
Samen doorwerken aan Zwartewaterland 
“Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk” 
 
De nieuwe coalitie ChristenUnie, SGP en PvdA wil samen met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties verder doorwerken aan Zwartewaterland. Niet met een 
compleet nieuw actieprogramma, maar op onderdelen wel met een andere focus. Deels 
omdat actuele ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en dat we nu constateren dat sommige 
uitdagingen om meer actie vragen, dan twee jaar geleden. Zoals oplossingen voor 
bijvoorbeeld wonen, klimaat, energie en omgevingswet. Deels ook, omdat we er als 
gemeente financieel anders voorstaan, waardoor we keuzes moeten maken. En natuurlijk 
ook, omdat de PvdA nu onderdeel uitmaakt van de coalitie. 
 
Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk 
Wat fier overeind blijft is in ieder geval de titel van het lopende coalitieakkoord: “Inwoners maken 
Zwartewaterland mogelijk”. Het gaat allemaal om een hecht samenspel tussen inwoners, 
ondernemers en gemeente, maar ook tussen gemeenteraad en college. Onderlinge betrokkenheid 
op inhoudelijke thema’s, maar ook op elkaar. Alleen samen kunnen we doorwerken aan een veilig, 
leefbaar en sociaal sterk Zwartewaterland.  
 

 
Focus nieuwe coalitie ChristenUnie, SGP en PvdA 
 
De nieuwe coalitie van ChristenUnie, SGP en PvdA focust de komende twee jaar samen met 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op: 

 
Betaalbare woningen voor starters 
Voor een grote groep jonge mensen zijn huizen onbetaalbaar geworden. Omdat de vraag naar huizen 
erg groot is. Maar ook, omdat geschikte huizen worden opgekocht door beleggers: voor particuliere 
verhuur of voor huisvesting aan werknemers uit andere landen. Beide problemen pakken we aan 
door bouwen voor de doelgroepen jongeren en senioren te stimuleren. En door met werkgevers 
goede afspraken te maken. Bij alle lopende en komende woningbouwprojecten gaan we met 
belanghebbenden om tafel om de concrete invulling te bespreken. 

 
Leefbaarheidsplannen voor de zomer klaar 
Het is mooi om te zien hoe onze inwoners samen nadenken over de vraag hoe ze met de gemeente 
de leefbaarheid in hun kern kunnen versterken. Dat kan variëren van aanpassingen in de 
buitenruimte tot de ondersteuning van evenementen. Alle ideeën worden vastgelegd in de 
leefbaarheidsplannen die rond de zomer aan de gemeenteraad worden aangeboden. Groepen 
inwoners, die dat willen, krijgen de mogelijkheid om zelf straten, buurten en wijken te gaan 
onderhouden.  
 

Meedoen aan sport en cultuur 
Omdat het goed is voor gezondheid en gemeenschapszin, vinden we het belangrijk dat zoveel 
mogelijk inwoners meedoen aan sport- en culturele activiteiten. Ook zij die minder te besteden 
hebben. De verdere ontwikkeling van de cultuurhistorische parels als het Zwartewaterklooster en het 
Hooibergterrein willen we samen met inwoners en organisaties invullen. 

 
 
 



Beleving buitengebied 
Buiten zijn betekent genieten van de prachtige omgeving in onze gemeente. Wandelend en op de 
fiets ontdek je de fraaiste plekken. Daarom willen we stapsgewijs het netwerk van wandel- en 
fietspaden verbeteren, uitbreiden en veiliger maken. Ook willen we meer aandacht voor fraaie 
beplanting en kunstwerken in de openbare ruimte. En we maken een plan voor behoud van 
landschapselementen en het inpassen van zandwinplassen. Ook willen we in samenwerking met 
Staatsbosbeheer de Oldematen beter toegankelijk maken.   

 
Opwekking energie dichterbij huis 
Hoe je het ook wendt of keert, maar als de nationale gaskraan dicht gaat, zullen we ook in 
Zwartewaterland steeds meer energie (warmte en stroom) dichterbij huis moeten opwekken. De 
bijdrage die Zwartewaterland daaraan gaat leveren wordt vastgelegd in regionale afspraken. De 
uitwerking in concrete energieprojecten pakken we samen met alle Zwartewaterlanders op. En we 
blijven inwoners en bedrijven stimuleren om ook zelf aan de slag te gaan met besparen en zelf 
opwekken van energie. 
 

Ruimer armoedebeleid 
We willen gezinnen en inwoners, die om welke reden dan ook, niet voldoende financiële middelen 
hebben, beter helpen. Om rond te kunnen komen, maar ook om mee te kunnen doen in de 
samenleving. Met nieuwe regelingen, maar ook met meer op de persoon of het gezin gerichte 
maatwerkoplossingen. Ook willen we inwoners ondersteunen, die als ze vanuit een uitkering weer 
aan het werk gaan, veel rechten verliezen en daardoor netto minder inkomen hebben.  

 
Samenwerken aan de omgevingsvisie 
Zwartewaterland kent ruimtelijk gezien twee gezichten: aan de ene kant een prachtig landschap en 
natuur. En aan de andere kant een ondernemersklimaat, dat maar in heel weinig andere gemeenten 
zo bruisend is. Die twee gezichten zorgen soms voor spanning als het gaat om het beslag op de 
schaarse ruimte. Wij vinden het niet vanzelfsprekend dat bij het maken van keuzes de economische 
belangen de doorslag geven. Daarbij realiseren we ons dat het feit dat de provincie het Tapijtcluster 
Genemuiden/Hasselt als 'Topwerklocatie' heeft aangewezen, ook in ruimtelijk opzicht niet 
vrijblijvend is. De manier waarop we in de toekomst de leefomgeving van onze steden, dorpen en het 
buitengebied inrichten, leggen we vast in de omgevingsvisie. We maken deze samen met de 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij maken we verbinding tussen de 
vragen: “Wat is er nu?” en “Wat is er nodig over 10-30 jaar?”. 

 
 

En we werken samen door aan… 
 
In de tweede helft van deze raadsperiode werken we door aan de belangrijke onderwerpen, die 
we als ChristenUnie en SGP samen met BuitenGewoon Zwartewaterland twee jaar geleden hebben 
afgesproken in het coalitieprogramma 2018-2022. En dat door verschillende partijen in de 
gemeenteraad is onderschreven. 
 

Kwaliteit van de schoolgebouwen 
Veel basisscholen zijn sterk verouderd en moeten worden gerenoveerd. Onderhoud dat niet alleen 
betaald kan worden door de schoolbesturen. Als gemeente dragen we bij om de schoolgebouwen 
duurzaam te maken voor de toekomst, omdat goed onderwijs de motor is voor de veranderingen. En 
waar mogelijk voegen we functies toe, zoals bijvoorbeeld dagopvang voor ouderen.  
 

 



Onderhoud openbare ruimte 
Een belangrijk thema, dat ook regelmatig terug komt in de gesprekken over de 
leefbaarheidsplannen, is onderhoud van de openbare ruimte. In de afgelopen twee jaar is een forse 
verbeterslag gemaakt in het onderhoud van groen en van verschillende soorten paden. Ook gaan we 
door met de aanpak van achterstallig onderhoud van bruggen en viaducten. Vorig jaar zijn we 
begonnen met de upgrade van de speeltuinen en speelplaatsen. En nemen we maatregelen om de 
buitenruimte zo in te richten dat inwoners gestimuleerd worden om meer te bewegen en om elkaar 
buiten te ontmoeten. Zo wordt bij de inrichting van (nieuwe) woonwijken aandacht besteed aan 
ommetjes. We zorgen voor voldoende prullenbakken in o.a. de centra van de kernen. 
 

Voorkomen is beter dan genezen 
Als het gaat om zaken als drugs, alcohol, overgewicht en internetverslaving richten we ons samen 
met partners steeds meer op een maatwerk-aanpak per persoon. Dat leidt uiteindelijk tot een steeds 
kleiner beroep op voorzieningen uit o.a. de WMO. Bovendien gaan we nog meer inzetten op 
preventie, want we maken ons nog steeds zorgen over drugsgebruik (soms al op jonge leeftijd) en 
bovenmatig drinken. Samenwerking met ouders, horeca en andere lokale partners vinden we hierbij 
erg belangrijk. Maar we zetten ook toezichthouders in om overtredingen te handhaven. 
 

Eenzaamheid 
We zijn een proefproject gestart, waarbij ouderen vanaf 80 jaar persoonlijk thuis worden bezocht. Er 
wordt met hen gesproken over hun leefsituatie. Het doel is om tijdig mensen van de juiste hulp te 
voorzien of om hen in contact te brengen met anderen. Ook willen we overbelasting van 
mantelzorgers voorkomen. Een succesvol project op dit gebied is bijvoorbeeld Teeuwland, waarbij in 
de vorm van een huiskamerPLUS dagbesteding wordt aangeboden. Op dit moment wordt een 
uitbreiding van dit project voorbereid. 
 

Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg 
Vrijwilligers zijn het sociaal kapitaal in onze gemeente. Zij maken het verschil en leveren een enorm 
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen en de zorg voor mensen. We blijven dat 
belangrijke werk faciliteren. Dat geldt ook voor de ondersteuning voor mantelzorgers, die meestal 
niet vrijwillig voor hun taak hebben gekozen. We willen hen faciliteren met een ruim aanbod aan 
ondersteuning.  
 

Economie en werkgelegenheid 
Bedrijven (klein en groot) vormen de ruggengraat van onze samenleving. Ze zorgen voor 
werkgelegenheid, maar ondersteunen ook tal van activiteiten met bijvoorbeeld sponsoring. We zijn 
ook trots op onze agrariërs en tuinders. We zien het als onze opgave om bij de doorontwikkeling van 
bedrijvigheid een duurzaam evenwicht te vinden tussen mens, landschap en economie. Bijdragen 
aan duurzaam evenwicht vragen we ook aan onze bedrijven. Ook in het bieden van ruimte aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerwerk-plekken. Als ondernemers en gemeente 
zorgen we samen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  
 

Talentontwikkeling 
Elk kind heeft talenten. Samen met de scholen en verenigingen in Zwartewaterland zijn we bezig om 
op het gebied van cultuur kinderen te stimuleren hun creatieve kanten op het gebied van 
bijvoorbeeld muziek, zang, toneel en dans verder te ontwikkelen.  
 


