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Kiezen voor Loppersum 
 
De afgelopen vier jaar heeft de Partij van de Arbeid in Loppersum samen met CDA, 
GroenLinks en Christen Unie de dingen gedaan waar ik ook de komende vier jaar 
voor wil staan. 
 
Onderwijs: goede gebouwen en een schaal die past bij de dorpen en bij de inzet die 
ouders willen leveren. Samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en 
het primair onderwijs is gerealiseerd, waardoor er goede kindvoorzieningen kunnen 
worden gerealiseerd. 
 
Sociaal: alle inwoners doen mee en mensen die hulp nodig hebben worden door de 
gemeente goed begeleid i hun hulpvraag. 
 
Leefomgeving: inwoners zijn intensief betrokken bij de te maken keuzes en worden 
gestimuleerd daar zelf inbreng in te hebben 
 
Energietransitie begint bij bewustwording. Samen met de lokale energiecoöperaties 
en Buurkracht zetten we daarop in. 
 
Bent u tevreden over het beleid van de afgelopen periode? Herkent u zichzelf in ons 
programma? De keuze is aan u op 21 maart 2018! 
 
Loppersum, 21 januari 2018, 
Bé Schollema, lijsttrekker PvdA 
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Met elkaar – Vóór elkaar  
 
Politiek begint lokaal 
 
Onze bedreigde leefwereld 
We maken deel uit van een samenleving, waarin je steeds meer voor jezelf moet opkomen. 
Dat lukt niet iedereen. We ondervinden allemaal de nadelen van de gaswinning met 
aardbevingen tot gevolg. De schadebehandeling is een bron van ellende, en leidt bovendien 
tot grote sociale ongelijkheid. Directe hulp voor de inwoners, maar ook bescherming van ons 
mooie Groninger land is hard nodig. Wij willen niet dat alles afgebroken wordt. En als sloop 
de beste oplossing is, dan moet er iets moois voor terugkomen, voor huurders én kopers. 
Onze monumenten mogen niet worden gesloopt.  
Daar zetten we ons voor in, en gebruiken onze PvdA-vertegenwoordigers in de Tweede 
Kamer daarbij.  
 
Na een aantal jaren crisis en de aardbevingen dreigen er steeds meer mensen tussen wal en 
schip te raken. De nood wordt steeds hoger en sommigen staat het water aan de lippen. Op 
jezelf wonen, ja graag, maar dat moet je dan wel kunnen. Elkaar weten te vinden en hulp 
verlenen is dan ook heel belangrijk, dat kan via een zorgcoöperatie. De gemeente moet dat 
ondersteunen. De PvdA vindt dat de inwoners van onze gemeente niet tussen de wal en het 
schip mogen vallen. De langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten, de jeugdzorg en de 
sociale werkvoorziening moet goed functioneren. De naderende herindeling moet de 
gemeentelijke organisatie sterker maken. 
 
 
Uitgangspunten voor de PvdA 
Alle mensen, jong en oud, rijk en arm, moeten gelijke kansen krijgen in het leven en in een 
veilige omgeving kunnen wonen. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij zijn of haar 
mogelijkheden aanspreekt en zich inzet in de samenleving. Degenen die daartoe minder in 
staat zijn, moeten worden geholpen. Dat zal steeds meer de lokale overheid zijn. De raad 
vergadert daarover, de mensen die op de PvdA kieslijst staan dragen al bij aan verbetering 
van hun omgeving, in besturen en in praktisch werk. Wat op je pad komt, daar loop je niet 
voor weg. Dat vragen wij ook van de regering in Den Haag, en zeker nu. Die moet 
meewerken aan een duurzame economische ontwikkeling onder veilige condities. De 
gemeente werkt dat uit en zorgt dat hierin stappen worden gezet. 
 
De PvdA staat voor: 

- veiligheid en volledige compensatie voor allen die de gevolgen dragen van 
aardbevingen, inclusief waardedaling en uitkoopregeling. De gaswinning moet tot 12 
miljard teruggebracht worden conform het advies van de SodM over de veiligheid van 
de winning. Versterken combineren met verduurzamen en levensloopbestendig 
maken, in overleg met de bewoners. Slechte kwaliteit huurwoningen afbreken en 
vervangen door nieuwbouw. Eigen woning bezitters beslissen zelf, huurders worden 
betrokken. 
 

- een hechte samenleving in leefbare dorpen, juist in deze tijden van crisis en 
aardbevingen; 
 

- geen onderscheid in behandeling tussen huurders en kopers. Een versterkte, 
verduurzaamde en levensloopbestendige woning moet mensen weer vertrouwen 
geven in hun toekomst in het gebied; 
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- bevorderen van kwaliteitsverbetering door benutten van koppelkansen bij versterking; 
 

- stimuleren van werkgelegenheid door facilitering van bedrijven binnen de grenzen 
van bestemmingsplannen; 
 

- ontwikkelen en stimuleren van initiatieven die de duurzaamheid bevorderen. 
 

- bereikbaar en levensvatbaar onderwijs door samengaan van openbaar en christelijk, 
zoals al gerealiseerd in bijv. Stedum; 
 

- veilige doorstroming van alle verkeer, waarin verschillende weggebruikers rekening 
met elkaar houden en het voor iedereen veilig is; rekening houden met 
fietsforensenverkeer 
 

- een gemeentelijke herindeling met gegarandeerde toegankelijkheid, door goed 
ingevoerde dorpscoördinatoren en een loket in de buurt. 

 
 
Wat wil de PvdA voor onze gemeente? 
De gemeentelijke begroting moet de komende jaren op orde blijven en mag leiden tot een 
trendmatige verhoging van de lasten voor de inwoners, maar niet méér lastenverhoging. 
Loppersum heeft, dankzij extra stimulansen van de landelijke overheid de infrastructuur 
aardig op orde gekregen. Toch staan de gemeente de komende jaren nog heel wat 
bezuinigingen te wachten. De inkomsten zullen drastisch afnemen, terwijl vooral in de 
zorgsector nieuwe taken op ons afkomen.  
 
Aardbevingen 
De combinatie van gaswinning, bodemstructuur en waterhuishouding vormt een ernstige 
bedreiging voor de kwaliteit van gebouwen in onze regio en voor de veiligheid voor onze 
inwoners. De PvdA maakt zich sterk voor kwaliteit om verpaupering tegen te gaan. 
Eigenaren en bewoners moeten blijvend worden gevrijwaard van kosten voor het verhelpen 
en voorkomen van schade, nu en in de toekomst.  
De PvdA bepleit: 

- energiebesparende maatregelen bij renovaties moeten door een fonds gefaciliteerd 
worden, ook voor huurhuizen. Ook huurders ondervinden overlast;  

- levensloopbestendig maken faciliteren; 
- lokale energieopwekking moet worden gestimuleerd; 
- zolang aardbevingsbestendig herstellen van bestaande woningen een illusie is 

schade ruimhartig moet worden vergoed;  
- bij probleemgevallen uitkopen mogelijk moet zijn; 
- verpaupering van de hele regio op de loer liggen, als ons cultureel erfgoed wordt 

aangetast; wij accepteren alleen volledig herstel; 
- vastleggen nodig van het principe dat ook ver na de beëindiging van de gaswinning 

fondsen beschikbaar zijn voor ruimhartig herstel en wederopbouw. 
 
Zorg 
Beleid voor zorg en welzijn wordt met andere gemeenten samen opgezet en uitgevoerd, 
totdat de herindeling een feit is. Die overgang is dan al goed voorbereid. 
De afgelopen jaren zien we de volgende ontwikkelingen: 

- mensen willen/moeten/kunnen steeds langer zelfstandig blijven; 
- de werkgelegenheid is afgenomen, inkomens dalen; 
- waardevermindering van huizen leidt tot schrijnende situaties, onverkoopbaarheid is 

een reëel risico geworden. 
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De PvdA wil een samenleving bevorderen waarin mensen voor zichzelf en voor elkaar 
kunnen zorgen. Netwerken zijn daarin heel belangrijk, de gemeente kan die helpen ontstaan 
en ontwikkelen door ambtelijke ondersteuning, erkenning van de waarde ervan en scholing 
van deelnemers hieraan. Maatschappelijke initiatieven op dorpsschaal zullen steeds 
belangrijker worden voor de leefbaarheid zoals zorgcoöperaties. Daarnaast moet er een ook 
toegankelijk loket zijn waar burgers met hun hulpvraag terecht kunnen, fysiek en via een 
website. Voor mensen die hier niet genoeg aan hebben moet er een goed vangnet zijn.  
 
Werkgelegenheid 
Het aantal mensen met een uitkering is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Daardoor 
dreigen mensen buitengesloten te worden en geïsoleerd te raken. Dit moeten we 
voorkomen. De Intergemeentelijke Sociale Dienst moet daartoe activiteiten bieden. 
Daarnaast moet de gemeente lokale initiatieven stimuleren, zoals ook vermeld onder Zorg. 
De gemeente kan bedrijfslocaties verbeteren en ontwikkelen, om vestiging van  
(kleinschalige) ondernemingen in onze gemeente mogelijk te maken. Hiermee moet rekening 
worden gehouden in bestemmingsplannen. 
 
Onderwijs en sociaal-culturele ontwikkelingen 
Voor onderwijs in onze gemeente zijn voor de Partij van de Arbeid de volgende 
overwegingen leidend:  

- het garanderen van onderwijskwaliteit en bereikbaarheid; 
- een realistische bekostiging; 
- beheersing werkdruk, mede door verminderde bureaucratie; 
- doorvoeren van professionalisering, werven/ontwikkelen van de vaardigheid in het 

omgaan met kinderen in combinatieklassen; 
- accent op persoonlijke ontwikkeling van kinderen;  
- de rol van scholen zien in leefbaarheid van dorpen, rekening houdend met een reële 

ondergrens in school- en groepsgrootte; 
- goed en tijdig overleg met dorpsbewoners. 

 
Onderwijs is voor de PvdA van groot belang. Om deel te kunnen namen, je te kunnen 
ontwikkelen en volwaardig deelnemer aan de maatschappij te zijn moet je bij het begin 
beginnen: goed onderwijs. De meeste bibliotheken zitten nu in de school, de resterende 
bibliotheken hebben nog steeds een belangrijke rol. De gemeente heeft ingezet op 
didactisch verantwoorde duurzame huisvesting. 
 
Van milieu en natuureducatie, extra inzet op sport en bewegen, en een gezond 
cultuuraanbod tot taalhuizen en open inloop. Het raakt allemaal aan het verder ontwikkelen 
van jonge en oudere inwoners om perspectief te bieden op vooruitgang. De PvdA vindt dat 
dit door de gemeente bekostigde flankerende beleid het onderwijs blijvend verrijkt. 
 
De gemeente ziet toe op verbindingen tussen primair onderwijs en jeugdzorg maar ook die 
tussen het primair en voortgezet onderwijs.  

 
Duurzaamheid 
In de voorbije jaren heeft het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ een vastere plek in de 
samenleving gekregen. Particuliere initiatieven tonen aan dat zonnepanelen en 
warmtepompen tot aanzienlijke besparingen kunnen leiden. De lokale overheden kunnen 
met leningen nog meer stimuleren dat dorpen en overheidsgebouwen in grotere mate in 
eigen energiebehoefte voorzien en dat organisaties en particulieren steeds minder afval 
produceren. Windmolens voor energieopwekking zijn voor de PvdA onontkoombaar, mits 
goed ingepast en bij voorkeur in gedeeld eigendom met inwoners. Dorpsvisies moeten 
worden uitgebreid met een energieparagraaf. Energiecoöperaties moeten hierin worden 
ondersteund, en gefaciliteerd door de (noordelijke) kennisinstellingen. Proeftuinen voor 
hernieuwbare energie moeten worden bevorderd. 



PvdA – Loppersum – gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 – versie def  2018 - 2022 
 

5 
 

 
 
De gemeente stimuleert: 

- dorpen zelfvoorzienend te zijn in energie- en voedselvoorziening; 
- dat grond beschikbaar komt voor volkstuinen, denk aan Nienhuis terrein; 
- het gebruik van zonnepanelen en warmtepompen; 
- kleinschalige projecten op het gebied van zonne-energie; 
- het beperken van afvalstromen. 

 
Gemeentelijke herindeling 
Gemeentelijke herindeling staat de komende jaren op de agenda. Door takenoverheveling 
van landelijke naar gemeentelijke overheid moeten gemeenten voldoende sterk zijn en is 
schaalvergroting aan de orde.  
 
De PvdA streeft naar “groot waar het kan, klein waar het moet”. De ideale grootte vinden is 
niet meer aan de orde, we kiezen nu voor samengaan met Delfzijl en Appingedam. Hoe 
groot de nieuwe gemeente qua oppervlakte ook wordt: de inwoners moeten op lokale schaal 
invloed kunnen blijven uitoefenen op (de inrichting van) hun directe omgeving. Democratie 
van onderop moet mogelijk blijven en de georganiseerde inspraak moet daarbij passen. Dat 
stimuleert bewoners hun krachten in te zetten voor het gebied. Ze hebben in veel 
dorpsinitiatieven laten zien dat ze prima in hun kracht aangesproken kunnen worden, erken 
ze daarin dan ook.de afgelopen jaren hebben de dorpen laten zien dat ze goed om kunnen 
gaan met eigendom van en verantwoordelijkheid voor voorzieningen. 
 


