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Gelukkig is de mens die de wijsheid zoekt en haar vindt, 

En die met verstand leert leven. 
Want wijsheid brengt meer op dan handel in zilver, 

Meer dan het delven van goud. 
Zij is meer en beter dan edelstenen, 

Meer waard dan alles waarvan je droomt. 
Spreuken 3:13-15 

 
 
Beste lezer, beste kiezer, beste ChristenUnie-stemmer, 
 
Nederland, en de wereld, zijn in de afgelopen jaren in sneltreinvaart veranderd op een 
manier die wij ons nooit hadden kunnen voorstellen. Soms lijkt het alsof we als land van 
crisis naar crisis gaan. Rechtstaat en democratie staan onder druk, en partijen op de flanken 
bieden met een hoop lawaai zogenaamd eenvoudige oplossingen voor complexe problemen.  
 
We zien een overheid die de inwoners van dit land lijkt te wantrouwen, in plaats van 
vertrouwen in mensen. De toeslagenaffaire is daarvan een triest dieptepunt en voorbeeld. 
De tweedeling in de samenleving, tussen jong en ouder, hoger en praktisch opgeleid, stad en 
platteland, rijk en arm, met of zonder beperkingen, lijkt groter te worden. Een mening is een 
feit, en wie niet snel genoeg denkt komt niet meer mee. Het individu is het hoogste goed, in 
plaats van samen en samenleving. Dit alles veroorzaakt leegte – maar er ontstaat ook 
noodzaak voor een zoektocht naar zingeving. Een zoektocht naar wat écht telt.  
 
Ook al weten wij niet wat de toekomst brengt, als ChristenUnie Oldambt weten we wel waar 
wij de komende jaren voor willen gaan. In de bestuursperiode van 2022 tot en met 2026 
willen wij bestuursverantwoordelijkheid nemen én dragen, omdat we in de afgelopen jaren 
hebben gezien dat dat vruchten afwerpt voor Oldambt en onze inwoners. Vanzelfsprekend 
zijn er allerlei dingen die anders, beter of mooier kunnen. Dat zijn de dingen waarin wij 
willen kiezen voor wat écht telt, en waarvoor wij de komende jaren het ChristenUnie-geluid 
gaan laten horen.  
 
Deze brief is begonnen met een tekst uit de bijbel. Daar gaat het over zoeken naar, en de 
waarde van wijsheid. En reken maar dat dat een zoektocht is. Er is wijsheid nodig om door 
de mist op zoek te gaan naar het goede in elkaar, het goede van Oldambt en het goede van 
de samenleving. En dan bij elke tweesprong te kiezen voor wat écht telt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens ChristenUnie Oldambt, 
Gert Jan Bolt 
Willie de Boer-Barten 
Karl Sluiter  
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Hoofdstuk 1 – Samenleven in Oldambt 
Oldambt is een prachtige gemeente en streek om in te wonen, werken en recreëren. Bij 
wonen hoort de directe omgeving, veiligheid in en rondom je huis en samenleven met 
elkaar. Gelukkig is de krimp van de afgelopen periode voorzichtig omgeslagen naar een 
groeiend inwoneraantal. Dat biedt perspectief! Ook voor sport- en muziekverenigingen, 
biljarters en de lokale schilderclub.  
 
Kiezen voor wat echt telt als het gaat om samen leven in Oldambt betekent voor de 
ChristenUnie Oldambt het volgende.  
 
Wonen 

- Wij willen voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, voor een grote diversiteit 
aan woonwensen, in alle kernen. De woningen zijn zoveel mogelijk 
levensloopbestendig.  

- Wij willen voorkomen dat lokale woningen in handen van niet-lokale, grootschalige 
opkopers vallen. Uitgangspunt moet zijn dat ‘wie koopt die woont’.  

- Het is belangrijk dat verpaupering wordt tegengegaan, dat braakliggende grond 
beschikbaar wordt gesteld en dat er mogelijkheden zijn om leegstaande panden te 
transformeren. Er moet een sloopregeling komen in samenwerking met Rijksoverheid 
en Provincie Groningen.  

- Wij willen procedures vereenvoudigen en initiatiefnemers actief betrekken bij 
planvorming én -uitvoering. De gemeente houdt wel de regie bij 
projectontwikkelingen.  

- Oldambt moet een bereikbare gemeente zijn en blijven. Dat geldt voor digitale 
toepassingen én voor het openbaar vervoer.  

 
Lokale democratie 

- Wij willen dat keuzes duidelijk worden uitgelegd, bij zowel een positief als een 
negatief besluit. Politiek is er voor het algemene belang.  

- De eerste keer stemmen moet voor jongeren en nieuwe Nederlanders een feestje 
zijn.  

- Wij willen dat inwoners mee kunnen praten, maar vinden ook dat er grenzen zijn aan 
participatie.  

 
Nieuwkomers en inburgeren 

- Vluchtelingen en nieuwe Nederlanders zijn van harte welkom in Oldambt. Het is ook 
belangrijk dat zij dat zo kunnen ervaren. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe 
Nederlanders vanaf een vroeg moment taallessen krijgen, omdat taal de basis van 
meedoen is. Burgerschapsonderwijs moet onderdeel zijn van de inburgering. Het is 
belangrijk dat nieuwe Nederlanders ook lokaal zo snel mogelijk mee kunnen doen in 
de samenleving, en dat zij zo snel als mogelijk is aan het werk gaan. Wat wij van 
bestaande Oldambtsters verwachten, verwachten wij ook van nieuwe Oldambtsters.  

 
Veiligheid 

- Iedereen moet veilig in zijn eigen wijk kunnen wonen. Veiligheid gaat over veel meer 
dan inbraken en verkeer, bijvoorbeeld ook over sociale veiligheid.  
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- Overlast in de wijk moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Wij willen investeren 
in buurtbemiddeling om een veilig leefklimaat dichterbij te brengen. Samenwerking 
met lokale partners en de woningcorporatie is daarbij van cruciaal belang.  

- Wij willen geen drugsteelt in en om onze wijken en willen dat daarop wordt 
gehandhaafd.  

- Oldambt is een grensregio, die helaas ook grensoverschrijdende criminaliteit kent. 
Wij willen brede samenwerking met onze buurgemeenten in Nederland en Duitsland, 
om zo bijvoorbeeld drugscriminaliteit aan te pakken. Ons leegstaand erfgoed en 
soms kwetsbare inwoner kan geen speelbal zijn van criminelen.  

 
Cultuur 

- Wij vinden dat cultuur uitnodigt om mee te doen. Kunst en cultuur zijn er niet alleen 
voor de happy few, maar voor iedereen. Kunst en cultuur in Oldambt moet beleefd 
en gedaan worden. Wij vinden kunsteducatie belangrijk, en vinden dat 
cultuureducatie bijdraagt aan algemene ontwikkeling. Wij willen investeren in cultuur 
voor iedereen maar willen geen investeringen vanuit de gemeente in megalomane 
kunstprojecten.  

 
Inclusief en toegankelijk 

- Iedereen doet mee in Oldambt, ongeacht overtuiging, geslacht, seksuele voorkeur, 
dagbesteding of financiële situatie. Voor discriminatie is geen plek.  

- Alle gebouwen nu toegankelijk maken voor mindervalide inwoners is onbetaalbaar. 
Daarom willen wij dat hier bij nieuwe gebouwen en bij verbouwingen extra aandacht 
voor komt. De gemeente moet toegankelijkheid van private gebouwen stimuleren en 
onder de aandacht brengen.  

- Alle overheidscommunicatie moet inclusief zijn en ook geschikt voor mensen met 
een audiovisuele of andere taal-gerelateerde beperking.  

 
Weg- en waterbouw 

- Wij willen investeren in een fonds voor het onderhoud voor weg- en waterbouw. 
Niet meer ad hoc en situationeel, maar structureel en toekomstgericht.  

- Inwoners hebben een grote eigen verantwoordelijkheid om elkaar te wijzen op 
geldende snelheidslimieten in wijk en dorp. Wegen moeten waar nodig worden 
ingericht op belemmering van hardrijders.  

 

Hoofdstuk 2 – Gezond en zorgzaam leven in Oldambt 
Gezondheid en welzijn gaan hand in hand. Wij kunnen veel doen om gezond te blijven of 
gezond te worden. Wij geloven in preventie, die ervoor zorgt dat investeringen op korte 
termijn gezondheidswinst op lange termijn opleveren.  
 
Als wij kiezen voor wat écht telt voor een gezond en zorgzaam leven in Oldambt, vinden 
wij het volgende belangrijk: 
 
Zorgzame samenleving 

- In een zorgzame samenleving krijgt de inwoner de hulp die hij nodig heeft, en kan hij 
of zij terugvallen op een eigen lokaal netwerk. Inwoners kijken er naar elkaar om. De 
zorg is kwalitatief en nabij georganiseerd, en waar nodig bestaan burgercoöperaties.  
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- Wij willen binnen het Sociaal Domein alleen wetenschappelijk bewezen methodieken 
inzetten.  

- Wij willen de inzet van laagdrempelige hulp en ondersteuning in plaats van dure en 
complexe zorg waar dat mogelijk is. Te denken valt aan een praktische gezinsaanpak 
in plaats van verschillende trajecten voor individuele gezinsleden.  

 
Toegang tot hulp en ondersteuning 

- Wij willen een integrale manier van samenwerking tussen de verschillende 
domeinen, met één toegang (fysiek, digitaal en telefonisch) voor de inwoner. Zorg, 
hulp en dienstverlening werken hierin samen. Wij zien hier een taak voor de 
dienstbare overheid, die er is voor mensen.  

- Wij willen brede samenwerking tussen en met organisaties waar veel van onze 
inwoners ‘in beeld’ zijn. Wij denken aan kerken, scholen, sportverenigingen, 
welzijnsorganisaties et cetera.  

- Inwoners kunnen heel veel zelf. Sociaal beleid moet op hun veerkracht en op hun 
eigen regie gericht zijn. 

 
Verslaving 

- Wij willen inzetten op het voorkomen van alcohol-, nicotine-, drugs-, game-, gok- en 
andere verslavingen. Hulp bij het stoppen van verslavingen moet integraal aangepakt 
worden.  

- Lachgas levert serieuze gezondheidsschade op. Wij willen een lokaal verbod op de 
verkoop en het gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Dit verbod kan alleen tot 
stand komen in nauwe samenwerking met de lokale horeca.  

- Evenementen in Oldambt zijn wat ons betreft drugsvrij.  
 
Onderwijs en kinderopvang 

- Wij blijven inzetten op voorschoolse educatie, om zo onderwijsachterstanden te 
bestrijden en kansenongelijkheid te verkleinen.  

- Waar mogelijk zijn wij voorstander van integrale samenwerking tussen onderwijs en 
kinderopvang in kindcentra. Binnen deze centra moet ruimte zijn voor de 
verschillende identiteiten van de samenwerkingspartners.  

- Wij willen dat elke ouder weet welke kinderopvang en -educatievoorzieningen in zijn 
of haar wijk beschikbaar zijn.  

 
Sport en bewegen 

- Wij willen een goed onderbouwd plan voor een Omni-sportlocatie in Oldambt. Wij 
voorzien clustering van buiten- en binnensport op één locatie, die niet 
noodzakelijkerwijs in Winschoten hoeft te liggen. Wat ons betreft ontstaan er ook 
verschillende dependances.   

- Sport gaat verder dan alleen bewegen. Het voorkomt en bestrijdt eenzaamheid, 
vergroot de leefbaarheid in dorpen en wijken en zorgt voor een gezondere 
samenleving.  

- De buitenruimte moet zoveel als mogelijk uitnodigend worden ingericht, zodat 
fietsen, wandelen en anderszins eropuit gaan wordt gestimuleerd. Dit draagt bij aan 
een gezondere leefstijl.  
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- Wij zijn geen voorstander van door de gemeente gefinancierde topsport in de 
gemeente Oldambt. 

 
Relatie(problematiek) 

- Echtscheiding en bijbehorende problematiek veroorzaken veel maatschappelijke 
schade en kosten veel geld. Wij willen graag vroegtijdig ondersteunen om later leed 
te voorkomen.  

- Eenieder heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat over zwanger worden en 
het krijgen van kinderen. Wij willen goede informatie voor jongeren en jonge ouders, 
en willen inzetten op het voorkomen van ongewenste zwangerschappen.  

 
Ouderen en mantelzorgers 

- Wij willen een dementievriendelijke gemeente zijn, waarin elk leven telt.  
- Al op jonge leeftijd kan begonnen worden met het voorbereiden op ouder worden. 

Daarin hebben inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid, maar de gemeente kan 
hen ondersteunen met informatie en beschikbaarstelling van passende 
woningmogelijkheden.  

- Een gezonde leefstijl draagt bij aan een langer en gezond leven.  
- Ook een gezonde balans in eigen leven en mantelzorgtaken is van groot belang. 

Mantelzorgers zijn een zeer waardevol onderdeel van de lokale samenleving. Zij 
verdienen een jaarlijks compliment, dat zij lokaal moeten kunnen besteden.   

 
Gezonde leefstijl 

- Overgewicht brengt serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee. Wij willen een lokale 
aanpak gericht op de preventie van overgewicht. Betutteling kan soms nodig zijn om 
mensen te leren hoe zij het zelf kunnen doen.  

 
Veiligheid 

- In Oldambt is geen plaats voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij 
veiligheidstrajecten in het jeugddomein moet het kind voorop staan. De lokale 
integrale samenwerking is van groot belang.  

- Wij willen hulp bieden aan mensen die in de prostitutie werken en willen een harde 
aanpak van loverboys, pooiers en mensenhandelaren. Wij werken daarin regionaal 
samen.  

 

Hoofdstuk 3 – Duurzaam leven in Oldambt 
Klimaatverandering tegengaan is een wereldwijde opgave. Ook in Oldambt hebben wij een 
opdracht om goed voor de schepping te zorgen. Daar kunnen wij als lokale gemeente goed 
aan bijdragen. Van het zorgvuldig inrichten en onderhouden van ons openbaar groen tot het 
stimuleren en investeren in duurzame ‘Carin framing’. En in het kleine, zoals het tegengaan 
van verspilling door bewust te kopen, als in het grote door het stimuleren en investeren in 
de energietransitie. 
 
Om hier te kiezen voor wat écht telt, vinden wij het volgende belangrijk: 
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Openbaar groen 
- Wij willen dat het groenonderhoud twee componenten kent: flora- en 

faunavriendelijk en tegelijkertijd gericht op een veilige leefomgeving.  
- Inwoners worden gestimuleerd om hun eigen leefomgeving te vergroenen. Daarvoor 

willen wij ook gemeentelijke openbare ruimte beschikbaar stellen, onder voorwaarde 
van onderhoud door de inwoners. Dat kan ook met een buurtcoöperatie.  

- Bomen worden alleen gekapt als daarvoor strikte noodzaak bestaat.  
 
Energie 

- Een samenleving kan pas echt duurzaam zijn als niet alleen opgewekte energie 
duurzaam is, maar als ook de energieconsumptie omlaaggaat. Wij willen mensen 
leren om duurzame keuzes te maken.  

- Lokale energiecoöperaties hebben de voorkeur boven grote, niet-lokale zon- en 
windparken.  

- Ook Oldambt draagt bij aan de energietransitie. Dat kan door zon en wind. Niet de 
oppervlakte van de parken is bepalend, maar de opbrengst van een locatie en de 
lokale inpasbaarheid.  

- Wij investeren eerst in de verduurzaming van woningen met een relatief slecht 
energielabel, omdat daar grotere winst te behalen valt, dan bij woningen met een 
goed label.  

 
Gezonde leefomgeving 

- Wij willen dat de leefomgeving gezond is voor mens en dier. Daarom pleiten wij voor 
het voorkomen van rookoverlast, het afbouwen van het aantal houtkachels, een 
verbod op het oplaten van wensballonnen, het verminderen van pesticidengebruik 
door gemeente en inwoners en voor een lokaal vuurwerkverbod. Niet alles hoeft in 
de vorm van een verbod, maar kan ook in de vorm van een verduurzamingsmaatregel 
die zorgt voor vermindering van schade aan mens en dier.  

 
Landbouw 

- Landbouw in Oldambt moet zoveel mogelijk circulair zijn ingericht. Ook het welzijn 
van dieren is voor ons van belang. Er is geen ruimte voor bio-industrie, megastallen 
en andere vormen van intensieve landbouw en veeteelt.  

- Wij willen inwoners stimuleren lokaal bij de boer te kopen, tegen een eerlijke en 
duurzame prijs.  
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Afval en hergebruik 
- Hergebruik van grondstoffen en goederen moet worden gestimuleerd. Het draagt bij 

aan verduurzaming en is goed voor de portemonnee.  
- De afvalinzameling blijft zo gescheiden als mogelijk, om bewustwording te creëren 

over afvalstromen. De groene container wordt wat ons betreft vaker en flexibeler 
opgehaald, bijvoorbeeld door te werken met piekmaanden. Wij willen een onderzoek 
naar vraag- en aanbodgericht afval-ophaalbeleid.  

 

Hoofdstuk 4 – Waarde-vol leven in Oldambt 
Elk mens heeft waarde. Meedoen in de maatschappij, op wat voor niveau dan ook, is 
belangrijk. Zinvolle dagbesteding, of je nu jong of oud bent, of op school zit, vrijwilligerswerk 
doen of een betaalde baan hebt, maakt je waardevol.  
Veel van de inzet van de gemeente draagt daaraan bij. 
 
Omdat wij kiezen voor wat écht telt, vinden wij het volgende daarom belangrijk: 
 
Duurzame overheidsfinanciën 

- Wij willen voorkomen dat de gemeente Oldambt onder financieel toezicht komt te 
staan. Wij willen daarom een structureel, duurzaam sluitende begroting.  

- De Onroerend Zaak Belasting is een middel, geen doel.  
- Nieuw beleid moet niet worden gebaseerd op de hoeveelheid beschikbaar geld, maar 

op het te realiseren beleidsdoel. Eerst plannen, dan uitgeven. Wij willen geen 
geldverslindende pilots, maar eerst een visie, en dan pas beleid.  

 
Werk 

- Werken en leren leidt tot ontwikkeling, meedoen en voorkomt doelloosheid.  
- Bestrijden van jeugdwerkloosheid heeft voor ons prioriteit. Samenwerking tussen 

overheid, ondernemers en onderwijs is daarin cruciaal.  
- SW-medewerkers hebben recht op een waardevolle invulling van hun werkdag. Zij 

leren werkritme en hebben een zinvolle dagbesteding.  
- Wij blijven mensen helpen en stimuleren om uit een uitkeringssituatie te komen, en 

aan het (vrijwilligers)werk te gaan. Wij blijven mensen perspectief bieden. Werk 
moet dan wel lonen – drempels die ervoor zorgen dat men niet aan het werk gaat 
moeten zoveel mogelijk worden weggehaald. Hiervoor moet maatwerk worden 
toegepast.  

 
Bedrijvigheid 

- Wij willen ruimte voor investeringen en bedrijvigheid, zodat werkgelegenheid wordt 
gestimuleerd.  

- Gemeentelijke grond kan worden verkocht voor een goede combinatie van 
invullingen, zoals woningbouw en lichte industrie.  

- Er is geen ruimte voor nieuwe zware industrie in Oldambt.  
- Wij willen de gemeente Oldambt een lokaal én MKB-vriendelijk inkoopbeleid voert.  
- Wij staan voor gezond ondernemerschap: stroperigheid en bureaucratie moeten 

worden voorkomen. Een ondernemersloket is minimaal vereist om ondernemers te 
kunnen ondersteunen.  
 



 

 
- 9 - 

Armoede en schulden 
- Geld is de wortel van het kwaad, maar ook van het goed. Schulden verlammen 

mensen en beperken een toekomstperspectief drastisch.  
- Wij willen dat zelfstandige ondernemers hulp en ondersteuning krijgen bij financiële 

problemen. Dat voorkomt faillissement en problemen op een later moment.  
- Lokale schuldhulpverleningsorganisaties moeten samenwerken, het liefst in één 

organisatie. Dat voorkomt onnodige verspreiding van kennis en energie.  
- De aanpak van armoede moet niet gericht zijn op het geven van geld, maar op het 

bieden van perspectief. Ook het leren omgaan met minder geld kan hier een 
onderdeel van zijn.  

 
Toerisme 

- Wij willen de kracht van de regio nog beter benutten. Wij willen mensen nog meer 
laten zien hoe mooi Oldambt is.  

- Wij willen geen actieve lobby voor grote ‘publiekstrekkers’.  
- Onze Duitse buren weten de gemeente al goed te vinden, maar er zijn altijd meer 

kansen te benutten. Winschoten moet weer tot en met Oldenburg bekend zijn.  
 
Winkelcentra 

- Wij willen een visie op het centrum van Winschoten die samen met de ondernemers 
is opgesteld. Wij zijn voorstander van een Bedrijfsinvesteringszone.  

- Ook andere dorpen in Oldambt verdienen een vitale winkelkern.  
- Wij willen ook voor kleine ondernemers ruimte in het winkelklimaat. 

 
 


