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Woord vooraf
In een verkiezingsprogramma kijken een partij en een fractie naar de toekomst. In de praktijk is
dat vaak naar de komende zittingsperiode. De Bijbel is de basis voor het werk binnen de
ChristenUnie. De Bijbel biedt ons een blik in de verdere toekomst. Vanuit die basis mogen we
weten dat ons werk in deze tijd en in deze plaats past in een ruimer perspectief. De bestuurders
van de ChristenUnie hebben de taak om dit perspectief toe te passen op het politieke werk van
elke dag. Door dit perspectief krijgt de toekomst waarde.
Waarde
Het begrip waarde heeft veel verschillende betekenissen. Waarde kennen we in de combinatie
waarden en normen. De ChristenUnie pleit voor een waardevolle en genormeerde samenleving. We kunnen ook van waarde voor elkaar zijn, elkaar tot een hand en een voet zijn. Maar
waarde kunnen we ook opvatten als iets economisch. Dat is een heel andere invalshoek. Niet
alles van waarde is uit te drukken in economische waarde. Dat maakt de waarde die we voor
elkaar hebben, niet waardeloos. Eerder is het tegendeel het geval. Juist de waarde die we voor
elkaar en voor de samenleving hebben, moet meer gewaardeerd worden. We leven in een tijd
waarin we het ergste van de crisis achter ons hebben gelaten, maar waarbij nog steeds het
individu centraal staat. Wij willen daarbij vooral oog hebben voor de mensen die het moeilijk
hebben. Juist in deze tijd moeten we elkaar weer gaan waarderen. Vanuit die waarde willen we
kijken naar de toekomst. Vanuit die waarde, voor elkaar en voor de samenleving, willen we
werken binnen de ChristenUnie. We bidden om kracht van God voor het politieke werk en we
zetten ons in om vanuit die waarde dienstbaar te zijn binnen de Ommer samenleving.
ChristenUnie Ommen

“Elkaar tot een
hand en een
voet zijn.”
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Overheid, veiligheid en financiën
De ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. Het wel of
niet deelnemen in een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Het innemen van standpunten in de
raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van de partij, die o.a. zijn vastgelegd in het
programma. Als fractie willen we betrouwbaar en constructief bekend blijven staan in Ommen.

De gemeente

dat zijn we samen

Bij de ChristenUnie staan de samenleving en
de mensen in Ommen centraal. Als
ChristenUnie willen we daarom investeren in
de kracht van de samenleving. De
ontwikkeling moet zijn: minder overheid,
meer samenleving.

De ChristenUnie wil inzetten op het
meedenken van inwoners, platforms en
comités voorafgaande aan beleidsvorming in
de raad. Burgerinitiatieven willen we
ruimhartig verwelkomen en participatie
stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de
gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk
is over de ruimte die er is voor
burgerparticipatie. Dat steekt nauw. Aan de
ene kant niet pas het gesprek aangaan als
keuzes al gemaakt zijn, maar ook geen
onbegrensde burgerparticipatie. Het initiatief
ligt bij de inwoners. De overheid past een
bescheiden rol. Wel moet zij actief bijdragen
aan het betrekken van inwoners en
participeren wanneer de samenleving van
Ommen er baat bij heeft. In plaats van
‘burgerparticipatie’ kan daarom beter worden
gesproken van ‘overheidsparticipatie’.
De overheid stimuleert en ondersteunt
mensen om hun eigen kracht, of
samen-redzaamheid in te zetten. De
gemeente heeft als belangrijke taak de kracht
die al aanwezig is in de samenleving te
versterken. Als het aan de ChristenUnie ligt,
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gooit de overheid niet zomaar
verantwoordelijkheden ‘over de schutting’.
Bij ons staat de gemeente naast mensen. En
als inwoners het echt niet zelf of samen met
anderen kunnen, dan moeten zij een beroep
kunnen doen op de gemeente Ommen als
hun veiligheid of bestaanszekerheid in het
geding is. Wij willen een benaderbare
overheid. Dat betekent vooral ook goede
communicatie, van social media tot de balie.
Wij nemen inwoners serieus. De ChristenUnie
wil werken aan een klantvriendelijke,
begrijpelijke overheid, die zaken niet onnodig
ingewikkeld maakt maar - waar mogelijk eenvoudiger. Ook voor de ondernemers moet
er een eenvoudiger overheid bestaan: de
ChristenUnie zet zich in voor meer ruimte,
minder regels en meer kansen voor
ondernemers, vooral in het midden- en
kleinbedrijf.
Het besluit van de gemeente Hardenberg om
de samenwerking in de bestuursdienst
Ommen-Hardenberg te beëindigen vraagt de
komende periode veel aandacht. Er moet op
korte termijn gewerkt worden aan een nieuw
perspectief voor de ambtelijke organisatie
van de gemeente Ommen. De ChristenUnie
ziet dat daarvoor nieuwe vormen van
samenwerking met andere gemeenten nodig
zijn. Ook de voortzetting van de
samenwerking met de buurgemeente

Hardenberg vraagt nadere
aandacht.Regionale samenwerking binnen
het Vechtdal moet worden versterkt. De
dienstverlening (de overheidsparticipatie)
aan de inwoners kan en moet nog verder

verbeterd worden.
De ChristenUnie Ommen waardeert de lokale
gemeenschappen en hecht aan het eigene
ervan.

Financiën
Al jaren worstelt Ommen om haar begroting
op orde te krijgen en te houden. Om
verschillende redenen zijn de ruime reserves
van vroeger geslonken. Voor de komende
periode is sprake van enige verbetering ten
opzichte van de verwachtingen. Op het
gebied van het vastgoed en op het gebied
van de zorg zijn financiële risico’s te
verwachten. Hierdoor is de komende periode
weinig ruimte voor grote projecten.
Dit betekent dat Ommen consequent de
tering naar de nering moet zetten. Niet alleen
door op alle begrotingshoofdstukken te
korten met de zogenaamde
kaasschaafmethode, maar vooral ook door in
overleg met de inwoners duidelijk keuzes te
maken en prioriteiten te stellen.
Inzicht in mogelijke verkoop van
gemeentelijk onroerend goed is gewenst,

maar mag niet leiden tot verzwakking van
het handelsmerk van Ommen: groen, gastvrij
en inspirerend. De ChristenUnie is geen
voorstander van de verkoop van bossen.
De ChristenUnie werkt mee aan het
versterken van de financiële positie van
Ommen, maar heeft daarbij wel enkele
voorwaarden. Zo moeten de budgetten die
rechtstreeks te maken hebben met het
helpen van individuele burgers met
problemen zoveel mogelijk buiten schot
blijven.
Voor het beheer van de gemeentelijke
financiën zijn financiële spelregels
afgesproken. Het is van groot belang dat de
gemeente zich houdt aan deze financiële
spelregels, om goede financiële beslissingen
te maken met oog op de toekomst.
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Overheid, veiligheid en financiën

Een veilige samenleving
Bij de aanpak van veiligheidsproblemen
toont de ChristenUnie haar hart voor de
Ommer samenleving. Hard waar het moet,
zacht waar het kan, maar altijd met een hart.
De ChristenUnie heeft aandacht voor
slachtoffers van misdrijven en hun omgeving
en stimuleert een effectieve, op herstel
gerichte, aanpak van daders.
Ommen stelt een integraal veiligheidsbeleid
vast, dat gebaseerd is op onderzoek en
ervaringen in de verschillende kernen.
Betrokkenheid van inwoners en organisaties
is vanzelfsprekend nodig. De inzet van
Burgernet, internet en sociale netwerken
zoals WhatsApp-groepen doet recht aan de
verantwoordelijkheid en betrokkenheid van
de inwoners.
De ChristenUnie hecht aan de rol van de
wijkagenten als aanspreekpunt voor de
bewoners van de wijk en hun coördinerende
taak naar andere agenten en de gemeente
toe om problemen concreet aan te pakken.
Voor de uitvoering van handhaving wordt
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voldoende budget beschikbaar gesteld. De
ChristenUnie houdt hierbij de vinger aan de
pols.

Drugs, drank en
geluidsoverlast

De ChristenUnie wil het gebruik van drugs en
alcohol actief tegengaan en streng optreden
bij overlast. Signalen uit de buurt moeten
hierbij zwaar wegen.
Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de
nodige ervaring opgedaan met
gemeentelijke handhavingstaken. Deze
handhaving vraagt om voldoende
beschikbare en goed geschoolde handhavers.
Wij vragen extra alertheid op de handhaving
van leeftijdsgrenzen. De ChristenUnie wil dat
de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt
samen met scholen, ouders, kerken,
verslavingszorg, horeca, politie,
sportverenigingen en andere betrokkenen.
De ChristenUnie is tegenstander van de
vestiging van casino’s en gokhallen.

“De overheid

moedigt
burgerinitiatieven
aan

”
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Zorg, cultuur en
samenleving

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk
mens waardevol is en dat die waarde niet
afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele
geaardheid, afkomst of leeftijd. Al het leven
verdient het om tot ontplooiing te komen en
om zorg te krijgen als dat nodig is.
De overheveling van zorgtaken naar de
gemeente is een zware opgave. De zorg voor
de zwakkeren blijft voor ons voorop staan. De
gemeente heeft tot taak scherp oog te
hebben voor de financiële en
maatschappelijke effecten van al die
decentralisaties en aandacht te houden voor
mensen die hier mee te maken hebben.

Volksgezondheid

Een gezonde leefstijl is vooral een
verantwoordelijkheid van mensen zelf. Wij
willen dat jongeren gezond en vrij van
verslaving opgroeien. Vooral het stijgende
alcoholgebruik onder de jeugd van Ommen
moet meer aandacht krijgen.
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Zorg voor kwetsbare
inwoners

De ChristenUnie blijft inzetten op een
samenleving waarin mensen elkaar als het
kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk
moet de gemeente Ommen zorgen voor
passende ondersteuning en hulp aan
mensen, die het niet op eigen kracht redden.
De ChristenUnie vindt dat geld voor de zorg
ook bestemd moet blijven voor de zorg. Bij
tekorten springt de gemeente bij.
De ChristenUnie vindt Nieuw Noaberschap
een goed plan. Hiermee wordt nog meer de
eigen kracht van de samenleving gebruikt.
Hier liggen ook zeker kansen voor kerken om
de Ommer samenleving te helpen.
De ChristenUnie wil zich sterk maken voor
kernen en wijken waarin mensen kunnen
blijven wonen zolang ze dat willen; ook als ze
minder kunnen. Naast de kern Ommen

behoren ook bijvoorbeeld Lemele,
Beerzerveld, Vilsteren en Witharen
wijksteunpunten te hebben in welke vorm
dan ook.
De ChristenUnie wil dat PGB-gebruik
mogelijk blijft en dat inwoners dat weten. Zo
hebben zorgvragers altijd de mogelijkheid
om identiteitsgebonden of andere
noodzakelijke zorg in te kopen als dat niet in
het pakket van de gemeente zit, denk hierbij
ook aan zorgboerderijen.
Het Samen Doen-team moet bekender
worden. Ook is een betere rapportage van
het keukentafelgesprek wenselijk. De
ChristenUnie pleit tevens voor meer
afstemming tussen mantelzorgers, het Samen
Doen-team en de zorgvrager/zorgaanbieder.
De ChristenUnie wil zich volop inzetten voor
mantelzorg. Er is een groot risico op
overbelasting van mantelzorgers. Daarom

“

zetten wij in op een goed aanbod van
respijtzorg. Wij pleiten ook voor meer geld
voor mantelzorgondersteuning. De
waardering van mantelzorgers moet groter
worden.
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in
onze samenleving. De ChristenUnie Ommen
pleit voor extra budget voor organisaties of
stichtingen die vrijwilligerswerk faciliteren
(bijvoorbeeld Stichting Present).
Omdat mensen langer thuis moeten kunnen
blijven wonen, moeten woningen geschikt
zijn voor ouderen en mensen met een
beperking.
In 2020 bestaat één derde van de Ommer
huishoudens uit mensen die ouder zijn dan
65 jaar. De kans op eenzaamheid wordt zo
een steeds groter risico. De ChristenUnie wil
dat inwoners ouder dan 70 jaar standaard
een bezoek krijgen vanuit het

Voldoende waardering voor de mantelzorger

wijkteam/welzijnsorganisaties om
(verborgen) problemen, zoals
eenzaamheidsproblematiek op te sporen.
De Vrijwillige Ouderenadviseur van de
samenwerkende ouderenbonden krijgt een
rol in de laagdrempelige cliëntondersteuning.
Binnen Ommen wordt een plan gemaakt om
een dementievriendelijke gemeente te
worden.

Zorg voor vluchtelingen

De gemeente Ommen is verantwoordelijk
voor goede opvang van vluchtelingen. Het
draagvlak hiervoor in de gemeente Ommen is
in de afgelopen jaren groot gebleken. De
ChristenUnie blijft pleiten dat medemensen
die huis en haard hebben moeten verlaten
een veilig onderkomen krijgen.

Gezin, jeugd en onderwijs

”

Kinderen en jongeren hebben de toekomst.
De gemeente Ommen moet daarom inzetten
op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige
buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben die zoveel
mogelijk dicht bij huis en school kunnen
krijgen en dat de zorg past bij de identiteit
van het gezin.

Zorg voor kinderen en
jongeren

Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle
kinderen en ouders die ondersteuning nodig
hebben.
Bij inkoop van jeugdhulp wordt niet alleen
gelet op prijs, maar vooral op kwaliteit en
aansluiting bij eigen identiteit.
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Zorg, cultuur en samenleving

Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een
totaalaanpak waarin betrokken
hulpverleningsinstanties nauw samenwerken
en daarbij is de aanpak van één gezin, één
plan, één coördinator belangrijk.

Onderwijs

De ChristenUnie is voor vrijheid van
onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun
verantwoordelijkheid voor de opvoeding van
hun kinderen, kunnen kiezen voor een school
die aansluit bij de eigen waarden, identiteit
en idealen.
De ChristenUnie dringt aan op een Lokale
Educatieve Agenda met daarin een integrale
visie op het lokale onderwijs. Onderwerpen
zoals het aantal lesplaatsen
(schoolgebouwen), de maatschappelijke
positie van scholen, de huisvesting en het
onderhoud ervan worden integraal
behandeld.
Kleine scholen zijn vaak scholen die sterk
geworteld zijn in hun omgeving. De
ChristenUnie wil kleine scholen in de kernen
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blijvend ondersteunen. Kwaliteit is
doorslaggevend, niet het aantal kinderen.
Samenwerkingsverbanden als een
Kindplein-West en mogelijk later
Kindplein-Oost, mogen geen inbreuk vormen
op de autonomie van besturen en de
identiteit van scholen. Vrijheid van onderwijs
vraagt een terughoudende overheid.
Samenwerking bevorderen is goed,
samenwerking afdwingen niet.
De inrichting van de aan- en afvoerwegen bij
het Kindplein verdient in overleg met de
direct omwonenden speciale aandacht.
Vooral voor wat betreft het parkeren door de
brengers en halers.
De ChristenUnie wil dat onderwijs, overheid
en arbeidsmarkt meer gaan samenwerken.
Dat kan door actief de samenwerking te
zoeken, maar bijvoorbeeld ook doordat de
gemeente in haar aanbesteding aan
plaatselijke aannemers de eis stelt dat
stageplekken beschikbaar worden gesteld.

Kunst, cultuur en sport

Cultuur vormt de ziel van de stad of een kern.
De ChristenUnie ziet de meerwaarde van
groepen mensen die gezamenlijk hun vrije
tijd besteden en zet daarom in op het
ondersteunen van verenigingen rondom
cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het
belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken
in muziek, dans en creativiteit. De
ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de
breedte; bereikbaar en betaalbaar voor
iedereen.
Cultuur laat zien wie we zijn en waar we
vandaan komen. De ChristenUnie pleit voor
goed onderhoud van ons cultureel erfgoed
en onze musea. Cultuur is een belangrijk
maatschappelijk gegeven, dat blijvend
financiële ondersteuning nodig heeft.
Het Nationaal Tinnen Figuren Museum is
lokaal zo’n cultureel erfgoed. Bovendien
voorziet het NTFM in een
slechtweervoorziening voor Ommen en het
zet Ommen nationaal en internationaal op de
kaart. De ChristenUnie wil dan ook dat het
NTFM voor Ommen behouden blijft.

Particuliere inbreng heeft de voorkeur, het
openluchtzwembad de Olde Vechte is daar
een goed voorbeeld van. Daar waar mogelijk
moet de inzet van vrijwilligers
aangemoedigd worden.
Bibliotheken zijn van belang voor het
leesonderwijs en het bestrijden van
laaggeletterdheid. Bibliotheken bieden alle
inwoners leesplezier en toegang tot
informatie (ook digitaal). De ChristenUnie
pleit voor het minimaal behouden van de
huidige bibliotheken.
De ChristenUnie wil alleen die evenementen
subsidiëren die voor een breed publiek
toegankelijk zijn en bijdragen aan de
positieve uitstraling van Ommen. Structurele
subsidies zijn mogelijk, maar er moet altijd
ruimte blijven voor incidentele subsidies voor
nieuwe initiatieven.
De erkenning van de Ommerschans, als
onderdeel van de Koloniën van
Weldadigheid, als werelderfgoed vraagt om
verdere uitwerking.
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Economie, werk en inkomen

Economie
De economie in Ommen wordt sterk bepaald
door een aantal sectoren: het midden- en
kleinbedrijf, de recreatieve sector en de
agrarische ondernemingen. Ze hebben direct
en indirect veel invloed op het woon- en
leefklimaat. De levensvatbaarheid heeft veel
invloed op de werkgelegenheid voor veel
inwoners. Het is dan ook onze zorg dat er
voldoende ruimte en
ontwikkelingsmogelijkheden aanwezig zijn.
De industrie is van betekenis en biedt
werkgelegenheid aan veel arbeidskrachten.
Het is daarmee ook een uitdaging om deze
meer te laten betekenen ook in de
maakindustrie. Innovatie kan perspectief
bieden voor bestaande en nieuwe bedrijven.

“

Ommen heeft ruimte genoeg (Rotbrink) en

dient een speler te zijn in deze regio waar de
arbeidsmoraal goed is. Duurzame
ontwikkelingen kunnen uitdagingen zijn
waar bedrijven hun winst mee kunnen doen.
Ook mensen met een beperking inzetten in
het arbeidsproces stimuleren is een pre.
Samen met Larcom/ATC worden de
mogelijkheden onderzocht.
Het stimuleren van leertrajecten tussen
bedrijven en scholen wordt bevorderd zodat
er meer kennis en kunde wordt uitgewisseld.
Dit geldt in het bijzonder voor moeilijk
lerende kinderen om deze te begeleiden naar
werk.
Voor deze initiatieven is het goed om
(opnieuw) een ondernemersplatform te

Voor iedereen
ook mensen met beperkingen
is werk belangrijk
helpen ontwikkelen en te formeren. Voor
jonge startende ondernemers zijn startups
een mooie kans.
Goede verbindingen in dataverkeer zijn
essentieel om in de huidige ontwikkelingen
mee te doen en een regionale rol kunnen
vervullen. Het uitleggen van glasvezel ook in
het buitengebied biedt perspectieven voor
jonge starters.
Voor het midden- en kleinbedrijf zijn goede
voorzieningen nodig en een duidelijk beleid.
Voor het winkelbestand moet een duidelijke
lijn uitgezet worden wat betreft de
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”

openingstijden. Goede vestiging- en
parkeermogelijkheden moeten de basis zijn
voor een evenwichtig winkelaanbod. De
ChristenUnie is geen voorstander van
koopzondagen en wil geen uitbreiding van
het aantal koopzondagen.

De horeca die in Ommen van betekenis is
vereist een evenwichtige lijn van opening- en
sluitingstijden.

Agrarische sector

De agrarische sector is voor het buitengebied
nog steeds belangrijk. Een goed evenwicht
met de omgeving is daarbij van betekenis.
Nieuwe regelgeving is op komst die hierbij

een evenwichtig beleid vereist.
Het aantal agrarische bedrijven neemt
gestaag af, maar de bestaande bedrijven
worden in omvang groter. Dit heeft gevolgen
van meer verkeersbewegingen en vergroting
en verzwaring van veel landbouwmachines.
De wegen zijn op veel plekken niet berekend
op deze effecten. De roep van veel plaatselijk
belangen is dan ook terecht. De buitenwegen
verbreden met grasklinkers is een optie.
Afhankelijk van die situaties moet gezocht
worden naar veilige oplossingen.
In het verlengde van die ontwikkelingen is
het goed dat de gemeente meedenkt over
betere verkaveling van landbouwgronden.
Dit zou het beperken van landbouwverkeer
sterk kunnen beïnvloeden.
Verduurzaming van de bedrijven en
verbetering van dierenwelzijn is een
belangrijk speerpunt in het bijzonder bij
bedrijfsontwikkeling. Energie opwekken op
milieuvriendelijke manier geeft kansen.

De rol van de agrarische ondernemer om het
belang van voedselproductie dichter bij de
consument te brengen, wordt gestimuleerd.
Ook voedselverspilling wordt tegengegaan.
Een voedselbank zien wij als een mogelijke
oplossing waarbij wordt aangesloten bij
regionale initiatieven.

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme passen bij Ommen.
Samen met recreatie- en toeristische
ondernemers probeert de ChristenUnie
verblijfsrecreatie in en rond Ommen te
stimuleren. Onderdeel van het stimuleren is
dat de samenwerking met recreatiebedrijven
in de gemeente en in de regio Vechtdal wordt
versterkt.
Verder is de ChristenUnie voorstander van
een recreatieplatform waarin de gemeente en
ondernemers samen kunnen werken. Ideaal
zou zijn als er op regionaal niveau meer
samenwerking wordt gezocht op het gebied
van toerisme en recreatie. Een
gebiedsmakelaar voor het Vechtdal om een
regionaal toerisme platform draaiende te

“Een recreatieplatform
zorgt voor Vechtdalbrede
samenwerking”
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Economie, werk en inkomen
krijgen ziet de ChristenUnie als mogelijkheid.
Het Vechtdal wordt zo een sterk regiomerk.
De wandel- en fietspaden zijn van goede
kwaliteit en moeten dat ook blijven. Dit
betekent onderhoud. MTB-routes in de
omgeving kunnen in goede afstemming met
de beheerders uitgebreid worden.
Er moet een goed evenwicht worden
gehanteerd tussen SVR-campings en grote
bedrijven in termen van aantallen maar ook
qua regelgeving.
Bij het stimuleren van toerisme moet ook
duurzaamheid en voorkomen van zwerfafval
in de natuur centraal staan.
Naast de ontsluiting van toeristische
trekpleisters wordt ingezet op een optimale
ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel
het recreatie- als het woon-werkverkeer. Dit
zou kunnen door middel van het creëren van
een Park&Bike-parkeerplaats buiten de stad.
De fietsroutes dienen aan te sluiten op deze
parkeerplaats.
De ChristenUnie is voorstander van een
Vechtdaltarief voor toeristenbelasting.
Voor de ontwikkeling van de Vecht zijn de
waterveiligheid en de natuurwaarden het
kader. Verdere uitbreiding van de
bevaarbaarheid van de Vecht is niet gewenst.

Armoede en preventie

Ook in Ommen is er sprake van armoede.
Armoede is zelden alleen een financieel
probleem, maar gaat vaak samen met andere
risicofactoren zoals een slechte gezondheid,
stress, depressie, een uitzichtloze

“

schuldensituatie, sociaal isolement en het
ontbreken van perspectief. Vaak zijn kinderen
hiervan de dupe. Omdat voorkomen nog
altijd beter is dan genezen, moet maximaal
worden ingezet op preventie en tijdige
signalering. De ChristenUnie pleit voor
stevige inzet op preventie en een beleid dat
gericht is op een integrale aanpak van
armoede.
Binnen het armoedebeleidsplan moet er
prominent aandacht zijn voor kinderen. De
Klijnsmagelden, bedoeld voor kinderen die
leven in armoede, moeten in dit nieuwe
armoedebeleidsplan verankerd worden,
waarbij deze gelden wel geoormerkt blijven
voor kinderen.
Naast initiatieven als een jeugdsportfonds en
een jeugdcultuurfonds moet er ook ruimte
zijn voor andere initiatieven. Het Noodfonds
Kerken voorziet in een behoefte voor alle
inwoners en moet voortgezet worden.
Het convenant Ommen Armoedevrij, dat op
dit moment al door tientallen organisaties
ondertekend is, mag blijvend op onze steun
rekenen. Dat geldt ook voor de rol die de
Stichting Ommen Samen Sterk hierbij speelt.
Wat betreft armoedebeleid moet niet het
budget centraal staan, maar datgene wat
gedaan moet worden om iedereen mee te
kunnen laten doen in onze Ommer
samenleving.
Inwoners die met schulden te maken hebben,
moeten geholpen worden.
Schuldhulpverlening is alleen mogelijk als de
schuldeigenaar volledig wil meewerken en/of
als de schulden ook daadwerkelijk
beheersbaar zijn.

Stevige inzet op aanpak armoede
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mobiliteit
Energie

Nieuwbouwwoningen aansluiten op gas is
niet toekomstbestendig. De aansluitplicht
voor gas op woningen gaat verdwijnen. Voor
nieuwbouw zijn verschillende alternatieven
beschikbaar: onder meer zijn dat
warmte/koudeopslag (WKO), stadswarmte en
de lucht/water-warmtepomp. Deze
alternatieven zijn duurzamer, en in veel
gevallen op de lange termijn kosteneffectief.
Daarom geldt voor nieuwbouw: geen
gasaansluiting tenzij er écht geen reëel
alternatief mogelijk is.
Een inwoner moet op één plek terecht
kunnen voor zowel technische als financiële
arrangementen om zijn eigen woning aan te
passen aan de toekomst.
Bij de aangeboden oplossingen moet het
lokale bedrijfsleven een grote rol spelen. De
lokale industrie wordt uitgedaagd om met
elkaar een energiebesparingsconvenant te
sluiten. Door samen te werken, brengen
bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra
stappen om energie-efficiënt te worden.
De besparingsdoelstellingen voor 2020
moeten tenminste worden gehaald en
Ommen moet daar een toegespitst beleid op
formuleren.

Bij het financiële arrangement kan de
gemeente een rol spelen (zo mogelijk samen
met de provincie) door een fonds op te
richten en daardoor investeerders aan te
trekken. Uit dat fonds kunnen leningen
worden verstrekt en het afgeloste geld komt
beschikbaar voor nieuwe leningen.
Grote lege daken van gebouwcomplexen en
woningen kunnen gevuld worden met
zonnepanelen.
De gemeente stimuleert haar inwoners om
energiecoöperaties te starten, zodat
bewoners en private partijen samen kunnen
investeren in zonne-energie.
De ChristenUnie is voorstander van het
gebruik van LED-verlichting.
De gemeente zelf heeft wat betreft duurzame
energie een voorbeeldfunctie voor haar
burgers.
Op regionaal niveau (Vechtdal, Overijssel)
samen werken aan de energietransitie via een
regioagenda geeft meer mogelijkheden voor
de energietransitie.
In Ommen is ruimte voor kleinschalige, in het
landschap passende, initiatieven op het
gebied van windenergie.
15

Klimaat, wonen en mobiliteit
Afvalinzameling

De normen voor afvalscheiding worden
steeds strenger. In afval zitten waardevolle
grondstoffen die niet verloren mogen gaan.
Beter kunnen we afval daarom zien als
grondstof. Als afval goed gescheiden wordt
ingezameld bij de bron, kunnen de
grondstoffen worden aangeboden voor
hergebruik.
De ChristenUnie vindt dat er voor lastig te
verwerken afvalstromen een passende
oplossing moet worden geboden. De winst
uit het scheiden van afval moet (deels) terug
naar de inwoner.
De gemeente heeft als prioriteit de
hoeveelheid (zwerf )afval verder terug te
dringen. Ook wordt er meegedaan aan
landelijke bewustwordingsacties rond afval,
zwerfvuil en compost. Hergebruik via
kringloopwinkels en afvalbrengstations
wordt gestimuleerd.

“

Waterbeheer

Door de toename van versteende gebieden
(woonwijken, parkeer- en bedrijventerreinen)
en de toename van extreme buien ontstaat
toenemende maatschappelijke en financiële
schade. De extremen manifesteren zich ook
in lange droge, hete periodes. Op beide zijn
onze steden niet ingericht. Het is
noodzakelijk dat de gemeente een strategie
ontwikkelt hoe zij hier mee omgaat en hoe de
verwachte schade beperkt wordt. Een goede
samenwerking met de waterschappen is
hierin onontbeerlijk.
Er moet een plan komen waarin de gemeente
en het waterschap het watersysteem als één
systeem beschouwt, los van de verschillende
verantwoordelijkheden. Waterschappen
kunnen meer binnenstedelijk investeren dan
ze tot nu toe doen, immers het merendeel
van hun inkomsten komt uit de bebouwde
omgeving. Vervolgens kan met dit plan de
samenwerking worden gezocht met de
provincie om de noodzakelijke financiering
van de projecten rond te krijgen.

”

Energietransitie moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden
Buitengebied

Het wonen en recreëren in het buitengebied
is een feit, maar wint in harmonie aan
betekenis. Een goede mix van wonen en
bedrijven waar elkaar de ruimte geboden
wordt, geeft perspectieven.
Het buitengebied kent veel natuurgebieden
vooral zuidelijk van de Vecht. Dit is daarmee
voor heel veel mensen aantrekkelijk en van
economisch belang met name vanwege de
natuurwaarden.
Verantwoordelijkheidsbesef voor een schoon
leefklimaat wordt gestimuleerd.

Wonen

Met de nieuwbouw aan de Vechtkade en in
de Vlierlanden heeft Ommen in de afgelopen
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periode een inhaalslag gemaakt als het gaat
om het bouwen van woningen. Bij de verdere
uitwerking moeten de actuele vraag vanuit
de Ommer samenleving en de toekomstige
ontwikkelingen sturend zijn.
Bij het bouwen van woningen in het
buitengebied staat de leefbaarheid van de
kernen voorop. De bewoners van de kernen
worden betrokken bij de ontwikkelingen.
De gemeente voert een integraal en
duurzaam woonbeleid met ambitieuze
duurzaamheidsdoelstellingen met aandacht
voor een gezonde verhouding tussen huuren koopwoningen met speciale aandacht
voor starters.
Binnen Ommen worden vooral
levensloopbestendige woningen gebouwd,

ondersteund door een goede infrastructuur
(waaronder sociaal-culturele activiteiten en
zorgondersteuning).
Woningen worden duurzaam gebouwd en de
gemeente zet in op verduurzaming van
bestaande woningen.
Met de woningbouwcorporaties worden
prestatieafspraken gemaakt waarin aandacht
wordt besteed aan de
duurzaamheidsdoelstellingen en aan
levensloopbestendig bouwen. Renovaties
worden door woningcorporaties
aangegrepen om woningen
levensloopbestendig te maken. Afspraken
worden gemaakt over de beschikbaarheid
van goede sociale huurwoningen, de
leefbaarheid in wijken en kernen en de
sociale koopsector.
In Ommen komt er ruimte voor de bouw van
zogeheten tiny houses.

Toekomstige generaties

De gemeente Ommen heeft een belangrijke

regierol bij de keuzes die we nu maken en de
gevolgen voor de leefomgeving van
toekomstige generaties. Ecologische,
economische en demografische
ontwikkelingen (krimp en/of groei) maken
het mogelijk en noodzakelijk dat er een
omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar
hergebruik, van bebouwen van de open
ruimte naar hergebruik en herstructurering
van al bebouwd gebied.
Ruimtelijke ordening is bij uitstek het
onderwerp waar burgers bij betrokken
moeten worden, want het gaat tenslotte over
de kwaliteit van de eigen leefomgeving.

Ruimte

De gemeente anticipeert op de invoering van
de nieuwe Omgevingswet door het
bestuurlijk ambitieniveau te bepalen en te
investeren in scholing van ambtenaren en
raadsleden.
Bij de voorbereidingen op de Omgevingswet
werkt de gemeente nauw samen met de
provincie en de waterschappen.
17

Klimaat, wonen en mobiliteit
Natuur

De natuurlijke omgeving is één van de sterke
punten van onze gemeente. Het beleid is
erop gericht om de kwaliteit van de
natuurlijke omgeving zo veel mogelijk in
stand te houden. Dat betekent ook dat het
groenbeheer zoveel mogelijk ecologisch
wordt ingevuld. Verder moet er een goede
balans zijn tussen natuur, agrarisch gebruik
van grond en toerisme.

Mobiliteit

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is
nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is
in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in
het verkeer, de financiële houdbaarheid van
het huidige openbaar vervoer, de opkomst
van elektrische vervoersmiddelen (fiets en
auto) en het nog steeds groeiende aantal
auto’s op de weg. De mobiliteit mag steeds
minder negatieve impact hebben op de
kwaliteit van onze leefomgeving en de
leefbaarheid.
We kiezen voor verduurzaming van de
mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer,
een betere benutting van de bestaande
infrastructuur en het beter met elkaar
verbinden van verschillende
transportmodaliteiten. De lokale overheid
heeft de verantwoordelijkheid (samen met de
provincie en het Rijk) om te zorgen voor

infrastructuur van een kwalitatief hoog
niveau.

Verkeersverbindingen

Op dit moment is de Hessel Mulertbrug
opnieuw ingericht. Echter aan de
centrumkant van de brug loopt het verkeer in
het hoogseizoen nog steeds vast. De
ChristenUnie wil dat er niet nog meer geld
naar de brug gaat maar dat er andere
maatregelen worden uitgewerkt om dit punt
te verbeteren. Een goede mogelijkheid is om
van een deel van Vechtkade als een
zogeheten shared space in te richten.
Het centrum moet autoluwer worden.
De zuidwestverbinding (via Coevorderweg,
Slagenweg, Balkerweg, N48 naar de N340)
moet worden aangepast omdat verwacht
wordt dat de verkeersstroom via deze route
toeneemt. Met name de rotonde bij de Aldi
dient aangepast te worden.
De ChristenUnie wil de Danteweg
doortrekken naar de Balkerweg om zo de
ontsluiting van de wijk Dante en de lokale
doorstroom te verbeteren.

Fiets

De ChristenUnie wil een ambitieuze
fietsagenda voor Ommen. In de gemeente

in
“Natuur
stand
houden
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wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld
vanwege het toenemende belang van het
(elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s
in deze agenda zijn: veiligheid, parkeren,
fietsdelen en elektrisch fietsen.

Voetgangers

Voor ouderen en andere mensen die minder
mobiel zijn, worden de looproutes naar het
centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en
(zorg)voorzieningen zoveel mogelijk
aangepast naar hun behoeften
(comfortzones).

Openbaar vervoer

De provincie is verantwoordelijk voor het
openbaar vervoer, de gemeente voor andere
vormen van publiek vervoer, zoals het
leerlingenvervoer. De ChristenUnie vindt dat
de gemeente en haar inwoners betrokken
moeten worden bij de te maken keuzes.
Bij de transformatie van het openbaar
vervoer naar publiek vervoer vindt de
ChristenUnie de bereikbaarheid van de
(kleine) kernen een belangrijk punt.
Samen met de provincie en inwoners, en
gebruik makend van nieuwe
mobiliteitsvormen, willen we werken aan een
dekkende bereikbaarheid. Initiatieven zoals
de buurtbus uit Vilsteren is een voorbeeld
hiervan.
Sociale veiligheid in de omgeving van haltes,
stations en parkeerplaatsen wordt bevorderd.

Parkeren

Parkeren moet in Ommen gratis blijven. Bij de
aanleg en het onderhoud van transferia moet
zorgvuldig worden gezocht naar een
optimale aansluiting op het reguliere
openbaar vervoer, vervoer per auto en
fietsgebruik.
Er komen meer laadpunten voor elektrische
vervoersmiddelen.

Verkeersveiligheid

Er vindt een goede registratie van ongevallen
plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in
beeld komen.
Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel
ongelukken. Waar de verkeersveiligheid niet
in geding is, worden deze paaltjes verwijderd.
Snel- en langzaam verkeer wordt zoveel
mogelijk gescheiden. Landbouwverkeer
wordt zoveel mogelijk gescheiden van
fietsverkeer. Grote vrachtwagens worden bij
voorkeur geweerd uit het centrum. De
gemeente geeft in haar verkeersbeleid
voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers,
zoals voetgangers en fietsers.
De gemeente werkt mee aan het realiseren
van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de
scholen. De gemeente stimuleert dat scholen
zich inzetten voor het
verkeersveiligheidslabel. Dit label moet
zorgen voor meer verkeersveiligheid rond
scholen. De gemeente gaat zich ook inzetten
om maximum snelheid op bestaande 30- en
60-km-wegen te handhaven.
19

Naar
een
toekomst
met
waarde
Ommen

