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Voorwoord 

Op 19 maart 2014 kiezen de Nederlanders hun vertegenwoordigers in de nieuwe 

gemeenteraden. In de gemeente Coevorden is net als in alle andere gemeentes het 

belangrijkste thema voor de komende bestuursperiode de uitvoering van de wetten in het 

sociale domein. De rijksoverheid hevelt taken over naar gemeenten, maar houdt een deel 

van het bijbehorende budget achter om te bezuinigen. We moeten er dus met z'n allen voor 

gaan zorgen dat we met minder geld toch goede zorg kunnen leveren en inwoners betrokken 

blijven en gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren aan onze mooie gemeente. 

De financiële positie van onze gemeente is intussen zorgelijk omdat de reserves grotendeels 

op zijn en een tekort van 10 miljoen euro dreigt als we niet snel ingrijpen. De overheid trekt 

zich terug, maar heeft nog niet de juiste balans gevonden voor een goede leefbaarheid. 

D66 heeft ideeën en plannen om de balans te herstellen. Daarbij dienen onze vijf 

richtingwijzers als leidraad:  

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen. 

Een gemeente die de inwoners van stad en dorpen faciliteert bij het bedenken, 

uitwerken en realiseren van ideeën en oplossingen. 

  

2. Denk en handel internationaal.  

Een gemeente die over de gemeente-, provincie- en landsgrenzen durft te kijken en 

samenwerking stimuleert. 

 

3. Beloon prestatie en deel de welvaart.  

Een gemeente die eigen initiatief stimuleert en kritisch durft te kijken naar subsidies. 

 

4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving.  

Een gemeente die volop inzet op duurzaamheid, maar daarbij de inwoners het 

initiatief geeft en betrekt bij ingewikkelde vraagstukken. 

 

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden.  

Een gemeente die de waarden van haar inwoners respecteert en ruimte geeft. 

 

Dit vraagt onder andere om goed opgeleide mensen, die de kans krijgen zich te ontplooien 

en een gewaardeerde rol te spelen in de samenleving. D66 vindt goed onderwijs voor 

iedereen van het grootste belang en maakt zich daar in onze gemeente opnieuw sterk voor.  

In acht hoofdstukken stellen we u voor wat D66 Coevorden de komende jaren wil bereiken. 

Dit programma is mede tot stand gekomen door samenwerking met de D66 afdelingen 

Emmen en Borger-Odoorn. 

 

 

 

Bart Brinksma 

Voorzitter D66 Coevorden 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1384573685127809&set=a.1384573671794477.1073741825.100007255723038&type=1


 

 

Bestuur en democratie 

Wat zien we graag 

 D66 staat voor een openbaar bestuur dat slagvaardig en transparant is en zo dicht 

mogelijk bij mensen is georganiseerd. 

 Mensen oefenen directe invloed uit op hun vertegenwoordigers en bestuurders. 

 Door duidelijke uitleg en vroegtijdige betrokkenheid begrijpen mensen hoe 

besluitvorming tot stand komt. 

Waar hebben we zorgen over 

 Gemeenten krijgen meer en meer taken overgedragen, zoals welzijnsbeleid, jeugdzorg 

en sociale zekerheid, maar ook zorgtaken van het Rijk en van de Provincie en taken van 

zelfstandige bestuursorganen.  

 In de praktijk blijkt dat raadsleden vaak moeite hebben met de scheiding tussen de 

taken van de gemeenteraad en die van het college van B&W. Dit kan ten koste gaan 

van een krachtig bestuur. 

 Samenwerkingsverbanden dreigen de bestuurbaarheid en de invloed van de raad en 

inwoners te beperken. 

Wat zijn onze uitgangspunten 

 D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. 

De sleutel voor verandering ligt bij mensen, de overheid dient daarbij aan te sluiten en 

initiatieven te faciliteren. 

 Burgers moeten op alle niveaus en in een vroeg stadium actief worden betrokken bij de 

totstandkoming en uitwerking van beleid. Bijvoorbeeld door het instellen van panels, het 

uitzetten van enquêtes en het betrekken van deskundige inwoners bij projecten en door 

inwoners te betrekken bij commissie- en raadsvergaderingen.   

 Krachtig bestuur vraagt om een positieve relatie tussen de raadsfracties en een 

constructieve verhouding tussen raad en college en tussen inwoners en bestuur. 

Welke keuzes maken we 

 D66 wil, meer nog dan voorheen, dat de gemeenteraad zich richt op zijn kaderstellende 

en controlerende taken en op een constructieve samenwerking tussen raad en college. 

De daarbij te hanteren spelregels worden vooraf duidelijk vastgelegd en nageleefd. 

 D66 wil alle mogelijkheden benutten om initiatieven van inwoners te stimuleren, zodat 

inwoners zich veel meer betrokken voelen bij het bestuur en invloed kunnen uitoefenen 

op voorgenomen beleid. 

 D66 vindt dat de gemeente burgers in staat moet stellen inspraak en zelfbestuur vorm te 

geven door meer digitaal te communiceren; dit werkt sneller en beter en bespaart geld. 

 De gemeente staat garant voor het beantwoorden van vragen/brieven van burgers en  

bewaakt ook voor de eigen activiteiten de gestelde termijnen. 

 De rekenkamer wordt eerder opgeschaald dan gekort, waarbij de onafhankelijkheid 

geborgd dient te zijn. 

 Wethouders moeten aantoonbaar deskundig zijn op hun aandachtsgebieden en zeer 

sociaal vaardig. Goed kunnen communiceren met de inwoners is een keiharde eis. 

 Zorg voor een goede belangenafweging tussen stad en dorpen door één wethouder 

verantwoordelijk te maken voor de stad en één voor de dorpen. 

 



 

 

Financiën, economie en werk 

Wat zien we graag 

 Geld dat de gemeente uitgeeft, wordt effectief besteed. 

 Financiële rapportages zijn duidelijk en voor iedereen te begrijpen. 

 Stimulering van de economie en creëren van werkgelegenheid door onnodige 

belemmeringen voor ondernemers weg te halen. 

 Stimuleren van duurzame maatregelen en initiatieven. 

Waar hebben we zorgen over 

 De financiële situatie van de gemeente is zorgwekkend. De reserves zijn de laatste 

jaren fors aangesproken en zakken door de ondergrens. 

 De controlerende mogelijkheden van de gemeenteraad zijn nog onvoldoende, mede 

vanwege bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

 De gemeente staat groei en ontwikkeling van ondernemers in de weg door onduidelijke 

en onnodige regels en trage besluitvorming. 

 De duurzame samenleving staat onvoldoende op de gemeentelijke agenda. 

Wat zijn onze uitgangspunten 

 D66 wil dat de gemeente een degelijk en voor iedereen begrijpelijk financieel beleid 

voert met duidelijke afspraken over investeringen en het gebruik van reserves. De focus 

moet liggen op het financieel weer gezond maken van Coevorden. 

 De gemeente schuift geen lasten door naar toekomstige generaties zonder dat daar 

voordelen tegenover staan. 

 Van gebruikers van voorzieningen vragen we een grotere eigen bijdrage. Subsidies 

moeten transparant zijn, stimulerend werken en geen vanzelfsprekendheid zijn. 

 Burgers moeten zichzelf kunnen redden en ondernemers moeten kunnen ondernemen. 

 Een duurzame samenleving opdat volgende generaties ook goed kunnen leven. 

Welke keuzes maken we 

 De begroting moet transparanter. Van iedere uit te geven euro willen we weten wat die 

gaat opleveren en van iedere uitgegeven euro willen we weten wat het resultaat is. 

 Heldere afspraken met bewoners over het onderhoud van lokale voorzieningen. 

 Onnodige hindernissen voor ondernemers nemen we zoveel mogelijk weg. 

 We stimuleren werkzoekenden om over de (gemeente)grens te kijken voor werk en 

zorgen dat daarvoor informatie en faciliteiten beschikbaar komen. 

 Bewonersgroepen met initiatieven voor een duurzame samenleving ondersteunen we, 

bijvoorbeeld met een lening. 

 Waar de gemeente zelf kan kiezen, zijn duurzame oplossingen de leidraad. 

 De landelijk afgesproken doelstelling voor windenergie realiseren door de bewoners 

mee te laten profiteren en vanaf de start rekening te houden met omwonenden. 

 Geen agrarische industrieterreinen zoals die bij Schoonebeek en Dalen.  

 Veestallen beperkt van grootte. Niet meer dan 300 koeien en een vrije uitloop.  

Kippen en varkens beperkt en een vrije uitloop. 

 Geen koppeling van de OZB aan belastinginkomsten, maar aan de waarde van de 

objecten. Dus moet een daling van de WOZ-waarde ook leiden tot een daling van het  

bedrag van de OZB. Hou het helder en transparant! 



 

 

Zorg en Welzijn 

Wat zien we graag 

 D66 vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de burger. Waar 

deze verantwoordelijkheden of mogelijkheden tekort schieten ziet D66 een taak 

weggelegd voor de lokale overheid. 

Waar hebben we zorgen over 

 Binnen het beleidsterrein van zorg en welzijn zal de komende tijd veel veranderen. 

Vergrijzing, ontgroening, krimp, een terugtredende (lokale) overheid en de gevolgen van 

de bezuinigingen vragen ons om herbezinning. 

 De kosten van de zorg (WMO en AWBZ) blijven stijgen. Bezuinigingen zijn daarom 

noodzakelijk. De regels zijn te ingewikkeld. Van de gemeente wordt verwacht dat zij de 

problemen oplost, maar wel met minder middelen. 

 De werkloosheid stijgt, waardoor steeds meer mensen niet of minder participeren in de 

samenleving. 

Wat zijn onze uitgangspunten  

 Als budget en financieel risico aan gemeenten worden overgedragen, moet er ook 

voldoende beleidsruimte meekomen. 

 We gaan bij de uitwerking van regelingen als WMO en AWBZ uit van één gezin, één 

budget, één begeleider. 

 Inwoners zijn zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van betaald werk. 

Welke keuzes maken we 

 De raad draagt het college op om zo snel mogelijk beleidskaders op te stellen en deze 

aan de raad voor te leggen. Daarbij kan de raad een werkgroep instellen ter  

ondersteuning. 

 Daar waar bezuinigd wordt, moet er ruimte zijn voor nieuwe oplossingen zoals 

wijkgericht werken. D66 vindt het belangrijk dat zorg gegeven wordt waar dat 

noodzakelijk is.  

 D66 pleit voor sterke en doelmatig ingerichte welzijnsorganisaties die berekend zijn op 

hun toekomstige takenpakket. Welzijnswerk maakt gebruik van de eigen kracht van de 

inwoners. 

 Samenwerking en geen versnippering. Geen extra lagen, maar alle handen daar waar 

het nodig is. 

 Maak de indicatiestelling simpel en transparant. Mensen moeten zelf kunnen inschatten 

waar ze aan toe zijn. 

 Waar het burgers niet lukt om op eigen kracht werk te vinden, verleent de gemeente 

ondersteuning. D66 vindt het belangrijk dat iedereen participeert, ook als betaalde 

arbeid niet mogelijk is. Het vragen om een tegenprestatie vinden we een logische stap.  

 Zelfstandig ondernemerschap wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. 

 Nu door het Rijk is besloten dat de WSW op den duur gaat verdwijnen, heeft de 

gemeente de taak om ook voor de meest kwetsbaren een werkplek /passende 

dagbesteding te vinden.  

Thuis zitten is voor deze mensen desastreus en lost financieel niets op. 

 In stad en grote kernen gezondheidszorg in centra, breed opgezet in samenwerking met 

alle disciplines van zorg. 



 

 

Jeugd en onderwijs 

Wat zien we graag 

 Goed onderwijs is van groot belang voor onze samenleving en moet dus voor iedereen 

beschikbaar zijn. 

 Ouders hebben een belangrijke rol in het onderwijs van hun kinderen. 

Waar hebben we zorgen over 

 Scholen worden steeds kleiner en hebben moeite om kwalitatief goed onderwijs te 

bieden. Er moet actief gewerkt worden aan structurele oplossingen als fusie en sluiting. 

 De jeugdzorg komt naar de gemeente. Is de gemeente in staat om deze taken op een 

goede manier uit te voeren binnen het beschikbare budget? 

Wat zijn onze uitgangspunten 

 Er moet zo veel mogelijk ruimte zijn voor oplossingen om passend onderwijs te kunnen 

bieden op de plaatsen waar dat nodig is en waar dat kan. 

 Geloofsovertuiging is wat ons betreft geen reden om niet samen te werken met andere 

kleine scholen. 

 De gemeente ondersteunt de inwoners bij het zoeken naar werkbare oplossingen. 

Welke keuzes maken we 

 D66 werkt aan de vorming van brede scholen en integrale kindcentra waar naast goed 

onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en 

cultuur aangeboden worden. 

 D66 wil dat kinderen van 2½ tot 12 jaar straks naar één school kunnen waar ze de hele 

dag terecht kunnen. 

 Bij plannen op het gebied van onderwijshuisvesting moeten alle betrokken partijen op 

tijd benaderd worden en een duidelijke rol krijgen.  

 In Dalen willen wij de mogelijkheid onderzoeken of de BWB school als brede school, met 

daarbij betrokken het integraal kindcentrum en een MFA, herbouwd kunnen worden op 

de plaats van de nu leegstaande Spinde. 

 D66 wil dat scholen hun resultaten zichtbaar maken. Dit geeft een prikkel om de kwaliteit 

van onderwijs te verbeteren en het helpt ouders bij het maken van de keuze voor het 

onderwijs van hun kinderen.  

 De gemeente treedt actief op als de resultaten van scholen achter blijven bij andere 

scholen in de gemeente. 

 Aandacht voor het voorkomen en bestrijden van overgewicht onder jongeren. 

 Ouders zijn verantwoordelijk voor de keuze van onderwijs voor hun kinderen. 

 D66 vindt dat er alleen voor kinderen met een handicap, die niet in de directe omgeving 

naar school of opvang kunnen, en waarvan de ouders/verzorgers het vervoer niet zelf 

kunnen regelen, sprake kan zijn van leerlingenvervoer op kosten van de overheid.  

 Onderwijs met baangarantie moet worden gestimuleerd. 

 

 



 

 

Wonen, leven, openbare orde en veiligheid 

Wat zien we graag 

 Mensen leven in een goede woning en voelen en weten dat ze in een veilige omgeving 

wonen en daar de ruimte hebben om zich te ontwikkelen. 

Waar hebben we zorgen over 

 Krimp zorgt voor leegstand en scheefgroei in het woningaanbod. Dit heeft negatieve 

gevolgen voor de leefbaarheid van dorpen en wijken. 

 Inwoners voelen zich steeds minder betrokken bij en verantwoordelijk voor de 

leefsituatie in de wijk of het dorp. 

 De kwetsbaren (kinderen, ouderen, hulpbehoevenden) in de samenleving krijgen niet de 

ruimte die ze nodig hebben.  

Wat zijn onze uitgangspunten 

 Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen. 

 De gemeente moet minder uitvoeren en meer faciliteren in overleg met de inwoners. 

 Er is overleg tussen gemeente en woningcorporaties en betrokken inwoners om 

gewenste veranderingen te coördineren. 

 We streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving. 

 Kwetsbare mensen moeten zich veilig voelen in hun leefomgeving en voldoende 

ontspanningsmogelijkheden hebben. 

Welke keuzes maken we 

 Mensen dienen de kans te krijgen zich in hun eigen woonomgeving te ontwikkelen en 

een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van wijk en dorp. 

 De gemeente stelt de kaders vast en communiceert hierover. Inwoners geven in 

gezamenlijkheid invulling aan deze kaders, ondersteund door de gemeente. 

 De gemeente voert structureel overleg met  buurt- en dorpsverenigingen en bewaakt en 

stimuleert de democratische grondslag en het transparante karakter van deze 

vertegenwoordigende organen. 

 Als de Spinde in Dalen  een andere bestemming krijgt of wordt gesloopt, zal er voor de 

verenigingen in Dalen een andere locatie beschikbaar moeten komen. Door de 

bevolking aangedragen oplossingen moeten serieus worden bekeken en worden afgezet 

tegen mogelijke andere oplossingen. 

 Veiligheid wordt naar behoefte ingevuld. Met de bewoners wordt bepaald hoe dit per wijk 

of dorp vorm krijgt. 

 Meer blauw op straat is geen doel op zich, een betere bereikbaarheid van de politie wel. 

 Op wijk- en dorpsniveau wordt invulling gegeven aan de veiligheidsbehoefte van 

kwetsbare mensen en worden passende ontspanningsmogelijkheden gerealiseerd. 

 Leegstand van woningen en winkels wordt actief en doeltreffend aangepakt. 

 Behoefte-onderzoek naar ligplaatsen voor woonboten. 

 Verlichting niet uitschakelen als vorm van bezuiniging, maar in overleg met inwoners. 

 In onze gemeente geen opslag CO2 en kernafval in de bodem of elders. 

 Windenergie is een belangrijke ontwikkeling voor de stimulering van een duurzame 

samenleving. Daar hoort dus ook de plaatsing van windmolens bij. Maar dat moet wel 

eerlijk en transparant gebeuren met minimale gevolgen voor het welzijn van de 

omwonenden. Dus een gelijke verdeling over alle gemeenten in Drenthe en in overleg 

met de inwoners zoeken naar geschikte plaatsen in de gehele gemeente.  



 

 

Sport, recreatie en cultuur 

Wat zien we graag 

 Het belang van sport, recreatie en cultuur komt tot uiting in een gezamenlijke aanpak bij 

het in stand houden en uitbreiden van voorzieningen en infrastructuur.  

 Heroverweging van alle subsidies op het gebied van sport, recreatie en cultuur om te 

komen tot een op maatwerk en doelmatigheid gestoeld subsidiebeleid.  

Waar hebben we zorgen over 

 Het bezuinigingsstreven op nationaal en lokaal niveau staat haaks op het algemene 

streven gezondheid en welzijn te bevorderen en daardoor kosten te besparen. 

 Er wordt in het algemeen niet kritisch genoeg gekeken naar gemeentelijke subsidies.  

 Verschraling van het aanbod van voorzieningen op het gebied van sport, recreatie en 

cultuur en daaraan gekoppeld nog meer krimp.  

Wat zijn onze uitgangspunten 

 Sport, recreatie en cultuur zijn van groot belang voor welzijn en gezondheid en zijn 

bepalend voor de leefbaarheid van de wijken en dorpen. 

 Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar bevordert ook het sociale gedrag en 

de onderlinge betrokkenheid.  

 Recreatie zorgt voor de nodige ontspanning - individueel of in groepsverband – waarbij 

de omgevingsfactoren bepalend zijn voor de mogelijkheden. 

 Sport biedt voor jongeren een uitlaatklep en voorkomt verveling en isolement. Het brengt 

mensen met heel verschillende achtergronden bij elkaar en biedt hen een zinvolle 

vrijetijdsbesteding. Bij verenigingen en evenementen zijn veel vrijwilligers actief. 

 Identiteitsuitingen bevorderen de samenhang in de groep, het is van groot belang deze 

te bewaren en te beschermen, omdat daardoor de sociale cohesie wordt bevorderd. 

Initiatieven verdienen steun. 

Welke keuzes maken we 

 Op gemeentelijk niveau moet zoveel mogelijk worden gefaciliteerd  en gestimuleerd dat 
door 4- tot 12-jarigen aan sport en lichaamsbeweging kan worden gedaan. 

 Efficiënt gebruik van (sport)ruimte, bijvoorbeeld door de aanleg van kunstgras en/of 
realisatie van multifunctionele (sport)accommodaties. 

 Een eenduidig en rechtvaardig tarievenbeleid voor het gebruik van de accommodaties. 

 Trapveldjes, basketbalveldjes en speelpleinen in de wijken en dorpen als basis voor een 
gezonde sociale infrastructuur. 

 Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van sport, toneel en muziek. 

 Verleende subsidies dienen periodiek heroverwogen te worden. Bij de toekenning van 
subsidies wordt gekeken naar de doelmatigheid en de stimulerende werking.  
Waar mogelijk wordt gezocht naar andere oplossingen. 

 Er wordt een openbaar subsidieregister bijgehouden om er voor te zorgen dat duidelijk is 
welke subsidies aan wie worden verstrekt en met welk doel. 

 Een route door de hele gemeente Coevorden voor individuele duurloper, skeeleraar etc.  

 Behoud en ondersteuning van theater in stad en dorp. 

 Op de markt in Coevorden de mogelijkheid van een jeu-de-boules baan realiseren, net 
als een overkapte zitplaats voor bordspelen. 

 Toerisme is een van de belangrijkste economische pijlers voor dit gebied vanwege het 
unieke fraaie en afwisselende landschap. We moeten voorzichtig zijn met grootschalige 
ingrepen in dit landschap, beter is het landschap te verfraaien. 



 

 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

Wat zien we graag 

 Een aanbod aan vervoermogelijkheden dat een bewuste keuze mogelijk maakt tussen 

de verschillende varianten: fiets, auto, bus of trein. 

 Het totale aanbod houdt rekening met de verschillen die op dit gebied  bestaan tussen 

platteland en stad.  

 Door overleg tussen vraag- en aanbodzijde behoudt de gemeente inzicht in zowel de 

noden als mogelijke oplossingen.  

 

Waar hebben we zorgen over 

 Het openbaar vervoer op met name het platteland en tussen de dorpen en de stad 

Coevorden verschraalt en het gebruik van de auto wordt zo onnodig gestimuleerd. 

 Voorzieningen die het gebruik van o.a. de fiets voor relatief korte afstanden stimuleren 

verdwijnen of worden minder bruikbaar. 

 De bereikbaarheid van centrale voorzieningen en accommodaties (huisartsen,  scholen, 

ziekenhuizen, dagopvang e.d.) wordt zo beperkt dat het de leefbaarheid schaadt en 

onderlinge relaties ondermijnt.   

 

Wat zijn onze uitgangspunten 

 Op het platteland, in de dorpen en in de stad de bereikbaarheid via openbaar vervoer en 

eigen vervoersmiddelen zo inrichten dat een vrije keuze voor het meest geschikte 

vervoersmiddel mogelijk blijft, rekening houdend met duurzaamheid en milieu.  

 Het vervoersaanbod zoveel mogelijk afstemmen op de lokale situatie. 

 

Welke keuzes maken we 

 Het aanbod van openbaar vervoer blijft afgestemd op lokale behoefte zoals 

woon/werkverkeer, schoolbezoek en centrale voorzieningen als ziekenhuizen. 

 Waar verkeerstromen bestaan of ontstaan bevordert de gemeente de inrichting van 

daarbij passende voorzieningen. Dat kunnen bushaltes, parkeerplaatsen, maar ook 

deugdelijke fietsenrekken zijn.   

 Bij het inrichten van voorzieningen wordt niet alleen gekeken naar verkeersveiligheid, 

maar wordt ook rekening gehouden met sociale en persoonlijke veiligheid. Dit geldt 

zeker bij het verbinden van het stationsgebied en de Holwert, maar ook voor wegen en 

recreatieve fietspaden in het buitengebied. 

 De Bentheimerbrug in de stad Coevorden in goede staat brengen, waarbij zwaar 
vrachtverkeer geweerd zal worden. 

 Parkeer- en veiligheidsproblemen rondom scholen en in dorpen aanpakken. 

 

 

 

 

 



 

 

Openbare ruimte 

Wat zien we graag 

 Een openbare ruimte die ook op lange termijn goed bruikbaar blijft voor inwoners en 

bedrijven. 

 Geïntegreerd afvalbeheer dat bijdraagt aan een schone gemeente met betaalbare 

tarieven.   

 

Waar hebben we zorgen over 

 Kostbare infrastructuur zoals havens en waterwegen die onvoldoende worden benut en  

te beperkt bijdragen aan de economische ontwikkeling van de gemeente. 

 Afvalverwerking waarvan de financiële voordelen niet ten goede van de burgers komen. 

 Kunstwerken waarvan de voorzienbare reguliere onderhouds- en vervangingskosten niet 

worden meegenomen in de reguliere gemeentebegroting. 

 Openbaar groen dat minder wordt onderhouden, terwijl de lasten van dat onderhoud 

voor de burger niet evenredig dalen. 

 

Wat zijn onze uitgangspunten 

 Beleid gericht op het actief inzetten van de bestaande of nog aan te leggen 

infrastructuur voor de groei van werkgelegenheid en het uitbouwen van het economisch 

potentieel. 

 Een doelmatige afvalverwerking waarbij sterk gericht wordt op kostenbeheer en 

mogelijke kostenverlaging waarbij de voordelen ten goede komen aan de inwoners. 

 Alternatieve vormen van onderhoud van openbaar groen, uitgaande van maatwerk. 

 

Welke keuzes maken we 

 Actief bevorderen van het rendabel gebruik van infrastructurele voorzieningen zoals 

havens en waterwegen. 

 Voordelen die worden behaald bij het verlagen van de kosten van afvalverwerking terug 

geven aan de inwoners. 

 Alternatieve vormen van onderhoud van openbaar groen met een verantwoorde mix van 

sociale werkgelegenheid, zelfverzorging door inwoners en inzet van particuliere 

bedrijven. 

 

 

   



 

 

Nu  

 vooruit  
 
 

 
 
D66 Coevorden wil:  
 
... een proactieve, pragmatisch ingestelde 
gemeente die stimuleert en faciliteert, 
 
... een solide, transparant en integer bestuur, 
dat er voor zorgt dat Coevorden financieel weer een 
gezonde gemeente wordt, 
 
... een integrale visie op zorg en welzijn, gericht 
op samenwerking, transparantie en meetbaarheid, 
 
... voldoende accommodaties en brede scholen die 
individuele talenten stimuleren en voorzien in 
behoeften, 

 
... behoud van onze groene leefomgeving door 
het stimuleren van milieuvriendelijk gedrag. 
 

 

 

 


