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GEEN RAAD ZONDER STRAAT



De SP staat voor Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit, waarbij de mens centraal staat 
en niet prestigeprojecten.

• De SP kiest voor kwetsbare jongeren en niet voor een verdienmodel van bedrijven. We gaan voor kwaliteit in 
plaats van aanbesteden.

• Meer inzetten op preventie in plaats van specialistische dure hulp en een hoog aantal uithuisplaatsingen.

• Uitbreiding van nazorg en doorloop na 18+.

Jeugdzorg

• We bezuinigen niet op zorg en al het geld dat voor de zorg bestemd is, wordt ook aan de zorg uitgegeven. 

• We halen de marktwerking uit de zorg en willen een gemeentelijke thuiszorgorganisatie.

• We willen zorgbuurthuizen en buurtcentra waar onder andere huisartsen, wijkverpleging en dergelijke zitting 
hebben.

Zorg

• Minder en begrijpelijke regelingen met ruimhartige bijzondere bijstand en witgoedregeling.

• We verhogen het kindpakket (“Klijnsma”) met minimaal € 100.000,00.

• De anonieme kliklijn wordt afgeschaft.

Armoedebestrijding

• Er komt één herkenbaar verwijsloket voor schulden en een actief beleid om “werkende armen” en jongeren met 
schulden op te sporen en mensen te informeren over hun rechten.

• Huisuitzettingen en afsluiten nutsvoorzienigen voorkomen we door preventieve aanpak.

• Er komt ruimhartige kwijtschelding voor lokale belastingen en Diftar+.

Schuldhulpverlening

• We houden scholen in de buurt met veilige fiets- en wandelroutes.

• De gemeente ziet toe op het naleven van pestprotocollen en voert een actief beleid hierin. Wegkijken wordt niet 
getolereerd! Samenwerking met jeugdhulp wordt hierbij gezocht.

• Stichting Leergeld krijgt voldoende middelen voor leerlingen die dit nodig hebben. Hier worden de inwoners actief 
over geïnformeerd.

Onderwijs

• De bibliotheken blijven open, toegankelijk en betaalbaar.

• Geld mag geen belemmering zijn voor bezoeken musea, evenementen of theater of voor een kind om muziek- of 
cultuuronderwijs te volgen. 

• Jongeren leren zelf evenementen of theater te organiseren via het jongerenwerk.

Cultuur



• Elk kind moet kunnen sporten. Hierbij mag geld geen belemmering zijn. Dit geldt ook voor kinderen met een 
beperking, dus we zorgen voor een speciaal sportfonds voor bijvoorbeeld sporten bij “Sport Anders”.

• Sporten zorgt voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. Geld mag geen belemmering zijn dus we 
betalen de sport voor minima en kinderen. 

• Ieder kind moet zwemles kunnen volgen in dit waterrijke land. We pleiten voor naschoolse zwemles voor ieder 
kind.

Sport

• Zorg voor betaalbare woningen voor jongeren in de dorpen, zodat zij in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.

• We voeren een zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming in en gaan huisjesmelkers veel harder aanpakken.

• Iedere woning moet een goed vocht- en leefklimaat hebben. De gemeente moet de verhuurders hierop aansturen 
en aanspreken.

Wonen

• De WSW (sociale werkplaats) wordt weer voor de mensen waarvoor de regeling oorspronkelijk bedoeld was en 
we ontwikkelen een nieuw leerwerkbedrijf waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt recht krijgen op scho-
ling en begeleiding, waarvoor zij loon ontvangen.

• We houden goed zicht op rechten van arbeidsmigranten, zowel in arbeidsomstandigheden als in huisvesting.

• De gemeente heeft eigen stagebank waardoor iedereen stage kan lopen en arbeidsdiscriminatie wordt tegenge-
gaan.

Werk & Inkomen

• Wij maken het duurzaam maken van huurwoningen een eis bij prestatieafspraken met verhuurders.

• Buurtbewoners krijgen meer inspraak bij inrichting en onderhoud van hun buurt.

• De SP wil “slimme” straatverlichting en niet lantaarnpalen uitzetten. Met slimme verlichting wordt het milieu (en 
de portemonnee) gespaard, maar komt de veiligheid minder in het geding.

Milieu

• Buurtcentra vormen een centraal punt voor veiligheid in de buurt. De (wijk)agent, wijkverpleegkundige en maat-
schappelijk werker zijn hier te vinden.

• De politie is zichtbaar en preventief aanwezig in het winkelcentrum en  de uitgaanscentra.

• Slimme straatverlichting bevordert de veiligheid, zeker op de routes waar jongeren en kinderen naar school fiet-
sen. Op deze routes wordt bij gladheid altijd gestrooid.

Veiligheid

• Vanuit alle wijken en dorpen moet het centrum veilig bereikbaar zijn voor fietsers en voetgangers door middel van 
veilige fiets- en voetpaden, die goed verlicht zijn.

• We willen een transferium op het “AZC-terrein” (nabij McDonald’s) met pendelbussen naar het station, het cen-
trum, ziekenhuis en de wijken.

• Alle kruispunten moeten overzichtelijk zijn. Geen belemmering door borden/struiken.

Verkeer en Openbaar Vervoer



• Bij belangrijke besluiten over grote projecten krijgen bewoners altijd het laatste woord en niet bestuurders of 
projectontwikkelaars.

• De gemeente informeert inwoners op tijd en duidelijk over regelingen, vergoedingen en subsidies waar zij recht 
op hebben. In de brochures en op de site worden ook de rechten en niet alleen de plichten vermeld.

• Als een concessie niet wettelijk aanbesteed hoeft te worden, gaan we dat ook niet doen.

Een Eerlijke Politiek

• Het mkb zal gestimuleerd worden om mee te denken in de transitie naar de circulaire economie en de uitvoering 
van de klimaatwet. 

• De SP is tegen het prestigeproject “Feanetië” en de beweegbare bruggen, maar wil investeren in een aantrekke-
lijke mix van wonen, dienstverlening, cultuur, horeca en natuur in alle dorpen in onze gemeente.

• De politie is vaker en zichtbaar op straat, zodat het centrum veiliger wordt en voelt.

Het Midden- en Kleinbedrijf

• Geld bestemd voor het welzijn van de mensen, wordt ook alleen dááraan besteed.

• We huren geen of zo weinig mogelijk dure expertisebureaus of bedrijven in. Hiervoor kunnen we ook extra ambte-
naren aanstellen. De norm wordt maximaal 10% van de totale personeelskosten uitgeven aan externe bureaus en 
bedrijven.

• Gemeentelijke belastingen en Diftar+ worden waar mogelijk verlaagd of kwijtgescholden wanneer dit de financië-
le positie van mensen met lagere inkomens in problemen kan brengen.

Financiën
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