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Assen is een fantastische gemeente om
in te wonen met veel faciliteiten en goede
voorzieningen. Ik ben dankbaar dat ik
hier samen met mijn gezin mag leven.
Vooral omdat we oprecht merken dat
inwoners van Assen nog echt naar elkaar
omzien. Naoberschap is hier niet alleen
een mooi, oud Drents woord maar de
praktijk van de dag: de vele vrijwilligers
die zich belangeloos inzetten, de manier
waarop vluchtelingen worden opgevangen,
hoe nieuwe Assenaren worden ontvangen,
mantelzorgers die dag en nacht klaarstaan
voor hun dierbaren. En nog zoveel meer.

nieuwe Assenaren die hier hun plek
nog moeten vinden. Aan ondernemers,
sportievelingen en cultuurliefhebbers.
Recht doen ook aan de schepping die we
aan het uitputten zijn. We kijken daarom
niet alleen naar vandaag maar ook naar
de toekomst.
De overheid moet recht doen door er te
zijn voor haar inwoners en zich inzetten
om het broze vertrouwen tussen overheid
en inwoners weer te herstellen. Door de
mens te zien achter de regels, en recht
te doen. Met persoonlijk contact, en
maatwerk waar nodig.

Tegelijk heeft het leven in een pandemie
ook in Assen z’n sporen nagelaten.
Mensen zijn uit elkaar gegroeid, jongeren
maken zich zorgen, ondernemers zijn
hard geraakt en de onzekerheid over de
toekomst is toegenomen. En we horen,
zien en merken dat het vertrouwen in de
overheid is gedaald.

Voor deze uitdagingen staan we. En die
gaan we graag aan als ChristenUnie,
samen met u en met jou.
“Maar de Heer heeft al bekendgemaakt
wat goed is. Hij vraagt alleen dit:
Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw.
En denk niet alleen aan jezelf,
maar leef dicht bij God.”
– Micha 6:8

De komende verkiezingen gaan we in
met de slogan Samen recht doen. Want
ook in onze prachtige gemeente liggen
er uitdagingen om recht te doen. Aan
onze inwoners die in armoede leven en
aan mensen die het om wat voor reden
ook niet lukt om aansluiting te vinden in
de samenleving. Aan jongeren die zorgen
hebben over hun toekomst. Aan ouderen
die waardig oud moeten kunnen worden.
Recht doen aan al die woningzoekenden
die nu nergens terecht kunnen. Aan

Ik hoop dat wij op uw, op jouw stem mogen
rekenen. Zodat wij ons in kunnen zetten
voor een stad waarin we samen recht doen.
Doet u mee? Doe jij mee?

Bouke Weening
Lijsttrekker ChristenUnie Assen
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aan een zorgzame samenleving

Alwina
van der Mark
– Leijssenaar
#3

Uitgangspunt

Vanuit ons geloof willen wij in
de samenleving voor elkaar
zorgen en naar elkaar omzien. De
ChristenUnie wil daarom dat zorg
beschikbaar en bereikbaar is voor
alle inwoners van Assen. We streven
naar Zorg op maat met ruimte
voor eigen regie waar mogelijk en
professionele ondersteuning waar
nodig. De gemeente heeft daarin
een sleutelrol. Daarom moet vanuit
de gemeente zorg goed geregeld
zijn voor mensen die aangewezen
zijn op overheidsregelingen
zoals de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).
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Recht doen
aan een
zorgzame
samenleving
Terugblik
In de afgelopen coalitieperiode steeg het aantal inwoners dat gebruikmaakt van
de Wmo van 85 naar 92 per 1000 inwoners. Dit komt door de dubbele vergrijzing enerzijds: mensen worden ouder en er wonen naar verhouding veel ouderen in Drenthe. Anderzijds heeft het ingevoerde abonnementstarief Wmo een
aanzuigende werking. Bovendien wonen steeds meer ouderen alleen en zelfstandig in onze steeds complexere samenleving. Voor hen willen we in bijzonder
zorgdragen door invulling te geven aan het manifest Waardig ouder worden.
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Recht doen aan een zorgzame samenleving

Ambities

Naoberschap

De ChristenUnie wil werken aan een
maatschappij waarin iedereen tot zijn
of haar recht kan komen. Soms hebben
mensen daar hulp bij nodig vanwege
ouderdom, ziekte of een beperking. De
ChristenUnie stimuleert dat inwoners
elkaar onderling steunen en helpen
en wil dat faciliteren waar nodig.
Tegelijk heeft de gemeente ook een
eigen taak in het realiseren van die
zorgzame samenleving onder andere

Versterk het oer-Drentse Naoberschap,
het omzien naar elkaar. De ChristenUnie
herkent in deze term haar opdracht om
te komen tot een zorgzame samenleving.
Waar naoberschap primair een oproep is
aan de inwoners om naar de ander om
te zien, heeft de gemeente een taak om
daarin te faciliteren. We vertrouwen op de
veerkracht van de samenleving en versterken initiatieven van onderop. Zorgzame
wijken, buurten en burgercoöperaties krijgen alle ruimte en steun van de overheid
om onderling te zorgen voor goede zorg,
duurzame energie of het openhouden van
een buurthuis.

door proactieve ondersteuning van
inwoners die te maken hebben met
gezondheidsproblemen, gevoelens van
eenzaamheid of die op andere wijze
moeite hebben zich in de maatschappij
staande te houden.
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+ De uitvoering van de Wmo.
Wij willen onze kwetsbare, vaak ook
oudere, inwoners passende zorg blijven
bieden. Genoeg financiën en personeel
zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde. De ChristenUnie is daarom tegen het
landelijke abonnementstarief.
+ Ouderen huisvesten. De ChristenUnie
wil dat er meer levensloopbestendige
woningen komen waardoor langer
zelfstandig wonen voor ouderen
mogelijk blijft. Integratie van deze
woningen in wijken is belangrijk zodat
er zorg voor elkaar, ouderen en andere
inwoners, mogelijk blijft. De ChristenUnie
wil dat corporaties dit opnemen in de
woningbouwprogramma’s.

+ Eenzaamheid bestrijden. Door de
coronapandemie is eenzaamheid in de
samenleving meer zichtbaar geworden.
Wij vinden het belangrijk dat Assenaren
betrokken buren zijn die naar elkaar
omzien. Ook zien wij hier een belangrijke
rol voor de wijkteams. Initiatieven die
eenzaamheid tegengaan wil de ChristenUnie stimuleren. Het Preventiefonds kan
dan ook rekenen op onze warme steun.

+V
 luchtelingen opvangen en kansen
bieden: De ChristenUnie ziet
vluchtelingen die in onze gemeente
zijn terechtgekomen als naasten. Wij
willen dat de gemeente er samen met
maatschappelijke organisatie voor
zorgdraagt dat wie uitstroomt uit het
AZC dezelfde kansen krijgt als andere
inwoners van Assen als het gaat om
opvang, scholing, woningtoewijzing en
begeleiding naar werk.
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Recht doen aan een zorgzame samenleving

Verslavingen
+ Lage drempels voor laaggeletterden
en anderstaligen. De ChristenUnie wil
dat ook de gemeente zelf als naober
optreedt voor haar soms ook laaggeletterde of anderstalige inwoners. Gemeentelijke informatie moet begrijpelijk zijn
en aansluiten bij inwoners. Een laagdrempelig loket op het gemeentehuis of
in de wijk met meedenkende ambtenaren helpt daarbij.
+ Toegang tot digitale zorg. Ouderen
wonen steeds langer zelfstandig. Zij
moeten daar goede zorg op maat krijgen. Toenemende digitalisering van de
zorg met Zorg-apps kan daarin helpen
maar vereist de nodige digitale vaardigheden, ook van ouderen. Om dat aan te
leren, wil de ChristenUnie graag digitale
scholing voor ouderen combineren met
de training van digitale vaardigheden in
het kader van laaggeletterdheid.

In de huidige maatschappij hebben mensen soms te maken met allerlei problematiek wat ertoe kan leiden dat zij in een
uitzichtloze situatie belanden. Hoeveel
preventie er ook is, er zijn altijd mensen
die in de valkuil van verslaving terechtkomen. Voor hen wil de ChristenUnie
opkomen, preventief en curatief:
+G
 evolgen drank- en drugsgebruik
bestrijden. De schade en problemen die
dit oplevert kost de gemeente geld. De
ChristenUnie wil wet- en regelgeving op
het gebied van openbare dronkenschap
en drugsgebruik aanscherpen en de
handhaving ervan continueren. Sluiting
van drugspanden heeft een preventieve
werking en wordt door de ChristenUnie
ondersteund.
+D
 e cirkel van verslaving doorbreken. De
ChristenUnie wil samen met maatschappelijke organisaties en het zorgveld zoeken naar mogelijkheden om drank- en/
of drugsverslaafden op te vangen en te
ondersteunen met afkickprogramma’s.
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Schuldpreventie en herstel
+ Gokverslavingen voorkomen en
gevolgen bestrijden. Geldzorgen kunnen
het leven van mensen overheersen en
dan kan gokken soms een uitkomst
lijken. Gokken kan online, in gokhallen
en bij loterijen. Dat kan leiden tot
verslavingen met veel gevolgschade
voor de directe omgeving. De
ChristenUnie wil o.a. hulpverleners,
sociaal werkers en Mijn Buurt Assen
ondersteunen in hun belangrijke
rol van signalering, voorlichting en
preventie. Samen met Verslavingszorg
Noord Nederland in Assen wil de
ChristenUnie werken aan een ‘directe
indicatie’ voor de noodzakelijke hulp
door de zorgverlenende instantie. De
ChristenUnie wil de komst van gokhallen
in Assen ontmoedigen en is tegen
uitbreiding van het aantal gokhallen
in Assen.

Armoede, vaak verborgen, komt ook in
onze gemeente voor. De ChristenUnie wil
deze inwoners graag ondersteunen met
schuldpreventie en een uitweg bieden naar
meer perspectief.
+ Herkenning armoede. De ChristenUnie
wil dat de gemeente het voortouw blijft
nemen om vroegtijdig signalen op te
halen bij verhuurders, energiebedrijven
etc. om tijdig te signaleren waar hulp
of steun nodig is op het gebied van
financiën.
+ Actieve houding naar slachtoffers van
de Toeslagenaffaire. De ChristenUnie wil
dat de gemeente de mogelijke slachtoffers van de Toeslagenaffaire in Assen
actief benadert en een schuldhulpprogramma aanbiedt, eventueel verplicht.
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Mensenhandel en uitbuiting
De ChristenUnie wil deze vaak samenhangende misstanden bij voorkeur
uitbannen. Bestaande wet- en
regelgeving geeft maar beperkt ruimte
om deze problemen aan te pakken.
Desondanks is het lokaal vaak goed
mogelijk om signalen op te vangen en
aan te pakken in dit grensgebied van
(il)legale activiteiten. Hier ligt voor de
gemeente een belangrijke taak.
+ Mensenhandel bestrijden en uitbuiting
van werknemers in afhankelijke posities
aanpakken. De ChristenUnie wil deze
moderne slavernij stoppen. De bestrijding, opsporing van mensenhandel,
zoals die nu samen met buurgemeenten
plaatsvindt, wil de ChristenUnie uitbreiden. Aanvragen van schijnhuwelijken
moeten in dit kader extra aandacht van
de gemeente(n) krijgen.
+ Prostitutie. De regulering van prostitutie, en de handhaving daarop, wil
de ChristenUnie graag aanscherpen
binnen bestaande regelgeving. Tegelijk
wil de ChristenUnie meer aandacht en
ondersteuning geven aan organisaties
die uitstapprogramma’s voor prostituees
aanbieden.
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Jerke
Setz
#4

Uitgangspunt

De ChristenUnie ziet het leven als een
geschenk. Stabiele, sterke en liefdevolle
gezinnen vormen de veilige basis voor
gelukkige kinderen die zich goed kunnen
ontwikkelen. We geloven dat mensen zelf
en met elkaar tot veel in staat zijn. Soms
is er soms hulp of steun nodig. Die moet
eenvoudig beschikbaar zijn. Het verder
ontwikkelen van de samenwerking tussen
school en zorg is daarin ook van belang.
Als gespecialiseerde hulp nodig is, moet
de vraag van het kind en het gezin centraal
staan. Tegelijk willen we ook realistisch zijn:
niet overal is gespecialiseerde hulp voor
nodig en we weten dat we leven in een
wereld van gebrokenheid.
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Recht doen
aan de jeugd

Terugblik
Sinds de invoering van de Jeugdwet 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk
voor de uitvoering van de Jeugdwet. Dit leidde ook in Assen tot grote tekorten.
Namens de ChristenUnie hebben wethouder Harmke Vlieg en voormalig
fractievoorzitter Bert Wienen zich, samen met anderen, langdurig en
vasthoudend ingezet voor meer financiële middelen. Voor 2022 is er extra geld
beschikbaar gesteld, voor de daaropvolgende jaren is onzeker hoeveel budget
er wordt toegevoegd door het Rijk. Relatief veel kinderen en jongeren in Assen
maken gebruik van jeugdhulp en cijfers laten zien dat er nog werk te doen is.
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Recht doen aan de jeugd

Ambities

Preventie en ondersteuning

We geloven in bloei door
diversiteit. Jongeren en
ouderen hebben elkaar veel
te bieden. De ChristenUnie
streeft daarom naar een
stad waarin alle leeftijden
zich welkom voelen en
waar generaties met elkaar
verbonden zijn. Daarom wil
de ChristenUnie investeren in
veerkracht en in een gezonde

Een veilige basis is van belang als goede
start van het leven. De ChristenUnie
pleit daarom voor preventie en vroegsignalering omdat jongeren en hun ouders
erbij gebaat zijn als op het juiste moment
de juiste zorg beschikbaar is. Daarom
wil de ChristenUnie zich richten op de
volgende punten:

+ Echtscheidingsbeleid. De gemeente
ontwikkelt met professionals uit het veld
preventief (v)echtscheidingsbeleid dat
zich allereerst richt op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties
van alle ouders in Assen maar daarnaast
ook op tijdige hulp en advies als een
scheiding onvermijdelijk is.

+ Relatieondersteuning. De ChristenUnie
wil dat stellen met kinderen handvatten
aangereikt krijgen om te kunnen bouwen
aan hun relatie en het ouderschap. Zo
moet geboortezorg niet alleen gericht
zijn op de lichamelijke voorbereiding
maar ook op de mentale voorbereiding
op de komst van een kind.

+ De Trouwe Tegenhanger. Een tegenhang-campagne als relatie-ondermijnende campagnes weer voet aan de
grond krijgen in Assen.

leefstijl van alle Assenaren.

+ Ouderschapscursussen. De ChristenUnie
wil dat de gemeente Assen ouders ondersteunt met ouderschapscursussen of
andere vormen van opvoedondersteuning. Als ouders een moeilijke periode
doormaken, wijst de gemeente hen
actief op informatie over relatieondersteuning. Het programma Kansrijke start
biedt een goede basis, maar ook initiatieven zoals bijvoorbeeld Home-Start,
buurtgezinnen, het Vadercafé en Family
Factory wil de ChristenUnie ondersteunen en uitbreiden.
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Geld voor hulp aan jeugd

+ De wijkagent. De ChristenUnie ziet in
de inzet van de agent in de wijk een belangrijke schakel voor preventie. In contact met jeugd is de wijkagent degene
die sturend en preventief kan optreden
en die een belangrijke informatiebron
kan zijn voor hulpverleners.

Soms is een lichte vorm van hulp en
ondersteuning voldoende, soms is er
gespecialiseerde inzet nodig. De zorgvrager en het gezin moeten, samen met de
omgeving en professionals, werken vanuit
één plan.
+ Terugdringen Jeugdhulp met verblijf
in een instelling. Kinderen hebben
fundamenteel recht om op te groeien
in een gezin maar soms kan dat niet. De
ChristenUnie wil bij voorkeur de zorg
naar het kind brengen in plaats van het
kind naar de zorg te brengen. Daarom
investeert de ChristenUnie graag extra
in pleeggezinnen en steungezinnen. Zo
proberen we het verblijf in instellingen
zoveel mogelijk terug te dringen.
+ Integraal persoonsgebonden budget
(pgb). Bij gezinnen met meerdere en
complexe problemen wordt gewerkt volgens de aanpak Eén gezin, één plan, één
regisseur. De ChristenUnie wil dat het
mogelijk wordt om in complexe situaties
via een integraal gezins-pgb hulp en
zorg te regelen.
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+ Schoolgaande mantelzorgers ondersteunen. De ChristenUnie pleit voor
optimale ondersteuning van jonge
mantelzorgers zodat zij gewoon naar
school kunnen gaan en vrije tijd hebben.
De ChristenUnie wil de mogelijkheden
voor respijtzorg meer bekend maken en
uitbreiden waar mogelijk.
+ Digitale veiligheid voor kinderen en
ouders. De ChristenUnie pleit voor voorlichting over digitale veiligheid op scholen en aan ouders zodat kinderen bewust
en veilig leren omgaan met internet en
sociale media.
+ Eenzaamheid, depressie en suïcide voorkomen bij kinderen, jongeren en ouders.
De ChristenUnie wil een bijdrage leveren
aan het doorbreken van het taboe op
psychische kwetsbaarheid. Wij stellen
daarom een lokaal Preventieakkoord
mentale gezondheid voor. De ChristenUnie wil dat de gemeente investeert in
professionele en bewezen programma’s
die werken met ervaringsdeskundigen
zoals bijvoorbeeld Team Geestkracht dat
zich richt op jongvolwassenen met een
psychische kwetsbaarheid.

Recht doen aan de jeugd

Behoud en terugkeer studenten

Positieve aandacht voor jeugd

Om een duurzame toekomst voor Assen
te realiseren, is het belangrijk dat nieuwe generaties in Assen komen wonen en
werken. Veel jonge Assenaren vertrekken naar Groningen of de Randstad voor
vervolgopleidingen en keren niet terug.
De ChristenUnie zet zich in voor een stad
waar jongeren zich thuis voelen. Waar ze
in hun studententijd kunnen wonen of na
hun studie naar terugkeren. Zo denken wij
bijvoorbeeld aan huisvesting voor jongeren
tegen een lagere huur in ruil voor vrijwilligerswerk.

De ChristenUnie wil positief en mét jongeren de toekomst tegemoet treden. De
mogelijkheid om je als jongere te laten
horen, een plek waar je lekker kunt chillen
met vrienden en een stimulerende sfeer
op scholen, bij sportclubs en in de buurt,
dragen hieraan bij. Het is belangrijk als
gemeente een gezonde leef-en leeromgeving te bieden met voldoende mogelijkheden tot ontspanning en ontmoeting.

+ J ongeren stageplekken aanbieden.
De ChristenUnie wil dat de gemeente actief stageplekken aanbiedt voor
studenten in mbo en hbo waardoor
jongeren de gemeente leren kennen als
mogelijk toekomstige werkgever.
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+ Ruimte voor jeugd in elke wijk. Het
aanbieden van sport- en beweegmogelijkheden, net als plekken die erop
ingericht zijn om elkaar te ontmoeten.
De ChristenUnie wil dat initiatieven die
ontstaan vanuit de samenleving goede
aandacht van de gemeente krijgen zoals
het initiatief voor jongeren zoals dat
recent in Kloosterveen is opgestart.

+ Check jongeren. De ChristenUnie is voorstander van meer jongerenparticipatie.
Niet alleen praten over maar vooral
ook mét jongeren. Als opvolger van de
inmiddels geïnstalleerde Kinderraad ziet
de ChristenUnie een Jongerenraad voor
zich en in beleidsstukken een Jongerencheck: hoe en waar raakt dit beleid de
jongeren.
+ Inzet op leer-werkplekken. We vinden
het waardevol als er door jeugd wordt
meegewerkt aan doelstellingen voor de
gemeenschap. De gemeente heeft een
eigen organisatie en werkt samen met
partners op allerlei werkterreinen. De
ChristenUnie wil dat de gemeente met
scholen en maatschappelijke partners in
gesprek gaat over de mogelijkheden van
stages en leer-werkplekken.

19

Verkiezingsprogramma 2022

aan de jeugd

Meike
Verdouw #10
Onderwijs
Voor kinderen en jongeren is het onderwijs
een belangrijke plek waar zij zich cognitief en sociaal ontwikkelen en andere
kinderen en jongeren ontmoeten. Dit
willen we als ChristenUnie ondersteunen
waar dat binnen onze mogelijkheden ligt.
De scholen zijn niet van de gemeente
maar van de samenleving. Gemeente en
onderwijs delen wel de maatschappelijke
opdracht om kinderen en jongeren zich zo
optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. De
schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor
de kwaliteit van het onderwijs. Zij geven
uitvoering aan het bieden van inclusief
onderwijs aan alle kinderen. Daarbij is
het belangrijk dat onderwijs, preventie en
jeugdhulp goed op elkaar afgestemd zijn
en dat gezamenlijk georganiseerd wordt
wat nodig is voor die optimale ontwikkeling van leerlingen. Het belang van goede
samenwerkingsrelaties geldt ook voor
onderwijs, overheid en arbeidsmarkt.
+ Minimaliseer het aantal thuiszitters.
De scholen in Assen dienen hun pedagogisch klimaat zo vorm te geven dat
kinderen en jongeren niet uitvallen.
Daar waar dat toch dreigt, is een goede
samenwerking nodig tussen onderwijs,
jeugdzorg en gemeente. Wij pleiten voor
ambulante ondersteuning zodat uitgevallen leerlingen verbonden blijven met
onderwijs en dagbesteding.

+O
 nderwijshuisvesting verbeteren.
Goede schoolgebouwen zijn een belangrijke voorwaarde voor een goed pedagogisch klimaat. Daarnaast vroeg de coronapandemie aandacht voor een goed
geventileerd klimaat in deze gebouwen.
De ChristenUnie wil dat de gemeente
Assen verantwoordelijkheid neemt voor
haar deel van de onderwijshuisvesting,
vooral wat betreft duurzaamheid en een
goed geventileerd binnenklimaat. Ventilatie, Groene en rookvrije schoolpleinen
en een gezond voedingsaanbod moeten
in elk geval aan de orde komen.

Chiel
Setz #12
Jerke
Setz #4

+Z
 org en Onderwijs werken samen.
Vroegtijdig en preventief problemen
onderkennen en aanpakken is nodig.
Problemen in het gezin of met het kind
of de jongere manifesteren zich vaak
op school door leerachterstanden en/of
gedrag. De ChristenUnie wil dat integraal
wordt samengewerkt vanuit het belang
van het kind. Scholen en zorg zijn via de
zorg-adviesteams met elkaar in contact.
Ook hier wil de ChristenUnie dat de zorg
naar het kind komt en roept partijen op
daar naartoe te werken. Wij willen niet
dat kinderen ’tussen wal en schip’ belanden. Kinderen die niet onder de ene
of de andere subsidie vallen, die helpt
Assen zelf.
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Recht doen

Uitgangspunt

De ChristenUnie wil de hoopvolle beweging
die gaande is naar een groene, duurzame
economie, bevorderen. God heeft de
aarde schitterend voor ons gemaakt om te
gebruiken maar ook om te onderhouden.
Onze maatschappij moet zich (meer) gaan
houden aan de grenzen van de aarde en
aan de norm van ecologische en sociale
gerechtigheid.
Anders omgaan met (fossiele) energie
en milieu is dus noodzakelijk omdat
anders het klimaat onleefbaar wordt. De
ChristenUnie wil dat elke inwoner bijdraagt
aan deze gemeentelijke energietransitie door
initiatieven van inwoners en bedrijfsleven
te stimuleren en te ondersteunen. De
ChristenUnie Assen wil ervoor zorgen dat
deze transitie voor iedereen realistisch,
haalbaar en betaalbaar is.

22

Recht doen aan een duurzame gemeente

Recht doen aan
een duurzame
gemeente
Terugblik
In de afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet naar meer
duurzaamheid: nieuwe woningen zijn gasloos opgeleverd,
bijvoorbeeld in Kloosterveen, en de uitrol van zonnepanelen bij
inwoners is een succes, mede door de verstrekte Zonneleningen.
Een groot deel van het gemeentelijk vastgoed is
verduurzaamd en dit krijgt in de komende
periode een vervolg. Assen levert daarmee
een realistische bijdrage aan het landelijk
vastgestelde doel rond hernieuwbare
energie.
Ook zijn de kaders vastgesteld
voor verdere verduurzaming in
de komende periode waaronder
een emissieloze zone in het
centrum van de stad en er is
een Warmtevisie vastgesteld
waarover inmiddels de
broodnodige participatie
plaatsvindt.

Bouke
Weening
#1
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Ambities

Stimuleren van duurzaamheid

De ChristenUnie wil in
de komende jaren verder
werken aan realistische
stappen op het pad van
verduurzaming op allerlei
terreinen. We willen
daarbij heel pragmatisch
aan de slag gaan om
zichtbaar te maken wat
de mogelijkheden zijn en
hoe het betaalbaar kan

De ChristenUnie Assen wil de inwoners
van onze mooie gemeente stimuleren
om duurzaamheidsaanpassingen te doen.
Hierbij zetten we alle mogelijkheden in,
van isolatiebrigades en subsidieregelingen
tot voorbeeldwoningen.

blijven. De ChristenUnie
overtuigt inwoners liever
van de mogelijkheden
dan dat inzet van
dwangmaatregelen
noodzakelijk zal blijken.

+A
 ssen verstrekt Zonneleningen. Het
moet voor iedereen mogelijk om de
woning te verduurzamen met zonnepanelen. De ChristenUnie wil daarom het
initiatief van de zonneleningen verlengen en doorzetten.
+O
 prichten van Isolatiebrigades. De
ChristenUnie zet vol in op het isoleren
van ‘oudere’ woningen. We richten
hiervoor isolatiebrigades op: teams die
met alle expertise, goede tips en mooie
aanbiedingen op zak straat voor straat
doorgaan om iedereen op de hoogte
te brengen van wat voor zijn of haar
woning mogelijk is.

Recht doen aan een duurzame gemeente

+ Inzet van bedrijven, ondernemers en
industrie stimuleren. De gemeente moet
de lokale bedrijven, ondernemers en
industrie uitdagen en helpen om samen
een energiebesparingsconvenant te
sluiten. Door samen te werken, brengen
bedrijven elkaar op ideeën om extra
stappen te zetten in het zuinig omgaan
met energie. Bij voorkeur participeren zij
ook heel concreet in de isolatiebrigades.
Dat stimuleert de lokale economie en
vergroot de betrokkenheid op de eigen
omgeving.
+ Klimaatadaptatie stimuleren. Door
inwoners bewust te maken van hun
rol in bijvoorbeeld waterberging. In de
komende raadsperiode wordt er een
klimaatadaptatieplan opgesteld waarbij
de samenwerking met het waterschap
vorm krijgt. De ChristenUnie wil voorzien
in subsidiemogelijkheden voor inwoners
om hun rol daarin te kunnen nemen.

+ Groene daken stimuleren. Dit is een
belangrijk onderdeel van duurzaamheid.
Het zorgt voor extra waterberging, verkoeling en biodiversiteit en bestrijdt ook
klimaatveranderingen. De ChristenUnie
stimuleert het aanleggen van groene
daken en wil dat gemeentelijke panden
daar het goede voorbeeld in zijn.
+ Energienetwerk. De capaciteit van het
energienetwerk moet blijven aansluiten
bij de groeiende vraag en teruglevering
van energie. Daarnaast wil de ChristenUnie de lokale opslag van energie in
wijken en woningen laten onderzoeken.

+ Voorbeeldwoningen. In elke wijk van
Assen wil de ChristenUnie een bestaande
woning tot verduurzaamde voorbeeldwoning realiseren om zichtbaar te maken wat de mogelijkheden tot verduurzaming zijn. Dit kan variëren van een
bestaande woning in Kloosterveen die
gasloos wordt gemaakt tot een jaren ‘80
woning in Peelo die volledig geïsoleerd
wordt en waar een hybride oplossing
wordt gebruikt.
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Participatie en 3x lokaal

Recht doen aan een duurzame gemeente

Volledig hernieuwbare energie

Assen wordt duurzamer, met alle Assenaren samen. Participatie is hierbij erg
belangrijk. We willen het samen doen.
Iedereen moet kunnen meedoen.

+R
 ight to Challenge bieden. De ChristenUnie daagt inwoners uit om met goede
ideeën te komen om deze enorme opgave aan te pakken.

We gaan op naar volledig hernieuwbare
energie. Uiteraard in realistische stappen
maar we staan niet stil. Daarbij houden we
de blik op ons einddoel.

+ 3x Lokaal als uitgangspunt. Voor grootschalige zonneparken behouden we de
stelregel 3x lokaal: lokaal energie opwekken, lokaal energie gebruiken en lokaal
de financiële en economische vruchten
plukken. De gemeente Assen zoekt actief
naar participatie van energiecoöperaties zodat bewoners met elkaar kunnen
investeren in zonne-energie.

+P
 articipatie en zeggenschap van inwoners bij duurzaamheid borgen. Bij de
aankomende veranderingen op het gebied van duurzaamheid wil de ChristenUnie bij al deze plannen ruimte maken
voor participatie en zeggenschap van
de buurt. Als het gaat om het aanleggen
van warmtenetten staan we voor een
coöperatief model. Consumentenbescherming en keuzevrijheid staan hierbij
hoog in ons vaandel.

+ Afscheid nemen van aardgas. Bij nieuwbouw is aardgasloos bouwen de norm.
De landelijke doelstelling is om in 2050
geen aardgas meer te gebruiken. Hiervoor zetten we de komende vier jaar de
eerste stappen.

+ Energiearmoede voorkomen. De ChristenUnie wil energiearmoede voorkomen.
Wijken met slecht geïsoleerde huizen en
bewoners met lage inkomens moeten
vooraan staan bij de energietransitie. De
ChristenUnie wil investeren in isolatie
zodat de energierekening omlaaggaat.
Daardoor blijven de woonlasten bij verduurzaming gelijk (woonlastenneutraal)
en zijn woningen ook nog eens comfortabeler.
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+ Behoud van agrarische en natuurgebieden. Daar wil de ChristenUnie geen
zonneparken van maken. De ChristenUnie richt zich eerst op het gebruiken
van lege daken.

+ Technologische ontwikkelingen. De
ontwikkelingen op het gebied van de
energietransitie gaan snel. Ze zijn nodig
om al onze doelen te behalen. Plannen
en visies moeten een langere termijn
bestrijken en elke twee tot vijf jaar een
update krijgen.
+ Woningcorporaties energieneutraal.
De ChristenUnie wil met de woningcorporaties afspreken dat alle sociale
huurwoningen in 2030 energieneutraal
zijn terwijl de woonlasten gelijk blijven.
We houden daarbij wel rekening met de
invloed van inflatie.
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Recht doen

Uitgangspunt

Wonen en de ontwikkeling van de stad
gaat over veel meer dan het stapelen
van stenen. Wonen gaat in de visie
van de ChristenUnie over samenleven
en het vormen van een gemeenschap
in een straat of een wijk.
De ChristenUnie wil door een
goed Ruimtelijk ordenings- en
volkshuisvestingsbeleid de
randvoorwaarden creëren voor een
samenleving waarin we kunnen
omzien naar elkaar. Assen, de
binnenstad en de wijken moeten goed
bereikbaar zijn. Zeker op de fiets.

Recht doen aan de stad waar je wilt wonen

Recht doen aan
de stad waar
je wilt wonen
Terugblik
Assen is een stad in beweging, ook in de afgelopen vier jaar. Het
investeringsprogramma De FlorijnAs is, binnen de gestelde financiële
kaders, afgerond. Daarmee is een goede infrastructurele basis gelegd
voor de verdere ontwikkeling van Assen. Met de aanpak van de binnenstad is een begin gemaakt door de aanpak van het Koopmansplein, dat met de vernieuwde inrichting kan fungeren als gezellige
huiskamer van de stad. Juridische beletselen voor de ontwikkeling
van KloosterAkker zijn weggenomen, de uitgifte van de eerste tranche kavels is geweest en het eerste deel wordt nu bouwrijp gemaakt.
In de afgelopen periode zijn de Woonvisie, de Binnenstadvisie en de Omgevingsvisie vastgesteld. Door een breed
gesteund amendement van de ChristenUnie biedt
de omgevingsvisie nu gelukkig de ruimte voor de
volledige ontwikkeling van Kloosterveen.
We zien echter ook dat niet iedereen een
goed en betaalbaar huis in Assen kan
vinden. Het kopen van een gezinswoning
met een modaal inkomen is niet meer
mogelijk. Dat is in het Westen en de
grote steden nog veel meer het geval
maar geldt inmiddels ook voor Assen.
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Recht doen aan de stad waar je wilt wonen

Ambities

Wonen/huisvesting

De ChristenUnie gaat voor een versnelling
van de woningbouw in Assen. Hierbij
zien wij een evenwichtige verdeling van
slim bouwen en transformeren binnen
de huidige bebouwingsgrenzen en het
versneld benutten van de plancapaciteit
van Kloosterveen III. De ChristenUnie is van
mening dat Assen haar ontwikkelingsruimte
mag gebruiken om zo haar steentje bij te
dragen in het tegengaan van de crisis op
de woningmarkt. Dus bouwen voor onze

+ Investeringen in de bestaande stad.
Ruim baan voor woningbouwplannen in
het centrum. Samen met ontwikkelaars
de woningbouwambitie in de binnenstad
effectueren.

huidige en toekomstige inwoners.
We willen in Assen en omgeving
prettige nieuwe woonplekken creëren
met voldoende openbare ruimte voor
ontmoeting en waar je buiten kunt zijn
in je directe woonomgeving. Daarnaast
wil de ChristenUnie ook investeren in de
leefbaarheid van oudere wijken.
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+ Externe financieringsbronnen. De ChristenUnie wil externe financieringsbronnen inzetten voor de herstructureringsopgave, met name voor de binnenstad
en het Havenkwartier.
+ Ontwikkeling woningbouw in Havenkwartier. De planvorming voor de
ontwikkeling van woningbouw in het
Havenkwartier moet starten. We willen
projecten stimuleren die het interessant
maken om hier te gaan wonen of te
investeren in woningbouw. Aandachtspunten zijn dan de afdekking van de
Rioolwaterzuiveringsinstallatie en het
bieden van ruimte voor recreatie en
horeca in en rond de haven.
+ Klimaatadaptief bouwen. Het realiseren van binnenstedelijk wonen dient
klimaatadaptief te gebeuren voor een
prettige leefomgeving in de binnenstad.
Dit moet als eis in elk programma van
eisen komen.

+ Sociale woningbouwvoorraad op peil
brengen. De gemeente dient voldoende
aanbod van sociale huurwoningen te
hebben. Met de woningcorporaties wil
de ChristenUnie tot een goed aanbod
komen. Een goed zicht op de planvoorraad is daarvoor noodzakelijk zodat de
gemeenteraad kan bijsturen. We zetten
onder andere in op woningen onder de
kwaliteitskortingsgrens (nu € 442,46)
zodat ook jongeren onder de 23 makkelijker in Assen zelfstandig kunnen gaan
wonen.
+ Kloosterveen versneld uitbouwen ten
opzichte van de Woonvisie. De ChristenUnie wil aansluiting zoeken bij de
Structuurvisie Kloosterveen die uitgaat
van 2250 tot 2500 woningen in Kloosterveen tot 2035.
+ Kloosterveen verder ontsluiten. De
ChristenUnie wil de 3e hoofdontsluiting
van Kloosterveen in overleg met de
provincie voorbereiden.
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Recht doen

Recht doen aan de stad waar je wilt wonen

Een bereikbare plaats
De ChristenUnie wil blijven werken aan
bereikbaarheid van de stad maar ook aan
mobiliteit en doorstroming in de stad. Het
voorliggende mobiliteitsplan heeft daarom
onze steun.
+ De doorfietsroute F28 doortrekken. De
ChristenUnie wil deze F28 naar Kloosterveen en Baggelhuizen doortrekken
waardoor de autodruk in de stad vermindert, het milieu er op vooruitgaat en
mensen worden uitgenodigd om gezond
te bewegen;
+ Oplossen gevaarlijke (fiets)routes en
wegen. Er zijn diverse fietsonvriendelijke
en gevaarlijke plaatsen in de gemeente
die de ChristenUnie verbeterd wil zien
zoals de Beilerstraat, Selma Lagerlöflaan
en Maria in Campislaan.
+ Uitvoeringsprogramma Mobiliteit
verlengen. Veel huidige knelpunten zijn
opgenomen in de uitvoeringsplannen
voor 2022. De ChristenUnie wil dit programma verlengen.
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Recht doen

Uitgangspunt

De ChristenUnie vindt samenleven
belangrijk. De Bijbel leert ons ook
de principes van eensgezindheid en
solidariteit. Elkaar beschermen, elkaar
helpen en delen met elkaar is een
Bijbels-principiële koers. Dat geldt
niet alleen voor christenen onderling
maar juist ook richting iedereen in
de samenleving. In de wijk en buurt
waar we wonen en leven krijgt dit een
concrete invulling.

Recht doen aan krachtige wijken

Recht doen aan
krachtige wijken
Terugblik
Wijken en buurten hadden een prominente plek in het coalitieprogramma van de afgelopen vier jaar. Hier is Mijn Buurt Assen stevig
gepositioneerd en gefaciliteerd. Het organiseren van activiteiten
met de wijkbewoners versterkt de onderlinge binding. Wensen en
verwachtingen vanuit de inwoners staan centraal en hebben geleid
tot aanpassingen van beleid en uitvoering binnen de gemeente
Assen. Denk aan het maaibeleid, het samen met de inwoners aanwijzen en ontwikkelen van speel- en ontmoetingsplekken. Of de
wijkagent die duidelijk aanwezig moet zijn in de wijk.
Door instellingen en verenigingen actief te
betrekken bij activiteiten is deze samenbinding verder uitgebreid. Vooral het samen
met de wijkbewoners vormgeven van
beleid op het gebied van woningbouw, duurzaamheid en inrichting
van openbare ruimte is een must
gebleken voor de vergroting van
het succes.

Tjerk
Medemblik
#5
34
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Recht doen aan krachtige wijken

Ambitie

Veiligheid in de wijk

Samenhang in de wijk

Wijkbeleid

De ChristenUnie wil
de inspanningen en
resultaten van de
afgelopen jaren graag
doorzetten in de komende
verkiezingsperiode zodat
dit goed verankerd raakt
in de maatschappij. De
komende vier jaar wil
de ChristenUnie borgen
waar het goed is gegaan,

+V
 eilige wijken. De rol van de wijkagent
blijven benadrukken als aanspreekpunt en kennisdrager van wat er leeft
en speelt in de wijk op het gebied van
veiligheid.

+ ‘Heb aandacht voor je buren!’. Hiermee
gaan we actief de wijk in om onderling
samenleven te bevorderen en eenzaamheid terug te dringen. Door het goede
voorbeeld te geven willen we dit verder
ontwikkelen.

+ Beleid per wijk. Niet elke wijk is gelijk.
Samenstelling qua leeftijd, ruimtelijke
mogelijkheden en specifieke wensen
verschilt. Het overleg met inwoners,
instellingen en verenigingen moet weer
op gang komen na de coronapandemie.
De ChristenUnie wil graag dat dit meer
op locatie in de wijk gebeurt. Voor de
ChristenUnie verdient het vergaderen op
locatie als gemeenteraad de voorkeur,
zeker in daarvoor geschikte situaties.

+S
 ociaal veilige openbare ruimtes in en
om Assen. Er is een aantal hotspots in de
gemeente waar extra aandacht nodig is
om het gevoel van orde en veiligheid te
bewaren. Daar waar die plekken leiden
tot onrust, blijft actieve aanwezigheid
en zichtbaarheid van belang net als het
creëren van oplossingen.

uitbouwen waar dat kan en
eventueel aanpassen waar
dat nodig is.

+ Ontmoetingsplekken inwoners.
Elkaar kunnen ontmoeten in de wijk
vraagt om laagdrempelige locaties. De
ChristenUnie wil dat de gemeente de
mogelijkheden hiervoor stimuleert en
faciliteert. Ook kunnen deze ontmoetingsplekken gebruikt worden als loketfunctie voor wijkbewoners voor inspraak
en diensten.
+ Benutten scholen, kerken etc. voor
culturele activiteiten. Er zijn in de wijken
verschillende gebouwen met een nietwoon functie. De ChristenUnie zet in op
meervoudig gebruik van deze ruimtes
voor andere, bijvoorbeeld culturele,
activiteiten en om een ontspannen
ontmoeting van inwoners onderling te
stimuleren. Hiervoor gaat de ChristenUnie actief in gesprek met de eigenaren
en gebruikers van de gebouwen.
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+ Inwoners praten mee. Om beleid te
maken is het belangrijk op te halen wat
er leeft in de wijk en in de doelgroep
met betrekking tot dat onderwerp. Dat
betreft ook de uitvoering en impact van
een dergelijk plan voor betrokkenen.
Beleidmakers moeten die informatie
meenemen in de beleidsplannen.
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Recht doen aan krachtige wijken

Gezonde en groene wijk
+ Veilig stoken van hout of pellets. Om
gezondheidsklachten door uitstoot
te verminderen, wil de ChristenUnie
Assen dat er door een campagne goede
voorlichting komt over het stoken van
hout, en over het nut en noodzaak van
houtrookfilters.
+W
 ater in de wijk. Waterschappen vragen
steeds vaker aandacht voor het vasthouden van water in de wijk. De gemeente
legt op dit moment op steeds meer
plekken zelf al wadi’s aan. De ChristenUnie wil, samen met de waterschappen,
op gemeentelijk niveau een voorlichtingsfunctie ontwikkelen over de rol
die inwoners hierin kunnen hebben.
Tuininrichting en technische oplossingen
moeten hiervoor beschikbaar komen.

+O
 nderhoud in de wijk. De gemeente kent
een systeem met verschillende niveaus
van onderhoud op verschillende plekken.
De ChristenUnie pleit voor ‘bekende
gezichten’ in de wijk met wie inwoners in
gesprek kunnen over het beheer en onderhoud. Beheer en onderhoud kent een
gedeeld eigenaarschap van gemeente
en inwoners. Hierdoor kan het voorkomen dat er per wijk afzonderlijke keuzes
mogelijk of noodzakelijk zijn.
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Recht doen

aan een zorgzame samenleving

Steven
van Luijk
#7
Uitgangspunt

Goed beheer, loon naar werken en
delen met elkaar zijn basisgedachten
die de Bijbel ons als een spiegel
voorhoudt. Het maken van winst is in
een gezonde balans niet onjuist. Wel
als het op een ongezonde manier ten
koste gaat van mensen en middelen.
Als ChristenUnie willen we lokaal vanuit
onze overtuigingen een gebalanceerde
invulling geven aan de lokale economie
en ruimte geven aan ondernemerschap.
Eén van de meest treffende
voorbeelden uit de Bijbel is de
beloning via de talenten die God
ons geeft. Goede inzet ervan leidt
tot een passende beloning. Zowel
werkgever als werknemer zijn hierin
verantwoordelijk. Een overtuiging
die vandaag nog volledig actueel is.
Eerlijkheid, loon naar werken en een
vangnet voor wie niet kan werken,
verdient in Assen onze aandacht.
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Recht doen aan
een gezonde
economie en
arbeidsmarkt

Terugblik
Met de partners in de stad en de regio heeft Assen een economische
agenda ontwikkeld. De ChristenUnie heeft deze agenda, via een amendement in 2020, omgebogen naar ondersteunende maatregelen voor
de binnenstadseconomie. Die zat al in zwaar weer en werd door de
maatregelen als gevolg van de coronapandemie extra zwaar getroffen.
Het amendement beoogde die lastenverzwaring te beperken.
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Recht doen aan een gezonde economie en arbeidsmarkt

Ambities

Contact met ondernemers

Arbeidsmarkt

Economische ontwikkeling

Asser bedrijven, vaak
familiebedrijven,
eenmanszaken of zzp’ers,
moeten maximale ruimte
krijgen om duurzaam te
ondernemen. De gemeente
moet toegankelijk zijn voor
ondernemers.
In de arbeidsmarkt wil
de ChristenUnie minder
verschillen in beloning en

+R
 ode Loper-Beleid. Ondernemers raken
soms de weg kwijt in hun contacten
met de gemeente. De ChristenUnie wil
daarom met de ondernemers in gesprek
voor een verdere doorontwikkeling van
het rode loper-beleid waarbij de cultuur
binnen de gemeente is: “Ja mits...” in
plaats van “Nee, tenzij…”.

+ Iedereen werkt mee. De ambitie van de
ChristenUnie is dat iedereen meedoet.
Betaald of onbetaald, vrijwilligerswerk en
mantelzorg. We ondersteunen mensen
om mee te doen in de maatschappij ook
als het gaat om bewegen en gezond
leven.

+ Vrijetijdsector ondersteunen. De ChristenUnie ondersteunt de ontwikkeling
van de vrijetijdssector en het op de kaart
zetten van Assen als beleefstad. Daarbij
moet de betekenis van de (regionale) winkelfunctie, ondanks de huidige
leegstand, niet onderschat worden. De
aantrekkelijkheid van de binnenstad
en de betekenis ervan voor de lokale
economie zijn groot. De eerste inzet van
de ChristenUnie is gericht op het behoud
van dat wat er is.

zekerheid wat betekent:
minder flexwerk en meer
vaste contracten. We sturen
op meer zekerheid om
de mogelijkheden voor
mensen te vergroten om
zich te ontplooien en zich te
kunnen vestigen.

+E
 en ondernemerstafel is een goede
manier voor het midden- en kleinbedrijf
(mkb) en ondernemers om als krachtig
collectief een goede gesprekspartner
van de gemeente te zijn.
+M
 asterplannen bedrijventerreinen. De
ondernemers, verenigd in Ondernemend
Assen, hebben geïnvesteerd in masterplannen voor het toekomstbestendig
maken van bedrijventerreinen en van
de bedrijven die daar gevestigd zijn. De
ChristenUnie wil deze masterplannen
gebruiken als basis voor het gesprek
tussen gemeente en bedrijfsleven om
samen met ondernemers richting te geven aan het beleid rond de economische
ontwikkeling van Assen.
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+ Barmhartig Bijstandsbeleid. De ChristenUnie in Assen zet zich in voor een
rechtvaardig, maar ook barmhartig bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en een
menselijke maat. Dit betekent rechten,
maar ook plichten.
+ Uitstroom Bijstand. Onze inzet via
WerkPlein Drentsche Aa is gericht op
uitstroom uit de bijstand. Basisbanen
willen we behouden en daar waar mogelijk uitbreiden.

+ Omschakeling naar duurzame technologieën. De ChristenUnie wil kennis,
werkgelegenheid en infrastructuur in de
energiesector behouden en stimuleren
door omschakeling naar duurzame technologieën te ondersteunen.
+ Duurzaam ondernemerschap ruimte
geven. (Familie)bedrijven krijgen ruimte
voor duurzaam ondernemerschap. De
ChristenUnie wil dat er een gemeentelijk
duurzaamheidsloket voor ondernemers komt om een win-win situatie te
creëren voor gemeente en het mkb op
het gebied van milieu, duurzaamheid en
bedrijfsvoering.
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Recht doen aan een gezonde economie en arbeidsmarkt

+ Waterstofeconomie stimuleren. De
ChristenUnie zet in op een centrale rol
voor Assen in de ontwikkeling van een
noordelijke waterstofeconomie, door
ruimte te bieden aan opleiding en innovatie. We zoeken en faciliteren hierbij
de samenwerking tussen bedrijfsleven,
kennisinstituten en overheid.
+ Regionaal samenwerken. Sterke inzet op
regionale samenwerking in de werkgelegenheidsontwikkeling in de regio
Groningen-Assen door een gezamenlijk
werkgelegenheidsbeleid.
+ Behoud werkgelegenheid in de zorg,
Rijksdiensten etc. De ChristenUnie wil
dat de gemeente hiervoor een voortdurende lobby houdt in de Haagse wandelgangen. Ook moet de gemeente uitgaan
van eigen kracht en zorgen voor een
aantrekkelijk en betaalbaar woonklimaat
om personeel te binden in de regio.
+ Compensatiegeld. De ChristenUnie wil de
compensatiegelden voor het Noorden en
Assen, door het wegvallen van de aardgasindustrie, inzetten voor de ontwikkeling van duurzame werkgelegenheid.

44

45

aan een zorgzame samenleving

Rien
Jongman
#6

Uitgangspunt

De overheid is er voor haar burgers
om regels op te stellen en die te
handhaven. Ook heeft de overheid
de verantwoordelijkheid rechtvaardig
én barmhartig te zijn. Jezus stelde
regelmatig de mens boven de
toen bestaande wetten en regels.
Tegenwoordig noemen we dat ‘de
menselijke maat’. De ChristenUnie
Assen wil bevorderen dat de gemeente
Assen steeds meer handelt naar de
maatstaf van rechtvaardigheid en
barmhartigheid.
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Recht doen
met een
betrouwbare
overheid

Terugblik
In de afgelopen coalitieperiode heeft de ChristenUnie dit onderwerp vooral impliciet aandacht gegeven door als fractie en als
individu zo te willen werken. Voor zover de ChristenUnie Assen
bekend is, zijn er geen situaties waarop gemeentelijk beleid of
handelen tot (structureel) onrecht leidt.
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Recht doen met een betrouwbare overheid

Ambities

Financieel betrouwbaar

Een dienstbare gemeente

Gezien de recente landelijke, politieke ontwikkelingen
kiest de ChristenUnie ervoor
om de menselijke maat nu
wel actief te agenderen op
een aantal punten.
De ChristenUnie vertrouwt
erop dat de overheid (de medewerkers van de gemeente)
in volle overtuiging de inwoners dient met haar werk-

+E
 en verantwoordelijke gemeente. De
gemeente ontvangt geld van het Rijk en
via belastingen van de inwoners van de
gemeente. De ChristenUnie wil toezien
op de verdeling van deze geldstromen
en ook de voorgenomen bestedingen
toetsen aan opbrengsten en objectieve
criteria.

+ Een dienstbare gemeente voor de
inwoners. De gemeente is er voor de
inwoners en is proactief in het voorkomen van knelpunten voor burgers als er
nieuwe regelingen worden ingevoerd.
Ook zoekt de gemeente in onze visie
actief naar werkbare oplossingen voor
inwoners die ergens in de knel zijn
gekomen. De ChristenUnie wil dat de
gemeente regelmatig rapporteert over
de afhandeling van klachten.

zaamheden. Toch beseffen
we steeds meer dat instituties soms te instrumenteel
doorgaan op ingeslagen
wegen en daarmee burgers
kunnen beschadigen in
plaats van hen te dienen. De
ChristenUnie wil dat actief
tegengaan door op een aantal concrete onderwerpen
extra mee te kijken.

+E
 en betrouwbare gemeente. De
gemeente moet de toegewezen en
ontvangen gelden goed besteden.
Investeringen en bezuinigingen gaan
vaak moeilijk samen en economische ontwikkelingen zijn niet altijd te
voorspellen. De ChristenUnie wil dat de
gemeente meerjarige plannen opstelt
die voor inwoners en marktpartijen kunnen dienen als stevig uitgangspunt voor
hun (business)plannen. De ChristenUnie
wil dat de gemeente, als daar noodzaak
toe is, met belanghebbenden in gesprek
gaat als door externe oorzaken plannen
toch moeten wijzigen.
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+ Een transparante gemeente bij besluitvorming. De motivatie van voorgenomen
besluiten moet helder zijn. De ChristenUnie wil dat de gemeente inwoners in
begrijpelijke taal informeert over voorgenomen besluiten en de onderliggende
motivatie.
+ Een zichtbare gemeente. De gemeente
is zichtbaar in het stadhuis en voert
zogenoemde keukentafelgesprekken bij
inwoners thuis. De ChristenUnie wil dat
de gemeente ook meer zichtbaar wordt
in de wijken om benaderbaar te zijn voor
inwoners om in de praktijk te horen of
zien wat er leeft.

+ Een actieve gemeente. De ChristenUnie
wil dat de gemeente zich aan gestelde
termijnen houdt net zoals ze dat van de
inwoners verlangt. Bij een onverhoopte
overtreding daarvan betoont de gemeente coulance ten gunste van de aanvragende inwoner. De ChristenUnie wil
dan ook dat de gemeente actief met een
aanvrager in telefonisch contact treedt
om zo gestelde termijnen te halen.
+ Een sociale gemeente. Omzien naar
zwakkeren in de samenleving is een
kerntaak van de overheid. Assen is een
gemeente met een sociaal gezicht. De
digitale sociale kaart van Assen maakt
dit zichtbaar en vindbaar. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de
gemeente zich blijvend proactief opstelt
naar inwoners om hen te wijzen op
rechten, voorzieningen en subsidies. Zo
vermindert de kans op sociale uitsluiting en stimuleren we het meedoen van
iedereen in de samenleving.
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kandidatenlijst 2022

aan een zorgzame samenleving

1. Bouke Weening
2. Cor Staal
3. Alwina van der Mark–Leijssenaar
4. Jerke Setz
5. Tjerk Medemblik
6. Rien Jongman
7. Steven van Luijk
8. Harmen Holwerda
9. David van der Meer
10. Meike Verdouw
11. Romeo Charmes
12. Chiel Setz
13. Jan Potkamp
14. Martijn Dekker
15. Ernst Leeftink
16. Jarno Holtman
17. Jaap Otten
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