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De enige partij die echt landelijk en lokaal voor de ouderen opkomt! 
 
Voorwoord. 
 
50PLUS Emmen gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en verwacht daarmee 
een vaste plek in de politiek van Emmen te krijgen. 50PLUS Emmen is vertegenwoordigd in 
zowel de provinciale- als de landelijke politiek, in de Provinciale Staten van Drenthe en 
Eerste- en Tweede kamer. 50PLUS Emmen is daarmee geruggensteund en onderscheidt 
zich hierdoor van lokale politieke partijen. 50PLUS Emmen heeft zijn beleid voor Emmen 
samengevat in een aantal speerpunten. Die speerpunten worden in dit 
verkiezingsprogramma voor de  
Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 nader omschreven.  
 
Speerpunten:  
 

1. Zorg, Wonen en Leefbaarheid, 

2. Armoede en Laaggeletterdheid, 

3. Vrijwilligers en Mantelzorgers,  

4. Economie en Werkgelegenheid, 

5. Veiligheid, 

6. Onderwijs en Sport, 

7. Openbaar vervoer (OV) en Verkeer, 

8. Milieu, Duurzaamheid en Energie,  

9. Natuur, Cultuur en Toerisme, 

10.Samenleving en samenwerking.  

 

 
Net als de meeste politieke partijen in Nederland streeft 50PLUS Emmen ernaar dat iedere 
inwoner van Emmen zich gelukkig voelt in het leven van alledag. Voor de gemeente Emmen 
is het mooi dat we daarin landelijk al heel hoog scoren! Of in de werkelijkheid van elke dag 
dit geluksgevoel voor elke inwoner geldt, wil 50PLUS Emmen graag in de komende vier jaar 
vormgeven en waar mogelijk waarborgen. Dat willen we bereiken door vooral naar de 
inwoners van de gemeente Emmen te luisteren; om vragen te beantwoorden en knelpunten 
weg te nemen en waar mogelijk de invloed van de inwoners op het gemeentelijk beleid te 
vergroten.  
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P R O G R A M M A  
(Op basis van de speerpunten) 

  
1. ZORG, WONEN EN LEEFBAARHEID.  

 
Zorg  
 
● 50PLUS Emmen vindt dat niet alleen de spoedeisende zorg zeven dagen per 

week beschikbaar moet zijn, maar ook huisartsen en poliklinieken er naartoe 
moeten werken om zeven dagen per week geopend te zijn. De gemeente 
gaat dit actief stimuleren en waar mogelijk faciliteren.  

● De gemeente moet streven naar kwalitatieve goede thuiszorg, jeugdzorg, 
ondersteuning van mantelzorg en dagbesteding, waarbij verschillen in de 
uitvoering van de Participatiewet en WMO met (beter presterende) 
omliggende gemeenten dienen te worden weggewerkt. Zo wordt verplaatsing 
van zorg naar andere gemeenten voorkomen.  

● Goede initiatieven voor mantelzorg en sturing om samen en gezamenlijk te 
wonen wil 50PLUS Emmen gaan ondersteunen en eventuele belemmeringen 
hiervan vanuit de gemeente weg te nemen.  

● 50PLUS Emmen denkt hierbij aan het in het leven roepen van een 
“Innovatief onderzoek” naar het zogeheten “Wonen in een hofje” waarbij 
met de nieuwste technische snufjes en goede zorg voor elkaar, weliswaar 
zelfstandig, eenieder veilig en goed verzorgd kan wonen.  

● 50PLUS Emmen wil een gemeentelijke registratie van mantelzorg, zodat 
financiële- en andere maatregelen ter ondersteuning van, en zekere 
waardering voor de mantelzorger op een eenvoudige manier uitgewerkt kan 
worden.  

● 50PLUS Emmen is een voorstander van het dichter bij de burger brengen 
van het voldoen aan de zorgvraag van die burger. Geen drempels voor 
mensen met een beperking, en chronische ziekten, “digibeten” en 
laaggeletterden. 

● 50PLUS Emmen is van mening dat de stichting “De Toegang” zoals die door 
de gemeente Emmen is bedacht en opgezet, niet als drempel mag fungeren 
voor de zorgvraag van de burger.  

● Extra aandacht voor preventie door het stimuleren van gezonde voeding en 
een gezonde leefstijl voor elke leeftijd.  

● 50PLUS Emmen vindt dat de gemeente Emmen vanwege de grootte (meer 
dan 100.000 inwoners) vanuit het uitgestrekte verzorgingsgebied (de wijken 
en de dorpen), minimaal recht heeft en houdt op een volwaardig ziekenhuis 
in Emmen!!!  
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Wonen 
 

● 50PLUS Emmen wil dat de gemeente woningcorporaties actief stimuleert om 
voldoende en geschikte (energiezuinige) woningen te bouwen. Ook moet 
hierbij voldoende aandacht zijn voor speciale groepen zoals senioren, 
alleenstaanden, jongeren en voor mensen met een geestelijke- of lichamelijke 
beperking.  

● 50PLUS Emmen is van mening dat de gemeente het voortouw behoort te 
nemen om het aanbod van betaalbare sociale huurwoningen te vergroten. En 
er bij de Woningcorporaties op aan te dringen om waar mogelijk het aanbod 
van sociale huurwoningen in stand te houden en te vermeerderen, waardoor 
er voldoende betaalbare woningen voor de diverse inkomensgroepen worden 
gerealiseerd.  

● 50PLUS Emmen is van mening dat er door gemeente en woningcorporaties 
meer moet worden ingezet op duurzaamheid, het bouwen van zogenaamde 
“gas-loze” woningen en het toepassen van zonne-energie bij elke nieuw te 
bouwen woning. 

● De lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden 
aangepast dat er meer leeftijdsbestendig en duurzaam kan worden gebouwd.  

● 50PLUS Emmen is bovendien een voorstander van levensloopbestendige 
woningbouw. 

● 50PLUS Emmen is voorstander van het verruimen van de mogelijkheid tot het 
bouwen van zogeheten “Kangoeroe” woningen en familiehuizen, waar 
meerdere generaties van één familie met elkaar, zelfstandig samenwonen. Dit 
kan onder andere tot stand komen door het verruimen van 
bestemmingsplannen vanuit de gemeente, waarbij de mogelijkheid voor 
kortingen bestaat op gemeentelijke heffingen en leges.  

 
Leefbaarheid, de wijken en de dorpen.  

 
● Buurtcoaches en wijkagenten kunnen samen met burgerinitiatieven vanuit 

EOP’s en dorpsraden zorgen voor een betere leefomgeving. Buurtzorg en 
wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk en behoren voor inwoners 
gemakkelijk bereikbaar te zijn.  

● Met alle mogelijke middelen moet eenzaamheid bestreden worden, uiteraard 
met respect voor de eigen individuele keuze van mensen.  

● 50PLUS Emmen vindt, dat een goed en gevarieerd aanbod van activiteiten 
voor jong én oud in de dorps – en wijkcentra door de gemeente moet worden 
ondersteund.  

● De gemeente Emmen kent het systeem van Erkende Overleg Partners, de 
EOP‘s. 50PLUS Emmen vindt een dergelijke overlegstructuur van belang, 
omdat via de EOP’s bewoners een inbreng kunnen hebben in het beleid 
rondom hun woonplek. 50PLUS Emmen dringt erop aan dit beleid te 
versterken.  
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2. ARMOEDE EN LAAGGELETTERDHEID 
 

● 50PLUS Emmen vindt dat armoede moet worden bestreden en vindt dit een 
heel belangrijk aandachtspunt! Veel maatschappelijke onrust en conflicten 
worden gevoed door te grote verschillen in inkomen. Te veel mensen in 
Nederland leven onder of rond de armoedegrens. Te veel kinderen groeien 
op in armoede, ook in de gemeente Emmen.  

● 50PLUS Emmen vindt dat de gemeente armoede dient te bestrijden door het 
aanbieden van minimavoorzieningen aan burgers met een inkomen tot 120% 
van het sociale minimum.  

● Armoede onder kinderen wordt actief bestreden via kind regelingen en 
andere gerichte ondersteunende maatregelen.  

● Het vragen van tegenprestaties aan bijstandsgerechtigden mag niet leiden tot 
het verdringen van reguliere banen bij de gemeente of bedrijven. 

● Bijstandsgerechtigden mogen in de gemeente Emmen tot een vastgesteld 
bedrag bijverdienen indien die bijverdienste aansluiting biedt naar regulier 
werk. 

● 50PLUS Emmen is voorstander van aanpassing/verandering van de 
sollicitatieplicht van bijstandsgerechtigden boven de 55 jaar. De huidige vorm 
werkt demotiverend, omdat er vaak geen uitzicht is op een werkelijk 
arbeidscontract.  

● Experimenten in andere gemeenten kunnen ook in Emmen een kans krijgen, 
met als mogelijke uitkomst om bijstandsgerechtigden een betere kans op de 
arbeidsmarkt te geven. 

● Dak- en thuislozen hebben recht op steun en hulp van de gemeente. Het 
gebruik van een postadres bij familie of vrienden mag niet door de gemeente 
ontmoedigd of geweigerd worden.  

● Bijstandsfraude dient actief te worden bestreden. Onterechte uitkeringen 
dienen te worden teruggevorderd. Het boetesysteem dient proportioneel te 
zijn, een doel te dienen en mensen niet verder in de problemen te brengen. 

● Inzet van sociale rechercheurs dient met terughoudendheid te worden 
uitgevoerd. En mag zeker geen verdienmodel op zich worden, ten koste van 
het niet naleven van niet te begrijpen, niet duidelijk bekendgemaakte of 
onzinnige regelgeving voor bijstandsgerechtigden. 

● 50PLUS Emmen wil dat laaggeletterdheid in de gemeente Emmen goed in 
beeld blijft. De in 2016 gestarte samenwerking met de Stichting Lezen en 
Schrijven met onder andere de samenwerking met het Drenthe College, 
Sedna en de EMCO dient nog breder uitgezet te worden. Het doel moet zijn 
om alle inwoners die moeite hebben om hulp te vragen met laaggeletterdheid 
en de computer goed te kunnen bereiken.  

● 50PLUS Emmen heeft uit gesprekken met laaggeletterden geconstateerd, 
dat het moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen mensen hindert in 
hun maatschappelijk functioneren. Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau 
heeft deze maatschappelijke tekortkoming geconstateerd. 50PLUS Emmen 
wil dat de gemeente Emmen hier voortvarender op inzet.  
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● 50PLUS Emmen vindt dat de toegang tot de gemeentelijke loketten en 

diensten meer rekening moet houden met mensen met een beperking en 
mensen die aangeven laaggeletterd te zijn. Desnoods komt hier een apart 
loket voor met bemensing van een ambtenaar die goed op de hoogte is van 
deze problematiek. 

● 50PLUS Emmen is van menig dat schuldhulpverlening voortvarend dient te 
worden opgepakt, geen lange procedures waarbij de schuld hoger oploopt en 
niet langer leningen tegen woekerrentes van 10 tot 14%, maar leningen 
tegen marktconform rentetarief.  

 
3. VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS 

 
● Vrijwilligers in de gemeente Emmen verdienen maatschappelijke waardering 

en ondersteuning, maar het inzetten van vrijwilligers mag niet leiden tot 
verdringing.  

● Vrijwilligersvergoedingen blijven bij uitkeringsgerechtigden tot een 
maximumbedrag vrijgesteld.  

● Geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk.  
● Verklaring Omtrent Gedrag is door vrijwilligersorganisaties via de gemeente 

gratis aan te vragen.  
● Onder langdurige bijstandsgerechtigden het vrijwilligerswerk bij door de 

gemeente gesubsidieerde verenigingen en organisaties als tegenprestatie 
stimuleren.  

● Waar het mogelijk is, een parkeermodel in te voeren waarbij doormiddel van 
melding aan een gemeentelijke -, en/of parkeercontrole instantie gratis 
parkeren wordt ingevoerd voor familie, mantelzorgers en vrijwilligers, 
specifiek om eenzaamheid van in het centrum wonende ouderen en 
hulpbehoevenden tegen te gaan.  

 
 

4. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID  
 

Werkgelegenheid 
 

● De economie in Zuidoost Drenthe kent op dit moment de laagste groei van 
Nederland. 50PLUS Emmen vindt dat die werkelijkheid onder ogen moet 
worden gezien. Acquisitie van bedrijven voor deze regio, en dan in het 
bijzonder Emmen is lastig, maar niet onmogelijk. Er wordt al ingezet met 
Dutch Tech Zone, maar Emmen zou een actievere rol kunnen spelen. 

● 50Plus Emmen vindt dat werk de inwoners van Emmen bij uitstek een 
gelegenheid biedt volwaardig aan de maatschappij deel te nemen, dus is het 
van belang dat de gemeente alle middelen aanwendt om 
werkgelegenheid(arbeidsplaatsen) naar de gemeente Emmen te halen. 
Daarenboven moet de gemeente in samenwerking met ondernemers werk- 
en leer trajecten met uitzicht op een baan onderhandelen, uitstippelen en 
waar nodig faciliteren.  
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● 50PLUS Emmen is voorstander van een samenwerkingsverband met de 

Rijks Universiteit Groningen (RUG) en de Universiteit Twente (UT.) 
Innovatieve trajecten van deze opleidingsinstituten kunnen van grote waarde 
zijn voor het bedrijfsleven in de gemeente Emmen. 

● 50PLUS Emmen steunt het uitrollen van glasvezel, maar wel in de hele 
gemeente. Invoering van snel internet - breedband – heeft een zeer positieve 
impact op de economie, waarmee de werkgelegenheid een stimulans krijgt. 
Ook afgelegen gebieden moeten snel internet kunnen krijgen. 

● 50PLUS Emmen vindt een goede digitale infrastructuur van belang, Drenthe 
en zeker de gemeente Emmen kent een groot aantal werknemers in de 
dienstverlenende sector. De werkgelegenheid zal in de toekomst verschuiven 
van maakindustrie naar andere vormen van werkgelegenheid waarbij een 
goede digitale infrastructuur van steeds groter belang wordt. 

● De maakindustrie is in Emmen sterk vertegenwoordigd. In deze sector 
vertrekken veel bedrijven en gaan arbeidsplaatsen verloren, zoals (Philips 
Lighting, Holvrieka en AAF.) 50PLUS Emmen vindt dat de gemeente zich 
meer moet richten op innovatieve bedrijven en zich moet inzetten deze 
bedrijven naar Emmen te halen door een gerichte klantvriendelijk opstelling 
en facilitering richting ondernemers die zich in de gemeente Emmen willen 
vestigen.  

● 50PLUS Emmen vindt bovendien dat de gemeente een actievere rol kan 
spelen om oudere werknemers weer aan het werk te krijgen. Ondernemers 
en gemeente kunnen hierin gezamenlijk optrekken. Bestrijding van zowel 
jeugdwerkloosheid als ouderenwerkloosheid zou een speerpunt van 
gemeentelijk beleid moeten zijn. 

● 50PLUS Emmen vraagt bij “Speerpunt 7. Openbaar Vervoer (OV) en 
Verkeer” aandacht voor betere verbindingen met het achterland. Rail – en 
waterwegverbindingen kunnen een grote bijdrage leveren aan het 
economisch perspectief van de gemeente Emmen. Nu is de enige echte 
verbinding een autowegverbinding de A37. Containervervoer over water en 
rail neemt een steeds grotere vlucht, doorvoer naar het achterland is vanuit 
Emmen haast onmogelijk. 50PLUS Emmen pleit voor aanpassing van rail – 
en waterwegverbindingen met de gemeente Emmen. 

● 50Plus Emmen is voorstander van een beter ingericht openbaar vervoer, 
zowel in en rond Emmen als van Emmen naar Groningen, Zwolle, Enschede 
als het Duitse achterland. In de eerste plaats een levert dit een bijdrage aan 
het terugdringen van autokilometers en in de tweede plaats is het effectiever 
voor zowel werknemers als werkgevers, gezien de uitgestrektheid van onze 
gemeente. De woonspreiding van veel werknemers waarvan er een groot 
aantal vlak over de grens in Duitsland wonen, vraagt een breder aanbod van 
openbaar vervoer verbinding. Ook zal dit een positief economisch effect 
hebben en kan een duidelijke stimulans zijn voor de werkgelegenheid in onze 
mooie gemeente! 
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Het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) 

 
● Het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel zijn de 

basis van onze lokale economie en werkgelegenheid. Deze ondernemende 
mensen verdienen waar dat kan: meer steun, bescherming en hulp van de 
gemeente.  

● 50PLUS Emmen is van mening dat juist het MKB de ruggengraat van het 
maatschappelijk ondernemen is en daarom alle steun van de gemeente 
verdient.  

● Ondernemers ondervinden nog steeds tegenwerking van de gemeente bij het 
realiseren van hun doelen. De houding van de gemeentelijke ondersteuning 
wordt nog te vaak als negatief ervaren. 50PLUS Emmen is van mening dat de 
klantgerichtheid van de gemeente beter zou kunnen en dat daar meer op 
gestuurd moet worden.  

● 50PLUS Emmen wil de positie van de gemeente als aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor bedrijven blijvend stimuleren, waardoor de lokale 
werkgelegenheid voor jong én oud toeneemt!  

● In de visie van 50PLUS Emmen stimuleert de gemeente een lokale circulaire 
economie waar duurzaamheid, energiezuinigheid, en milieuvriendelijkheid 
centraal staan.  

 

De gemeente als werkgever  
 

● 50PLUS Emmen wil dat de gemeente gebruik maakt van een 
stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen, waarbij 
het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers 
(tandembanen) aandacht krijgt.  
Meer aandacht van banen voor mensen die buiten een reguliere arbeidsmarkt 
vallen, voorheen de WSW. Het is gebleken dat vooral de overheid achterblijft 
bij het creëren van dergelijke arbeidsplaatsen. 

● De gemeente moet 50-plussers bij sollicitaties, naar eigen gemeentelijke 
arbeidsplaatsen serieus nemen. Ze zijn ervaren en niet extra duur of minder 
productief.  

● 50PLUS Emmen wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door 
mensen boven de 45jaar, die werkloos zijn geraakt volop kansen te geven.  

● Ook gaat de gemeente daar waar mogelijk minder gebruik maken van 
flexwerkers, wordt het systeem van payrolling afgeschaft en werknemers met 
een flexcontract in vaste dienst genomen.  
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5. VEILIGHEID  
 

Veiligheid/ criminaliteit/ politie  
 
● 50PLUS Emmen vindt dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in 

zijn/haar eigen leefomgeving, niet alleen veilig voelen maar ook echte 
veiligheid voor onze inwoners! Daarom wil 50PLUS Emmen dat orde en 
veiligheid een speerpunt wordt!  

● 50PLUS Emmen is daarom voor het behoud van de aanwezigheid van 
plaatselijke politiebureaus. De politieposten en de wijkagent moeten blijven, 
om op die manier samen met de wijkcoaches en bewoners aan de veiligheid 
van de buurt te kunnen blijven werken. 

● Crimineel gedrag moet worden aangepakt: “Lik op stuk beleid”. Daar hebben 
we de hulp bij nodig van Politie en Justitie. 50PLUS Emmen wil juist met de 
gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie heldere afspraken maken om 
onze burgers die veiligheid te bieden.  

● Veiligheid betekent ook dat de leefbaarheid verbeterd moet worden, openbare 
ruimten moeten veilig zijn. Iedereen moet veilig kunnen wonen en werken.  

● Schade aangebracht door vandalen wordt door de gemeente verhaald op de 
daders, en bij minderjarigheid op de ouders. 

● Criminaliteitsbestrijding en informatiepositie radicalisering opvoeren, door 
waar mogelijk extra inzet van wijkagenten en buurtcoaches.  

● 50PLUS Emmen wil een betere inzet van handhaving in de gemeente. Er 
wordt in de gemeente Emmen nog veel te veel door de vingers gezien, omdat 
er geen gemeentelijke prioriteiten regeling bestaat. De afdeling Handhaving 
van de gemeente bepaalt nu te zelfstandig wat wel en niet handhaafbaar is en 
er ontstaat een vorm van willekeur. 50PLUS Emmen wil dit beëindigd zien. 
Handhaven daar waar het moet en/of nodig is! 

● Meer controle op snelheidsovertreders in wijken, zeker in de 30Km zones. 
Vaker beboeten en tegengaan van huftergedrag.  

● Nadenken over het stimuleren en inrichting van vuurwerkvrije zones en 
daarmee de overlast die burgers op momenten ondervinden verminderen. In 
verschillende gemeenten wordt geëxperimenteerd met het inrichten van een 
gemeentelijk professioneel vuurwerk. 
 

Drugs- en Alcohol gebruik  
 
● 50PLUS Emmen is voorstander van legalisering van softdrugs, haal softdrugs 

uit de criminele sfeer door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en 
stringente voorwaarden en met vergunning. Een beleid waarmee de huidige 
bestaande gedoogtoestand gedecriminaliseerd kan worden. 

● 50PLUS Emmen wil desnoods lokale experimenten, maar invoering in één 
keer voor geheel Nederland zou een oplossing kunnen zijn. 50PLUS Emmen 
is voorstander van een gemeentelijk beleid gericht op een landelijke invoering 
om criminaliteit in deze sector een halt toe te roepen.  
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● 50PLUS Emmen vindt dit beleid gericht op decriminalisering juist van belang, 
omdat er gerede twijfels zijn die te maken hebben met het binnendringen van 
de criminele onderwereld in de bovenwereld. Er worden in verschillende 
gemeenten vraagtekens gezet bij de integriteit van bestuur en om deze 
integriteit te waarborgen is een decriminaliserend beleid eigenlijk een 
noodzaak. 

● 50PLUS Emmen is een voorstander van een gemeentelijk beleid gericht op 
het terugdringen van het gebruik van alcohol, roken en drugs. De gemeente 
moet hierin een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren: 
Overleg met scholen en sportverenigingen om een duidelijk matigingsbeleid 
op te zetten en aandacht te vragen voor het gebruik en misbruik van alcohol, 
roken en drugs.  
 

6. ONDERWIJS EN SPORT  
 

● 50PLUS Emmen vindt het noodzakelijk dat er verbanden worden gelegd met 
onderwijsinstellingen die een ander niveau van opleiding kunnen aanbieden.  

● De gemeente Emmen moet zich sterk maken voor samenwerking met onder 
andere de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente om een ander 
scholingsniveau te kunnen aanbieden. 50PLUS Emmen vindt dat er 
dependances van deze universiteiten in Emmen moeten komen.  

● 50PLUS Emmen is voor het behoud van de Open Universiteit in Emmen.  
● 50PLUS Emmen vindt dat er meer aandacht moet komen voor het onderwijs 

op voortgezet niveau om een goede aansluiting te krijgen tussen opleiding en 
arbeidsmarkt.  

● 50PLUS Emmen is van mening dat er een rol is weggelegd voor de gemeente 
om mensen voor te bereiden op een “levenslange scholing” om zo succesvol 
op de arbeidsmarkt te blijven. Dit geldt voor zowel jong als oud!  

● Het vroegtijdig verlaten van school door jongvolwassenen is een punt van zorg 
voor 50PLUS Emmen. Voortijdige schoolverlating moet voorkomen kunnen 
worden.  

● Voor iedereen die recht heeft op een uitkering is onderwijs en/of omscholing 
uitermate belangrijk. De gemeente heeft hierbij een stimulerende rol.  

● Onze maatschappij verandert, automatisering en robotisering veranderen 
arbeid en arbeidsmarkt. Op het moment zijn vacatures niet te vullen, omdat 
nog niet iedereen beseft dat scholing permanent deel gaat uitmaken van een 
arbeidzaam leven. 

● Onderwijs voor ouderen moet meer ‘gewoon’ zijn en daarom gestimuleerd 
worden.  
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Sport en bewegen 

 
● De gemeente gaat activiteiten om ouderen en jongeren meer en langer te 

laten bewegen stimuleren en ondersteunen. Waarbij ook leeftijdsgroepen bij 
elkaar gebracht kunnen worden en dit dan ook effecten geeft voor respect 
voor elkaar. 

● 50PLUS Emmen vindt dat de lasten voor de verschillende sportverenigingen 
in de gemeente Emmen niet verhoogd mogen worden. 

● Vooral voor de dorpskernen van de gemeente Emmen blijven goede 
sportvoorzieningen van groot belang omdat ze een samenbindende factor 
zijn in de samenleving van die dorpskern.  

● Geen grote sportevenementen financieren, maar meer ondersteuning voor 
de breedtesport in Emmen. Emmen kent al een aantal grote 
sportevenementen en hier nog meer geld voor uitgeven doet de rest van 
sportend Emmen tekort. 

● Faciliteren van topsportclubs, omdat die bijdragen aan de naamsbekendheid 
van onze mooie gemeente Emmen. 

 
7. OPENBAAR VERVOER (OV) EN VERKEER  

 
OV, wegen en milieu 

 
● 50PLUS Emmen wil alternatief vervoer voor inwoners van Emmen die slecht 

ter been zijn. Door middel van elektrisch voortbewogen zogenaamde 
“Witkarren”, (golfwagentjes) worden deze inwoners op die manier in de 
gelegenheid gesteld te kunnen winkelen en sociale centra te bezoeken. De 
planning van de elektrische Witkar kan worden geregeld met de gemeente 
door uitkeringsgerechtigden als werkervaringsproject. De 
uitkeringsgerechtigden zijn ook de chauffeurs van de Witkarren. Er zijn al 
enige sponsoren in Emmen aangezocht die deze wijze van vervoer willen 
meefinancieren.  
Bij elk perron en halte behoren voldoende zitplaatsen aanwezig te zijn.  

● De marktwerking in het openbaar vervoer moet worden teruggedraaid. Waar 
mogelijk voert de gemeente daar een actieve rol in.  
50PLUS Emmen wil een gemeentelijke publiekscampagne om “opstaan voor 
ouderen” en mensen met een beperking in het openbaar vervoer te 
stimuleren.  

● 50PLUS Emmen is een voorstander van een beter ingericht openbaar vervoer 
in de hele gemeente Emmen. Een beter ingericht openbaar vervoer kan 
bijdragen aan het verminderen van het autogebruik. Daarmee neemt de 
uitstoot van CO2 en fijnstof af.  

● 50PLUS Emmen wil buiten de spitsuren gratis openbaar vervoer voor 
65-plussers in de gemeente Emmen. 
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● 50PLUS Emmen is een voorstander van de versterking van de 

spoorverbindingen tussen Emmen en Groningen, via Stadskanaal Veendam, 
een verdubbeling van het spoor naar Zwolle en een betere verbinding met de 
andere noordelijke industrieregio Delfzijl/Eemshaven. Daarnaast een 
rechtstreekse spoorverbinding via Coevorden met het Duitse achterland. 

● Bij gemeentelijke besluitvorming moet rekening worden gehouden met de 
toekomstige zelfrijdende auto. Het verschil tussen openbaar en eigen vervoer 
zal daardoor voor een deel vervagen. Dit heeft grote voordelen voor ouderen 
en minder mobiele reizigers.  

● 50PLUS Emmen vraagt extra aandacht voor het onderhoud van wegen en 
fietspaden, vooral de verbetering van de bereikbaarheid per fiets. Veilige 
oversteekplaatsen voor zowel voetgangers als fietsers.  

● Laten we van Emmen een fietsgemeente maken door meer fietspaden aan te 
leggen en de huidige inrichting ervan te verbeteren. Voor de veiligheid van 
fietsers zo min mogelijk scooters op het fietspad, liefst geen.  

● Om de bereikbaarheid van het centrum van Emmen te vergroten, de 
economie van het centrum te versterken en het vooral voor oudere inwoners 
van de gemeente gemakkelijker te maken om te winkelen vraagt 50Plus 
aandacht voor het instellen van parkeerzones met parkeerschijf, zogenaamde 
Blauwe Zones. Het is 50PLUS Emmen bekend geworden dat veel inwoners 
van onze gemeente het centrum mijden om te winkelen en uitwijken naar 
plaatsen waar parkeertarieven lager zijn of in het geheel niet voorkomen. Een 
eigenlijk ongewenste situatie. 

● Zoals al eerder in dit programma bij zorg aangegeven, de mogelijkheid tot 
gratis parkeren voor mantelzorgers en vrijwilligers die hun taken in het 
centrum uitvoeren. Een meldingsvorm voor mantelzorgers en vrijwilligers 
wanneer zij voor hun werkzaamheden in het parkeergebied moeten zijn. 
Parkeergeld is een belemmering voor de uitvoering van hun vrijwilligers werk. 
De overheid laat steeds meer over aan vrijwilligers, hier kan de gemeente 
laten zien dat ze het vrijwilliger- en mantelzorg werk serieus neemt. 

● Om de parkeerdruk in omliggende wijken van het centrum van Emmen te 
ontlasten is 50PLUS Emmen een voorstander van het invoeren van een 
speciale parkeerkaart voor werknemers die in het centrum werkzaam zijn. Het 
creëren van een mogelijkheid om met een parkeerpas van 20euro per maand 
de druk van het parkeren net buiten het centrum te verminderen, onder 
andere in de wijk Emmermeer. Daarnaast helpt een dergelijke 
parkeermogelijkheid het Midden- en Klein Bedrijf in het centrum van Emmen. 

● 50PLUS Emmen vindt dat het strooibeleid van de gemeente Emmen 
geëvalueerd moet worden. Steeds meer ouderen gaan wonen op plekken die 
buiten het strooigebied vallen, alleen op hoofdroutes wordt nu gestrooid. Het 
lijkt 50PLUS Emmen zinnig om de strooiroutes aan te passen aan de 
veranderende werkelijke woonsituatie.  
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8. MILIEU, DUURZAAMHEID EN ENERGIE  
 

Milieu en duurzaamheid  
 

● Door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen 
waakt 50PLUS Emmen over de leefbaarheid voor volgende generaties.  

● 50PLUS Emmen pleit voor een actief gemeentelijk inkoopbeleid waarbij 
duurzaamheid, CO2-uitstoot reductie, en milieuvriendelijkheid voorop staat.  

● Naast gevaar van CO2-uitstoot is uit recent onderzoek gebleken dat fijnstof 
dodelijker is dan ooit werd gedacht, hoe meer er van het fijnste fijnstof 
(PM2,5) in de lucht hangt, hoe meer 65-plussers eraan overlijden. En er blijkt 
geen veilige PM2,5 concentratie te bestaan waar beneden geen extra sterfte 
is. PM2,5-fijnstof is dan ook ver beneden de geldende toegelaten waarden 
nog ongezond. 

● 50PLUS Emmen vindt dat er meer aandacht vanuit de gemeente behoort te 
zijn voor de aanwezigheid en de bestrijding van fijnstof in onze gemeente. 
Inwoners van Emmen hebben onvervreemdbaar recht op schone lucht.  

● De overlast voor burgers en bedrijven moet zoveel mogelijk worden beperkt 
door strengere toepassing en handhaving van regels die toezien op geluid- 
en geurbelasting.  

● 50PLUS Emmen vindt dat de gemeente strikter en terughoudender moet zijn 
met het afgeven van vergunningen voor het opslaan van mest, zowel vaste 
mest als drijfmest. Naar de publicaties over een “Mest Maffia” in het zuiden 
van het land mag de gemeente wel strikter optreden en terughoudender zijn 
met vergunningverlening.  

 
Energie  

 
● 50PLUS Emmen wil zoveel mogelijk duurzame energie tegen een zo laag 

mogelijk tarief. Daarnaast is 50PLUS Emmen van mening dat de gemeente 
een grote rol kan spelen in duurzaamheidsbeleid door dit te stimuleren en te 
faciliteren. En bovendien een rol zou kunnen spelen bij het inkopen van 
energie voor alle huishoudens in de gemeente Emmen. Collectieve inkoop 
betekent groot verbruik en dat is waarschijnlijk mogelijk tegen hetzelfde tarief 
als de industrie. 

● Besparende maatregelen moeten gestimuleerd worden en waar nodig ook 
gefaciliteerd door de gemeente. Een zeer goed voorbeeld hiervoor is de 
zogenoemde ”Zonnelening”.  

● Naast de zogenaamde Zonnelening zou de gemeente ook kunnen faciliteren 
met leningen om huizen duurzamer te maken, te denken valt aan 
isolatiemaatregelen, warmtepompen en verbeterd dubbel glas. 

  

Verkiezingsprogramma 2018 50PLUS Partij Emmen Pagina 13 van 20 
 



VERKIEZINGSPROGRAMMA 
“Gemeente  Emmen  -  Stad van dorpen.”. 

 
● 50PLUS Emmen staat op het standpunt dat de gemeente (nog meer) gebruik 

maakt van groene stroom opgewekt door alternatieve productie.  
● 50PLUS Emmen is geen voorstander van windmolens, maar van de aanleg 

van zonneakkers en het gebruik van de mogelijkheden die gebouwen op 
industrieterreinen kunnen bieden om zonnecollectoren te plaatsen.  

  
9. NATUUR, CULTUUR EN TOERISME  

  
● Emmen is een prachtige groene en natuurrijke gemeente. In de gemeente 

Emmen wonen meer dan 100.000 mensen, deze inwoners wonen in de 
prachtige dorpen en wijken. De gemeente Emmen beschikt over voldoende 
ruimte, zowel op agrarisch als op het gebeid van natuurschoon. De landelijke 
uitstraling en de aanwezige rust maken dat de gemeente Emmen een Groene 
Gemeente mag worden genoemd.  

● Emmen kent uit stedenbouwkundig opzicht een aantal zeer bijzondere 
opgezette woonwijken. De structuur en inrichting daarvan dient 
behouden te blijven en misschien wel elk in zijn geheel aangemerkt te 
worden als gemeentelijk monument.  

● Er is bijzonder natuurschoon, er zijn bossen, heidevelden, verstilde vennetjes 
en ongerepte natuurgebieden. Emmen is met recht een groene gemeente! 
Veel toeristen genieten van de uitgestrekte natuur die voert naar de dorpen 
van de gemeente Emmen. 

● 50PLUS Emmen vindt het nieuwe Willem-Alexanderkanaal (de Veenvaart) 
een grote publiekstrekker voor de gemeente en de regio en zou door de 
gemeente landelijk beter gepromoot dienen te worden.  

● 50PLUS Emmen is een voorstander van de herontwikkeling van de haven 
Veenoord.  

● Het Veenpark in Barger-Compascuum, de Brands collectie in Nieuw 
Dordrecht, het Smalspoor Museum in Erica, het Van Gogh Museum in 
Veenoord, Wildlands in Emmen en het Bargerveen in Zwartemeer zijn 
publiekstrekkers en zijn vanuit toeristisch oogpunt belangrijk voor de 
gemeente Emmen. 

● 50PLUS Emmen vindt het van belang dat alle leerlingen van scholen in de 
gemeente Emmen in contact worden gebracht met de cultuur van Emmen. Het 
nieuwe Atlas theater en eventueel de inrichting van het oude dierenpark 
(Rensenpark) kunnen voor die jongeren als verbindingsplekken een grote rol 
spelen in de koppeling van natuur en cultuur in de gemeente Emmen. 

● Door scholen gemaakte projecten kunnen in het Atlas theater met elkaar 
uitgewisseld worden. Ook (buitenlandse) toeristen en ondernemers kunnen 
Emmen zo goed en beter leren kennen.  

● 50PLUS Emmen wil een lokale cultuurkaart ondersteunen en ziet graag een 
dergelijke voorziening voor ouderen én jongeren met een kleine beurs. Het 
lastminute kaartje is een goede mogelijkheid.  

● 50PLUS Emmen vindt zowel actieve als passieve deelname aan diverse 
cultuuractiviteiten goed zijn voor de ontwikkeling van zowel jonge mensen als 
ook ouderen. De gemeente stimuleert en faciliteert waar mogelijk 
cultuuractiviteiten voor jongeren en voor mensen die aan hun tweede jeugd 
beginnen.  

Verkiezingsprogramma 2018 50PLUS Partij Emmen Pagina 14 van 20 
 



VERKIEZINGSPROGRAMMA 
“Gemeente  Emmen  -  Stad van dorpen.”. 

 
 

● 50PLUS Emmen vindt het belangrijk om verworvenheden uit het verleden, die 
iets zeggen over hoe onze gemeente (én ons land) in het verleden 
functioneerde en hoe de bevolking destijds leefde, te bewaren. Het 
gemeentelijk erfgoed maakt ons bewust van onze geschiedenis, het laat zien 
waar wij vandaan komen. 50PLUS Emmen is van mening dat de cultuur 
(geschiedenis) van de gemeente Emmen veel meer naar buiten gebracht 
moet worden. Bekende inwoners van de gemeente Emmen zouden hier een 
bijdrage aan kunnen geven. 50PLUS Emmen wil hier in de komende 
zittingsperiode met hen en inwoners over in gesprek.  

● De gemeente moet waar het kan culturele innovatie stimuleren.  
● 50PLUS Emmen wil dat de gemeente zich meer verder toelegt op het 

profileren als vakantie - en/of dag bestemming.  
● Het openbaar vervoer moet klantvriendelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn 

voor toeristen.  
 

10. SAMENLEVING EN SAMENWERKING  
 

Samenleving 
 
● 50PLUS Emmen wil geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen, omdat 

dit opnieuw zal leiden tot lastenverzwaringen voor de burger en in het 
bijzonder voor ouderen en mensen met minder draagkracht. 50PLUS Emmen 
zal daarom nieuwe gemeentelijke belastingen tegengaan.  

● 50PLUS is een voorstander van meer democratische grip op de zogenaamde 
regionale overeenkomsten, de samenwerkingsverbanden die zich nu deels 
onttrekken aan democratische controle. 

● 50PLUS Emmen is voorstander van gemeentelijke, regionale en landelijke 
referenda. Ook de bevolking kan onder voorwaarden een referendum 
voorstellen. Meer directe democratie dus, ook lokaal! 50PLUS Emmen laat 
zich graag inspireren door het beleid in Zwitserland.  

● 50PLUS blijft dus een voorstander van referenda, zeker op lokaal niveau om 
de burger direct te betrekken bij de lokale politiek. 

● 50PLUS Emmen is voorstander van een gekozen burgemeester en is van 
mening dat de inwoners van een gemeente inspraak, via een gemeentelijk 
referendum, moeten hebben bij de voordracht van een burgemeester.  

● Om de gemeenteraadsverkiezingen over de lokale politiek te laten gaan en 
niet over de landelijke politiek, horen deze verkiezingen niet meer in alle 
gemeenten op dezelfde dag gehouden te worden, maar op verschillende 
momenten. De gemeente draagt deze wens actief uit.  

● 50PLUS Emmen vindt dat gemeentelijke tarieven van bepaalde diensten, 
zoals leges tegen vergelijkbare, eventueel lagere, gelijke tarieven van 
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omliggende gemeenten dienen te worden aangeboden. Dit om de verschillen 
in tarieven met omliggende gemeenten te vermijden.  

● 50PLUS Emmen is geen voorstander van de bouw van een nieuwe raadszaal 
of verbouw van de huidige trouwlocatie. Het geld dat hiermee gemoeid is zou 
beter ten goede komen aan de herinrichting van Emmen. De gemeente 
Emmen heeft te maken met krimp en leegstand in het centrum. De huidige 
raadszaal zou aangepast kunnen worden. 

● Krimp is een verschijnsel waar we in dit deel van het land mee te maken 
hebben. Er dient een beter beleid gevoerd te worden hoe er met de krimp in 
de gemeente Emmen kan worden omgegaan.  

● 50PLUS Emmen is geen voorstander van het vestigen van zogenaamde 
“Nachthoreca” aan het Raadhuisplein. Vestiging van nachthoreca brengt 
onverbrekelijk een vorm van verpaupering en verrommeling van dit mooie 
stuk, nieuw gecreëerd centrum, met zich mee en veroorzaakt bovendien 
overlast voor omwonenden. 

Samenwerking 
 

● De saamhorigheid in de samenleving moet terugkomen. Essentieel hierbij is 
het woord “SAMEN”. Dit betekent dat we in Emmen meer en meer moeten 
doen om die saamhorigheid weer terug te krijgen en te behouden. Dat vraagt 
coöperatief gedrag van zowel de gemeentelijke overheid en ook van de 
burgers en inwoners van de dorpen en de wijken.  

● De gemeente is van de burger, de burger is er niet voor de gemeente, dit 
betekent een verandering van cultuur in de gemeentelijke organisatie. De 
dienstbaarheid van de gemeentelijke organisatie dient weer voorop te staan.  

● 50PLUS Emmen vindt dat bushaltes en postbussen in de omgeving van 
plekken waar veel ouderen of mensen die slecht ter been zijn komen en 
wonen gehandhaafd moeten blijven. Deze inwoners moeten geen kilometers 
hoeven te lopen om een bushalte of brievenbus te vinden. 

● Steden en dorpen, stad en platteland hebben elkaar nodig. 50PLUS Emmen 
wil zich inzetten voor samenwerking, maar is geen voorstander van grote 
stads- en metropoolregio’s. 

● 50PLUS Emmen is een voorstander van het betrekken van inwoners bij de 
dagelijkse praktijk van besluitvorming in deze gemeente. Het is in de ogen 
van 50PLUS Emmen noodzakelijk om in samenspraak met burgers tot 
besluiten te komen.  

● 50PLUS Emmen is voorstander van het terugdraaien van regelgeving die het 
burgers alleen maar lastiger maakt en/of ongevraagde administratieve 
rompslomp met zich mee brengt. Overheden beschouwen burgers 
tegenwoordig al te wantrouwend en proberen de burger met een teveel aan 
regelgeving te controleren. 

● 50PLUS Emmen vraagt meer aandacht voor het VN-verdrag Handicap. 
Mensen met een beperking worden ook in onze gemeente nog steeds 
achtergesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan toegankelijkheid en aangepast 
werk of werkplek. 
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● 50PLUS Emmen veel gelegen aan het terugbrengen van het 

saamhorigheidsgevoel in onze samenleving. De gemeente kan daarin een 
grote bijdrage leveren door die saamhorigheid te faciliteren met de inrichting 
van dorpskernen. Bovendien in elke wijk, dorp of woonstreek dorps – en/of 
gemeenschapshuizen te vestigen, een sporthal, trapveldjes en 
speelgelegenheid te ontwikkelen, in te richten en samen met inwoners te 
zorgen voor beheer, onderhoud en in stand houding.  

● 50PLUS Emmen is een voorstander van het waar mogelijk, samen met de 
bewoners inrichten, onderhouden en uitbreiden van openbaar groen. 

 

Gemeentelijke financiën.  

 
● 50PLUS Emmen wil het gemeentelijke huishoudboekje op orde hebben én 

houden. We willen volgende generaties niet opzadelen met de lasten van een 
(toenemende) schuld door allerlei projecten te financieren waarvan de 
levensvatbaarheid niet duidelijk is.  

● 50PLUS vindt de financiële positie van de gemeente niet rooskleurig. Er zijn 
veel financiële middelen uitgeleend, toegezegd of als borgstelling 
onderschreven. Die middelen hadden ook de burger rechtstreeks ten goede 
kunnen komen, nu drukken ze op de begroting en is in enkele gevallen de 
vraag: “komt het uitgeleende geld nog terug of worden de uitstaande 
schulden afgeschreven?” 

● 50PLUS Emmen vindt het zorgelijk dat de schuldpositie van de gemeente jaar 
op jaar groeit en de begroting jaar op jaar zogenaamd positief wordt 
afgesloten, door het opleuken met een greep uit de reserves en dat op een 
wijze waarvan de einduitkomst eigenlijk negatief is, maar op deze manier toch 
als positief kan worden gepresenteerd. 

● Nieuw af te sluiten leningen voor allerhande nieuwe projecten dienen vooraf 
de goedkeuring te hebben van zowel een onafhankelijk instituut als de brede 
instemming van de gemeenteraad.  

 
Immigratie en integratie  
 
● 50PLUS Emmen is voorstander van een controleerbaar, streng, rechtvaardig 

en humaan vreemdelingenbeleid, ook lokaal.  
● 50PLUS Emmen vindt dat economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde 

asielzoekers in principe geen recht hebben op gemeentelijke voorzieningen, 
maar sluit zich aan bij de zogenaamde “Bed, Bad en Brood gedachte” die 
door veel gemeenten wordt gehanteerd.  

● 50PLUS Emmen vindt dat de gemeente, daar waar nodig en/of mogelijk in 
overleg met omwonenden, opvangmogelijkheden biedt aan statushouders 
(vluchtelingen die in het bezit zin van een verblijfsvergunning) en in 
voorkomende schrijnende gevallen.  

● De gemeente heeft een actieve rol in de integratie van nieuwkomers door te 
zorgen voor begeleiding op maat en taalonderwijs om deze mensen zo snel 
mogelijk deel te laten uitmaken van onze samenleving. 
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Boeren, tuinbouwers  
 
● 50PLUS Emmen is voorstander van gerichte stimuleringsmaatregelen die de 

ontwikkeling van het platteland in economisch opzicht versterken. Emmen is 
een agrarische gemeente met een kleine 20 duizend hectare landbouwareaal. 

● 50PLUS Emmen is voorstander van de ontwikkeling van een duurzame en 
zeker houdbare agrarische sector in onze gemeente en voor versterking van 
de positie van de agrarische sector in de gemeente. 
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● 50PLUS Emmen is voorstander van maatregelen op het gebied van 

voedselveiligheid en in het tegengaan van verspilling. 50PLUS Emmen vindt 
dit een gemeentelijk aandachtspunt. 

● Gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de veehouderij 
moeten sterk worden verminderd. Waar mogelijk gaat de gemeente deze 
vermindering stimuleren.  

● Beperking van grootschalige intensieve veehouderij, 50PLUS Emmen is geen 
voorstander van het bouwen van megastallen in het buitengebied. 

● Bovendien is 50PLUS Emmen een voorstander van een terughoudend beleid 
ten aanzien van mestopslag in de gemeente. De opslag mag in principe 
alleen voor eigen gebruik worden opgeslagen. Geen opslag van vaste of 
drijfmest voor commerciële doeleinden waarbij de mestoverschotten vanuit de 
rest van Nederland in onze gemeente worden gedumpt. 

● 50PLUS Emmen is voorstander van het vernieuwen en herinrichten van het 
glastuinbouw areaal in de gemeente Emmen. Het glastuinbouw gebied is een 
kleine 400 hectare groot en wordt voor ongeveer een twee derde benut. 
Versteviging van deze agrarische poot zou een speerpunt van gemeentelijk 
beleid kunnen zijn. 

  
Privatiseringen  
 
● 50PLUS Emmen is geen voorstander van een privatisering, zeker niet waar 

dat niet in het belang is voor de samenleving. De privatiseringsgolf die over 
Nederland is gerold is praktisch gesproken niet uitgepakt in het voordeel van 
de burger. Het zou alles efficiënter, gemakkelijker en goedkoper maken. Het 
tegendeel is echter gebleken. 

● 50PLUS Emmen vindt dat daar waar privatisering werkelijk voordelen kan 
opleveren er voorzichtig mee moet worden omgegaan. Voordat een 
privatisering wordt ingezet, moet er eerst gekeken worden wat de werkelijke 
effecten (voordelen) ervan zijn.  

● 50PLUS Emmen is een voorstander van, waar dit mogelijk is, het 
terugdringen van door de gemeente ingezette geprivatiseerde doelen. In 
sommige gevallen is gebleken dat de doelstellingen niet werden behaald, 
efficiëntie werd niet verkregen door verdergaande regelingen en werd 
daardoor duurder dan ooit begroot. Zie Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
(RUD) en Veiligheidsregio Drenthe (VRD). 

● 50PLUS Emmen streeft naar het handhaven of het verwerven van (het liefst 
een meerderheidsbelang door de gemeente in essentiële activiteiten), 
openbaar vervoer, communicatie, energie, water en gezondheidszorg. Dit 
eventueel in samenwerking met andere gemeenten in de regio. 
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VERKIEZINGSPROGRAMMA 
“Gemeente  Emmen  -  Stad van dorpen.”. 

 
 

 
 
Waarom u op 21 maart 2018 op 50PLUS Emmen moet gaan stemmen:  
 
Alle burgers tellen mee: van jong tot oud, met elkaar voor elkaar!  
We mogen best trots zijn op Emmen, omdat de gemeente Emmen:  
 

● Een mooie groene gemeente is,  
● Een gemeente is waar het prettig wonen is, 
● Een gemeente waar het prettig verblijven is, 
● Ondernemend en innovatief is, 
● Zorgt dat er een goede verbinding is tussen de generaties, 
● Veiligheid hoog op de agenda heeft staan,  
● Cultuur en tradities koestert, 
● Oog heeft voor de natuur en het milieu,  
● Probeert de menselijke maat te hanteren, 
● Inwoners een redelijk hoog geluksgevoel geeft.  

 
Het is plezierig om in de gemeente Emmen, te wonen, naar school te gaan, te werken 
en van je oude dag te kunnen genieten! 50PLUS Emmen is van mening dat dit zeker zo 
moet blijven en dat we dit samen in de toekomst zelfs nog kunnen verbeteren.  
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