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De 7 Kernwaarden van
Gemeentebelangen Westerveld
1.Wij zijn een onafhankelijke lokale partij die opkomt voor de
belangen van de 26 kernen in de gemeente Westerveld met
behoud van lokale waarden en identiteit.
2.Wij streven naar een duurzame leefomgeving die gezondheid,
welzijn en welvaart bevordert in een goede balans met
economie en bedrijvigheid. Wij gaan verantwoord om met
natuur en milieu.

Samen op pad naar een Westerveld voor iedereen!
Visie & Missie
Gemeentebelangen
Westerveld

Gemeentebelangen Westerveld is een lokale, politieke partij.
Ons doel is mensen en organisaties te verbinden, dit doen
we door te luisteren en belangen af te wegen. Op deze
manier werken we met elkaar aan Westerveld, voor iedereen!
Wij behartigen, onafhankelijk van de landelijke en provinciale
politiek, de belangen van de inwoners van de hele gemeente
Westerveld in alle 26 kernen. Met behulp van een breed netwerk zijn wij al 60 jaar geworteld in Westerveld.
We zijn er niet alleen voor de gemeenschap maar maken zelf
ook deel uit van deze gemeenschap. Goede communicatie
met de inwoners is het uitgangspunt. Goede communicatie
betekent niet alleen luisteren en informeren, het betekent ook
samen met de inwoners aan de slag gaan om wensen of
plannen te realiseren.

3.Wij gaan uit van de kracht van de burger waar mogelijk en
bieden bescherming aan de zwakkeren waar nodig.
Armoedebeleid is hierin het uitgangspunt, waarbij niet de norm
maar de persoonlijke omstandigheden leidend zijn.
Burgerparticipatie is het uitgangspunt.
4.Wij staan voor een rechtvaardige samenleving, waarin
iedereen zich thuis en vrij voelt, zijn/haar bijdrage kan leveren en
gelijke kansen heef t om zichzelf te ontwikkelen.
Gemeentebelangen heeft een grote sociale maatschappelijke
betrokkenheid.
5.Wij hanteren de menselijke maat: kleinschaligheid, maatwerk,
kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen, herkenbaarheid,
een warme sociale omgeving en lokale identiteit.
6.Wij kiezen de realistische aanpak: een maatschappelijk
probleem wordt gewoon opgelost. Onze bovengenoemde
kernwaarden geven daarvoor de richting: verschillende
belangen wegen we af op basis van feiten en cijfers.
7.Wij streven naar een overheid die er is voor haar inwoners en
die haar informatie zo open mogelijk deelt met inwoners,
verenigingsleven, bedrijfsleven en partners.

Inwoners, Bestuur en Openbare Orde & Veiligheid

Milieu & Duurzaamheid

● Dienstverlening is maatwerk. Naast een
persoonlijk gesprek op het gemeentehuis is
ook een thuisbezoek mogelijk.
● Wij zetten in op minder regels en werken aan
een optimale dienstverlening zonder
bureaucratie.
● Inwoners hebben de mogelijkheid om
onderwerpen op de agenda van de raad te
zetten.
● Inwoners moeten te allen tijde gebruik
● Eigen kracht van de burger staat centraal
kunnen maken van het inspreekrecht.
(zelfredzaamheid, meedoen en saamhorigheid):
● Er is niet alleen aandacht voor objectieve
de gemeente faciliteert en stimuleert.
veiligheid, maar ook voor subjectieve
● Elke kern wordt vertegenwoordigd door een
veiligheid (veiligheidsgevoel).
dorps- of wijkraad.
● Wijk- en dorpsraden zijn mede verantwoorde- ● Bij nieuwe ruimtelijke plannen houden wij
rekening met het verhogen van het
lijk voor de eigen woon- en leefomgeving.
veiligheidsgevoel. Bijvoorbeeld door straten
● Een gemeentebestuur met een innovatief,
overzichtelijk in te richten en deugdelijk te
dienstverlenend karakter communiceert
verlichten.
open, eerlijk en duidelijk met haar inwoners.

Duurzame landbouw
● Landbouw is en blijft een belangrijke economische drager van
het buitengebied van Westerveld.
● Onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe economische
dragers voor het buitengebied via de regiodeal.
● Terughoudendheid bij het ontwikkelen van megastallen in het
buitengebied.
● Wij sluiten aan bij Rijk en Provincie omtrent milieueisen.

Beheer Openbare Ruimte
● De gemeente faciliteert initiatieven van inwoners.
● Goed onderhoud van wegen en ets-/voetpaden.
● Goed onderhoud van begraafplaatsen en openbaar groen.
● Instandhouding van ruimtelijke kwaliteit door middel van groen.
● Natuurgebieden vrij toegankelijk voor iedereen.
● Aandacht voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor minder validen.
● Aardgasnet gebruiken voor nieuwe initiatieven.
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Duurzaamheid
● Gemeente heeft voorbeeldfunctie qua energieverbruik en
duurzame energie.
● Gepast omgaan met ruimte en kwaliteit creëren in
woningbouw en bedrijventerreinen.
● Bij nieuwbouw streven naar energieneutraal bouwen.
Dwang bij bestaande bouw wijzen wij af!
● Bedrijven en particulieren worden gestimuleerd om gebruik te
maken van natuurlijke energiebronnen.
● Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s/etsen.
● Stimuleren van zonnepanelen op het dak voor het opwekken
van energie.
● De transitie en de versnelling doet Gemeentebelangen kritisch
staan tegenover de noodzaak van nieuwe gasboringen in
Zuidwest Drenthe en Westerveld in het bijzonder. Niet alleen de
lasten maar ook de lusten!
● De Gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om
circulair hergebruik van afvalstoffen.
● Wij zijn voorstander van maximale scheiding van afvalstromen.

Onderwijs en Educatie
● Voor onderwijs geldt: Kwaliteit moet leidend zijn.
● Schoolgebouwen moeten multifunctioneel worden gebruikt.
● Integrale Kindcentra en doorgaande leerlijn met aandacht
voor Vóór- en Vroegschoolse Educatie
● Aandacht voor passend onderwijs en laaggeletterdheid.
● Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid
voor innovatieve projecten en voldoende stageplaatsen
voor leerlingen uit onze gemeente.
● Maatschappelijke stages en leerwerkplekken zijn
essentiële schakels tussen onderwijs, werk en
samenleving.
● Preventie en bestrijding van schoolverzuim en tegengaan
van vroege schoolverlaters.
● Cultuureducatie en sport voor leerlingen van de basis- en
middelbare scholen.
● Schoolzwemmen blijvend ondersteunen.

Sport en Bewegen
● Sport draagt bij aan gezondheid, is bindend voor onze
samenleving en moet toegankelijk blijven voor iedereen.
Gemeentebelangen Westerveld blijft zich hier voor inzetten
in samenwerking met de sportcoaches.
● Gezonde voeding en voldoende bewegen krijgt ook de
aandacht van de sportcoaches.
● Waar mogelijk worden sportaccommodaties
gecentraliseerd.
● Sportaccommodaties worden multifunctioneel gebruikt.
● Aandacht voor gehandicaptensport en andere speciale
doelgroepen binnen het sportaanbod.

Jeugdbeleid opzetten in
samenspraak met de jeugd
● Gaat uit van kansen en mogelijkheden.
● Biedt zicht op trends en ontwikkelingen
op het gebied van jeugd.
● Biedt zicht op knelpunten en problemen
die moeten worden opgelost.
● Biedt een richtinggevend kader om deze
problemen in samenhang op te lossen.

Jeugdzorg & Jeugdbeleid
Jeugdbeleid
● Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
● Jongerenwerkers zijn de spil in de
totstandkoming van jeugdbeleid. De
jongerenbus werkt hierin ondersteunend.
● Een beleidsnota Jeugdbeleid is voor ons
een primair uitgangspunt.
● Bewegingsarmoede onder jeugd verdient
permanente aandacht.
● Sportactiviteiten vergroten de kans op
een betere sociale samenhang.
● Jeugd betrekken bij beleidsontwikkeling.

Met de ontwikkeling van
jeugdbeleid willen we:
● De kennis en ervaring van jeugd
optimaal benutten en bundelen.
● De kennis en ervaring van onze
maatschappelijke partners optimaal
benutten.
● Sturing geven aan het jeugdbeleid op
basis van deze input.
● Gerealiseerd jongerenwerk moet
minimaal op huidig niveau blijven.
Met als uiteindelijk doel: Het bieden
van optimale ontwikkelingsmogelijkheden aan jeugd/jongeren.
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Lokale Economie

Duurzaam ondernemen

● Westerveld positioneert zich als een aantrekkelijke
vestiging- en werkgelegenheidgemeente.
● Een slimme marketing- en promotiestrategie versterkt de
positie van Westerveld als motor van de economie; zowel
regionaal als landelijk.
● De arbeidsmarkt is voor iedereen toegankelijk en biedt zoveel
mogelijk gelijkwaardige kansen voor iedereen.
● Wonen, werken en recreatie zijn in balans. De arbeidsregio
Zwolle kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
● Westerveld is een toeristische trekpleister,
grensoverschrijdende samenwerking is noodzakelijk.

● Social Return en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen zijn
uitgangspunt bij aanbestedingen van
Westerveld. De gemeente heeft hierin
een voorbeeldfunctie.
● Het platteland is economisch gezond
met behoud van landschap, natuur en
cultuurhistorie.
● Nieuwe duurzame vormen stimuleren.
● De Regio Deal Circulair produceren en
consumeren in Westerveld laat zien dat
ondernemers en inwoners geholpen
worden om de ecologische footprint
van consumeren en produceren te
verkleinen.
● Duurzaamheid is een kwestie van het
maken van keuzes.

Ondernemingsklimaat
● Economische ontwikkeling die past bij de kracht en identiteit van iedere kern.
● Meer samenwerken met gemeenten en provincie op regionaal niveau.
● Er is 1 aanspreekpunt of loket voor alle ondernemers in combinatie met een integraal werkend
ambtenarenteam zodat snel duidelijk is wat wel en wat niet kan. Processen zoals
vergunningaanvragen kennen een zo kort mogelijke doorlooptijd.
● Intensief overleg met bedrijfsleven, onderwijs en ondernemersverenigingen in Westerveld.
Maak gebruik van elkaars kracht.
● Verbeteren van vestigingsmogelijkheden voor detailhandel, dienstverlening en ambachtelijke bedrijven.
● Ondersteunen van startende ondernemers.
● Optimaal gebruik maken van beschikbare subsidiegelden(Provincie, Rijk, EU, EDR).
● Lokale werken Lokaal uitvoeren.
● Geen wirwar aan regelgeving, maar alleen regels als die echt nodig zijn en die dan ook handhaven.
● Samenwerken binnen de Regio Zwolle coördineren.

Vrijetijdseconomie
● Het buitengebied is aantrekkelijk en veilig. Er
is een goed wandel- en etsknooppunten
netwerk, met een logische verbinding tussen
alle kernen van Westerveld en voorzien van
verdere faciliteiten, zoals bijvoorbeeld
oplaadpunten voor elektrische etsen.
● Het ontwikkelen van een Beleidsnota
Recreatie samen met de sector.
● Recreatiemogelijkheden zijn bereikbaar voor
jong en oud en minder validen.
● Realiseren van camperplaatsen met faciliteiten
en overnachtingsmogelijkheid (max. 24 uur).
● Voor (verblijfs)recreatie geldt in onze visie een
breed aanbod voor diverse doelgroepen.
● Westerveld als beweeg- en beleefgemeente
levert een economische bijdrage.
● Slecht weer accommodaties zijn noodzakelijk.
● De pijlers excelleren, transformeren vanuit
Vitale Vakantieparken is voor ons van belang
voor de recreatieve kwaliteitsverbetering.
● Het onderdeel recreatie uit de Regiodeal is
voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Sociaal Domein

Integraal Sociaal Domein (we doen het samen)

Algemeen (uitgangspunten)
● Actief zijn binnen de samenleving is voor
iedereen belangrijk ongeacht leeftijd,
afkomst, geloof, geaardheid, politieke
voorkeuren, lichamelijke- of geestelijke
beperkingen.
● Mens voorop, zorg op maat.
De menselijke maat is uitgangspunt.
● Lokaal waar kan, regionaal waar moet.

● De hulpverlening is effectief georganiseerd. Er is een breed loket waar
hulpvragers en/of gezinnen een eigen coördinator krijgen toegewezen.
Hij of zij zet de juiste specialisten in, maar houdt wel de regie.
● Medewerkers geven "raad op maat"(jeugd, participatiewet, wmo).
Verschillende disciplines werken samen.
● Organisaties en medewerkers werken samen met lokale
(vrijwilligers)organisaties.
● Organisaties in het Sociaal Domein zetten in op versterking van de
eigen kracht. Zij stimuleren zelfredzaamheid en zelfstandigheid van
inwoners van Westerveld.
● Voorzieningen moeten open, helder en toegankelijk zijn voor iedereen
voor wie ze bedoeld zijn.

Iedereen
doet mee
in Westerveld!

Aandachtspunten
● Ondersteunen, faciliteren en enthousiasmeren van
vernieuwingen/innovatie binnen het Sociaal Domein.
● Dorpsgemeenschappen actief betrekken bij een
innovatieve en dorpsgerichte aanpak.
● Sportverenigingen blijven betrekken als partners in
het Sociaal Domein.
● Vroeg signalering Jeugdzorg en WMO onderzoeken.
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Participatie

WMO & Welzijn

● Minimabeleid is maatwerk, de Mens staat centraal.
● Een rechtvaardig minimabeleid is gericht op het "in kracht zetten" van mensen.
● Een zinvolle dagbesteding draagt bij aan gevoel van eigenwaarde,
zelfvertrouwen en netwerkversterking, en andersom.
● Lokale bedrijven en onderwijs en spelen een actieve rol in "het proces naar
arbeid".
● Projectmatige sportstimulering leidt tot structurele participatie.
● De gemeentelijke organisatie geeft zelf het goede voorbeeld als het gaat om de
inzet van kwetsbaren in de organisatie.

● De menselijke maat is het
uitgangspunt in zorg en welzijn.
● Iedereen draagt naar vermogen
en op basis van zijn kwaliteiten
zijn steentje bij in de zorg.
● Voortdurende aandacht voor
mantelzorgers en vrijwilligers.
● Inzetten op preventie binnen de
(duurzame) zorg.

Minimabeleid
● Het voorkomen van armoede is ons uitgangspunt.
● Binnen het lokale Minimabeleid zullen wij een onderscheid maken tussen de begrippen
"armoede" en "minima". Niet alle minima voelen zich arm en niet allen die zich arm voelen,
leven van een inkomen op een minimumniveau.
● In een beleidsnota Minima moet expliciet aandacht worden besteed aan de oorzaken van
armoede. Dit maakt het mogelijk om de verschillende doelgroepen binnen de minima te
onderscheiden.
● Ontwikkelen van een schuld opkoopprogramma.
● Hulpverleners(bijv. Onafhankelijk Cliënt Ondersteuners) krijgen een budget.
● Voedselbank en Kledingbank zijn onmisbaar in het minimabeleid en hebben hun bestaansrecht
ruimschoots bewezen.

Seniorenbeleid
● Ontwikkelen van een Nota Seniorenbeleid. De nota geeft het beleid weer voor de komende vier jaar op dit
brede beleidsterrein. Het is goed dat ook voor de doelgroep senioren apart beleid wordt geformuleerd, deze
groep wordt groter en heeft zijn eigen wensen als het gaat om leven in de Westerveldse samenleving.
● De nota zal zich vooral richten op zelfredzaamheid van ouderen, waarbij bevorderd wordt dat ouderen
zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving kunnen blijven wonen. Een blijvers lening kan hierin
stimulerend werken.
● Wij willen beleid ontwikkelen voor mantelzorgwoningen en pre-mantelzorgwoningen.

Kunst & Cultuur
● Culturele instellingen werken samen aan een divers
cultuuraanbod.
● Lessen en cursussen muziek en creativiteit worden op
diverse plaatsen in Westerveld gegeven en zijn goed
bereikbaar voor de inwoners.
● De gemeente steunt en/of faciliteert culturele activiteiten.
● Lokale culturele organisaties worden zoveel mogelijk
betrokken bij gemeentelijke evenementen.
● Cultuur is het bindmiddel tussen verschillende
bevolkingsgroepen.
● De bibliotheek is een basisvoorziening.
● Uitgangspunt bij dorpshuizen is voor ons de functionaliteit.

Ruimtelijke Ontwikkeling
Ruimtelijke processen (Omgevingswet):
● Projecten moeten eenvoudiger, efciënter en beter.
● Zekerheid en dynamiek: uitnodigen tot nieuwe initiatieven.
Dichttimmeren bij voorbaat uitsluiten.
● Duurzame ontwikkeling: stimuleren van de transitie naar een
duurzame samenleving.
● Actieve en kwalitatief goede uitvoering.
● Prikkeling tot actief gedrag gebaseerd op vertrouwen en
verantwoordelijkheid.
● Participatie: overleg met inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties.

Ruimtelijke kwaliteit van Westerveld
“visie op de structuur van Westerveld”:
● Natuur en recreatie: natuurwaarden en toeristisch recreatief
medegebruiker staat op de eerste plaats.
● Landbouw, natuur en recreatie: een nieuwe ecologische
hoofdstructuur zo mogelijk op bedrijfseconomische grondslag.
Onderbrengen van natuur in extensieve vormen van landbouw
zoals agrarisch natuurbeheer en biologische landbouw.
● Landbouw en recreatie: ontwikkel landbouw en recreatie tot
een agrarische hoofdstructuur.
● Gebied tussen Dwingeloo en Diever: biedt dit gebied zijn grote
kans van dynamiek te ontwikkelen.
● Gebieden met hoge recreatieve potentie: een Nationaal Park en
gebieden in de zgn. kernranden zijn hotspots voor
recreatieve/toeristische bedrijvigheid.
● Dynamisch landschap: gebieden met een hoge
landschappelijke gaafheid maken dat nieuwe ontwikkelingen
niet altijd mogelijk zijn. De hoge ecologische basiskwaliteit en
landschapsgaafheid zijn hierin het uitgangspunt.
● Woeste grond/heide: Deze zijn in Westerveld nog intact en
beschermingswaardig. Gemeentebelangen ziet erop toe dat dit
zo blijft.

Koloniën van Weldadigheid
Unesco Werelderfgoed
26-07-2021

Wonen in vitale dorpen:
● Voldoende sociale woningen (huur, koop,
starters en senioren) in dorpen en kernen.
● Voldoende betaalbare en aan de wooneisen van
diverse doelgroepen aangepaste woningen.
● Wij zijn voor alternatieve vormen van bouwen,
bijvoorbeeld Tiny Houses en
Kangoeroewoningen.
● Coöperatief bouwen door jongeren uit
Westerveld(CPO) stimuleren.
● Legalisatie permanente bewoning
recreatiewoningen alleen in lijn met Project
Vitale Vakantieparken.
● Behoud voorzieningen in kleine dorpen en
gemeenschappen welke draagvlak en
toekomstperspectief hebben.
● Goede infrastructuur.
● Woningspeculatie sluiten wij uit
(vestigingsbeleid).

Financiën & Belastingen
● Stabiele gemeentenanciën is het
uitgangspunt voor Gemeentebelangen
Westerveld. Dat betekent dat Westerveld
ook bij een scenario van economisch
slecht weer genoeg geld overhoudt om
aan de schuldverplichting te blijven
voldoen zonder dat noodzakelijke publieke
voorzieningen in de knel komen.
● Alleen sturen op baten en lasten is niet
genoeg.
● Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot
een heroverweging van de
gemeentenanciën.
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