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BESTE INWONERS VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 
 

Hardenberg is een van de eerste Nederlandse gemeenten waar 50PLUS meedoet met de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. 
 
50PLUS Hardenberg gaat met een totaalprogramma de gemeenteraadsverkiezingen in. Hierbij 
hebben we gekozen voor het thema de drie W’s; Wonen, Werken en Welzijn. Voor de 
overzichtelijkheid presenteren wij ons programma echter in voor de lezer duidelijk 
afgebakende hoofdstukken.  
 
Echter de 3 W’s zijn voor 50PLUS Hardenberg de belangrijkste leidraad. U moet dan 
bijvoorbeeld denken aan: 

1. Wonen; het (ver)bouwen van voldoende (duurzame) levensloopbestendige woningen. 
Deze dienen uiteraard wel betaalbaar te zijn en hebben een tweeledig doel; het langer 
thuis wonen van ouderen mogelijk te maken en zorg te dragen dat ook jongeren meer 
mogelijkheden krijgen op de woningmarkt. 

2. Werken; de economie in Nederland trekt aan. Toch blijft het aantal langdurig 
werkelozen van 45 jaar en ouder onevenredig hoog. Door via de gemeente en het 
UWV deze personen beter in beeld te krijgen wil 50PLUS zorg dragen dat door een 
goede gerichte begeleiding meer personen terugkeren in het arbeidsproces. 

3. Welzijn; veel inwoners van de gemeente Hardenberg, oud en jong, zijn afhankelijk 
van een WMO uitkering. Van het Rijk krijgen gemeentes financiële middelen om deze 
wettelijke taak uit te kunnen voeren. Gemeente Hardenberg houdt hier ieder jaar geld 
aan over. En daar dit geen geoormerkt geld is verdwijnt het overschot in de “pot” 
algemene middelen. 0PLUS Hardenberg is van mening dat dit geld toekomt aan 
diegenen waar het voor bedoeld is en niet voor het bekostigen van bijv. niewe 
parkeermeters. Wij zijn dan ook voor oormerken van deze gelden.  

 
Voor ons tellen alle inwoners mee in onze gemeente: 
   JONG EN OUD! 
Dus ook jongerenthema’s spelen een rol: Jongerenhuisvesting en goede scholings-
mogelijkheden binnen de gemeente Hardenberg. 
 
We willen trots kunnen zijn op onze gemeente. Daarvoor willen we een gemeente die: 

• vernieuwend en ondernemend is 
•  die zorgt 
•  die generaties verbindt 
• waar inwoners zich veilig voelen 
• waar we onze tradities en cultuur koesteren 
• waar inwoners en niet de managers het voor het zeggen hebben en  
• waar de menselijke maat weer moet gaan gelden. 

 
In een gemeente waar het een voorrecht is om oud te worden, waar iedereen zich thuis voelt,  
in zo’n gemeente wil 50PLUS Hardenberg deel uit maken van de gemeenteraad. 
 
50PLUS Hardenberg is er niet alleen is voor de kiezer vanaf 50 jaar , maar ook voor de 
jongeren. 
   WANT IEDEREEN WIL TOCH 50PLUS WORDEN 
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HOOFDSTUKINDELING: 
 
 
 

1.  ECONOMIE 
1.1  Ondernemerschap 
1.2  Werk en inkomen 
1.3  Onderwijs / Internet 
1.4  Duurzaamheid 
1.5  Toerisme 
1.6  Permanente bewoning van recreatiewoningen 
1.7    Agrarische sector 

   
 
 
2.  SAMENLEVING 
2.1  Zorg / WMO 
2.2  Jeugd 
2.3  Senioren 
2.3.1 Armoedebestrijding / uitkeringen / schulden 
2.3.2  Eigenrol Gemeente 
2.3.3  Inclusie maatschappij  
2.4    Sport 
2.5    Cultuur 
2.6  Integratie 
2.7  De vitaliteit in de kernen 
2.8   Evenementen 
 

 
 

3.  LEEFOMGEVING 
3.1     Verkeer en Vervoer 
3.2.0.  Wonen – algemeen 
3.2.1.  Wonen in het buitengebied 
3.3    Afvalstoffen – reiniging 

    3.4      Natuur en dierenwelzijn 
    3.5      Injectie afvalwater 
    3.6      Gaswinning door de N.A.M. 
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4.    LOKAALBESTUUR 
 

4.1   Veiligheid / Criminaliteit / Politie 
4.2    Leefbaarheid van de wijken 
4.3    Drugsbeleid / Alcohol 
4.4    Gemeentelijke financiën 
4.4.1   Grafrechten 
4.4.2    L.O.C. 
4.5       Bestuurlijke vernieuwing 
4.6       Streekfunctie van de gemeente Hardenberg 

 
 
 

 

5.      KANDIDATENLIJST 
 
 
 
 
 

6.       CONTACTADRESSEN 
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1. Economie 
 
1.1 Ondernemerschap 
Het midden en kleinbedrijf en het toenemende aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) 
vormen de basis van onze lokale economie en werkgelegenheid. Deze ondernemende mensen 
verdienen waar dat kan meer steun, bescherming en hulp van de gemeente Hardenberg. 
50PLUS Hardenberg wil de positie van de gemeente Hardenberg als aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor bedrijven blijvend stimuleren zodat de werkgelegenheid voor jong en 
oud toeneemt. 
Het verdient aanbeveling om de positie van ondernemers te versterken en de ondernemers zelf 
te laten beslissen over de openingstijden. 
Ook zondagsopenstelling moet hierbij tot de mogelijkheden behoren. Zeker omdat nu veelal 
het winkelend publiek op zondag naar omringende plaatsen van Hardenberg gaat. 
Hiervoor moet zo nodig de Algemene Politie Verordening (APV) aangepast worden. Ook 
moet er voor worden gezorgd dat de kleine kernen leefbaar blijven. Het behoud van de 
“buurtsuper” en de geldautomaat is daarvoor een eerste vereiste. 
Het College van de gemeente Hardenberg zal zich hiervoor dan ook breed moeten gaan 
inzetten.  
 
 
1.2 Werk en inkomen 
50PLUS Hardenberg wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. Wie in een 
uitkeringssituatie belandt,  moet zo snel mogelijk weer aan het werk. De gemeente 
Hardenberg ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. De beste sociale 
voorziening is echter een betaalde baan. 
50PLUS Hardenberg wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel 
merkbaar op vooruit gaat. Werken moet lonen. 
Mensen die echt niet kunnen werken, kunnen blijvend rekenen op de steun van 50PLUS 
Hardenberg. Zij moeten, als de beperkingen overtuigend zijn vastgesteld, worden verlost van 
onnodige regels; zoals jaarlijkse herzieningen / herkeuringen.  
50PLUS Hardenberg wil dat de gemeente gebruikmaakt van een stimuleringspakket om 
oudere werknemers, die hun baan hebben verloren, weer aan het werk te krijgen. Waarbij het 
opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) 
aandacht krijgt. 
De bedrijven en instellingen in de gemeente Hardenberg zorgen voor werkgelegenheid 
evenals de kleine ondernemers (winkeliers en ook de horecaondernemers). 
50PLUS Hardenberg wil dat het bedrijfsleven in de gemeente Hardenberg door de gemeente 
wordt ondersteund en waar mogelijk wordt gefaciliteerd. 
50PLUS Hardenberg wenst dan ook de regels voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken. 
Het inkoopbeleid van de gemeente Hardenberg moet zodanig zijn dat ook de plaatselijke 
ondernemers de kans krijgen aan de gemeente Hardenberg te leveren. 
50 plussers worden serieus genomen bij sollicitaties bij de gemeente. Ze zijn ervaren en niet 
extra duur of minder productief. 50PLUS Hardenberg wil dat de gemeente het goede 
voorbeeld geeft door 50 plussers tenminste gelijke kansen te geven als jongeren. 
Ook is het de wens van 50PLUS Hardenberg dat de gemeente waar mogelijk minder gebruik 
gaat maken van flexwerkers en payrolling. 
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1.3 Onderwijs – Internet 
Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien en een baan kunnen vinden 
die bij hen past. Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de 
(lokale) economie. 
50 PLUS Hardenberg zou graag zien dat, ter bestrijding van laaggeletterdheid, gemeentelijke 
ouderencoaches o.a. ouderen en iedereen die dat wenst met internet, administratie en 
alfabetiseringsprogramma’s ondersteunen. 
Laaggeletterden komen vaak moeilijker dan niet laaggeletterden uit de bijstand, maken meer 
gebruik van de zorg en vinden het lastig te communiceren met de gemeente. 
50PLUS Hardenberg wil dat laaggeletterdheid adequaat wordt aangepakt omdat dit meerdere 
voordelen oplevert voor zowel de laaggeletterden als de gemeenschap. 
 
Voor iedereen, dus ook mensen met een uitkering, is onderwijs of bijscholing uitermate 
belangrijk. Ook de nieuwe inwoners met een verblijfsstatus die (om)geschoold kunnen en 
moeten worden, zouden door de gemeente Hardenberg daartoe in de gelegenheid moeten 
worden gesteld. De gemeente Hardenberg moet hierbij volgens 50PLUS Hardenberg een 
stimulerende en faciliterende rol innemen.  
Onderwijs voor ouderen moet meer “normaal” worden en daarom meer worden gestimuleerd.  
Het technisch onderwijs zou in ieder geval moeten worden behouden en eventueel worden 
uitgebreid. 50 PLUS Hardenberg zou graag de mogelijkheid willen onderzoeken om binnen 
de gemeente Hardenberg weer te komen tot de “oude “ Technische school (ambachtsschool). 
Hier zouden dan oudere werkloze ambachtslieden kunnen worden ingezet om het vak over te 
brengen aan jongeren (meester / gezel situatie). Op deze manier wil 50PLUS Hardenberg een 
stimulerend en motiverend economisch beleid voeren dat ook op gemeentelijk niveau banen 
schept. 
Ook moet er voldoende aandacht worden gegeven aan kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben binnen het onderwijs. Hiertoe zou de brede school moeten worden uitgebouwd.  
 
50PLUS Hardenberg denkt hierbij aan een schoolboulevard, die ruimte biedt aan: 

• Voorschoolse opvang; 
• Naschoolse opvang; 
• Basisscho(o)l(en); 
• Kinderdagbverblij(f)ven; 
• Eventueel voortgezet technisch onderwijs. 
• En zoals de Burgemeester al in zijn nieuwjaarstoespraak aangaf de mogelijkheid 

onderzoeken om een (dependance) van een universiteit naar Hardenberg te krijgen. 
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1.4 Duurzaamheid 
De gemeente zou het voorbeeld moeten geven op het gebied van duurzaamheid. 50PLUS 
Hardenberg ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen 
van blijvend rendement. Aan inwoners moet inzichtelijk worden gemaakt waar energie kan 
worden bespaard. 
50PLUS Hardenberg wil zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk 
tarief. 50PLUS Hardenberg is echter tegenstander van windmolens in woonomgevingen. Er 
zijn genoeg andere mogelijkheden voor handen. 
Energiebesparende maatregelen moeten door de gemeente worden gestimuleerd. 
50PLUS Hardenberg wil dat de gemeente Hardenberg gebruik maakt van “groene stroom”. 
De Technische Universiteit Twente doet onderzoek naar de mogelijkheden om blauwe energie 
op te wekken.  
50PLUS Hardenberg is van mening dat de gemeente Hardenberg de mogelijkheden moet 
laten onderzoeken of deze vorm van energieopwekking ook gerealiseerd kan worden in de 
Vecht. 
Naast het onderzoek naar blauwe energie wil 50PLUS Hardenberg ook de mogelijkheden 
binnen de gemeente onderzoeken voor “Zonne-energievelden”. 
Gronden in het bezit van de gemeente Hardenberg die de eerste 15 jaar niet in exploitatie 
worden genomen zouden kunnen worden voorzien van zonnepaneelvelden. 
Om de exploitatie hiervan kostendekkend te laten zijn is waarschijnlijk een periode van 15 
jaar noodzakelijk. 
  
1.5 Toerisme 
Toerisme en recreatie zijn belangrijke pijlers van de Hardenbergse lokale economie. 
De gemeente Hardenberg is omringd door een prachtige omgeving. Elk met een eigen 
karakter en dat moeten we zo houden. Daar is 50PLUS Hardenberg trots op! 
50PLUS Hardenberg wil, onder voorwaarden, permanente bewoning van vakantiewoningen 
mogelijk maken. Hiervoor is door de Provincie Overijssel al een positief advies afgegeven. 
50PLUS Hardenberg wil meer toeristen naar de gemeente Hardenberg trekken door o.a. de 
Vecht beter bevaarbaar te maken. Hierbij kan worden gedacht aan het toestaan van kleine 
gemotoriseerde, elektrische vaartuigen. Dit is ook belangrijk omdat een groter aantal 
passanten, bezoekers, aan het centrum van Hardenberg een positieve ontwikkeling aan de 
plaatselijke middenstand zal geven. Om meer toeristen naar de gemeente Hardenberg te 
trekken zal er een gezamenlijke inspanning moeten worden geleverd. De gemeente behoort tot 
een van deze partijen. 50PLUS Hardenberg wil dan ook dat de gemeente dit gezamenlijk gaat 
aanpakken met o.a. het centrummanagement.  
Uit onderzoek blijkt dat passanten gemiddeld 50 euro per persoon uitgeven in de plaats waar 
ze aanleggen. 
50PLUS Hardenberg wil dat toeristenbelasting (om te beginnen) terug vloeit naar 
voorzieningen in de sector.  
Veel toeristen die op de fiets naar Hardenberg komen en de andere kernen ook aandoen, 
maken steeds meer gebruik van elektrische fietsen. 50PLUS Hardenberg wil het de toeristen 
gemakkelijker gaan maken om op enkele plaatsen in alle kernen oplaadpunten voor 
elektrische fietsen te realiseren. 
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1.6 Permanente bewoning van recreatiewoningen 
50PLUS Hardenberg wil dat het permanent bewonen van een recreatiewoningen wordt 
toegestaan onder de voorwaarden zoals door de Provincie Overijssel zijn vastgesteld in het 
Provinciale beleidskader. 
Door aan recreatiewoningen een woonbestemming toe te kennen voor zover deze 
recreatiewoningen al vóór 2003 permanent bewoond werden en deze permanente bewoning 
sindsdien onafgebroken is voortgezet voor zover: 

• Voldaan wordt aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voor 
bestaande reguliere woningen; 

• Voldaan wordt aan relevante milieuwet- en regelgeving; 
• De recreatiewoningen staan in Stads- en dorpsgebieden voor zover het gaat om 

gebieden die zijn aangewezen als E.H.S. en Nationaal Landschap. 
(E.H.S. = Ecologische hoofdstructuur van Nederland). 
 
 
 

 
 
 
 
1.7 Agrarische sector 
50PLUS Hardenberg heeft veel waardering voor ondernemers in de land- en tuinbouwsector. 
Deze sector is een belangrijke drager van de (lokale) economie, die bovendien bepalend is in 
het Vechtdal. 50PLUS Hardenberg is voor versterking van de positie van de agrarische sector 
in de gemeente Hardenberg. 
Echter 50PLUS Hardenberg is wel van mening dat gebruik van kunstmest en gif in de 
landbouw en bij de teelt van andere gewassen alsmede het gebruik van antibiotica in de 
veehouderij sterk veranderd zou moeten worden. Hierbij moet meer gebruik worden gemaakt 
van alternatieven op dat gebied. Dit alles ten faveure van de weidevogels en de insecten 
populatie. 
50PLUS Hardenberg van mening dat eigenaren van schuren van agrarische bedrijven, die niet 
meer bedrijfsmatig worden gebruikt en maximaal 35 m2 aan asbestdaken hebben, dit asbest 
gratis zouden mogen afvoeren. 
Deze regeling in ieder geval laten doorlopen tot een periode van minimaal 5 jaar. 
Asbestdakbedekking van daken van agrarische bebouwing welke nog wel bedrijfsmatig 
worden gebruikt zouden zonder maximum gratis afgevoerd moeten kunnen worden. Hierbij 
wel met de restrictie dat dan op dat dak zonnecollectoren worden geplaatst. 
Tevens is 50PLUS Hardenberg van mening dat de gemeente een onderzoek moet laten 
uitvoeren bij alle agrarische bedrijven voor wat betreft brandveiligheid.  
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2. SAMENLEVING 
 
2.1 Zorg/Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
50PLUS Hardenberg is van mening dat, wanneer de zorg vanuit de W.M.O. duidelijk op maat 
is, de gelden die er voor de W.M.O. worden ontvangen ook daadwerkelijk aan W.M.O. 
voorzieningen worden besteed. Eventueel overgebleven gelden van de W.M.O. reserveren 
t.b.v. toekomstige W.M.O. voorzieningen.. 
 
Het vervoer vanuit de W.M.O. voor inwoners die daarvoor in aanmerking komen laat veel te 
wensen over. Er zijn veel klachten over dit vervoer. 50PLUS Hardenberg wil dan ook dat het 
college hier onderzoek naar doet en de knelpunten in dit vervoer gaat oplossen. 
 
50PLUS Hardenberg zou graag zien dat de ziektekostenpolis die kan worden afgesloten via 
de gemeente voor inwoners met een laag besteedbaar inkomen beter onder de aandacht wordt 
gebracht. 
 
Daar er veel voorzieningen zijn die niet bij alle inwoners bekend blijken te zijn, lijkt het 
50PLUS Hardenberg een goede zaak om een informatiekaart te laten ontwikkelingen waar 
deze gemeentelijke voorzieningen op vermeld staan. Inclusief alle belangrijke 
telefoonnummers binnen de gemeente Hardenberg. 50PLUS Hardenberg denkt hierbij aan een 
formaat zoals vroeger de telefoonkaart huis aan huis werd verspreidt. Dit is mede ingegeven  
door het laten vervallen van de gemeentegids. 
 
 
Mantelzorg 
De gemeente Hardenberg moet streven naar een goede kwalitatieve mantelzorgondersteuning 
en dagbesteding. Het is prachtig dat de gemeente Hardenberg een mantelzorgcompliment 
geeft in de vorm van o.a. een ontspanningsmoment voor mantelzorgers. Echter het blijkt dat 
lang niet alle betrokkenen op een avondje “uit” zitten te wachten. 50PLUS Hardenberg is van 
mening dat de ontvangers van dit compliment zelf de keuze moeten kunnen maken hoe dit 
wordt ingevuld. Mogelijk zijn er ook mantelzorgers die dit graag als een geldelijke bijdrage 
zien, om daarmee extra kosten te kunnen dekken. Naar de mening van 50PLUS Hardenberg 
zal de gemeente Hardenberg ook moeten onderzoeken hoe hoog de kosten zijn die een 
mantelzorger verplicht moet maken om zijn of haar taak als ondersteuner goed te kunnen 
uitvoeren. Mantelzorg mag naar de mening van 50PLUS Hardenberg de verzorgende niet 
onevenredig veel geld kosten. 
 
 
 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning, maar dit werk mag 
niet leiden tot verdringing van arbeidsplaatsen. Vrijwilligersvergoedingen mogen bij 
uitkeringsgerechtigden nooit leiden tot een korting van hun uitkering.  
50PLUS Hardenberg is tegen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk. 
Vrijwilligerswerk bij door de gemeente gesubsidieerde verenigingen en organisaties zou 
volgens 50PLUS Hardenberg als tegenprestatie onder langdurige bijstandsgerechtigden 
kunnen worden gestimuleerd. 
 
 



	   	  

Verkiezingsprogramma	  50PlUS	  Hardenberg	  	   	   	  Pagina	  10	  

 
 
 
 
2.2 Jeugd 
De jeugd heeft de toekomst. Dat vindt 50PLUS Hardenberg ook. Ieder kind heeft recht 
ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor 
ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar 
in eerste plaats voor verantwoordelijk. Als ouders het belang van het kind schaden moet de 
overheid ingrijpen. De gemeente is dan aan zet. Gemeenten hebben namelijk de regie over de 
Jeugdzorg. Het Verdrag betreffende de Rechten van het Kind is de basis voor een preventief 
integraal jeugdbeleid. 50PLUS Hardenberg wil, indien nodig, één coördinerend hulpverlener 
per hulpbehoevend gezin. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, 
prestaties en te behalen resultaten. 
Veiligheid en kwaliteit staan hierbij centraal. Daarbij hoort ook voorlichting over de Wet 
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meeste jongeren in de gemeente 
Hardenberg hebben geen extra aandacht nodig. Echter er is ook een groep jongeren binnen de 
gemeente die wel extra aandacht behoeft. 50PLUS Hardenberg wil dan ook een actief 
Jeugdbeleid waarbij in ieder geval intensief wordt samengewerkt met het onderwijs. Ook het 
huidige alcoholbeleid voor de jeugd wil 50PLUS Hardenberg handhaven en waar mogelijk 
verder uitbouwen. 
 
 
 
 
2.3 Senioren 
Werkeloosheid 45plussers omlaag 
50 PLUS Hardenberg is van mening dat werk voor 45 plussers urgenter is geworden sinds het 
verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. De groep 45 plussers die langdurig werkeloos 
is, blijft echter onevenredig hoog. 
 
50PLUS Hardenberg wil een goede ouderenzorg. De ouderenzorg dient van goede kwaliteit, 
passend, betaalbaar, beschikbaar voor iedereen en maatwerk te zijn. Maar dat betekent ook 
preventie, integrale aanpak en persoonlijk aandacht. 
50PLUS Hardenberg wil een goed samenspel van hulpverleners. De oudere moet er niet 
alleen voor staan. Dit vergt een goed samenspel tussen, zorgprofessionals, vrijwilligers, het 
eigen sociale netwerk en mantelzorgers. 50PLUS Hardenberg is wel van mening dat de 
oudere zo lang mogelijk zelf de regie moet kunnen behouden. 
50PLUS Hardenberg wil dat er aandacht komt voor zingeving bij ouderen. Dat hoort bij de 
kwaliteit van leven en het voorkomt eenzaamheid. Dit impliceert omzien naar elkaar en het 
kunnen delen van lief en leed. 50PLUS Hardenberg is van mening dat ouderen aangesproken 
kunnen worden op hun kracht, bijvoorbeeld via het “Samen Doen team” van de gemeente 
Hardenberg. Veel ouderen zijn of willen zich nuttig maken voor anderen, bijvoorbeeld als 
vrijwilliger. 
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2.3.1. Armoedebestrijding / uitkeringen/ schulden 
Armoede moet bestreden worden. Veel onrust en conflicten worden gevoed door te grote 
inkomensverschillen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. 
50PLUS Hardenberg wil dat de gemeente armoede bestrijdt door minimumvoorzieningen aan 
te bieden. De gemeente heeft veel mogelijkheden om een adequaat armoedebeleid te voeren. 
De mogelijkheden onderzoeken van een basisinkomen in de komende raadsperiode zal 
50PLUS Hardenberg dan ook van harte ondersteunen. 
Eén van de oorzaken van de financiële problemen bij senioren kunnen te hoge zorgkosten 
zijn. 
50PLUS Hardenberg is voorstander van een armoederegiseur die kan zorgen voor lokale 
afstemming, een beter gebruik van regelingen, preventie, vroeg signalering en het monitoren 
van de effectiviteit van lokale maatregelen. 
 
50PLUS Hardenberg stelt een aanpak met drie sporen voor: 

• Werk en inkomen 
• Inkomensondersteuning 
• Schulden 

 
De gemeente moet aandacht besteden aan de verhoudingen besteedbaar inkomen en lasten. 
Gemeentelijke voorzieningen zijn vaak inkomensafhankelijk: zodra er iets meer wordt 
verdiend, vervallen de toeslagen en voorzieningen. Hier ontstaat de “armoedeval”. 
De gemeente weet precies wie een bijstandsuitkering heeft, maar vaak minder goed wie van 
het UWV een WW-uitkering of WIA-uitkering krijgt en nog minder welke inwoners te 
weinig inkomen uit werk halen. 
Die groepen moeten beter in beeld gebracht worden. Dit zal dan ook een van de taken van de 
armoederegiseur moeten worden. 
 
Tegenprestatie van bijstandsgerechtigden mag niet leiden tot het verdringen van reguliere 
banen bij de gemeente of bedrijven. 
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 bestreden te worden. Onterechte uitkeringen dienen te worden 
teruggevorderd. 
Een speciale groep zijn de kinderen die te maken hebben met armoede. In een Nederlandse 
schoolklas zitten gemiddeld twee kinderen die in die categorie vallen. 50PLUS Hardenberg 
vraagt hiervoor speciale aandacht. 
 
Bij kinderarmoede loeren risico’s als: 

• Sociale uitsluiting; 
• Niet mee kunnen op schoolreisje (die dag dan maar ziekmelden); 
• Gezondheidseffecten; 
• Kortere levensverwachting; 
• Meer kans op kindermishandeling; 
• Jeugdcriminaliteit; 
• Lagere schoolprestaties.  
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Ook is er meer kans op armoede en sociale uitsluitsluiting op volwassen leeftijd. Arme 
kinderen moeten kunnen rekenen op een basispakket via de gemeente. De gemeente moet 
meer moeite gaan doen om ouders die een minimaal inkomen hebben te wijzen op de 
mogelijkheden om voor diverse gemeentelijke bijdragen in aanmerking te kunnen komen. 
Bijvoorbeeld o.a. vanuit het Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds. Dit omdat ouders vaak 
niet weten dat dergelijke regelingen bestaan. 
 
 
 
2.3.2 Eigen rol gemeente 
Laaggeletterdheid 
Laaggeletterden komen vaak moeilijker dan niet laaggeletterden, uit de bijstand, maken meer 
gebruik van de zorg en vinden het lastig te communiceren met de gemeente. 50PLUS 
Hardenberg wil dat laaggeletterdheid wordt aangepakt omdat dit de volgende voordelen 
oplevert: 

• Zij zich volwaardig lid van de samenleving voelen en actief meedoen; 
• Zij minder Gezondheidsproblemen hebben of krijgen; 
• Zij meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt; 
• Zij minder kans lopen op schulden. 

Doordat de dienstverlening van de gemeente Hardenberg steeds vaker digitaal is, is dit voor 
veel inwoners prettig, maar er is ook een grote groep die niet digivaardig is. De gemeente 
Hardenberg dient voor alle inwoners toegankelijk te zijn. 
 
De gemeente Hardenberg moet daarom met iedereen begrijpelijk communiceren. 
Verder stimuleert de gemeente Hardenberg werkgevers om laaggeletterdheid aan te pakken. 
De aanpak van deze problematiek vraagt brede maatschappelijke inzet. Bij alle gemeentelijke 
subsidieverordeningen en opdrachtverleningen wordt als voorwaarde opgenomen dat 
organisaties zich inzetten tegen laaggeletterdheid binnen hun organisatie en- of in de 
gemeente. 
 
50PLUS Hardenberg wil dan ook graag dat het Taalpunt, dat taalprojecten voor 
laaggeletterden organiseert, in opdracht van de gemeente, deze blijvend ondersteund. Ook de 
bibliotheek die cursussen organiseert om inwoners verder te helpen hun (digitale) 
basisvaardigheden te verbeteren, zodat ze mee kunnen komen in deze (digitale) samenleving 
moet die steun krijgen die zij nodig achten om dit te kunnen blijven uitvoeren. 
 
Meedoen in de Maatschappij 
Alle inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen, of een aanvraag doen voor 
schuldhulpverlening, of ondersteuning vragen via het Samen Doen team, worden gescreend 
op laaggeletterdheid en digivaardigheden. Indien nodig krijgen zij hulp met scholing. 
 
Een goede taalbeheersing is essentieel voor een open en intensieve maatschappij. Taal is het 
cement van de samenleving en het fundament van de Nederlandse identiteit. Dit is van 
toepassing voor zowel inwoners van Nederlandse afkomst als voor inwoners met een 
migrantenachtergrond. 
 
 
 
 
 
 
2.3.3 Inclusieve maatschappij  
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(een samenleving die openstaat voor iedereen) 
Een inclusieve maatschappij is een maatschappij waarin iedereen kan deelnemen. Dus ook 
inwoners met een beperking. Het is daarom ook een taak van de gemeente Hardenberg om te 
stimuleren (waar dat nog niet van toepassing is) dat winkels, horecagelegenheden e.d. goed 
toe- en doorgankelijk zijn. 
 
Ook de toegankelijkheid bij evenementen e.d. alsmede toiletvoorzieningen voor de doelgroep 
zal een onderdeel van de vergunning moeten worden naar het oordeel van 50PLUS 
Hardenberg Iedereen moet kunnen meedoen want iedereen hoort erbij. 
In de loop van de raadsperiode 2018 – 2022 al er ook verdere uitvoering moeten worden 
gegeven aan het “Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap”. 
 
 
2.4 Sport 
De gemeente Hardenberg zal zich moeten beraden in hoeverre zij in staat is om 
sportverenigingen financieel te ondersteunen. 
Het sluitend maken van de gemeentelijke begroting wordt steeds moeilijker. En blijvende 
verhoging van belastingen o.a. de Onroerend Zaak Belasting is voor 50PLUS Hardenberg 
geen optie. 50PLUS Hardenberg vindt wel dat de sport een onderdeel is en moet blijven van 
de Hardenbergse gemeenschap. 50PLUS Hardenberg zal ondersteuning tot het huidige niveau 
steunen.  
Wel moet er gelet worden dat ook de sportverenigingen in de kleinere kernen kunnen 
profiteren van de inzet van gemeentelijke middelen. 
Kleine sportverenigingen in de gemeente Hardenberg hebben ook een sociale functie binnen 
de Hardenbergse gemeenschap. 
 
 
2.5 Cultuur 
50PLUS Hardenberg is voorstander van het gratis maken van het lidmaatschap van de 
bibliotheek voor jongeren tot 18 jaar. Dit zal ook provinciale aanpassingen vereisen, maar de 
gemeente moet zich daarvoor inzetten. De motivering hiervan is dat dit drempelverlagend kan 
werken. Studenten vanaf 18 jaar hebben de beschikking over minimaal een basisbeurs. De 
drempel om dan geen lid te worden van de bibliotheek wordt daarmee teniet gedaan. 
Kunst en Cultuur, moet kostendekkend zijn. 50PLUS Hardenberg is van mening dat hiervoor 
geen bijdragen vanuit de gemeentekas moeten worden gedaan. 

 
 
2.6 Integratie 
50PLUS Hardenberg staat voor een streng, rechtvaardig, maar humaan vluchtelingen beleid. 
Landelijk maar zeker ook lokaal. 
Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers hebben in principe geen recht 
op gemeentelijke voorzieningen. 
50 PLUS Hardenberg is van mening dat statushouders de Nederlandse taal dienen te 
beheersen voor dat definitieve woonruimte wordt aangeboden. 
De gemeente heeft dan ook een actieve rol in de integratie van nieuwkomers. 
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Cultuur en Nederlandse taal 
50PLUS wil een lokale cultuurkaart ondersteunen en ziet graag een dergelijke voorziening 
voor ouderen en jongeren met een kleine beurs. 
Actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten, van zowel jonge mensen als ook 
ouderen. De gemeente stimuleert cultuuractiviteiten voor alle leeftijdsgroepen. 
Het is van belang om verworvenheden uit het verleden, die iets zeggen over hoe de gemeente 
Hardenberg in het verleden functioneerde en hoe de bevolking destijds leefden te bewaren. 
Het gemeentelijk erfgoed maakt ons bewust van onze geschiedenis het laat zien waar wij 
vandaan komen. 
 
 
 
2.7 De vitaliteit van de 30 kernen 
50PLUS Hardenberg vindt dat het de inzet van de gemeente moet zijn om de kracht van de 
steden, dorpen en kernen zoveel mogelijk te versterken, zodat de vitaliteit in de plaatsen zelf 
zit. 
De gemeente stimuleert en faciliteert dat en geeft ook ruimte aan de economische 
ontwikkeling van de plaatsen, door lokale ondernemers (her)vestiging en ontwikkelingsruimte 
te bieden. 
50PLUS Hardenberg vindt dat er in elke kern ontwikkelingsruimte moet zijn voor lokale 
ondernemers. 
Verder is 50PLUS Hardenberg van mening dat vestigingsmogelijkheden voor nieuwe 
inwoners verruimd zou moeten worden. Nieuwe inwoners zorgen voor nieuwe activiteiten en 
nieuwe vitaliteit en verminderen de kwetsbaarheid van het voorzieningsniveau. 
 
 
 
2.8 Evenementen 
50PLUS Hardenberg vindt de veelheid van georganiseerde kwalitatief goede evenementen 
een belangrijk karakteristiek voor de gemeente Hardenberg en elk van zijn 30 kernen. Een 
deel ervan heeft een landelijke uitstraling, een deel ervan blijft beperkt tot een regionaal of 
lokaal bereik. De houding van de gemeente zal daarin faciliterend moeten zijn.  
 
De organisatoren van evenementen zijn primair zelf verantwoordelijk voor zaken als: 

• Veiligheid; 
• Toegankelijkheid; 
• P.R. 
• De financiële huishouding  

 
Paasvuren worden als, uiting van de plattelandscultuur, vergunning vrij toegestaan. Als aan 
basisveiligheidsafspraken is voldaan, is melding hiervan voldoende. 
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3. LEEFOMGEVING 
 
3.1 Verkeer en vervoer 
 
Openbaar vervoer 
50 PLUS Hardenberg is van mening dat de marktwerking in het openbaar vervoer zou moeten 
worden teruggedraaid. Ondanks het feit dat het openbaar vervoer onder provinciale 
verantwoording valt zal het gemeentebestuur van Hardenberg hier toch aandacht voor moeten 
vragen bij de provincie en aandringen op een betere regeling. Hierin moet de gemeente een 
actieve rol spelen. 
Er zal beter openbaar vervoer moeten komen tussen Hardenberg en de kleinere woonkernen. 
Bewoners van de kleine kernen kunnen het streekziekenhuis in Hardenberg op dit moment 
slecht of niet met het openbaar vervoer bereiken. Men is nu aangewezen op eigen vervoer of 
moet anderen bereid vinden om hen te vervoeren. Ook is het station in Hardenberg niet goed 
bereikbaar voor deze doelgroep. Mensen die niet in het bezit zijn van een rijbewijs, auto of 
ander vervoer kunnen niet of zeer moeilijk buiten hun kern terecht. Dit is, in iets mindere 
mate, ook van toepassing op de (nieuwbouw)woonwijken welke verder van het centrum 
gelegen zijn. Er van uitgaande dat de gemeente Hardenberg er bij gebaat is dat meer studenten 
in Hardenberg hun studie volgen, zal de gemeente met de provincie in overleg moeten treden 
om het vervoer van deze studenten beter te laten verlopen. Het komt nu regelmatig voor dat  
bussen overvol zijn en studenten moeten wachten op de volgende bus (wachttijd 30 minuten). 
Dit heeft geen positieve werking op het aantrekken van nieuwe studenten. 
 
 
Infrastructuur 
Voor een betere bereikbaarheid van het centrum van Hardenberg is aanpassing aan de 
verkeerscirculatie noodzakelijk inclusief een rondweg om het centrum. 
Een betere bereikbaarheid kan bijdragen aan een groter aantal bezoekers aan de binnenstad 
van Hardenberg. Met het doortrekken van de treinverbinding tussen Almelo en Hardenberg is 
een directe treinverbinding ontstaan tussen Twente en Zuid – Oost Drenthe. Hardenberg is 
hierbij een belangrijk knooppunt in het regionaal openbaar vervoer geworden. Het 
stationsgebied zou dan ook verder moeten worden ontwikkeld. Reizigers die o.a. per trein 
naar Hardenberg komen moeten de mogelijkheid krijgen om rechtstreeks naar het nieuw te 
bouwen Medisch Centrum Vechtdal te komen door een doorgaand voetpad. 
 
Parkeren 
50PLUS Hardenberg is voorstander van gratis parkeren. Dit trekt mensen van buiten eerder 
aan. Ook is bewezen dat gratis parkeren een aantrekkende werking heeft op potentiële 
klanten. Dit werkt dan ook weer positief voor de ondernemers van Hardenberg.  
Verder blijkt uit onderzoek dat parkeerkosten de belangrijkste reden is om minder het 
centrum te bezoeken. Het aantal parkeertransacties is sterk afgenomen in Hardenberg. Tussen 
2013 en 2016 met 88.000 keer. De extra kosten die gratis parkeren met zich meebrengen 
worden naar de mening van 50PLUS Hardenberg ruimschoots gecompenseerd, omdat de 
uitvoeringskosten van het betaald parkeren hoog zijn (kosten onderhoud automaten, toezicht 
en handhaving). 
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3.2.0 Wonen 
50PLUS Hardenberg wil dat de gemeente woningcorporaties actief stimuleert om voldoende, 
geschikte (energiezuinige) woningen te (ver)bouwen voor senioren en chronisch zieken. 
De gemeente dient bij woningcorporaties aan te dringen op het in standhouden en 
vermeerderen van het aantal sociale huurwoningen en waar nodig sociale woningbouw 
stimuleren. 
 
De woningbouw zal toekomstgericht moeten zijn (levensloopbestendige woningen). Ook 
moeten er voldoende betaalbare woningen zijn voor jongeren tussen 18 en 27 jaar en 
alleenstaanden. 
Een goed aanbod van woningen voor de starters op de woningmarkt en voor studenten is 
onontbeerlijk. Wanneer gemeente Hardenberg het aantal studenten binnen haar grenzen wil 
verhogen dan zal er ook voor deze doelgroep voldoende goede huisvesting moeten zijn. 
Voor de toekomst van de gemeente Hardenberg is het behouden van jongeren binnen de 
gemeente belangrijk, zeker ook gezien de toenemende krimp. 50 PLUS Hardenberg is 
voorstander van het aanbieden van zgn. startersleningen aan deze groep.  
 
 
 
Senioren huisvesting 
50 PLUS Hardenberg vraagt meer aandacht voor de steeds groter wordende groep senioren. 
De gemeente heeft hier naar onze mening onvoldoende aandacht voor.. 
 
Ook zou de gemeente Hardenberg ouderen die zelfstandig willen wonen, maar wel 
bijvoorbeeld in een beschermde omgeving,  hiervoor mogelijkheden moeten bieden. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan woningen met een gezamenlijke tuin die wordt onderhouden door 
derden. Dit zou kunnen via de groenvoorziening van de gemeente Hardenberg, Hiervoor 
zullen goede plannen moeten worden ontwikkelt in samenwerking met de toekomstige 
bewoners zelf als ook met de woningcorporaties. Dergelijke plannen moeten niet alleen in de 
kern van Hardenberg worden ontwikkelt maar ook in de overige kernen van Hardenberg. 
 
50PLUS Hardenberg staat een positieve grondhouding voor bij aanpassingen om een huis 
levensloopbestendig te maken. Ook al in een vroegtijdig stadium. Noodzakelijke 
aanpassingen, omdat de bewoners er anders niet meer zouden kunnen blijven wonen hebben 
hoogste prioriteit en dienen door de gemeente te worden gefaciliteerd.  In dit verband is 
50PLUS Hardenberg voorstander van de invoering van een zogenaamde “blijvers lening”. 
Ook moet de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties en in combinatie met de 
Saxenburgh groep ouderenzorg. de mogelijkheden onderzoeken voor het bouwen van 
“domotica woningen” en “kangaroewoningen”. 
Ook is 50PLUS Hardenberg van mening dat in geval van scheidingen of huisuitzetting de 
gemeente met de woningcorporaties in gesprek moet om bij schrijnende gevallen zorg te 
dragen voor passende woonruimte. Zeker in gevallen waarbij minderjarige kinderen 
betrokken zijn. De gemeente zou hierbij het Samen Doen team nauw kunnen betrekken.  
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Blijvers lening 
De blijvers lening is bedoeld om de huidige woning levensbestendig te maken. De blijvers 
lening wordt door de gemeente vertrekt. Door middel van een dergelijke lening kan iemand 
de woning gereedmaken voor de toekomst. De blijvers lening is vooral bedoeld voor inwoners 
die onvoldoende spaargeld hebben om de noodzakelijke aanpassingen aan de woning te 
bekostigen. 50PLUS Hardenberg wil dan ook dat de gemeente Hardenberg deze lening gaat 
invoeren. 
 
 
3.2.1 Wonen in het buitengebied 
50PLUS Hardenberg vindt dat in het buitengebied van de gemeente Hardenberg “kwaliteit 
van wonen” voorop dient te staan. Het buitengebied is één van de visitekaartjes van de 
gemeente Hardenberg. Sluiten van scholen in de buitengebieden moet waar mogelijk door de 
gemeente Hardenberg worden tegen gegaan. 
Slopen / afbreken van oude schuren mag worden gecompenseerd door herbouw van het zelfde 
volume of oppervlakte. 
Onderhoud en vervanging van singels, houtwallen en erfbeplanting moet niet worden 
gefrustreerd door beperkende regels. Het regiem ten aanzien van het verbranden van 
snoeihout zou moeten worden versoepeld. 
Ook de regelgeving ten aanzien van het kappen en herplanting van bomen wil 50PLUS 
Hardenberg versoepelen. Met uitzondering van bomen met een bijzondere landschappelijke 
waarde.  
 
 
 
3.2.3 Respijtzorg 
50PLUS Hardenberg maakt zich ernstige zorgen over de inzet van respijtzorg door de 
gemeente Hardenberg. Het blijkt dat in noodsituaties deze zorg vaak niet direct geleverd kan 
worden. 50PLUS Hardenberg wil dat dit dan ook beter moet worden georganiseerd. Wanneer 
respijtzorg a la minute nodig is moet dit zonder enige belemmering direct kunnen worden 
ingezet. 
 
 
 
3.2.4 Samen Doen teams 
50PLUS Hardenberg pleit voor en betere telefonische bereikbaarheid van de Samen Doen 
teams. In zeer veel gevallen kan er niet  direct worden doorverbonden met een van de 
medewerkers. Het komt zelfs voor dat het enkele dagen duurt voor dat een inwoner wordt 
teruggebeld.  
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3.3 Afvalstoffen - reiniging 
 
 
 
 
 
50PLUS Hardenberg  is van mening dat het aanbeveling verdient na te gaan of het gratis 
storten van “Grofvuil” door particulieren bij het afvalbrengstation ROVA Hardenberg 
(Bovenveld) mogelijk is. 
Dit met de achterliggende gedachte om mensen te stimuleren om het grofvuil hier te brengen 
i.p.v. het mogelijk storten hiervan in de natuur. 
Ook zal onderzocht moeten worden of het  mogelijk is om inwoners gratis incontinentie- of 
stomamateriaal te laten storten of te laten afvoeren. Bijvoorbeeld door deze doelgroep een 
gratis kliko aan te bieden, c.q. gratis te laten storten in een ondergrondse container. 
 
 
 
 
3.4 Natuur en dierenwelzijn 
Bestaande natuurgebieden worden beschermd dus geen grootschalige kap van bomen. 50 
PLUS Hardenberg wil waar dit mogelijk is, zoveel mogelijk natuurgebieden voor publiek 
openstellen. Natuur moet je kunnen beleven en dient daartoe gemakkelijk toegankelijk te zijn. 
Ook voor ouderen per fiets, rollator of scootmobiel. 
Bestrijding dierenleed en dierenmishandeling hoort op de gemeentelijke agenda. 
 
 
 
3.5 Injectie afvalwater 
50PLUS Hardenberg is tegen ondergronds opslag van afvalwater. 
50PLUS Hardenberg wil dan ook dat de gemeente Hardenberg in overleg met provincie bij 
het Ministerie van Infra en Milieu aandringt om afvalwater op een andere manier te 
verwerken. Er zijn prachtige alternatieven zoals het reinigen aan de bron, zodat vuil en 
schoonwater gescheiden worden. 
 
 
 
3.6 . Gaswinning door de N.A.M. 
50PLUS Hardenberg wil dat de gaswinning niet wordt verhoogd in de Gemeente Hardenberg. 
Wij roepen daartoe het college op om hier zoveel als in haar vermogen ligt gezamenlijk met 
de provincie, bij de minister van Economische Zaken aan te dringen. Indien de gaswinning in 
onze gemeente toch wordt verhoogd dan is 50PLUS Hardenberg van mening dat dat alleen 
kan als er zeer goede afspraken t.b.v. schadeafhandeling worden gemaakt. Eventuele schade 
door gaswinning of evt. gevolgschade dient volledig te worden vergoed. Groningse taferelen 
moeten worden voorkomen. 
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4. LOKAAL BESTUUR 
 
4.1 Veiligheid / criminaliteit / politie 
50PLUS Hardenberg is voor het stimuleren van vuurwerkvrije zones in de gemeente is 
voorstander van het afsteken van gemeentelijk professioneel vuurwerk. 
Carbidschieten mag niet worden toegestaan in woonwijken. 
Er moet meer controle op snelheidsovertredingen in woongebieden worden uitgevoerd. 
Schade aangebracht door vandalen wordt door de gemeente op de daders verhaald. 
Bij veel scholen in onze gemeente schort het aan de verkeersveiligheid m.n. bij het aan- en 
uitgaan van de school. De gemeente zal actief naar passende oplossingen moeten zoeken om 
dit probleem te minimaliseren. Er zal bijvoorbeeld gekeken kunnen worden waar dat elders op 
effectieve wijze is gerealiseerd. Elke situatie vraagt om een passende oplossing. Doel moet 
uiteindelijk zijn dat er een grote mate van veiligheid wordt gecreëerd rond de scholen, in 
combinatie met het met de auto halen en brengen van de kinderen. Juist dat leidt vaak tot 
gevaarlijke situaties.	   
 
 
 
4.2 Leefbaarheid, wijken, welzijn 
50PLUS Hardenberg wil weer wijkagenten terug in alle wijken. 
Om het veiligheidsgevoel te verhogen moet het toezicht TVH in alle woonwijken worden 
geïntensiveerd.  
Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk. 
Met alle mogelijke middelen moet eenzaamheid worden bestreden, uiteraard met respect voor 
eigen keuzes van de mensen. 
De gemeente moet een goed en gevarieerd aanbod van activiteiten voor jong en oud 
stimuleren en ondersteunen. 
In de gemeente Hardenberg zijn in diverse woonwijken “Noaberschappen” van de grond 
gekomen. 50PLUS Hardenberg vindt dit een uitstekende ontwikkeling. Door een 
terugtrekkende overheid zal er steeds meer een beroep moeten worden gedaan op de 
“omgeving”. Noaberschap is hiervoor een uitstekend instrument. Ook het inzetten van 
vrijwilligers die van de gemeente een uitkering ontvangen kan hier van groot belang zijn. 
Hierbij kan gedacht worden aan het leveren van een tegenprestatie. 
De gemeente moet een verbindende rol spelen binnen het noaberschap. 
Binnen dit alles is een goed werkend team van “Samen Doen” onvermijdelijk alsmede een 
goede leesbare sociale kaart van de gemeente Hardenberg. Inwoners moeten in één oogopslag 
kunnen zien voor welke voorziening men zich waar moet melden. Ook adressen waar men  
zich kan melden moeten duidelijk worden vermeld. Nog niet iedereen is computervaardig. 
Wanneer het duidelijk is waar men zich moet melden voor bijvoorbeeld een voorziening heeft 
de burger in ieder geval niet het gevoel van het bekende kastje naar de muur verwezen te 
worden. 
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4.3 Drugsbeleid en Alcohol 
50PLUS Hardenberg  wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwiet te legaliseren 
onder zeer stringente voorwaarden en met vergunning. 50PLUS Hardenberg wil geen lokale 
experimenten. Stevig toezicht op eventuele verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium 
(vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en afstand naar scholen (minimaal 500 
meter) van belang. De gemeente Hardenberg moet een duidelijk actief integraal 
ontmoedigingsbeleid voeren t.a.v. alcohol, roken en drugs. 
 
4.4 Gemeentelijke financiën 
50PLUS Hardenberg moet het gemeentelijke huishoudboekje op orde houden. Wij willen de 
volgende generatie niet opzadelen met de lasten van schulden. 
 
4.4.1 Grafrechten 
Grafrechten moeten kostendekkend zijn niet winstgevend. 
 
4.4.2 L.O.C. 
Binnen het L.O.C. zal een aanpassing moeten plaatsvinden aan de klimaatbeheersing. 
Over de klimaatbeheersing zijn veel klachten o.a. van studenten van het ALFA College. Ook 
is er veel leegstand o.a. door het vertrek van de Muzerie en het UWV. Hiervoor moet weer 
een juiste oplossing worden gevonden zodat de exploitatie weer sluitend kan worden. 
Ondanks het feit dat het L.O.C. een eigen beheermaatschappij heeft loopt de gemeente 
Hardenberg hier mee echter wel een financieel risico.  
 
 
4.5 Bestuurlijke vernieuwing 
50PLUS Hardenberg is voorstander van gemeentelijk referendum. Ook inwoners kunnen 
onder voorwaarden een referendum voorstellen. Via een gemeentelijk referendum moet de 
inwoner van Hardenberg inspraak hebben in de voordracht van de burgemeester. 50PLUS 
Hardenberg wil geen uitbereiding van de gemeentelijke belastingen omdat dit wederom zal 
leiden tot lastenverzwaring van de burger.  
50PLUS Hardenberg is voor afschaffing van de hondenbelasting omdat de hond vaak de 
enige huisgenoot is voor veel ouderen en eenzamen. Op deze manier kan de gemeente 
Hardenberg een bijdrage leveren tegen vereenzaming.  
 
4.6 Streekfunctie van de gemeente Hardenberg 
Gemeente Hardenberg heeft haar streekfunctie behouden. 
Gemeente Hardenberg zal hierdoor alle boven lokale activiteiten ten volle moeten 
ondersteunen. Gemeente Hardenberg zal samen met partners moeten werken aan verdere 
uitbouw van deze functie en aan een sterke regionale economie. 
Omdat de kern Hardenberg een bijzondere positie inneemt in de huidige 
“Omgevingsverordening” van de provincie Overijssel, biedt dit een aantal mogelijkheden, die 
gerealiseerd zullen moeten gaan worden. 
Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw,  aanleg van bedrijventerreinen en het 
realiseren van stedelijke voorzieningen, voorzien in een regionale behoefte. Ook maakt deze 
bijzondere positie het mogelijk om volumineuze detailhandel met een regionale uitstraling op 
bedrijventerreinen te vestigen. 50PLUS Hardenberg wil dan ook voor deze mogelijkheden de 
volledige aandacht vragen van het college. Dit vereist een verdere uitwerking om de ambitie 
die er ligt te reali	  
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                                    Hardenberg, maart 2018 

    
1. Dhr. G. Schuurman, 
 
2. Mevr. L. Verschuur – Otter 

 
3. Dhr. E. Hoekstra  

 
4. Mevr. J. Schuurman 

 
5. Dhr. A.W. Rijghard 

 
6. Dhr. R. Bosch 

 
7. Dhr. G. J. van der Veen 

 
8. Dhr. W. A. Viskaal 

 
9. Dhr. H. R. van de Belt 

 
10. Mevr. W. Gerhardt 
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CONTACTADRESSEN 
 

Partijbureau 50PLUS 
Postbus 292, 2501 CG Den Haag 

Kneuterdijk 2, 2514 EN Den Haag 
Email: info@50pluspartij.nl 

 
Voor leden 

ledenadministratie@50pluspartij.nl 
Telefoon: 0800 – 5250502 en 

070 – 80009270 
 

Persvoorlichting partij(vereniging) t.a.v. 50PLUS 
Telefoon: 06 – 13601472 

 
Eerste Kamerfractie 

Eerste Kamer der Staten - Generaal t.a.v. 50PLUS 
Postbus 20017, 2500 EA Den Haag 

 
Tweede Kamerfractie 

Tweede Kamer der Staten – Generaal t.a.v. 50PLUS 
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag 

Email: 50plus@tweedekamer.nl 
Telefoon: 070 – 3185050 

 
Wetenschappelijk Bureau 50PLUS 

Telefoon: 070 – 8009271 
 

50PLUS Overijssel 
Secretariaat: G. Schuurman 

Castorstraat 26, 7771 XR Hardenberg 
Email: secretaris@50plusoverijssel.nl	  

	  
Statenfractie	  50PLUS	  Overijssel	  
Fractievoorzitter	  Fred	  Kerkhof	  
Fred.Kerkhof@50pluspartij.nl 

	  

	  


