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Verkiezingsprogramma 2018-2022 
 
 

VOORWOORD 
 

Beste partijgenoten, belangstellenden, eind 2017 is gebruikt om dit 

verkiezingsprogramma te schrijven. We zijn afgestapt van het oude principe 
waarin we een zeer uitgebreid beschreven verkiezingsprogramma hadden 

met alle onderwerpen die er binnen een gemeente spelen en waarbij we 
zeer veel aandachtspunten hadden belicht. Daardoor ontstond er een 

programma met circa 18 bladzijden waardoor lezers regelmatig afhaakten. 
Daar wilden we vanaf. 

 
Nu zijn we vooral ingestapt met het idee om de meest belangrijke punten 

van onze partij te benoemen, in combinatie met belangrijke uitdagingen die 
we de komende 4 jaar mogen verwachten, en de punten die in onze ogen 

beter zouden moeten/kunnen. Dit alles moet wel gebaseerd zijn op haalbare 
doelen. 

Er zijn nieuwe ideeën voor de toekomst besproken, dit naar aanleiding van 
de veranderende omstandigheden op sociaal, financieel, en wettelijk gebied. 

Er is veel aandacht voor de leefbaarheid van onze gemeente en voor het 

groenonderhoud. 
De door de VP-commissie besproken onderdelen zitten verwerkt in dit 

verkiezingsprogramma, dat door de leden in de ledenvergadering is 
vastgesteld. 

Wij hopen dat u dit stuk met veel plezier zult lezen. 
 

De VP-commissie, 
Reiny Kuiper 

Gea Zijl 
Henk Busemann. 
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1.1 INLEIDING 

 

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. Voor u ligt het verkiezingsprogramma van 

van de Partij van de Arbeid, afdeling Pekela. 
 

De komende 4 jaar wil de PvdA inzetten op een toekomstbestendig, leefbaar 
en duurzaam Pekela, in combinatie met het verbeteren van ons imago buiten 

onze gemeentegrenzen. 
Als je ons, Pekelders, vraagt dan zijn we over het algemeen heel trots op onze 

gemeente. 
Maar als we naar de landelijke lijstjes kijken staan we vaak negatief 

weergegeven. 
Spreken we met mensen buiten onze gemeente, die Pekela niet zo goed 

kennen, dan leeft er ook bij hen vaak een negatief beeld over onze mooie 
gemeente. Hoog tijd om daar eens iets aan te doen! 

 

We staan voor een aantal uitdagingen en de PvdA-fractie is van mening dat die 
uitdagingen zodanig moeten worden aangepakt dat we de komende decennia 

toekomstbestendig zijn. De uitdagingen die de komende jaren op ons afkomen 
zijn op het gebied van een eventuele herindeling, de krimp en daarmee de 

huisvesting en woningbouw, het winkelaanbod en de winkelcentra, het 
onderwijs, de bereikbaarheid (openbaar vervoer), de groenvoorziening, het 

onderhoud van straten en wegen, de lokale zorg en de werkgelegenheid. 
 

Belangrijkste speerpunten van het beleid in de komende 4 jaar: 
 1 zeker zijn van betaalbaar wonen 

 2 zeker zijn van goede zorg 
 3 zeker zijn van goed en eerlijk werk 

 4 zeker zijn van een sociale vangnet 
 5 zeker zijn van een leefbaar Pekela 

 6 zeker zijn van goed onderhouden, schone wegen en paden 

 7 zeker zijn van goede voorzieningen voor sport en cultuur 
 8 zeker zijn van goed onderwijs 

 
 

In de onderstaande aandachtspunten staat de uitwerking van de aanpak die 
we de komende 4 jaar voor ogen hebben in willekeurige volgorde van 

belangrijkheid. 
 

1.2 HERINDELING 
 

De toekomst van Pekela. Zoals u weet is er de afgelopen jaren veel gesproken 
over een gemeentelijke herindeling. Pekela zou samen met Veendam en 

Stadskanaal een nieuwe gemeente gaan vormen. De gemeenteraden van 
Stadskanaal en Pekela waren voor een herindeling, in Veendam was men in 

meerderheid tegen een herindeling en daardoor is de herindeling (voorlopig) 

van de baan.  
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Hoe lang voorlopig in dit geval betekent is de vraag. Feit is dat we als Pekela 

er financieel goed voor staan. Die financiële positie geeft ons het recht om te 

zeggen dat een herindeling voor de middellange termijn geen noodzaak is. 
Laten we zeggen dat we de komende 4 tot 6 jaar geen hinder ondervinden van 

het niet samengaan met beide buurgemeenten. Hoe dit er de jaren erna uit zal 
zien hangt ook sterk af van de Rijksbijdragen die we als gemeente ieder jaar 

vanuit Den Haag ontvangen. Met de pas aangetreden nieuwe regering is dat 
ook nu koffiedik kijken. 

 
Los hiervan zullen wij, daar waar door de nieuwe raden gewenst wordt om 

opnieuw met elkaar in gesprek te gaan om te komen tot een nieuwe 
schaalgrootte, als fractie met een positieve instelling in meespreken. 

 
Speerpunten 

 Wij dragen zorg voor de bewaking van een goede financiële positie. 
 Zolang Pekela zelfstandig is zetten wij in op leefbare dorpen. 

 De huidige gemeentelijke samenwerkingen blijven we kritisch volgen en 

komen op voor de belangen van de gemeente Pekela. 
 We dragen er zorg voor dat Pekela toekomstperspectief heeft en houdt. 

 
1.3 IMAGO 

 
De negatieve beelden van het EO-programma nog op het netvlies? De lijstjes 

met werkloosheid, werkgelegenheid, aantal mensen in de bijstand, opleiding 
etc. komen elk jaar voorbij. Bijna steevast staat onze gemeente op de 

slechtste positie. Tijd om daar iets aan te doen. We hebben al een mooie stap 
gezet met het project “Pekels Goud”, maar we kunnen veel meer doen. Door te 

kijken hoe we mensen uit de sociale dienst kunnen krijgen en deze aan een 
baan te helpen. De economie trekt voor het eerst sinds jaren weer aan; nu 

moeten we er bij zijn om dit beleid waar te maken. 
De ontwikkelingen rond zorgcentra (Dokhuis) kunnen een vervolg krijgen voor 

Nieuwe Pekela. Hier liggen kansen. Het centrumplan Oude Pekela kan ook een 

rol spelen in het omzetten van een negatief beeld naar een positief beeld. Dit 
kan bijvoorbeeld door vaker en meer onze successen als gemeente te delen in 

de (social)media. Ook uw ideeën zijn daarvoor welkom. 
 

1.4 WONEN EN LEEFBAARHEID 
 

Pekela is een prima plek om te wonen; voor iedere portemonnee is een 
passende woning te vinden. De PvdA wil dit graag zo houden. Afgelopen jaren 

is er door de economische crisis veel veranderd op de huizenmarkt. Dit vraagt 
er om opnieuw te kijken naar de ontwikkelingen van de woningmarkt in 

Pekela. We beseffen dat de woningmarkt is en gaat veranderen. Starters 
kunnen moeilijker lenen doordat zij een koopwoning niet meer 100% kunnen 

financieren. De druk op goede en betaalbare huurwoningen zal toenemen. 
Voor de PvdA blijft hierbij het uitgangspunt: voor iedereen een goede en voor 

zijn portemonnee betaalbare woning. 
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Pekela heeft een sterke verbondenheid met Acantus. Naar onze mening is er 

veelvuldig overleg met onze gemeente. Vele beloftes stranden echter in de 

prullenbak. Het belangrijkste moet zijn dat afspraken, gemaakt met de 
woningcorporaties, en ook met investeerders, nagekomen moeten worden!  

 
Daarbij heeft Pekela ook de komende jaren meerdere opties voor een goed 

plan. Denk aan het centrum in Oude Pekela, waar er vraag is naar 
appartementen. Denk aan Nieuwe Pekela waar er vraag is naar een 

zorgcentrum zoals het Dokhuis in Oude Pekela. Denk aan de vele mooie 
bouwkavels die er binnen onze gehele gemeente beschikbaar zijn. 

Bestemmingsplannen en structuurvisies zullen voor de lange en middellange 
termijn de toekomst van Pekela bepalen, dus zullen wij daar met een positieve 

blik en een toekomstvisie naar moeten kijken. 
Ook het groenonderhoud rond de woningen is een thema. We zien te vaak dat 

er huurwoningen zijn waar de tuin een vergaarplaats van allerlei ongewenste 
materialen is. Dat er slecht of niet wordt onderhouden kan en mag niet. 

 

Speerpunten 
 De verkoop van sociale huurwoningen proberen we te voorkomen. 

 We verbeteren en verduurzamen de voorraad van sociale huurwoningen, 
uiteraard in samenwerking en nauw overleg met de woningbouw 

coöperaties. 
 De regel eerst bouwen en dan pas slopen gaan we handhaven. 

 We opteren voor de bouw van duurzame woningen, dus zonder 
gasaansluiting en ook de bouw van hennep woningen zal onze aandacht 

krijgen. 
 We maken duidelijke afspraken met de woningcorporaties en houden hen 

hieraan. 
 We zetten maximaal in op startersleningen met bijzondere aandacht voor 

jongeren. 
 We gaan, om woningen te verbeteren of te verduurzamen, zogenaamde 

woningverbetering-subsidies mogelijk te maken, zonder leeftijdsgrens. 

 We peilen de wensen van inwoners op het gebied van wonen en vertalen 
dit naar de gesprekken met onze woningbouwpartners. 

 We gaan positief om met krimp, met daarbij de leefbaarheid van Pekela in 
het vizier houdend. 

 We bevorderen inspraak van de mensen in de buurt. 
 Verhuurders, zoals o.m. Acantus, spreken wij aan op hun 

onderhoudsverplichtingen. 
 Verhuurders worden ook aangesproken op de eventuele rommeltuinen van 

hun huurders. 
 

1.5 LEEFBAARHEID 
 

Niet alleen een fijn huis is belangrijk. Wij willen ook graag dat de buurt waarin 
deze woning staat bijdraagt aan het prettig wonen in Pekela. Is dat dan nu niet 

zo? Het antwoord is over het algemeen Nee. Maar er zijn echter ook veel 

opmerkingen te maken waarbij de leefbaarheid in gedrang komt. Als voorbeeld 
waar er wel een tandje bij mag is het onderhoud van het openbaar groen. Door 
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de economische crisis is hier fors op bezuinigd. Nu het weer beter gaat met de 

economie is het ook tijd meer aan het groenonderhoud te gaan doen. De PvdA 

wil dus duidelijk inzetten op het verbeteren van het woonklimaat. 
 

Het centrumplan Oude Pekela zetten we door omdat dit plan gaat bijdragen 
aan de leefbaarheid en de sanering van het aantal winkels. We zijn met het 

plan op de goede weg. Na het slopen moeten het bouwen in het teken staan 
van de leefbaarheid. 

Voor Nieuwe Pekela geldt ook dat hier nog leegstand is. Gezamenlijk met de 
bewoners en eigenaren zullen we ook voor Nieuwe Pekela plannen moeten 

ontwikkelen om ook de leefbaarheid van de kern in Nieuwe Pekela op een 
hoger plan te brengen. 

 
 

Speerpunten 
 In overleg met bewoners wordt er gekeken waar het groenonderhoud 

verbeterd moet worden. We stellen hier dus ook geld voor beschikbaar. 

 Onkruid mag niet meer worden bestreden met vergif, maar zoals de 
bestrijding nu gaat kan ook niet. Er komen experimenten met 

onkruidbestrijding om eventueel overlast door onkruid te verkleinen. 
 We willen dat de gemeente direct werk maakt van het herstel van de 

schade in de openbare ruimte. Er komen dorpsconciërges en zij krijgen 
ook bevoegdheden om hun dorp er, samen met de inwoners, mooier uit te 

laten zien. 
 Verpaupering van gebouwen (o.a. woningen) en tuinen gaan we niet 

langer accepteren, de gemeente treedt hier tegen op. 
 Het aantal gemeentelijke handhavers wordt uitgebreid en zij gaan vaker 

de dorpen in (niet in de auto, maar op de fiets) om te controleren en te 
handhaven. Samen met de dorpsconciërge zorgen zij er voor dat de 

overlast door zwerfvuil, burenoverlast, hondenpoep enz. wordt 
teruggedrongen. 

 

 
1.6 SPORT – CULTUUR – RECREATIE 

 
Sport is en blijft een bindmiddel in onze sociale contacten. Sporten is 

daarnaast ook erg gezond. Reden genoeg om de actieve sport te blijven 
bevorderen. In die rol moeten we ook de niet actieve sporters en vrijwilligers 

niet vergeten. We willen dat onze jeugd leert omgaan met goede voeding. 
Ouderen willen sporten voor hun vitaliteit of zijn bezig zijn met hun gewicht. 

Sporten is een uitstekend medicijn tegen overgewicht, sociaal isolement en 
zorgt voor conditie en vitaliteit. Sportclubs mogen op onze steun rekenen. 

 
Speerpunten 

 Sport en sportverenigingen zijn belangrijk. Hierbij vervullen de 
sportverenigingen de belangrijkste rol. Het uitgangspunt van de PvdA is 

eenvoudig. De gemeente draagt zorg voor optimale accommodaties en de 

verenigingen zorgen voor de “sport”. 
 Het inkomen mag geen drempel zijn voor actieve deelname aan sport. 
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 Sportsubsidies en -stimulering moeten worden behouden. 

 Er worden gesprekken aangegaan met de verenigingen over het aantal, de 

rol en de positie van de vrijwilligers. 
 Verbindingen worden gelegd tussen de sport enerzijds en het onderwijs, 

jeugd en gezin en de Sportraad anderzijds. 
 

Qua recreatie hebben we een bescheiden positie. Er is echter het laatste jaar 
veel aandacht voor het Pekelder Hoofddiep. Een optie met de totstandkoming 

van het centrumplan kan zijn het creëren van aanlegplaatsen in het centrum. 
Bij kleinschalige recreatie kun je ook denken aan verdere ondersteuning van 

het SIEPCO gedachtengoed, goed onderhouden bos- en fiets- en wandelpaden. 
 

Speerpunten 
 We zetten in op de promotie van het Veenkoloniaal gebied. 

 We zetten in op een netwerk van fiets- en wandelpaden in het 
Veenkoloniaal gebied. 

 We bieden verdere ondersteuning aan initiatieven zoals SIEPCO met haar 

ideeën. 
 Aanlegplaatsen worden gecombineerd met het centrumplan. 

 Het onderhoud van de bos-, fiets- en wandelpaden binnen onze gemeente 
wordt verbeterd. 

 
1.7 ZORG EN WELZIJN 

 
Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid is onontbeerlijk voor 

het welbevinden van mensen en voor een verbonden samenleving. Voor PvdA-
Pekela is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen in de samenleving en niet 

langs de zijlijn hoeft te blijven staan. En wanneer dat niet lukt – voor even of 
voor langere duur – er altijd iemand is die met je mee kan denken of 

ondersteunen. 
 

Als het om ondersteuning, zorg en welzijn van mensen gaat, zijn een aantal 

waarden voor de PvdA van groot belang. In de zorg is het uitgangspunt dat 
deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. 

Mensen moeten vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg. 
 

Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor 
elkaar en sociale samenhang realiseren. Dat doen we door vroegtijdig 

problemen van burgers en samenleving te signaleren, te benoemen en op te 
lossen. Dit is in belangrijke mate preventief. Met maatregelen als de 

bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan van schooluitval, het beperken 
van overlast door hangjongeren en het verminderen van verloedering in 

buurten en wijken voorkomen we dat problemen verergeren en dat er later 
zwaardere hulp of zorg moet worden geleverd. 

 
De zeggenschap van cliënten en medewerkers vergroten we, zodat ze ook echt 

kunnen meepraten en -besluiten over de kwaliteit van zorg en welzijn, het 

borgen van werknemers- en cliëntenbelangen en de toekomst van zorg en 
welzijn in de eigen gemeente. 
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In zorg en welzijn gaat het dus om samenwerking en kwaliteit, niet om 

concurrentie. De dialoog met mensen die hulp nodig hebben en het sturen op 
verbeteringen van de gezondheid en doelmatige besteding van de middelen 

staan voorop. 
 

Speerpunten 
 Toegankelijkheid van de zorg is vanzelfsprekend. In de zorg is elke vraag 

relevant, krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en beperkt de 
dienstverlening zich nooit tot alleen maar digitaal. 

 Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Diverse 
manieren zijn beschikbaar. Dat kan via de huisarts, het wijkteam, 

maatschappelijk werk, of op een andere manier. Inwoners kunnen het zelf 
aanvragen. Mantelzorgers en buren kunnen ook zorgaanvrager zijn. 

 Het moet voor iedere inwoner duidelijk zijn bij wie je terecht kunt met een 
probleem of een ondersteuningsvraag. 

 De bureaucratische rompslomp wordt zo klein mogelijk gehouden. In de 

samenwerking is vertrouwen het uitgangspunt. Controle is nodig, maar is 
niet leidend. 

 Zorg moet betaalbaar zijn. De eigen bijdrage in de WMO geldt alleen voor 
mensen met een inkomen dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon. 

De bijdrage kan niet meer zijn dan de kostprijs van een voorziening of 
dienst. 

 
1.8 WERK 

 
Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op werk en 

een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, 
waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met werk zijn 

mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te 
ontwikkelen. Werk biedt perspectief. Voor de PvdA is werk betaald. Het 

minimumloon is ook echt het minimum. Lukt het hebben of vinden van een 

baan niet, dan zorgen we dat mensen op andere manieren volwaardig mee 
kunnen doen. Dat gebeurt op een manier die het beste bij hen past en de 

mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en ontplooiing. 
 

Mensen die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op 
de bijstand, worden respectvol behandeld. De PvdA-Pekela vindt dat geen 

enkel mens kansloos hoort te zijn op de arbeidsmarkt en schrijft daarom dan 
ook niemand af. We realiseren ons wel dat het voor sommige mensen heel 

moeilijk is om op eigen kracht uit de bijstand te komen.  
Werken met behoud van een uitkering is altijd tijdelijk en met het oog gericht 

op het verhogen van de perspectieven voor het krijgen van betaald werk. Dat 
kan bijvoorbeeld door vaardigheden op te doen die noodzakelijk zijn in de 

veranderende arbeidsmarkt. Alle ondersteuning vanuit de gemeente bedoeld 
om mensen weer aan het werk te krijgen is maatwerk. 

 

Flexibilisering zorgt er voor dat mensen vaker werken op basis van tijdelijke 
contracten en dat er steeds meer (gedwongen) ZZP’ers zijn. Goed werk en een 
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fatsoenlijk loon zijn en blijven onze uitgangspunten. Voor Pekela betekent dit 

dat we ook voor deze groepen moeten zorgen voor voldoende zekerheid en 

kwaliteit van het werk. Payroll of andere vormen van schijnconstructies passen 
wij niet toe in onze gemeente. De overheid geeft immers het goede voorbeeld.  

 
Onze gemeente maakt hierover ook afspraken met gesubsidieerde en 

aanbestedende organisaties en met bedrijven die zich in de gemeente willen 
vestigen of zaken met de gemeente willen doen. Dit geldt ook voor zaken als 

het toepassen van cao’s en toepassing van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Met 
bestaande bedrijven worden in regionaal verband afspraken gemaakt. 

 
Doorgaande automatisering en robotisering zullen de arbeidsmarkt ook verder 

beïnvloeden. Vooral in de productiebedrijven en maakindustrie gaan hierdoor 
traditionele banen verdwijnen 

Dit kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor banen en beroepsgroepen, zoals 
die van caissières, en lagere administratieve functies, productiemedewerkers, 

procesoperators, financiële of juridische functies etc.  

 
Maar er komen door robotisering en automatisering ook nieuwe banen terug.  

Daardoor ontstaat er ook ruimte voor werk dat nu nog niet bestaat of wordt 
gedaan. We stimuleren deze innovatie, maar waken voor het effect van 

tweedeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat onze gemeente innovatie bij 
bedrijven ondersteunt, maar tegelijkertijd in de gaten houdt waar er grote 

veranderingen ten aanzien van het personeelsbestand plaatsvinden.  
We blijven mensen scholen en begeleiden naar werk en wij creëren in 

samenwerking met het bedrijfsleven nieuwe functies. Jobcarving is één van de 
methoden waarmee we dat voor elkaar willen krijgen. Bij jobcarving splits je 

bestaande functies op om banen te creëren voor mensen met een beperking. 
Niet alleen zij profiteren hiervan, maar ook het bedrijf. Zo helpen we bedrijven 

en overheidsinstellingen om invulling te geven aan de participatiewet. 
 

Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in 

aanmerking kunnen komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt. 
 

Iedereen heeft recht op werk en een inkomen dat daarbij hoort. Het 
minimuminkomen zou voldoende moeten zijn om van te kunnen leven. In de 

praktijk is dit zonder gebruik te maken van toeslagen echter niet mogelijk. De 
PvdA-Pekela zal blijvend aandacht vragen voor dit probleem. 

 
Speerpunten 

 Wij investeren in een economisch klimaat in de regio, waar iedereen van 
profiteert en er dus op alle niveaus werk is of komt. Dit vraagt om een 

goede koppeling tussen economisch en sociaal beleid. 
 De PvdA-Pekela ondersteunt het, door de Hanzehogeschool in Groningen, 

opgezette project duurzaam coöperatief ondernemen. Dit project is 
opgezet door de, ondernemers en overheid. Er wordt gezocht naar nieuwe 

werkgelegenheid met name in onze gemeente en verder in de regio Oost 

Groningen. Naast nieuwe werkgelegenheid en arbeidsplaatsen kunnen we 
hiermee de reeds ingezette krimp aan banden leggen en daardoor de 
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leefbaarheid van ons gebied beter waarborgen. Studenten gaan 

onderzoeken verrichten op locatie, dus ook in Pekela. Stageplekken 

worden gecreëerd op locatie, dus ook in Pekela 
 Wij willen onze inkoopmacht als gemeente gebruiken om banen voor 

mensen met een uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dat 
kan door afspraken te maken die als doel hebben een bijdrage te leveren 

aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht 

gesteld. Op die manier ondervangen we het risico dat werk niet duurzaam 
is. De gemeente geeft hierbij zelf ook het goede voorbeeld. 

 Wij willen het re-integratiebudget vooral inzetten voor de meeste 
kwetsbare groepen, zoals mensen met beperkingen en statushouders. Als 

we hen niet intensief ondersteunen is het risico groot dat ze nooit meer 
aan het werk komen en dat is verspilling van talent. 

 Beschut werk moet blijven bestaan voor mensen die anders geen kans 
hebben op een betaalde baan, waarmee ze een eigen bestaan kunnen 

opbouwen. 

 Wij willen de komende periode beschutte werkplekken creëren in de 
gemeentelijke organisatie. Van bedrijven, waar we zaken mee doen als 

gemeente, verlangen we dezelfde inspanning. We blijven waakzaam voor 
eventuele verdringing van werkgelegenheid en werken daar zelf dus niet 

aan mee. 
 We gaan minder uitbesteden, als voorbeeld het groen; door meer te gaan 

doen zijn minder grote en zware voertuigen nodig, en is er plaats voor 
mensen. Deze medewerkers komen in dienst van de gemeente. 

 De gemeente (gezamenlijke organisatie Veendam/Pekela) neemt minimaal 
5 medewerkers met een afstand tot arbeidsmarkt in dienst. 

 Vaste arbeid wordt gedaan door vaste medewerkers, als voorbeeld: 
schoonmaken van gebouwen moet altijd gebeuren, dus nemen we deze 

mensen in dienst. 
 

Wij willen de komende periode alles op alles zetten om te bevorderen dat de 

twee sociale werkvoorzieningen in onze regio als één werkbedrijf worden 
ingezet. Dit geldt voor Synergon en Wedeka samen, dus ook samen met 

Stadskanaal en Veendam. Het Akkoord van Westerlee moet geen akkoord zijn 
en worden van elkaar niets willen gunnen. Grenzeloos gunnen moet het 

uitganspunt zijn en blijven. 
 

1.9 Veiligheid 
 

Veiligheid is belangrijk voor een prettige woonomgeving, over het algemeen is 
het prima gesteld met de veiligheid in de dorpen van Pekela. Maar dit betekent 

niet dat we achterover kunnen leunen. De PvdA wil dan ook dat er maximaal 
aandacht blijft voor veiligheid. 

 
Speerpunten 

 Dertig-km-zones worden in overleg met de bewoners aangelegd of 

aangepakt, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat het gaat om een 30-



 

10 / 10  

km-zone. We hopen dat de gemeentelijke handhavers de bevoegdheden 

krijgen om ook werkelijk te mogen handhaven. 

 Handhaving en toezicht vergroten het veiligheidsgevoel. We gaan dan ook 
het aantal handhavers uitbreiden. Ook deze medewerkers verdienen een 

eerlijke baan en komen daarom in dienst van de gemeente Pekela middels 
de Kompanjie. 

 Overlast gevende jongeren zijn van alle tijden. Ook wij zijn jong geweest. 
Maar er zijn grenzen. Dus de PvdA is voor een stevige aanpak in 

samenwerking met wijkagent en jongerenwerker.  
 
 

2.0 AFVAL EN MILIEU 
 

 We evalueren het huidige afvalbeleid, in de breedste zin. De PvdA is voor 

bronscheiding maar onderkent dat vier containers (zeker in de zomer) 
niet voor iedereen even prettig is. 

 Daarbij zullen we elke keer toetsen of de bijdrage van onze inwoners 
uitsluitend kostendekkend is, en niet als winstbijdrage aan de schatkist 

van de gemeente bijdraagt. 


