
Praktisch en sociaal
De inzet van de SP bij de raadsverkiezingen voor Midden-Groningen
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Trots
Midden-Groningen wordt een gemeente om trots op te zijn. Met de natuur 
van het Roegwold, de fabrieken en werven van Hoogezand, de Heemtuin 
in Muntendam, het Zuidlaardermeer, de Fraeylemaborg en nog veel meer 
moois. Maar vooral: met de mensen die er wonen. Het sociaal gevoel is diep 
verankerd in de samenleving, het verenigingsleven bloeit, er zijn veel vrij
willigers actief en de verschillende bevolkingsgroepen leven ontspannen 
samen.  
Natuurlijk, er zijn ook zaken om minder trots op te zijn. Armoede, gezond-
heidsproblemen, zwerfvuil. Die zaken moeten we aanpakken. Midden-
Groningen moet een gemeente worden waar iedereen graag wil blijven 
wonen en wil komen wonen. Hoe we dat als SP willen doen, staat in deze 
krant. Maar ondanks alle voorstellen die we doen voor verbetering: er is ook 
heel veel dat behouden moet blijven! 

Programma's voor de gemeente-
raadsverkiezingen staan vaak vol 
met grote woorden en met punten 
waar de gemeente helemaal niet 
over gaat. Wij doen het anders. Op 
één vel vindt u de punten die we op 
tafel leggen in de onderhandelingen 
over het programma van het nieuwe 

De afgelopen jaren heeft de SP mee-
bestuurd in Hoogezand-Sappemeer 
en Menterwolde. Onze wethouders 
Lian Veenstra en Peter Verschuren 
hebben dat gedaan zoals je van een 
SP'er mag verwachten: praktisch, 
benaderbaar en sociaal. SP-
wethouders staan midden tussen de 
mensen, doen niet aan hoog-
dravende verhalen maar lossen op 
een praktische manier problemen 
op en maken de samenleving stukje 
bij beetje menselijker en socialer. 

In 2018 willen we daarmee door-
gaan in de nieuwe gemeente 
Midden-Groningen. Met een stem 
op de SP maakt u dat mogelijk. 

ONS PROGRAMMA

Elke wijk en elk dorp krijgt een 
budget waar de bewoners zelf over 
beslissen. Gaan wijken of dorpen 
taken van de gemeente overnemen 
(bijvoorbeeld groenonderhoud), 
dan krijgen ze daar het geld voor 
dat de gemeente bespaart. Er 

2 Zorg en jeugdzorg 
verder verbeteren
Met de jeugdzorg en de WMO 
(thuiszorg, rolstoelen, begeleiding 
enz.) hebben de gemeenten er grote 
verantwoordelijkheden bij gekre-
gen. Anders dan in veel andere 
plaatsen is de overgang in Hooge-
zand-Sappemeer, Slochteren en 
Menterwolde soepel verlopen. Dat 
is mooi, maar niet genoeg. Nu moe-
ten de eisen omhoog: er moet fors 
meer geïnvesteerd worden in hulp 
die voorkomt dat kinderen ingewik-
kelde jeugdzorg nodig hebben. De 
zware taak van mantelzorgers moet 
verlicht worden, onder andere door 
vaker tijdelijke ondersteuning door 
beroepskrachten in te zetten. De 
gemeente moet als het maar enigs-
zins kan voorkomen dat mensen 
zorg gaan mijden om financiële 
redenen. De sociale teams moeten 
nog meer dan nu de ruimte en 
mogelijkheden krijgen om op maat 
te helpen. Gezond verstand en 
creativiteit zijn daarbij belangrijker 
dan vasthouden aan regels. 

college van burgemeester en wet-
houders. Kort en duidelijk. Wilt u 
meer weten, dan kunt u ons mailen, 
bellen of appen. Ook op onze web-
site en Facebookpagina vindt u veel 
informatie over onze activiteiten en 
standpunten. 

Kort en duidelijk

1 Dorpen en wijken ondersteunen 

Midden-Groningen 
heeft veel waarde-
vols. Maar vooral 
waardevolle 
inwoners: sociaal, 
nuchter, met de 
handen uit de mou-
wen. 

komen contactambtenaren die tot 
taak hebben om initiatieven vanuit 
de bevolking mogelijk te maken. 
Alle dorpen en wijken krijgen een 
wethouder toegewezen waar ze 
terecht kunnen als ze contact 
zoeken met het gemeentebestuur. 

Praktisch en sociaal

Een eigen budget 
voor elke wijk en 

elk dorp. 
Bijvoorbeeld, 

zoals in Foxhol, 
voor een 

monument voor 
verzetshelden

SP-wethouders 
Lian Veenstra 
(Menterwolde) en 
Peter 
Verschuren 
(Hoogezand-
Sappemeer): 
benaderbaar, 
praktisch en met 
oog voor de 
mensen die een 
steuntje nodig 
hebben. 

‘Samen kom je verder is het motto van de nieuwe gemeente 
Midden-Groningen. Mooie woorden. Nu de praktijk nog. Als 
het aan de SP ligt, wordt hier echt inhoud aan gegeven. 
Gemeente en inwoners móeten samenwerken. 

De tijd van arrogante bestuurders die op het stadhuis 
uitmaken wat goed is voor de bevolking, is voorbij. Mensen 
moeten kunnen beslissen over hun wijk of dorp, en de 
gemeente moet helpen dat uit te voeren. 

Samen moeten we ook optrekken tegen harteloze regeringen 
en geldbeluste concerns die onze veiligheid op het spel zetten. 
En samen moeten we zorgen dat de nieuwe gemeente er eentje 
wordt van iederéén. Waar rekening gehouden wordt met 
ouderen, eenzamen en mensen met een beperking. Waar je 
ook meetelt als je weinig geld hebt of zonder werk zit. Waar we 
samen zorgen dat al onze jongeren een eerlijke kans krijgen op 
een gelukkig leven.

De SP zet zich daarvoor in. Dat doen we al, en met uw stem 
gaan we dat na 22 november nog vastberadener doen. Mag ik 
op uw steun rekenen?

Martine Feenstra

Martine werkt bij de 
sociale dienst in Roden, 

woont in Sappemeer 
en is moeder van een 

dochter. 

De afgelopen vier 
jaar heeft ze zich in 

de gemeenteraad van 
Hoogezand-Sappemeer 

bewezen als een 
bevlogen raadslid dat 
vol vuur schiet als ze 

onrecht ziet, zich verre 
houdt van politieke 

spelletjes en erg gericht 
is op samenwerking. 

Op 22 november voert 
Martine voor de tweede 

keer de SP-lijst aan, 
nu voor de raad van 
Midden-Groningen.

SP-lijsttrekker Martine Feenstra: 

‘Samen komen we echt verder’

’

Onze mensen
1 Martine Feenstra, Sappemeer
2 Joke Lesman, Hoogezand
3 Kees Koning, Sappemeer
4 Han van der Vlist, Harkstede
5 Maarten Kluit, Hoogezand
6 Hulya Polat, Hoogezand
7 Ida Klaassens, Hoogezand
8 Richard Croeze, Slochteren
9 Joyce Veendorp, Zuidbroek
10 Roelf Swarts, Muntendam
11 Elly Broersma, Zuidbroek
12 Sonja Klaassens, Hoogezand
13 Tjaard Klootsema, Westerbroek
14 Jan Dam, Sappemeer
15 Vincent Buffinga, Meeden
16 Ivonne Croeze, Slochteren
17 Roy Croeze, Slochteren
18 Jan Bijker, Hoogezand 
19 Geert van der Laan, Meeden
20 Anneke Mulder, Hoogezand
21 Danny van der Laan, Meeden
22 Marten Feenstra, Sappemeer
23 Ellen Kluit, Hoogezand
24 Gerben Feenstra, Sappemeer
25 Henri Boeve, Kiel-Windeweer
26 Ronald Lesman, Hoogezand
27 Gerda Haaima, Tripscompagnie
28 Bé Klok, Harkstede
29 Frits Kor, Meeden
30 Nol Muhlenberg, Hoogezand 
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11 Zij aan zij met de inwoners knokken

meer zaken eenvoudig via internet 
geregeld kunnen worden, maar 
moet de gemeente ook altijd aan-
dacht houden voor de mensen die 
het zonder computer stellen. Het 
gemeentehuis komt in Hoogezand. 
Maar de gemeentelijke dienst-
verlening moet overal goed 
geregeld zijn. Dat kan bijvoorbeeld 
met spreekuren in buurthuizen, een 
kantoor op wielen, enz.  

12 Woonomgeving schoon houden

Nog veel meer standpunten…. 

7 Ontmoeting en activiteiten stimuleren
 

Drie belangrijke uitgangspunten
De standpunten die we innemen in allerlei discussies komen niet uit de lucht 
vallen. Ze vloeien voort uit drie uitgangspunten die samen het fundament 
zijn onder al het werk en alle ideeën van de SP. Die uitgangspunten zijn:

Menselijke waardigheid: Ieder mens moet bestaanszekerheid heb-
ben, plus het recht om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de 
samenleving en een eerlijke kans om, met respect voor anderen, zijn per-
soonlijke geluk na te streven. 

Gelijkwaardigheid: Alle mensen zijn gelijkwaardig. De een is nooit 
méér dan de ander. 

Solidariteit: De mogelijkheden die mensen hebben, verschillen sterk. 
Daarom moeten we voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, 
zodat we iedereen een eerlijke kans geven bij zijn streven naar een gelukkig 
leven.

De opwarming van de aarde dreigt 
voor grote ellende te zorgen, voor-
al voor de arme mensen overal ter 
wereld. We moeten het verbruik van 
bronnen als aardgas en steenkool 
terugdringen, zeker in bevings-
gemeente Midden-Groningen. Met 
de besluiten rond zonneparken en 
het gebruik van restwarmte van de 
industrie is een mooi begin 

5 Afvalinzameling zorgvuldig bekijken
De toekomst van de afvalinzameling wordt een stevige discussie in de 
nieuwe gemeente. Nu betalen de inwoners van Slochteren een vast bedrag en 
betalen de mensen in Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer per 
hoeveelheid afval. Wat wordt het systeem van de toekomst? Voor beide is wat 
te zeggen: betalen per hoeveelheid kan betekenen dat mensen hun afval beter 
scheiden, maar het zorgt ook voor meer zwerfvuil. 

Wij willen dat het besluit hierover genomen wordt na een brede en zorgvul-
dige discussie waar heel veel mensen aan meedoen. In die discussie moeten 
alle mogelijkheden op tafel liggen: ook het stoppen met betalen per hoeveel-
heid, het gratis wegbrengen van grof vuil en bakken voor tuin- en plastic-
afval. 

8 Heldere afspraken met woningstichtingen

Het is vooral de regering die kan 
en móet zorgen dat het probleem 
van de armoede opgelost wordt. De 
gemeente kan dat probleem alleen 
maar een beetje kleiner maken. En 
dat moet ze doen. 
Voedsel- en kledingbank krijgen de 
zekerheid van een jaarlijkse subsi-
die. De ondersteuning van mensen 

Een fors deel van de mensen die nu 
buiten het arbeidsproces staan, zal 
heel moeilijk nog een betaalde baan 
vinden. Voor henzelf en voor de 
samenleving is het belangrijk dat ze 
wel zinvolle bezigheden hebben. De 
gemeente gaat meer moeite doen 
om daarvoor te zorgen. Als mensen 
vanuit een bijstandsuitkering maat-
schappelijk nuttige activiteiten gaan 
doen, krijgen ze daar voortaan een 

Bij een nieuwe gemeente hoort een 
goed openbaarvervoerplan. Met 
bijvoorbeeld een lus door Hooge-
zand van de bus van Siddeburen 
naar de stad en met uitbreiding 
van het stadsvervoer dat er nu 
is in Hoogezand-Sappemeer. De 
gemeente kan dat niet zelf regelen, 
maar kan en moet er over in gesprek 
met het OV-bureau. 
Station Sappemeer Oost moet blij-
ven: de gemeente moet zich daar-
voor tot het uiterste inspannen! 
De gemeente moet samen met de 
inwoners een gedegen onderzoek 

9 Inspelen op vergrijzing / verzilvering

3 Armoede terugdringen
die iets boven het minimum zitten 
wordt uitgebreid. Er komen 
ruimere mogelijkheden om bijstand 
te krijgen voor een kapotte wasma-
chine of koelkast. De gemeente gaat 
met extra inzet werk maken van het 
Armoedepact, de samenwerking 
tussen tientallen organisaties om de 
armoede aan te pakken. 

Voedsel- en 
kledingbanken 
zijn een schande 
in het rijke Neder-
land. Maar 
helaas wel een 
noodzaak. Daar-
om verdienen 
ze steun van de 
gemeente. 

4 Meedoen mogelijk maken
premie voor. Vrijwilligerswerk mag 
nooit gedwongen opgelegd worden 
en de gemeente moet goed opletten 
dat het geen verdringing van een 
betaalde baan is.
Kunnen meedoen betekent ook dat 
er voldoende goed onderhouden 
sportaccommodaties zijn en dat 
ook kinderen uit arme gezinnen lid 
moeten kunnen worden van een 
sportvereniging. 

Meedoen is 
belangrijk. 

Bijvoorbeeld in 
de Heemtuin in 

Muntendam. 

Betalen per 
kilo? Extra 
bakken voor 
groenafval? 
Gratis weg-
brengen van 
grof vuil? U mag 
het zeggen.

6 Verkeersproblemen aanpakken

Ruim 1000 bezwaarschriften 
verzamelde de SP tegen de 
sluiting van station Sappe-
meer Oost.  Als het nodig is, 
komen we meteen weer in 
actie. 

Buurt- dorpshuizen zijn belangrijk. 
Overal moeten verenigingen bij 
elkaar kunnen komen en mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en sa-
men activiteiten opzetten. Over het 
algemeen is dat goed geregeld in 

de nieuwe gemeente. Dat moet 
zo blijven, en waar een buurt- of 
dorpshuis ontbreekt, zoals bij-
voorbeeld in Boswijk (Sappemeer) 
moet gekeken worden hoe er 
eentje kan komen.

Wijken en dorpen 
moeten een plek 
hebben waar mensen 
elkaar ontmoeten en 
waar ze activiteiten 
kunnen organiseren. 
Foto: de Noordsuyt-
hoeve in Noordbroek. 

De verwachting is dat het aandeel 
van ouderen in de bevolking van 
onze regio fors zal toenemen. Daar 
is helemaal niets mis mee, maar 
het betekent wel dat de gemeente 
er nadrukkelijk op moet inspelen. 
Bijvoorbeeld door afspraken met de 
woningstichtingen te maken over 
voldoende geschikte woningen, 
door de openbare ruimte zo in te 

richten dat ouderen er uit de 
voeten kunnen en door te 
investeren in voorzieningen die 
het mogelijk maken dat ouderen 
zich zelfstandig kunnen redden. 
Ons voorstel: er komt snel een 
samenhangend plan om 
Midden-Groningen 'grijs-proof / 
zilverproof ' te maken.

opzetten naar verkeersonveilige 
situaties en vervolgens bekijken 
hoe ze aangepakt kunnen worden. 

De gemeente bouwt geen huizen en 
verhuurt geen woningen. Maar door 
de afspraken die ze maakt met de 
woningstichtingen (Lefier en Gro-
ninger Huis) heeft ze er wel wat over 
te vertellen. In de nieuwe afspraken 
moet extra aandacht zijn voor de 
betaalbaarheid en de isolatie van 
de huizen en de bouw van nieuwe 
gezinswoningen en woningen voor 
starters op de woningmarkt. Ook in 
kleine dorpen moet ruimte blijven 
voor de bouw van nieuwe wonin-

gen. En uiteraard moet alle nieuw-
bouw duurzaam zijn en aardbe-
vingsbestendig.

De vergrijzing / 
verzilvering van 
de samenleving 

betekent bijvoor-
beeld rekening 

houden met  
scootmobielen 

bij aanleg en 
onderhoud van 

wegen en 
stoepen. 

gemaakt. Nu moeten we verder: met 
de woningstichtingen inzetten op 
woningisolatie, in gesprek gaan met 
inwoners en bedrijven over wat we 
samen kunnen doen en initiatieven 
hiervoor ondersteunen. Ook moet 
duidelijk gemaakt worden wat de 
gevolgen zijn als er niets gebeurt. 
Draagvlak voor de maatregelen is 
immers van groot belang. 

10 Gasverbruik terugdringen 13 Steeds op de juiste manier in gesprek gaan

De gemeente moet de bondgenoot 
zijn van haar inwoners. Bij het 
afdwingen dat de gasproductie 
omlaag gaat en dat de rol van de 
NAM verdwijnt bij de schadebeoor-
deling. Maar ook bij het tegen-
houden van windmolens bij 
Meeden of zoutwinning bij Kielwin-
deweer en Trips- en Borgercompag-
nie: de gemeente moet samen met 

de mensen een vuist maken tegen 
geldbeluste concerns en arrogante 
kabinetten. 
De komende jaren zal vooral het 
versterken van de huizen heel veel 
vergen van de mensen die er 
wonen. De gemeente mag daarbij 
niet aan de zijlijn staan, maar moet 
zich tot het uiterste inspannen om 
haar inwoners bij te staan.

Sandra Becker-
man knokte jaren-
lang als Gronings 
Statenlid tegen de 
NAM. Nu doet ze 
het als SP-Kamer-
lid in Den Haag. 
Vastberaden, 
creatief en met 
veel inzet.

Schoon, heel en veilig; daar draait 
het om bij het onderhoud van de 
woonomgeving. En dat kan wel 
een stukje beter. De gemeente moet 
alerter reageren op klachten van 
inwoners, en ze moet initiatieven in 
wijken en dorpen om zelf een 
bijdrage aan het onderhoud te 
leveren stimuleren en belonen. In 
overleg met de hondenbezitters 

komen er regels om de overlast 
van hondenpoep te verminderen. 
Over wat er gebeurt in de openbare 
ruimte moet de gemeente heel goed 
overleggen met de inwoners. Beter 
dan de afgelopen jaren is gebeurd. 
Stadswachten (BOA's) moeten 
actief optreden tegen mensen die 
een zooitje maken van onze 
gezamenlijke woonomgeving. 

Optreden tegen 
mensen die onze 

woonomgeving als 
privé-stortplaats 

gebruiken! 

Op veel manieren hebben de in-
woners contact met de gemeente: 
mondeling, via e-mail of internet, 
met brieven en telefoontjes, op 
bijeenkomsten. Van een grotere 
gemeente mag je veel verwachten 
als het om communicatie gaat. De 
inwoners moeten steeds benaderd 
worden op de manier die het bes-
te past bij hun situatie. Daarvoor 
moeten in Midden-Groningen veel 

Soms per internet. 
En soms gewoon 
aanbellen, net als 

de SP doet.

Ongetwijfeld mist u zaken in dit 
programma. Want heeft de SP 
dan geen mening over bijvoor-
beeld de economie, lokale belas-
tingen, onderwijs, jongerenvoor-
zieningen en cultuur? Natuurlijk 
wel. 

n We willen een krachtige econo-
mische sector in Midden-Gronin-
gen. Maar de gemeente kan onder-
nemers niet dwingen om hier te 
gaan investeren. Uiteraard moet ze 
wel de bedrijven die belangstelling 
tonen, hartelijk ontvangen. 

n Rekeningen voor de OZB of de 
huisvuilinzameling zijn nooit leuk. 
Dus moet de gemeente voorzich-
tig zijn als het om verhoging gaat. 
Maar wij gaan niet zeggen dat de 
lasten nooit omhoog mogen. 

n Natuurlijk is goed onderwijs 
van levensbelang. Maar de gemeen-
te bestuurt de scholen niet. Wel 

moet ze zorgen voor uitstekende 
schoolgebouwen. Daar wordt hard 
aan gewerkt. 

n Bij jongeren moet de gemeente 
niet zelf met ideeën en nieuwe voor-
zieningen komen, maar wel met een 
gewillig oor reageren op initiatieven 
en wensen van de jongeren. 

n We zijn trots op theater Het 
Kielzog, het muziekonderwijs en de 
vele verenigingen die zich op allerlei 
manieren met cultuur bezig-
houden. Dat moet vooral zo blijven 
en nieuwe initiatieven moeten 
serieus behandeld worden.

In deze krant kiezen we voor de 
zaken die we bij de vorming van 
een college van burgemeester en 
wethouders op tafel leggen. 
Wilt u onze meer weten over onze 
visie op andere zaken? Kijk op 
onze website of Facebookpagina, 
mail, bel of app ons.

Minder gas. 
U weet wel 
waarom!

Betaalbaar wonen in goed- 
onderhouden en geïsoleer-
de huizen. 

MOET BLIJVEN

Foto Wiebren Kraeima
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