente Hardenberg is gegroeid, er is gebouwd
in alle kernen, sociale wijkteams zijn klaar voor de
toekomst en goed te vinden voor onze inwoners.
We hebben een programma opgezet om ouders te
helpen als hun relatie in zwaar weer zit, zodat hun
kinderen er zo min mogelijk schade van ondervinden. De contractverlenging met het COA voor opvang
van asielzoekers in het AZC is geregeld. Er is beter
taalonderwijs voor deze bewoners en ze mogen meer
vrijwilligerswerk doen, zodat zij hun steentje kunnen
bijdragen. We hebben in Dedemsvaart het IJslands
model met en voor de jeugd geïntroduceerd, om hun
omgeving veiliger en gezonder te maken. We hebben
een ouderenakkoord gesloten, zodat mensen vitaal en
waardig ouder kunnen worden. En we vinden het voorkomen van aandoeningen zo belangrijk, dat we met
preventieve maatregelen en sportakkoorden mensen
in beweging hebben gezet en blijven zetten. Er is een
nieuwe economische koers vastgesteld, gericht op
brede, evenwichtige welvaart in de gemeente. We
hebben bedrijven weloverwogen de ruimte gegeven

Mobiliteit

De N36 is triest genoeg al veel te vaak een dodenweg
gebleken. Wij willen daarom lobbyen voor een A36.
Een snelweg. Veiliger, sneller en beter. Een sterkere
verbinding tussen Drenthe en Twente met Hardenberg
als knooppunt. Dit wordt een project van de lange
adem. Dat geldt ook voor de Nedersaksenlijn. We
zijn blij dat de staatssecretaris vorige week een
bezoek bracht en inziet dat een snelle spoorlijn
tussen Groningen en Twente van groot belang is
voor onze regio.

Kleine kernen

Het CDA wil de vitaliteit in de kleine kernen verbeteren. We bouwen meer (goedkope) woningen voor
jongeren. Op deze manier is er ook toekomst voor de
supermarkt en basisschool. Ouderen moeten in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen met zorg. We willen
meer verlichting in het buitengebied. We zorgen ook
voor een gezellige ontmoetingsplek in iedere kern
en méér activiteiten voor de jonge jeugd.

CDAHARDENBERG.NL

om te groeien. En we hebben ervoor gezorgd dat
ondernemers het onderwijs en overheden gemakkelijk
weten te vinden voor vruchtbare samenwerkingen.
Met 27.500 banen is de werkgelegenheid in de gemeente Hardenberg hoger dan ooit. En als we ervoor
zorgen dat die verantwoord blijft groeien, groeit onze
woningmarkt mee. De ChristenUnie heeft vertrouwen
in de toekomst.Toekomstbestendigheid hangt mede
af van goede en veilige mobiliteit. De Nedersaksenlijn
en de stationsomgeving van Hardenberg zijn goed in
beeld. We blijven ons inspannen voor een treinhalte in
Bergentheim, al zal dat nog wel even duren. Er is een
plan gemaakt voor het oplossen van gevaarlijke verkeerssituaties; daar trekken we veel geld voor uit. En
ook voor fetsverbindingen tussen dorpen en scholen.
Die maken we de komende jaren veiliger, vooral voor
kwetsbare weggebruikers, waar mogelijk gescheiden
van het gemotoriseerde verkeer.
Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen, werkt
het beter niet van bovenaf dingen op te leggen, maar
dat initiatieven vanuit de samenleving ontstaan. De
Hardenbergse samenleving pakt deze kansen zelf op
en de ChristenUnie stimuleert dat. Dit kan betekenen
dat we nog eens moeten nadenken over de rol van de
overheid. Dat hebben we gezien bij het proces in het
gebied Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo, waarvoor
niet genoeg draagvlak was.
Veel onderwerpen die we hierboven hebben
beschreven, staan in ons verkiezingsprogramma;
check onze website.

WAARDEVOLHARDENBERG.NL

Minder visie, meer doen

In 2005 is OpKoers.nu opgericht door betrokken
inwoners als lokaal alternatief voor de landelijke
partijen. Als lokaal alternatief is Opkoers.nu
onafhankelijk en heeft geen binding met de
landelijke politiek. Daarnaast hoeft Opkoers.nu
zich ook niet te houden aan een landelijk partij standpunten. De komende jaren staan wij voor
de grote uitdaging om onze gemeente leefbaar te
houden. Wij vinden het belangrijk dat er samen
met de inwoners lokaal beleid gemaakt wordt
en dat iedere kern afzonderlijk aandacht krijgt.

De gemeente Hardenberg telt net als andere
gemeenten veel beleidsplannen. Zo hebben we
onder andere een beleidsplan voor Participatie,
Integrale Schuldhulpverlening, Re-integratie,
Jeugdhulp, Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo), Afval, enzovoort. De gemeentelijke organisatie
steekt veel tijd in het (her)schrijven van deze
beleidsvisies... Mooie woorden, maar uiteindelijk gaat
het om de uitvoering. Alle initiatieven die de laatste
jaren zijn uitgevoerd door onze inwoners hebben laten
zien dat ‘doen’ in de natuur zit van onze inwoners.
Nu moeten we de stap maken dat ‘doen’ ook in het
DNA van de medewerkers (de organisatie) van onze
gemeente komt. Zonder beleid kan natuurlijk niet,
maar als gemeente moet je bereid zijn om het los
te laten, want als je loslaat, heb je twee handen
vrij om te doen.

Lokale politiek zonder omwegen
OP KOERS.NU wil bereiken

Lijsttrekker Annie Kelder

OPKOERS.NU

• Meer betaalbare woningen (koop en huur) voor jong en oud.
• Zondag openstelling voor alle winkels op vrijwillige basis.
• Geen windmolens zonder draagvlak en de energietransitie
betaalbaar houden.
• Bereikbaarheid tussen kernen van en naar Hardenberg en Dedemsvaart.
• Huidige afvalbeleid behouden geen senioren met afval laten slepen.
• Geen betaald parkeren in kernen en in centrum Hardenberg beperken.
• Niet bezuinigen op mantelzorgers en andere vrijwilligers.
• Inwonersparticipatie: ondersteuning bij realisatie dorpsvisies.
• Kind centraal in de jeugdzorg.

Leefbaarheid platteland

We willen als OpKoers.nu een vitaal platteland.
Agrariërs zijn de ondernemers op het platteland, de
rentmeesters van ons landschap, zij onderhouden
ons landschap. Voor OpKoers.nu is de leefbaarheid
op het platteland heel belangrijk, zeker nu er zoveel
regelgeving op hen afkomt, hebben we onze zorgen
voor de toekomst voor de jonge agrariërs, de bedrijfsopvolgers. Meten is weten, bijvoorbeeld bij uitstoot
Co2, stikstof, de vraag is: wat is er en wat er moet er
nog gedaan worden, dus vastleggen van data en data
verzamelen in de gebiedsprocessen.

De Vecht

Sinds mensenheugenis stroomt de Vecht als een
zilveren lint door een deel van onze gemeente. Om
het rivierwater meer ruimte te geven wordt de Vecht
in haar oorspronkelijk staat hersteld. (Vechtpark). Ook
komt er meer ruimte voor nieuwe natuur en er komen
meer recreatiebootjes en boten op de Vecht. Goed
voor de recreatie. Maar slechts een klein deel van
onze inwoners is in staat om het ruime sop
te kiezen, sluit de anderen niet uit laat hen ook
genieten van onze rivier en hou de oevers, waar
dat verantwoord is, toegankelijk voor iedereen,
laat ze de Vecht beleven.

Afvalbeleid

De gemeente Hardenberg scoort goed met het afval
scheiden en levert daardoor een mooie bijdrage aan
VANG van afval naar grondstof. Wij lopen voorop met
het afvalbeleid en willen graag doorgroeien naar een
nog schonere en afvalvrije gemeente maar niet ten
koste van alles. Wij willen geen senioren met volle
afvalzakken over straat zien slepen.

Voldoende huizen in elke kern

De gemeente Hardenberg groeit, verandert en wordt
steeds aantrekkelijker om te wonen en te verblijven.
Wat ons betreft kan het nog beter en daar gaan
wij ons de komende jaren 100% voor inzetten.
Onze lokale kandidaten zijn niet alleen tijdens de
verkiezingen zichtbaar, maar werken al jaren samen
om de zittende raadsleden te voorzien van input uit
de kernen en buurschappen waar ze zelf actief zijn
in het maatschappelijke leven.

Waar gaan wij ons de komende jaren voor inzetten?

Dat is moeilijk te vangen in een korte tekst, maar je
kunt van ons verwachten dat we ambitieus en kritisch
tegelijk blijven. Ambitieus op thema’s die belangrijk
zijn voor jou als inwoner. In onderstaande kun je lezen
waar we ons de komende jaren voor in gaan zetten.

VVD wil bereiken
• In een duurzame gemeente wonen en werken
die ook nog eens goed bereikbaar is.
• We stimuleren innovaties en initiatieven van
ondernemers en bewoners.
• In alle kernen moet er voldoende ruimte zijn om
te bouwen zijn.
• Veiligheid in alle opzichten staat hoog op de
prioriteitenlijst.
• Belastinggeld zorgvuldig uitgeven.
• Meer weten? Check de QR-code.

Zo willen wij dat er voldoende gebouwd wordt
zodat we kunnen zorgen voor doorstroming en ook
jongeren een huis kunnen vinden in de kern waar ze
graag wonen. De behoefte moet vroegtijdig in kaart
gebracht zijn zodat we hierop kunnen anticiperen.

Duurzaamheid met draagvlak

We realiseren ons ook dat we sneller moeten
verduurzamen en grote stappen moeten maken.
Want de gestelde klimaatdoelen door de
landelijke overheid, komen steeds dichterbij. Maar we
zijn wel kritisch. Want waar komen de zonneparken en
windmolens? Deze ingrijpende veranderingen in het
landschap vragen om verstandige keuzes en lokaal
draagvlak. En wij vinden dat het betaalbaar blijven
voor inwoners en ondernemers.

Een veilige gemeente

Het is bijna nieuws van de dag: een opgerolde wietplantage of een illegale storting van drugsafval in het
buitengebied. Wij blijven ons inzetten en hard maken
voor een gemeente zonder drugscriminaliteit en
ondermijning. Alleen daarom is het belangrijk dat
onze kandidaten lokaal georiënteerd zijn, weten
wat er speelt en nog mooier: bereikbaar zijn voor
inwoners om verdachte situatie te kunnen delen.

Goed wonen en werken

Zo weinig mogelijk regels, goede bereikbaarheid en
gebruik maken van iemands talenten. Het middenen kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente.
Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan
gaat het goed met de gemeente en de inwoners.
Wie werkt investeert in zichzelf en draagt zijn steentje
bij aan de toekomst van onze samenleving.

Liefdevolle zorg voor iedereen

Bij goed wonen en werken hoort ook liefdevolle
zorg. Heb je (tijdelijk) hulp nodig dan vinden wij
het belangrijk dat dat zo dicht mogelijk bij huis
georganiseerd wordt, zodat het weinig aanpassing
vraagt in ons dagelijkse leven.

HARDENBERG.VVD.NL

Dat is jouw stem meer dan waard! Laat jouw stem
op 16 maart daarom niet verloren gaan
en stem lokaal, stem VVD

Eerlijke kansen
Werk en inkomen

Voel jij je thuis in de gemeente Hardenberg? Wij
vinden dat iedereen in onze gemeente meedoet en
eerlijke kansen krijgt. Het verschil tussen arm en
rijk neemt ook in onze gemeente toe. Dat baart ons
zorgen. We zien op alle vlakken grotere tegenstellingen. Geld is macht, maar veel mensen hebben niet de
mogelijkheid om veel geld te verdienen. Zij hebben
niets te kiezen.
“Eerlijke kansen” is het thema van ons
verkiezingsprogramma 2022-2026.

Solidariteit

De PvdA wil mensen die dat nodig hebben een steuntje geven. Maar we zijn er ook voor jou. Voor alle vrouwen en mannen die hard werken en die iedere euro
nodig hebben voor het dagelijkse leven.
Wij streven ook naar een gezonde economie. Er moet,
zonder door te schieten, wel geld verdiend worden.

Iedereen een fatsoenlijk inkomen. Iedereen moet een
eerlijke kans krijgen op een eigen inkomen en onafhankelijkheid. Indien nodig ondersteunt de gemeente;
met een banencoach of door initiatieven als “Pak je
Kans” fonds, de sociale coöperatie, het “Budgetloket”
of “Kansen voor Kinderen”. Lukt een betaalde baan
ondanks hulp niet, moeten inwoners de kans krijgen
zichzelf te ontwikkelen en hun talenten voor de samenleving in te zetten.

Zorg en gezondheid

Zorg dichtbij moet voor iedereen beschikbaar zijn.
Opleidingsniveau, leefomgeving, werk en inkomen zijn
van invloed op gezondheid. Wij stimuleren om kinderen gezond te laten eten en te bewegen. PvdA zet in
op het Jeugdsportfonds en schoolzwemmen. Nationaal Programma Onderwijs subsidiegelden zetten we
in voor professioneel sportonderwijs.

Wonen, leefbaarheid en sociale kwaliteit

Iedereen moet kunnen wonen voor een eerlijk deel
van het inkomen. We zijn kritisch op de verkoop van
sociale huurwoningen en op de inkomensgroepen
voor een sociale koopwoning. Het experimenteren
met woonvormen en huizen levensloopbestendig
maken moet eenvoudiger worden.

Samenleven doe je samen

We willen een samenleving waarin iedereen meedoet,
ongeacht achtergrond, gender, leeftijd of beperkingen.
Saamhorigheid en lokale betrokkenheid vinden we
belangrijk. We geloven in een inclusieve samenleving
waarin mensen hun eigen kansen kunnen creëren
en benutten. Eerlijkheid en algemeen belang staan
daarbij voorop. We zijn solidair met mensen voor
wie dat allemaal niet vanzelfsprekend is.
Samenleven doe je namelijk niet alleen.
“Samenleven doe je samen”.

HARDENBERG.PVDA.NL

Duurzaamheid

We betrekken inwoners, bedrijven en organisaties bij
verduurzaming. We stimuleren het zelf opwekken van
energie en geven voorrang aan lokale energiecoöperaties. We zetten in op energiebesparing bij verduurzaming van sociale woningen.
De natuur heeft het zwaar. Daarom vinden we aandacht voor de natuur bij nieuw- en verbouwvergunningen belangrijk.

50PLUS neemt ook weer deel aan deze gemeenteraadsverkiezingen. Zoals in de afgelopen zittingsperiode duidelijk is geworden heeft 50PLUS niet
alleen oog voor ouderen, maar ook voor chronisch
zieken, gehandicapten en jongeren. Kortom: 50PLUS
is er voor iedereen!

50PLUS klaar
voor de toekomst
De gemeente zal zich ook in de komende zittingsperiode weer moeten gaan inzetten, voor betaalbare starterswoning, maar ook voor werk, onderwijs,
ondernemers en zorgen voor hen die hulp in welke
vorm dan ook nodig zijn.
Een belangrijk punt voor 50PLUS is de woningbouw.
50PLUS wil woningen voor ouderen maar ook voor
starters. Op deze manier kunnen wij dan ook de
jongeren die weer belangrijk zijn voor onze
economie voor onze
gemeente behouden.
50PLUS is voor gezond

Lijsttrekker
Gijs Schuurman

en duurzaam geproduceerd voedsel. 50PLUS wil dit
stimuleren door vermarkten van duurzaam en lokaal
geproduceerd voedsel te ondersteunen. 50PLUS is
wil geen windmolens op het land. Wel is 50PLUS een
voorstander van zonnepanelen op bedrijfs- en overheidsgebouwen. Een ander onderwerp in de komende raadsperiode, is het gratis maken van openbaar
vervoer binnen de grens van de gemeente Hardenberg
voor 65-plussers. Voor het beter bevaarbaar maken
van de Vecht en de uitbreiding van de haven is 50PLUS
een warm voorstander. 50PLUS is van mening dat
werk voor 45-plusser urgenter is geworden sinds de
verhogen van de AOW – leeftijd. De groep 45-plussers
die langdurig werkloos zijn blijft echter onevenredig
hoog. De ouderenzorg dient van een goede kwaliteit,
passend, betaalbaar, beschikbaar en maatwerk te zijn,
maar dat betekent ook preventie, integrale aanpak en
persoonlijke aandacht. Ouderen moeten er niet alleen
voor staan.
Er moet een goed samenspel zijn tussen zorgprofessionals, vrijwilligers, het eigen sociale netwerk en de
mantelzorger(s) van iemand. Armoede onder onze
inwoners moet bestreden worden. De gemeente moet
blijvend aandacht blijven besteden aan de verhouding
besteedbaar inkomen en de lasten. 50PLUS wil in deze
zittingsperiode aandacht blijven vragen voor Cultuur.
Voor iedereen die dat wil moet de
mogelijkheid bestaan om aan culturele activiteiten
deel te nemen. Het theaterbeleid moet gemeente
breed. Veel gemeenschapsgeld wordt nu besteed aan
theater “De Voorveghter”. Ook in andere kernen zijn
theaters waar aanzienlijk minder gemeenschapsgeld
aan wordt besteed. 50PLUS wil een theaterbeleid voor
de gehele gemeente Hardenberg.

50 PLUS wil bereiken
• Hoogte AOW blijvend koppelen aan het
minimumloon.
• Senioren zolang mogelijk regie over hun
eigen leven.
• Ouderen moeten gratis gebruik kunnen maken
van de buurtbussen in de gemeente Hardenberg.
• Bij werkgelegenheid geen leeftijdsdiscriminatie.
• Woningmarkt toegankelijk voor jong en oud.
• Tegen windmolens op het platteland.
Voorstander van zonnepanelen op eigenen overheidsgebouwen.
• Stimuleren dat agrariërs gezond voedsel
op een duurzame manier produceren.

Op onze website kunt u het volledige verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar vinden.

50PLUSPARTIJ.NL/HARDENBERG

We geloven in het benaderen van mensen vanuit
vertrouwen. Niet met regeltjes en plichten maar met
maatwerk.

GroenLinks staat voor een groene en sociale
gemeente. We moeten stappen zetten op het gebied
van klimaat en duurzaamheid. De sociale gelijkheid
staat onderdruk en racisme en discriminatie is ook
in onze samenleving voelbaar aanwezig. Starters
en jongeren kunnen bijna geen betaalbaar huis
meer krijgen of staan vele jaren op wachtlijsten.
Dat accepteren we niet! We gaan voor systeemverandering zodat Hardenberg een gemeente is
waar iedereen fjn kan leven.

We willen een gemeente zijn die naast zijn inwoners
staat in plaats van een overheid die zich boven de
inwoner plaats. We willen dat iedereen mee kan doen.
Hoe hoog je inkomen is, wat je afkomst is, of je een
beperking hebt of wat je seksuele voorkeur is maakt
niet uit. We willen het begrip brede welvaart gebruiken. Daarmee laten we het denken in geld los en
kijken we wat de samenleving echt nodig heeft daarbij
horen bijvoorbeeld ook klimaat, veiligheid, wonen, en
gezondheid.
Het klimaat vraagt ook acuut om actie. GroenLinks
wil de problemen echt aanpakken. Daarbij hoort dat
we de omslag maken naar groene energie. Hiervoor
hebben we een goede mix van zonne- en windenergie
nodig. Dus ja; we zijn voor windmolens! En we zorgen
er voor dat een eerlijk deel van de winst bij de omwonenden terechtkomt. We zorgen er voor dat iedereen
mee kan in de omslag naar een groene toekomst en
laten niemand in de kou staan.
GroenLinks pakt ook de energiearmoede aan. De gas
en energieprijzen stijgen ontzettend. Gelukkig heeft
de Raad al maatregelen genomen maar op lange termijn toont het aan dat we van het aardgas af moeten.
Daarom moeten we vaart maken met andere warmtebronnen.

Het is tijd voor verandering
Tijd om te kiezen!

Hardenberg is een mooie gemeente waarin
iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te ontplooien.
Hardenberg is ook een gemeente waarin ruimte is
voor harde werkers, creatieve denkers en bevlogen
dromers. De waarde van Hardenberg is iets waar we
trots op moeten zijn, en die we willen behouden voor
de toekomst. “Ik wil blijven werken aan Hardenberg
waarin straks ook mijn achterkleinkinderen kunnen
en zeker willen opgroeien”, zegt fractievoorzitter en
lijsttrekker Jacco Rodermond.

Wonen is leven

Jongeren moeten de ruimte krijgen om hier te wonen,
op een manier zoals zij dat willen. Dat betekent vaak
dat er huizen moeten zijn die betaalbaar zijn, duurzaam zijn en geschikt zijn voor alle fases in het leven.
Tegelijk hebben wij steeds gezegd dat woningen
ook moeten passen bij de kwaliteit van onze groene
omgeving, dus hebben we oog voor hoe de huizen
eruit zien: we bouwen immers niet voor de komende
vier maar eerder veertig jaar!

HARDENBERG.GROENLINKS.NL

GROENLINKS wil bereiken
• We voeren de starterslening weer in.
• Bouwen gaat in balans met groen.
Meer bouwen; meer bomen.
• We voeren een transformatiesubsidie in waarmee leegstaande kantoor- of winkelpanden
geschikt worden gemaakt om in te wonen.
• We helpen agrariërs die de omslag naar een
duurzaam en eerlijk verdienmodel willen
maken.
• We zorgen dat cultuur en sport fnancieel
toegankelijker wordt.
• We zorgen dat er voldoende advies over
energiebesparing beschikbaar is.
• We wekken onze stroom groen op met
zon- en windenergie en een eerlijk deel
van de winst gaat naar de omgeving.

En wonen is ook leven: behalve woningen hebben
we ook allerlei voorzieningen nodig die de inwoners
nodig hebben voor een kwalitatief goed leven.
Dat betekent de nabijheid van winkels, cultuur, sport
en zorg. Niet dat iedere kern dat moet hebben maar
we zorgen voor de bereikbaarheid van dit alles.

Zorg voor de jeugd

We zijn een nog steeds groeiende gemeente. Maar dat
zal niet voor altijd zijn. Wat we willen is een gezonde
mix van ouderen en jongeren die met elkaar wonen en
leven. Jongeren trekken vaak weg als ze gaan studeren of
een eerste baan accepteren. Liever houden we ze hier.
Dat betekent een goede verbinding met de regio’s
waar de MBO, HBO en universiteiten zijn. En we willen
graag ook in Hardenberg een universitaire studie.
Met alles wat daar bij hoort: studentenwoningen, uitgaansgelegenheden en werk dat past bij een studie.

Belofte voor de landbouw

Wij willen onze boeren helpen met het behouden van
hun bedrijf. Want zij zijn een onderdeel van de waarde
van Hardenberg. Daarom gaan we de ondernemers
helpen met het verduurzamen van hun bedrijf, met het
meer in de regio verwerken en afzetten van producten
en het verdienen van een eerlijke prijs. We zien nog
meer kansen: we willen werken aan landbouw voor de

D66 wil bereiken
• Hardenberg biedt ruimte om te ondernemen. • We investeren in een bloeiende en duurzame economie
voor nu en straks. • Hardenberg zorgt voor de omgeving. • We behouden de waarde van de omgeving en
zorgen voor voldoende ruimte om te werken en wonen. • Hardenberg geeft jongeren een kans.
• Jongeren studeren, wonen en werken in Hardenberg en bouwen zo mee aan hun eigen toekomst.

D66: laat iedereen vrij, laat
niemand vallen
bouw: het produceren van materiaal voor woningbouw
zoals isolatieproducten van vlas. Daarnaast kan de
landbouw bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen door mest om te zetten in energie.

Investeren in de toekomst

Om Hardenberg waardevol te houden moeten we investeren. Dat doen we samen met andere overheden,
de regio en het bedrijfsleven. We investeren in kansrijke sectoren zoals duurzame energie, landbouw en
de zorg. Met als doel Hardenberg klaar te maken voor
de toekomstige generaties.

D66HARDENBERG.NL

Waar kan ik
stemmen?
ALLE STEMBUREAUS ZIJN
16 MAART OPEN VAN 07.30 - 21.00 UUR
TOEGANKELIJK VOOR MINDER VALIDEN
VEILIG INGERICHT VOLGENS DE CORONAREGELS

Ane
• Oude basisschool Ane, De Steeghe 9
Balkbrug
• CNS de Omloop, De Omloop 2
• De Reestkerk, Oud Avereest 5
• PG Kerk Oud Avereest-Balkbrug,
Zwolseweg 104
Bergentheim
• Geref. Verenigingsgebouw ‘t Kruispunt,
Dr HJ Postlaan 9
• Verenigingsgebouw De Bo,
Kanaalweg-Oost 58
Bruchterveld
• Dorpshuis De Heujmansbelt, Wijkstraat 2a
De Krim
• Kantine DKB, Horstra’s Wijk 5
• Dorpshuis De Krim, Planetenstraat 6
Dedemsvaart
• Dedemsvaart - Clubgebouw Korfbal,
Boekwijkstraat 2a
• Kerkelijk Centrum de Fontein, Hoofdvaart 5
• MFC De Baron, Julianastaat 54
• MFC De Baron 2e zaal, Julianastraat 54
• Chr. Geref. Kerk, Kerkstraat 7
• Tent bij Daltonschool de Groen,
Langewijk 436
• Tent bij de Kiefer, Nieuwewijk 17
• Kantine SC Dedemsvaart, Sportlaan 13
Gramsbergen
• MFC de Binder, De Binder 11
• MFC de Binder 2e zaal, De Binder 11
• Café Bolte Gramsbergen, Oostermaat 62
Hardenberg Baalder
• Wijkcentrum Baalder, Beekberg 45
• Zaal Mulder, Gramsbergerweg 68
• Zaal Mulder 2e zaal, Gramsbergerweg 68
Hardenberg Baalderveld
• Wijkcentrum De Wiekstee, Hondsdraf 2b
• Sporthal de Beek, Hondsdraf 38

Hardenberg Centrum
• De Schakel, Lage Doelen 5
• Sporthal de Meet, M. Hrmszn.
Trompstraat 42
• ‘t Uilenest, Meeuwenplein 10
• Gemeentehuis, Stephanuspark 1
Hardenberg Heemse
• De Smidse, Frits de Zwerverlaan 1
• Ver. Gebouw de Esch, Hessenweg 47
• Wijkcentrum Norden-Hazebos,
Jan Steenstraat 18
Hardenberg Marslanden
• Marslanden - Restaurant Het
Heemse, Blanckvoortallee 2
• De Levensbron, De Schans 4
• Tent bij de Schoutenhof,
Schoutenhof 27
Heemserveen
• Camping ‘t Rheezerwold, Larixweg 7
Hoogenweg
• Verenigingsgebouw Hoogenweg,
Hoogenweg 45

Kloosterhaar
• ‘t Haarschut Kloosterhaar, Dorpsstraat 17
Lutten
• Verenigingsgebouw De Rank,
Anerweg-Noord 44
• Verenigingsgebouw aan de Lutteresweg,
Lutteresweg 2
• MFC Lutten, Middenweg 3
Mariënberg
• De Wingerd, Oudeweg 22
Radewijk
• Dorpshuis “De Heugte”, Radewijkerweg 37
Schuinesloot
• Ons Trefpunt Schuinesloot, Lage Landweg 2
Sibculo
• De Horst, Schoolstraat 4
Slagharen
• Roomskatholieke kerk H. Alphonsus de
Liguori, Herenstraat 15
• Kantine SC Lutten, Knappersveldweg 1B
• Jeugdgebouw Kronkelhonk, Kronkelhonk 2

Stembureaus extra stemdagen
OP 14 EN 15 MAART KUNNEN KWETSBARE INWONERS
VAN DE GEMEENTE ALVAST STEMMEN.
Dit kan tussen 7.30 - 21.00 uur bij de volgende stembureaus:
•
•
•
•

MFC De Baron, Julianastraat 54, Dedemsvaart
MFC De Binder, de Binder 11, Gramsbergen
Gemeentehuis, Stephanuspark 1, Hardenberg
‘t Haarschut, Dorpsstraat 17, Kloosterhaar

U hebt
gestemd!
U hebt gestemd
Op 16 maart om 21.00 uur sluiten de verkiezingen en worden de stemmen geteld.
De uitslag wordt daarna bekend gemaakt via social media, tv, in de krant en op
www.hardenberg.nl.

Kom naar de uitslagenavond
Woensdag 16 maart 2022 vanaf 21.00 uur
Gemeentehuis Hardenberg
Wie wint de gemeenteraadsverkiezingen?
Benieuwd wie de verkiezingen wint? Kom dan naar de uitslagenavond in het
gemeentehuis.
Op woensdagavond 16 maart, bent u vanaf 21.00 uur van harte welkom in het
gemeentehuis. Om samen met het college van burgemeester en wethouders,
politieke partijen, inwoners en ondernemers te horen hoe er gestemd is in
de gemeente Hardenberg.
Tijdens de avond komen de uitslagen van de verschillende stembureaus binnen.
Burgemeester Ofnga maakt op meerdere momenten tussenstanden bekend. Zo bent
u als eerste op de hoogte van de (voorlopige) uitslagen in gemeente Hardenberg.
Meld u aan via aanmelden@hardenberg.nl

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op
16 maart kies jij raadsleden die zich de
komende 4 jaar inzetten voor wat jij
belangrijk vindt.
Op welke partij stem jij?
Ga naar benjijvandepartij.nl en vul de stemwijzer in
Op de hoogte blijven?
Volg ons op de socials!
@benjijvandepartij
@benjijvandepartijhardenberg

