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Plan Westerkwartier 
Keerpunt 2022 naar een duurzaam en solidair Westerkwartier 2022-2026 

 

Manifest van GroenLinks en PvdA-Westerkwartier 

 

Wij, de PvdA en GroenLinks, zijn trots op ons Westerkwartier. We zien dat inwoners 

gastvrij zijn, naar elkaar omkijken en hun steentje bijdragen aan het tegengaan van 

klimaatverandering. We willen dat de gemeente hierbij aansluit en het voortouw 

neemt. Immers, de gemeente en de samenleving staan voor grote uitdagingen in de 

verdeling van welvaart en welzijn, bij de klimaatverandering en het tekort aan 

woonruimte.   

 

Daarom hebben we gezamenlijk een plan ontwikkeld voor Westerkwartier: we willen 

onze gemeente eerlijker en duurzamer maken. In dit “Plan Westerkwartier” 

presenteren we onze gezamenlijke acties voor de raadsperiode 2022-2026. Zo willen 

we voor en met onze inwoners werken aan een betere versie van Westerkwartier. 

 

Onze gemeente heeft te maken met stevige uitdagingen die we samen zullen 

moeten aanpakken. Drie van de meest belangrijke uitdagingen zijn: armoede, 

klimaatverandering en woonruimte. Het oplossen van de problemen op deze 

gebieden is belangrijk voor het bouwen aan een eerlijk en houdbaar Westerkwartier. 

 

Optimisme, hoop en politieke wil zijn nodig om deze grote uitdagingen te kunnen 

aanpakken. GroenLinks en de PvdA zetten daarvoor gezamenlijk een aantal 

belangrijke doelen hoog op de agenda. De komende raadsperiode werken we nauw 

samen aan het behalen van deze doelen.  

 

Tegelijkertijd houden we als partijen elk onze eigen ideeën, accenten en kleur. We 

trekken in die verscheidenheid gezamenlijk op bij de drie hoofdpunten. In de 

afzonderlijke verkiezingsprogramma’s zijn de overige punten van elke partij met hun 

verschillen te vinden.   

 

Door de samenwerking PvdA en GroenLinks krijgen kiezers met hun stem extra 

invloed. Samen staan we sterker in onze aanpak van armoede, klimaatverandering 

en het tekort aan woonruimte. Iedereen in Westerkwartier heeft in meer of mindere 

mate met problemen op deze gebieden te maken. Door een gezamenlijke en 

betrouwbare aanpak van deze problemen verbeteren we tegelijkertijd het vertrouwen 

in de overheid. 

  

Ons “Plan Westerkwartier” bestaat uit drie acties met elk verschillende punten. Het 

zijn hoofdpunten waar we dringend mee aan de slag moeten en waarmee we 
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concrete resultaten voor onze inwoners willen bereiken. We nodigen iedereen uit ons 

te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te doen met onze campagnes en op 

GroenLinks of de PvdA te stemmen. We gaan voor Keerpunt 2022: naar een 

duurzaam en solidair Westerkwartier. 

     

Actie1: Bestrijden armoede  

           We stropen de mouwen op om de armoede het Westerkwartier uit te krijgen. 

- We hebben een lange adem nodig om armoede helemaal Westerkwartier uit 

te krijgen. We willen wel in de komende raadsperiode grote vorderingen 

maken. Daarom zijn we bijvoorbeeld van plan om in de komende periode het 

steunpakket voor alle mensen in de armoede verder te verbeteren. 

Daarnaast zetten we erop in om ten minste 25% (ten opzichte van het jaar 

2021) helemaal uit de armoede te halen.  

- Mensen met de laagste inkomens en uitkeringen worden natuurlijk het beste 

geholpen met een algemene verhoging van hun loon of uitkering. Daar waar 

de gemeente dat kan helpen bevorderen, moet ze dat doen. Verder kan de 

gemeente ze bijvoorbeeld steunen door gedeeltelijke of gehele 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en tarieven. Ook kan gratis 

openbaar vervoer worden aangeboden voor bepaalde doelgroepen.  

- Kinderen mogen nooit in armoede opgroeien. Om dat te voorkomen worden 

de regelingen toegankelijker gemaakt (onder meer het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur, Stichting Leergeld) en zo nodig uitgebreid.  

- We streven naar een gemeente waarin voedsel- en kledingbanken 

overbodig zijn. Zo lang deze wel nog nodig zijn, worden ze door de 

gemeente gesubsidieerd. 

- Huishoudens mogen absoluut niet in financiële problemen komen vanwege 

de omschakeling van aardgas en fossiele brandstoffen naar hernieuwbare 

energie. Dat voorkomen we door subsidies en met een Energiefonds. Dit 

alles blijkt voor vele inwoners ingewikkeld. Daarom worden inwoners 

geholpen door energiecoaches, die erg laagdrempelig werken en 

gemakkelijk toegankelijk zijn. 

- We willen niet dat inwoners -om welke redenen ook- in financiële problemen 

komen. Goede budgetvoorlichting, tijdige bijsturing, vroegsignalering en 

schuldhulpverlening dragen bij aan het voorkomen van problemen. 

Ervaringsdeskundigen worden betrokken bij activiteiten om inwoners te 

helpen uit de armoede te blijven of te komen.  

- Herkenbare groepen, zoals de getroffenen door de kindertoeslagenkwestie, 

krijgen gerichte ondersteuning bij de problemen waar zij mee te maken 

hebben.    
 

Actie 2: Klimaatverandering aanpakken 

 

We pakken de klimaatcrisis stevig aan.  
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- We stellen het doel om 40% minder CO2 uit te stoten in 2026 (ten opzichte 

van 2015). Het is een nodige opstap naar de afgesproken 49% vermindering 

in 2030. 

- Energiebesparing moet topprioriteit worden bij zowel de gemeente zelf als 

ook bij bedrijven, andere organisaties en inwoners. 

- Energiebesparing door het isoleren van huizen wordt zeer actief 

gestimuleerd. Een groot deel van de huizen van de coöperaties is nog niet 

goed geïsoleerd. Samen met de woningcoöperaties en particulieren maken 

we een plan om het proces van isoleren te versnellen, bijvoorbeeld richting  

1000 huizen per jaar aan het eind van de komende raadperiode (een 

verdubbeling van het nu geplande aantal).  

- Subsidies en energiecoaches helpen de veranderingen op het gebied van 

energie te versnellen. Die worden dan ook volop ingezet. 

- De opwekking van hernieuwbare elektriciteit wordt gestimuleerd, vooral met 

zonnepanelen op daken. Vooral daken van gebouwen van bedrijven en 

instellingen kunnen beter gebruikt worden. 

- Energiecoöperaties krijgen steun in de vorm van stimuleringssubsidies en 

het opstellen van hun plannen. Midwolde, Oostwold en Lettelbert -de 

zogenaamde MOL-dorpen- geven het goede voorbeeld op dit gebied.   

- In het verlengde van het bestaande Voedselakkoord willen we dat de 

gemeente een Landbouwakkoord sluit met boeren, inwoners en 

verschillende milieu- en landschapsorganisaties, gericht op de omslag naar 

duurzame landbouw en daardoor behoud van landbouwbedrijven.                                                                   

We stimuleren landbouwers om mee te doen in natuurcoöperaties, met 

programma’s voor weidevogels, landschapsbeheer en biodiversiteit.  
 

Actie 3: Woonruimte scheppen 

 

We zetten een offensief in tegen de wooncrisis.  

- We willen in de komende raadsperiode ten minste 100 extra woonruimten 

per jaar voor elkaar krijgen (bovenop het gemiddelde van ca. 200 in de 

afgelopen drie jaar). 

- We zetten alles op alles om voldoende woonruimtes te scheppen. We 

zorgen er daarom voor dat de gemeente Westerkwartier hier stevig op inzet 

in het overleg met het Rijk, de provincie en de Regio Groningen-Assen, 

organen die grote invloed hebben op de verdeling van woonruimte. 

- Bij het streven naar nieuwe woonruimte wordt niet alleen gekeken naar de 

grotere kernen, maar juist ook naar de kleinere dorpen in de gemeente. De 

leefbaarheid in deze dorpen is immers vooral gebaat bij uitbreiding van de 

woonmogelijkheden. Een voorbeeld kan de nieuwbouw voor het Lauwers 

College in Grijpskerk worden, waarbij de vrijkomende plek geschikt gemaakt 

kan worden voor woonruimtes.Tegelijkertijd scheppen we natuurlijk ruimte  

voor goed onderwijs.  

- We willen dat er meer betaalbare, duurzame huurwoningen gebouwd 

worden, vooral voor starters, ouderen en personen met een beperkt 

inkomen.  
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- We voeren een programma uit voor samenhangende wijk- en 

dorpsverbetering, te beginnen op de plaatsen waar dat het hardst nodig is. 
Het gaat dan vanzelfsprekend om de woonruimten, buitenruimte, en 

voorzieningen. Tegelijkertijd zijn het menselijk contact en de sociale binding 

in de buurt net zo belangrijk.  

- We onderzoeken of vrijkomende of leegstaande gebouwen en boerderijen 

verbouwd kunnen worden tot woonruimte. Zogenaamde ‘tiny houses’, 

knarrenhoven en andere vooruitstrevende vormen van wonen zijn verder 

goede mogelijkheden.  

- We willen voorkomen dat woningen en gebouwen voorwerp worden van 

speculatie. Verpaupering en gebruik door criminelen gaan we tegen met een 

actief optredende gemeente.    


