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Leeswijzer: 

De PvdA heeft in dit verkiezingsprogramma bovengenoemde thema’s geselecteerd. De 3 
vetgedrukte zien wij als hoofdthema’s.  
We nemen u mee in de inhoud van ons programma aan de hand van een zevental inwoners van 
onze gemeente. Ze bestaan niet echt - hun namen zijn verzonnen - maar de situaties waarin zij 
leven zijn zeer herkenbaar. Ik stel ze graag aan u voor: 
Tanja, Robert, Lotte, Jessica, Fatima, Kees en Jan. 
Per hoofdstuk hebben wij de punten  “Wat willen we wel”   en   “ Wat willen we niet”  
opgeschreven. 
 
Janny Volmer, 
fractievoorzitter PvdA  Delfzijl. 
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Werkgelegenheid:   
                                                                    

 
 
Robert werkt in de  industrie. Hij maakt zich zorgen over zijn toekomst omdat computers en robots steeds 
meer werk overnemen. Tanja werkt in de horeca in het centrum van Delfzijl. Voor haar is het van belang dat 
het centrum bezoekers blijft trekken. De PvdA wil eraan werken om hun werkgelegenheid te waarborgen. 
Dat kan het best door samen te werken met bestaande MKB-bedrijven en innovatieve bedrijven aan te 
trekken. Onze industrieterreinen bieden daarvoor voldoende ruimte. Er liggen ook veel kansen bij het  
“vergroenen” en duurzaam maken van onze industrie. Recreatie en toerisme bieden eveneens mogelijkheden. 
Samen met het MKB kan meer worden gedaan met de mogelijkheden die de “waterkant” biedt. Het opnieuw 
openstellen van de sluis in het Oude Eemskanaal voor de recreatievaart is daarvoor van belang.  
 
Om het centrum aantrekkelijker te maken  wil de PvdA initiatieven, die aansluiten bij de succesvolle Delfsail-
dagen, de ruimte geven. Er zou bijvoorbeeld in de tussenliggende jaren een “Delfsailtje” georganiseerd 
kunnen worden of er zou een tall-ship permanent in de haven  kunnen aanmeren. De pinksterfeesten moeten 
bruisen; wij zijn trots op het vernieuwde Muzee-aquarium. Wij zetten in op  een levendige binnenstad waar je 
graag naar toe gaat om te winkelen. Ook is het belangrijk om de verbinding tussen haven en binnenstad te 
verbeteren. Goed voor de middenstand, goed voor de horeca, goed voor Tanja en Robert. 
 

Armoedebeleid: 
 

  
 
In de wereld zijn de kansen niet gelijk verdeeld. De baby’s Lotte en Jessica zijn misschien op een kilometer 
afstand van elkaar geboren. De ouders van Jessica zijn werkloos en zij moeten vaak  schulden afbetalen  met 
nieuwe schulden. 
De ouders van Lotte hebben allebei werk en een hoog inkomen. Lotte’s  vader is directeur van een grote bank, 
en haar moeder werkt als arts in het Ommelander ziekenhuis. Ze hebben een vrijstaande woning waarin 
ruimte is voor een eigen kamer voor Lotte. Lotte heeft later keuze uit een scala aan hobby’s die ze zonder 
financiële belemmeringen kan uitoefenen. Lotte is daarom vanaf haar geboorte al kansrijk. 
De PvdA vindt dat ook Jessica goede kansen moet krijgen. Haar ouders moeten geholpen worden om 
daadwerkelijk van de schulden af te komen. Jessica moet gelijke kansen krijgen op school. Ze moet zonder 
hongergevoel naar school kunnen gaan, deel kunnen nemen  aan een sportclub en dezelfde schoolreisjes 
kunnen meemaken als Lotte. Misschien gaat Lotte later naar de universiteit maar Jessica moet ook  een zo 
goed mogelijke start in haar leven krijgen. Als het kan moet zij ook naar de universiteit kunnen. De PvdA wil 
dat de gemeente de barrières die Jessica tegenkomt uit de weg ruimt.  
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Inwoners centraal: 
 

 
 
Fatima werkt in de zorg, Kees in het onderwijs. Allebei denken ze graag mee en zijn ze actief in hun 
dorpsvereniging. 
De ‘oude’ politiek maakt het beleid in het gemeentehuis. Inwoners zoals Kees en Fatima komen pas in beeld 
als ze de windmolens of een dijkverzwaring willen tegenhouden. Vaak zijn alle plannen dan al in een te ver 
gevorderd stadium om er nog invloed op uit te kunnen oefenen. 
De PvdA vindt dat dit niet meer kan. Bedrijfsinitiatieven of gemeentelijke plannen moeten voortaan direct aan 
iedereen, die een belang kan hebben, kenbaar worden gemaakt. Eerst wordt een plan en/of een probleem 
aan belanghebbenden uitgelegd  en vervolgens wordt hen  gevraagd of zij ideeën hebben voor een oplossing. 
Samen met de kennis van de belanghebbenden komen er dan betere oplossingen tot stand die kunnen 
rekenen op draagvlak van de inwoners. 
 
Kees en Fatima zijn niet gek. Zij begrijpen dat er soms dingen moeten gebeuren waar ze het niet mee eens 
zijn, maar zij hebben vaak ook ideeën hoe het beter kan. 
De PvdA wil dorps-en wijkbewoners als Kees en Fatima de ruimte geven om eigen initiatieven te ontplooien. 
Zouden ze vanaf het begin mee willen denken over Dorpsplannen? 
Willen ze de veiligheid verbeteren? Willen ze kleinschalige culturele activiteiten ontplooien? Willen ze 
subsidie om de groenvoorziening  fraaier te maken? 
Dat wat inwoners zelf willen en kunnen doen willen we aan hen overlaten. Als daarbij hulp van de gemeente 
nodig is wordt die verleend.      
 

  En Jan? 
 
Jan behoort tot de oudere generatie in onze gemeente. Hij heeft zijn hele leven hard gewerkt als arbeider bij 
een boer en later in de industrie. Hij lijkt een tevreden man, hij wil zichzelf redden, niemand lastig vallen. 
Toch moet er aandacht zijn voor Jan. Zowel op het gebied van armoede en woonomgeving als op het gebied 
van veiligheid en sociale ondersteuning. Jan krijgt AOW maar heeft nauwelijks pensioen opgebouwd. Hij werkt 
graag in zijn bloementuintje. “Het houdt me van de straat” zegt hij glimlachend. Maar Jan heeft  het niet 
makkelijk. Zijn vrouw is 3 jaar geleden gestorven en hij heeft geen kinderen. 
Je doet hem geen  plezier met kaart- of bingo-avonden. Daardoor liggen eenzaamheid en sociale isolatie op de 
loer. 
Er is al een keer ingebroken bij Jan. Ze hebben niks meegenomen - want er was niks te halen - maar hij is flink 
geschrokken. 
De PvdA wil dat er meer aandacht komt voor inwoners zoals Jan. Er worden steeds meer ouderen slachtoffer 
van geweldsdelicten, de stille armoede groeit en eenzaamheidscijfers blijven stijgen.  
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Werkgelegenheid, inkomen en economie: 
 
 
 
 Wat wil de PvdA wel                                                                                   

   
  Wat wil de PvdA niet     

- Concentratie van schone en groene 
  werkgelegenheid  op of nabij het  
  industrieterrein Oosterhorn en in Farmsum.  
  Nieuwe technologie naar de regio. 
 
- Maximale ondersteuning en facilitering voor  
  het MKB en de middenstand bij vestiging en  
  vergunningverlening 
  
 
- Gedupeerden van windturbineparken moeten 
   worden gecompenseerd voor onder meer  
   waardevermindering van huizen en de dorpen 
   voor aangetaste leefbaarheid. 
 
- Meer mensen moeten, gezien de ontwikkeling  
  op de arbeidsmarkt,  een technische opleiding 
  volgen. Een goede afstemming tussen 
  onderwijs en arbeidsmarkt is noodzakelijk. 
  Ook moet de gemeente onderzoeken of er 
  meer  verbindingen te maken zijn tussen 
  bestaande vraag en  aanbod. 
 
 
- Het  aantal kinderen dat in armoede leeft  
  moet worden teruggedrongen en   
  daarvoor moeten  financiële middelen    
  beschikbaar komen. 

 

 
 

- Geen milieuvervuilende industrie die niet  
   voldoet aan de strenge voorwaarden die het 
   huidige beleid stelt. 
 
 
- We willen niet dat de middenstand en MKB 
  door gemeentelijk beleid en  onvoldoende 
  ondersteuning  een andere gemeente als  
  vestigingsplaats kiezen.  
 
- We willen niet  meewerken  aan nieuwe 
   plannen voor nog niet vergunde windparken  
   voor ontwikkeling van nieuwe windenergie op 
   land. Delfzijl heeft inmiddels  voldoende 
   bijdragen geleverd aan de taakstelling  
   hiervoor. 
 
- Het aanbieden van een leerwerktraject 
  aan mensen met een uitkering, mag niet tot 
  verdringing op de arbeidsmarkt leiden. 
 
- Kinderen in armoede moeten op maat worden 
  ondersteund. Dat er kinderen met een lege 
  maag op school komen, niet mee kunnen met  
  een schoolreisje en niet met sport en cultuur  
  in aanraking komen, is onverteerbaar.  
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Inwoners Centraal : Wonen, woonomgeving en veiligheid:   
 

De aardbevingsproblematiek is in onze gemeente en regio de grootste bedreiging voor het 
wonen, de woonomgeving en de veiligheid.  
 
 Wat wil de PvdA wel     Wat wil de PvdA niet 
- De PvdA wil dat voor de gemeente  de 
  veiligheid van de inwoners voorop staat.  
  De ontwikkelingen rondom de  
  aardbevingsproblematiek moeten 
  nauwlettend worden gevolgd. Waar nodig  
  moet het college gedupeerde inwoners  
  ondersteuning op maat bieden.  
 
- De kansen,  die de aardbevingsproblematiek 
  ironisch genoeg ook biedt, moeten ten volle 
  worden benut. Denk daarbij aan de transitie 
  van het basisonderwijs en de versterking van 
  woningen.  Het zijn kansen om de leefbaarheid  
  te  verbeteren en inwoners een duurzame  
  woning te bezorgen. 
 
- Kansen voor jongeren, gezinnen  en ouderen 
  creëren: betaalbare en levensloopbestendige  
  woningen bouwen, het betaalbare  
  woningaanbod voor jongeren vergroten. 
  Het uitgaansleven moet aantrekkelijk worden  
  gemaakt en samen met inwoners vorm 
  worden gegeven. 
   
- De gemeente moet verkrotting en aantasting  
  van de openbare ruimte door leegstand  
  tegengaan en voor deze locaties naar een  
  nieuwe bestemming zoeken. 
 
- Goed openbaar vervoer organiseren.  
  Bijvoorbeeld: het verplaatsen van het  
  ziekenhuis vanuit Delfzijl naar Scheemda, 
  vraagt, mede door de  vergrijzing, goed    
  openbaar vervoer vice versa. 
 
 

- De PvdA vindt het onverteerbaar dat schade,  
  veroorzaakt door mijnbouw (aardbevingen  
  en/of bodemdaling), onvoldoende wordt  
  gecompenseerd. 
 
 
- We willen niet dat de versterking van  
  woningen “van   bovenaf” wordt opgelegd;  
  Er moet altijd met de mensen zelf aan de 
  plannen worden gewerkt.  
 
- Gezinnen en jongeren moeten  onze 
  gemeente niet verlaten vanwege  
  onvoldoende  voorzieningen, of vanwege 
  onvoldoende betaalbare en geschikte 
  woningen. Iedereen die wil moet in Delfzijl  
  kunnen wonen. 
 
 
- Er moet niet worden gesloopt zonder 
  dat, vooruitlopend hierop, voldoende 
  betaalbare woningen worden gebouwd. 
 
- We willen niet dat de leefbaarheid en 
   veiligheid van de dorpen en wijken in onze 
   gemeente onder druk komen te staan en  
   dat er onvoldoende aandacht is voor  
   initiatieven van inwoners. 
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Onderwijs: 
 

 
 
 
Onderwijs moet voor Jessica net zo toegankelijk zijn als voor Lotte en inhoudelijk dezelfde kansen bieden. Dat 
zijn de uitgangspunten van de PvdA.                                        
De PvdA wil kwalitatief goed onderwijs in dorpen en wijken. De basisschool is een belangrijke voorziening in 
een dorp. Het weghalen van scholen stimuleert krimp, het behouden van scholen gaat krimp tegen. De 
kwaliteit van het basisonderwijs gaat volgens onderzoeken langzaam achteruit. Het rekenen en schrijven zijn 
onder de maat en ook de taalvaardigheid laat te wensen over. Bij het oprichten van grote  (brede) scholen 
moet de kwaliteitsverbetering van het onderwijs goed in het oog worden gehouden. 
 
           
 
 
 
  Wat wil de PvdA wel                                                       Wat wil de PvdA niet  
- Het sluiten van kleine scholen moet altijd 
  maatwerk zijn en er moeten, in nauw overleg 
  met ouders en dorpsbewoners, keuzes worden 
  gemaakt. Ouders en dorpsbewoners van 
  Meedhuizen moeten meebeslissen over de 
  toekomst van de school, nu de besluitvorming 
  over de andere scholen is afgerond. 
 
- Doorontwikkelen van kindcentra, eventueel  in 
  de vorm van Brede Scholen, kan alleen als de 
  ouders daar vanaf het begin actief in 
  meedenken en doen. Ook moet 
  verkeersveiligheid, in overleg met ouders en 
  omwonenden, gegarandeerd worden. 
   
 

 - Teveel verplichte administratie voor de  
    leerkracht zodat het geven van onderwijs 
    in het gedrang komt door overbelasting 
    van het onderwijzend personeel. 

 
 - Er mogen geen grote kwaliteitsverschillen 
   ontstaan tussen de verschillende scholen  
   (bijvoorbeeld het onderscheid tussen 
   “zwarte en blanke” scholen) 
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Zorg:  
 

     Zullen we de zorg weer aankleden??  De patiënten hebben het koud!! 
                                                                           
 
Allemaal hebben ze recht op zorg: Tanja en Robert, Jessica en Lotte, Kees ,Fatima en de 75 jarige Jan. Ook 
hebben ze natuurlijk allemaal andere zorg nodig. Voor Jessica en Lotte kan preventief nog veel worden 
gedaan. Een feit is dat 1 op de 5 kinderen van 10 jaar aan obesitas lijdt. Als deze kinderen de leeftijd van 
Robert en Tanja hebben bereikt, neemt de kans op diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, rug-en 
gewrichtsklachten en bepaalde vormen van kanker toe. We weten ook dat Lotte 14 jaar langer in goede 
gezondheid kan leven dan Jessica. 
Dit heeft puur te maken met het feit dat Lotte opgroeit in een gezin met een hoog inkomen en Jessica in een 
gezin met een laag inkomen. Ook voor Tanja en Robert is nog veel te winnen bij een gezonde leefstijl. De PvdA 
wil dan ook een speerpunt maken van betere preventie. 
Jan lijkt nu nog gezond maar omdat hij sociaal vrij geïsoleerd leeft is het gevaar van vallen, te laat naar de 
huisarts gaan, ziek thuis liggen zonder dat dit wordt opgemerkt,  een reëel  risico. 
 
 
  Wat wil de PvdA wel                                                     Wat wil de PvdA niet 
- We willen dat de gemeente  concrete 
  maatregelen neemt om 
  gezondheidsverschillen weg te werken. 
   
 
- De gemeente  moet samen met  
  gezondheidsorganisaties preventieve  
  maatregelen bedenken  voor obesitas bij  
  kinderen. 
 
- Het aantal ouderen, dat in stille armoede 
  leeft en eenzaam is, moet goed in beeld zijn 
  bij de gemeente. Er moeten maatregelen 
  worden getroffen waardoor dit aantal wordt  
  teruggedrongen. 
 
- Mantelzorgers moeten maximaal 
  ondersteund  worden door het bieden van 
  maatwerk. 

- We vinden het onacceptabel dat mensen met 
  een hoog inkomen betere gezondheidszorg 
  krijgen dan mensen met een laag inkomen. 
 
- Er mag niet worden bezuinigd op jeugdhulp, 
  hulp aan ouderen en participatie. 
  Bureaucratie en lange wachttijden moeten 
  worden voorkomen. 
 
 
- Mensen  die niet zo mondig dan wel  
  bescheiden zijn mogen niet minder zorg en/of  
  ondersteuning krijgen dan mensen die goed  
  voor zichzelf opkomen. 
 
 
- We willen voorkomen dat mantelzorgers hun 
  zorg niet vol kunnen houden omdat er te 
  weinig aandacht en geld  beschikbaar wordt 
  gesteld. 
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Cultuur en sport: 

 

Lotte en Jessica zijn allebei gebaat bij het kennismaken met sport en cultuur. Voor Lotte een 
vanzelfsprekendheid: zij gaat bijvoorbeeld op paardrijles en hockey, volgt muzieklessen, bezoekt musea, gaat 
naar theater en wordt gestimuleerd om boeken bij de bibliotheek te lenen. Ook zullen haar ouders regelmatig 
een boek voor haar kopen. Voor Jessica is dit geen optie. Al deze extra dingen kosten geld en dat is er niet. 
Voor Tanja en Robert, Kees en Fatima betekent dit keuzes maken omdat deze dingen niet vanzelfsprekend zijn 
en niet alles haalbaar is. 

Jan komt aan deze dingen niet toe. Vanwege zijn sociaal isolement maakt hij niet de keuze om op  ouderen 
gymnastiek te gaan. In zijn eentje  naar een theatervoorstelling gaan is voor hem ook niet aantrekkelijk. 
Bovendien wordt hij beperkt door zijn kleine beurs. 
Alweer een kloof tussen arm en rijk, hoog-en laag opgeleide inwoners. Volgens onderzoeken  is de kloof 
tussen arm en rijk veel groter dan gedacht. 
De PvdA  wil dat deze kloof kleiner wordt, ook in onze gemeente. 
 
  Wat wil de PvdA wel                                                     Wat wil de PvdA niet 
- Iedereen  moet lid kunnen worden van 
  een sportclub. 
 
- We willen dat de theaterfunctie van de 
  Molenberg wordt behouden, duurzaam en  
  toekomstbestendig wordt gemaakt.  
 
- Er moet een  maatschappelijk educatieve  
  bibliotheekfunctie worden gecreëerd  waar 
  ruimte is om elkaar te ontmoeten, te beleven 
  en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
  We willen hierbij extra aandacht voor 
  kinderen, laaggeletterden, nieuwkomers  
  en inwoners met minder digitale 
  vaardigheden. 
 
- De muzieklessen op scholen moeten in stand 
  blijven zodat ook kinderen uit 
  achterstandsgezinnen hiermee in aanraking 
  komen en hun  mogelijke talenten ontdekt 
  worden.  

 

- Er mag geen financiële belemmering zijn voor 
  het  lidmaatschap van een sportclub. 
 
- De  podiumfunctie van de Molenberg mag niet 
  dusdanig worden beperkt dat inwoners, uit 
  onze gemeente en regio, aangewezen zijn op 
  naburige theaters (Winschoten Veendam) om 
  de voorstellingen van hun keuze te kunnen 
  bezoeken. 
 
- We willen niet dat mensen met een minimum 
  loon om financiële redenen geen gebruik 
  kunnen maken van de bibliotheekfuncties.  

 
- De gemeente mag de ontwikkelingen bij het  
  nieuwe IVAK niet uit het oog verliezen, opdat 
  ongewenste ontwikkelingen tijdig kunnen 
  worden bijgestuurd. 
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Milieu: 

 
 
Het milieu is voor ons allemaal van groot belang en we moeten  allemaal ons best doen  de 
klimaatveranderingen te beïnvloeden. 
Klimaatwetenschappers waarschuwen dat het zee-ijs, door opwarming van de aarde, in de zomer van 2030 
van de Noordpool verdwenen kan zijn. De temperatuur op aarde stijgt en de zeespiegel stijgt; er wordt een 
toename van droogte-en hitte perioden en extreme neerslag voorspeld. 
Wat betekent dit voor Lotte, Jessica, Kees, Fatima, Tanja, Robert en Jan? 
Voor Jan zal het nog het minst ingrijpend zijn, hij is aan zijn laatste levensfase  begonnen. 
Bij ongewijzigd gedrag en beleid zullen Kees, Fatima, Tanja en Robert  het gaan merken als ze de leeftijd van 
Jan bereiken. Ze zullen dan vaker ziek worden door toename van dieren die besmetting kunnen overdragen ( 
zoals de malariamug). 
Opwarming zorgt voor smeriger drinkwater, hun immuunsysteem wordt zwakker en het allergieseizoen duurt 
langer. Hun glaasje wijn wordt duurder en slechter doordat de druiven de hoge temperatuur niet kunnen 
verdragen. 
De gevolgen voor Lotte en Jessica zijn nu nog niet te voorspellen. In ieder geval zullen zij, behalve 
bovengenoemde problemen, te maken krijgen met overstromingen, vulkaanuitbarstingen, bedreiging van de 
voedselproductie en de verhuizing van de Noordpool naar Europa.  De PvdA vindt dat we ons  hiervan bewust 
moeten zijn/worden zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden. Want er moet toch voor Lotte,  
Jessica en hun eventuele kinderen ook nog een wereld zijn waarin ze een prettig leven kunnen hebben. 
 
  Wat wil de PvdA wel                                                     Wat wil de PvdA niet 
- De gemeente moet, daar waar zij haar invloed 
  kan aanwenden, actief meebewegen in het 
  stimuleren van vormen van duurzame energie. 
  Voorbeeld: waterstofproductie is een kans 
  voor industrieterrein Oosterhorn. Goede 
  inpasbare plannen voor zonne-energie vormen 
  ook een voorbeeld. 
 
- Onderzoek naar hoe de opwekking   van op  
  land geproduceerde energie in de gemeente  
  verplaatst kan worden naar op zee  
  geproduceerde energie. 
 
- Lokale initiatieven voor kleinschalige, 
  coöperatieve energiebedrijven om duurzame 
  energie op te wekken. 
 
- We willen de bouw van energiezuinige 
  woningen stimuleren. De versterkingsopgave 
  voor de aardbevingsproblematiek biedt 
  hiervoor kansen. 

- De PvdA wil geen ongebreidelde  
    (niet planmatige) groei van parken voor 
    zonne-energie in de gemeente. 
 
 
- Uitbreiding van megastallen in de varkens- en   
  kippensector. 
 
- Grote energiebedrijven mogen geen 
  gigantische winst boeken ten koste van de  
  gebruiker, door hun concurrerende 
  reclamecampagnes. 
 
- We willen niet dat Provincie en markt de 
  energietransitie gaan bepalen, zodat er 
  minimale sturing op ”opbrengsten voor de 
  burger” ( geld, goedkope stroom) plaats gaat 
  vinden. 
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Bestuursstijl: 
 
“Alleen gaat sneller, samen kom je verder” 
 
 

 
 

1- De PvdA wil samenwerken op inhoud. Coalitie en oppositie moeten elkaar zoveel mogelijk opzoeken. 
Niet op voorhand elkaar vliegen afvangen. Dat is misschien leuk voor de krant maar niet leuk  en zeker  
niet zinvol voor de inwoners van de gemeente Delfzijl. 
Er moet veel meer worden gekeken naar waar partijen elkaar op inhoud kunnen vinden. Dan pas kom 
je echt op voor de belangen van onze gemeente en dan pas zullen inwoners gaan merken dat politiek 
er toe doet. 
We moeten samen de puzzel leggen. 
 

2- De PvdA is voor een gemeentelijke herindeling met Appingedam en Loppersum. Wij zullen er op 
toezien dat de afstand tussen de gemeente en inwoners klein gehouden wordt. We willen niet dat de 
flexibiliteit afneemt door toename van ambtelijke bureaucratie. 
De PvdA wil ook dat de gemeente blijft samenwerken met de provincie Groningen en met  omliggende 
gemeenten. Delfzijl heeft met Eemsmond (straks het Hoogeland) een groot belang bij een gezonde 
ontwikkeling van Groningen Seaports. 
 

3- De PvdA wil dat het college van B&W meer inzet op de actieve rol van de gemeente bij het verbinden 
van de thema’s duurzaamheid, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening. 

  
 
 
 

                                                                                                        
                                                                                                        Wat zeuren jullie nou!  
                                                                                                        Ik werk hier, jullie werken hier, 
                                                                                                        dan werken we toch samen….. 
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