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INLEIDING
Het kan anders. Het moet anders. Ook in Assen.
GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven.
Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons
gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van
hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van
verdeeldheid.
Een sociaal Assen
GroenLinks wil dat iedereen in Assen een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet
kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf
niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest
of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Assen laat mensen nooit in de steek.
GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed
te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de
zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om
te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat
iedereen kan wonen in een betaalbaar huis.
Een groen Assen
GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen
dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen, schone lucht kunnen inademen
en in schoon water kunnen spelen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot,
voor een mooi groen hart in het centrum van Assen en mooie groene parken. Voor ruimte
om te spelen en te sporten op wijkniveau en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen voor
schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een
evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.
Een open Assen
GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of
haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Iedereen hoort erbij, ook
vluchtelingen.
Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of
schoner willen maken. Daarom geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en
andere professionals die mensen helpen. En daarom geven wij ruimte aan de wensen en
mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van de regels en structuren van organisaties
blindelings te volgen.

Tien kernpunten
Een sociaal Assen
1. Iedereen hoort erbij. We willen experimenteren met nieuwe vormen van sociale
zekerheid, bijvoorbeeld een basisinkomen. Met minder controle en meer hulp.
2. Kinderen doen mee van jongs af aan. We streven ernaar dat ze de dag kunnen
beginnen met een ontbijt en meedoen aan educatieve, sportieve en culturele
activiteiten.
3. Iedereen moet thuis kunnen wonen. Met royale ondersteuning door huishoudelijke
hulp en specifieke middelen.
4. Alle Assenaren hebben een betaalbaar huis. Er moeten veel woningen bij komen. Dat
kan door nieuwbouw en door leegstaande bedrijfsgebouwen geschikt te maken voor
wonen.
Een groen Assen
5. Assen is een fietsstad. We geven voorrang aan schoon en veilig vervoer: voetgangers,
fietsers en gebruikers van bus en taxi zijn leidend bij de (her)inrichting van de stad.
6. In een groen Assen gaat groen boven steen. We planten meer groen, ontstenen de
stad waar we kunnen en gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, zowel in de openbare
ruimte als op particuliere terreinen.
7. Onze stad is in 2040 klimaatneutraal. Dit betekent forse inspanningen op het gebied
van zonne- en windenergie, naast energieneutraal bouwen en het ondersteunen van
lokale energiecoöperaties.
8. We ontwikkelen daarom een dierenwelzijnsbeleid, stoppen met jacht en intensieve
veehouderij en stimuleren biologische landbouw.
9. Wij stimuleren duurzaam ondernemersschap.

Een open Assen
10. In een open en gastvrij Assen voelt iedereen zich thuis. Assenaren accepteren elkaar
zoals ze zijn. Assen denkt en doet mee aan de opvang van vluchtelingen, in overleg
met bewoners.
11. De gemeente luistert naar haar burgers. Assenaren zijn mondige burgers die
meedenken en meepraten via verschillende vormen van directe democratie, zoals
burgerparticipatie of andere methoden

VERANTWOORDING
Het Verkiezingsprogramma GroenLinks Assen 2018 – 2022 biedt GroenLinks Assen een
onderlegger voor de acticviteiten de komende vier jaren. Het programma vormt het
richtsnoer voor onze gemeenteraadsfractie en de overige standpuntbepaling binnen
GroenLinks Assen. In onze contacten met andere raadsfracties, de gemeente Assen, de Asser
bevolking en Asser organisaties grijpen we terug op de standpunten die we in dit
programma hebben verwoord. Het verkiezingsprogramma dient als leidraad voor al onze
politieke activiteiten in Assen.
Uiteraard is het programma niet in beton gegoten. Net zo goed als dat maatschappelijke
omstandigheden en problemen kunnen veranderen komt het voor dat standpunten
achterhaald raken in de toekomstige actueliteit. Ook ontwikkelen zich nieuwe problemen en
vraagstukken waarop we antwoorden moeten zoeken en formuleren.
Aan het verkiezingsprogramma hebben behalve de huidige gemeenteraadsfractie en het
bestuur van GroenLinks Assen enkele betrokken leden meegewerkt. Daarbij is dankbaar
gebruik gemaakt van de kennis, ervaringen en inzichten van de fractie, maar ook van die van
tal van andere lokale afdelingen van GroenLinks overal in het land. Ook hebben we
aanbevelingen overgenomen van organisaties als FNV, Fietsersbond, Milieudefensie,
Stichting Houtrookvrij en Mezzo, om en paar voorbeelden te noemen. Ten slotte hebben we
ons laten inspireren door lokaal betrokken burgers en ondernemers die niet lid zijn van
GroenLinks.
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EEN SOCIAAL ASSEN
GroenLinks kiest voor een stad waarin we eerlijk delen. In onze gemeente krijgt iedereen een
eerlijke kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij zorgen
ervoor dat iedereen gebruik kan maken van menselijke zorg en het allerbeste onderwijs.

Eerlijke kansen
Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder
kind verdient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de
achterstanden waarmee sommige kinderen beginnen, weg te werken en de talenten van
kinderen verder te ontwikkelen. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden
afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit of op school of volgt een leerwerktraject. Op
school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en
speelvoorzieningen.
Soms komen kinderen of jongeren in zulke grote problemen dat zij hulp nodig hebben. Omdat
met hulp veel leed kan worden voorkomen vindt GroenLinks dat de jeugdzorg snel moet
kunnen optreden. Wij vinden wachtlijsten echt onacceptabel. De zorg moet goed aansluiten
bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom moeten kinderen en hun ouders ook zélf
een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing.

Iedereen doet mee
Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier het gevoel te
hebben een steentje bij te dragen aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen kan
meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als het even kan op eigen
kracht, maar als dat niet lukt is het taak van de gemeente om mensen te helpen, bijvoorbeeld
met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt is altijd: minder regels en meer
vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Wij willen af van de onnodige regels voor mensen
in de bijstand. Wij vinden dat zij meer mogen bijverdienen en willen dat er minder dwang
wordt opgelegd. GroenLinks Assen is voor experimenten met een basisinkomen. Meer hulp
en minder controle dus. Positief in plaats van negatief.

Menselijke zorg
Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving.
Indien nodig moet een opname in een verpleeghuis snel kunnen plaatsvinden. In de zorg
staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en hun eigen
behoeften. Dat moet het uitgangspunt zijn, in plaats van de regels van de gemeente.
Wij vinden ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er
moet oog zijn voor alle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen,
wonen, gezondheid en jeugdzorg. Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang
worden aangepakt. Het is belangrijk dat professionele hulpverleners, verpleegkundigen van
de thuiszorg, andere begeleiders, schuldhulpverleners, de huishoudelijke hulp, mantelzorgers
en vrijwilligers goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Van sociale
wijkteams verwachten we een ‘eropaf-mentaliteit’: als mensen zich bij het loket melden omdat
het water hen aan de lippen staat, wordt er geen afspraak voor over zes weken gemaakt, maar
word je meteen geholpen. Ook hier ligt de focus voor GroenLinks op helpen en niet op
controleren.
Door sport en beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht en gezonde voeding aan
te bieden op scholen, willen we zorgen voor een gezonde leefstijl en ziekte en andere
gezondheidsproblemen proberen te voorkomen.

Betaalbare woningen
Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen in iedere wijk. GroenLinks wil harde
afspraken met woningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale woningen bouwen. Ook
voor ouderen en voor mensen met een beperking, die een aangepaste woning nodig hebben.
Woningbouwcorporaties en zorgverleners trekken hierin gezamenlijk op. Met
projectontwikkelaars maken we afspraken over de bouw van voldoende huurwoningen voor
mensen met een middeninkomen en over betaalbare koopwoningen voor starters. Er moeten
geschikte
woonruimtes
beschikbaar
komen.
Denk
aan
nultredenwoningen,
levensloopbestendige woningen, zogenoemde ‘tiny houses’ en ‘kangoeroewoningen’,
aanleunwoningen, beschermd wonen, begeleid wonen en woningtypen waarbij
mantelzorgers in de buurt kunnen zijn en kunnen wonen. Er komen tevens experimenten met
woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgings- of verpleegtehuis in.
Onderzocht wordt of en hoe leegstaande kantoren via een leegstandsverordening en een
stimuleringsubsidie geschikt kunnen worden gemaakt voor betaalbaar wonen.

Jeugdbeleid
Kinderen en jongeren doen ertoe in Assen voor GroenLinks. Zij hebben de toekomst en zij zijn
de toekomstige inwoners van onze gemeente. Wij nemen hun wensen daarom serieus.
GroenLinks wil investeren in de stem van de jeugd: door die actief in te betrekken bij
vernieuwing en verandering, bijvoorbeeld via de Jongerenraad, dragen we bij aan de
gebalanceerd Assen.
Jongeren moeten zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. GroenLinks zet
daarom in op het voorkomen van problemen op latere leeftijd. Kinderrechten zijn daarbij ons
moreel kompas en onze meetlat. De gemeente helpt jongeren en kinderen als ze problemen
hebben. Daarbij geldt dat we niet over maar altijd met ouders en kinderen praten.
De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat iedere jongere de hulp krijgt die hij of zij nodig
heeft. De grote opdracht is om sneller en beter hulp te bieden zodat zwaardere zorg niet nodig
is. Als het nodig is, moet een jongere tijdig worden doorverwezen naar specialistische hulp.
Regionale samenwerking is nodig bij de inkoop van de bovenregionale en regionale jeugdzorg.
In de jeugdzorg staat de persoonlijke benadering voorop (maatwerk) en wordt de hulp zoveel
mogelijk op wijk- of gemeenteniveau georganiseerd. De betrokken professionals krijgen meer
handelingsvrijheid en bureaucratie wordt tegengegaan. Tevens moet er een financiële
ontschotting in de zorg plaatsvinden.
Wij voorkomen dat er wachtlijsten voor jeugdzorg blijven bestaan of opnieuw ontstaan. Dat
doen we door andere lokale aanbieders als Physis en Bodart in te schakelen en niet alles te
contracteren met enkele grote zorgaanbieders. Wachtlijsten zijn onacceptabel. In de
jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt de leeftijd verhoogd naar 23 jaar, zodat een soepele
overgang naar de volwassengezondheidszorg wordt gegarandeerd.
GroenLinks wil voldoende groene speelplekken voor kinderen en jongeren van alle leeftijden.
Een deel van de speelplaatsen wordt ingericht als natuurspeelplaats. Schoolpleinen worden
onderdeel van de openbare buitenspeelruimte en worden groener en met minder stenen.
Iedere lente wordt er een ‘wijk-kijk’ georganiseerd: samen met de buurtkinderen inspecteert
de gemeente de speelplekken. Wat kapot is wordt gerepareerd of vervangen en rommel wordt
opgeruimd. De gemeente staat open voor initiatieven en wensen van de jeugd.
De Jongerenraad moet behouden blijven en voldoende budget krijgen voor ideeën en
activiteiten. De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur
en de politieke partijen. Investeren in het voorkomen van grotere problemen is heel
belangrijk. Er moet laagdrempelige informatie en advies beschikbaar zijn en een goed
preventief aanbod, zoals opvoedondersteuning.

Alcoholmisbruik onder jongeren is een probleem. GroenLinks zet alles op alles om
alcoholmisbruik tegen te gaan. De Go-Zero feesten worden uitgebreid.
De jongerenwerker moet terugkeren in de wijk. GroenLinks steunt nieuwe initiatieven zoals
Samen Werken Aan Grip (SWAG) in Salland. Dit project voor en met jongeren is een groot
succes en moet worden uitgebreid naar andere wijken en scholen.
Problemen met hangjongeren lossen we samen met de jongeren en de omwonenden op. We
pleiten voor het opzetten van een jongerenbuurtbemiddeling. Daarnaast willen we
onderzoeken of en waar hangplekken voor jongeren kunnen worden gelokaliseerd.

Onderwijs
Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd:
schoon, veilig, comfortabel, voldoende ventilatie en groen. Schoolgebouwen worden
energieneutraal. Projecten als Het Frisse Scholenproject en Zon op School stimuleren scholen
om minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren door isolatie en ventilatie.
GroenLinks zorg ervoor dat er aandacht blijft voor taalachterstand. De buitenschoolse opvang
moet hier ook een rol in spelen. De gemeente zorgt ervoor dat de overstap van voorschoolse
educatie naar basisschool en voortgezet onderwijs soepel verloopt.
Leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om goed op school te kunnen
functioneren, komen tijdelijk in een schakelklas, zodat ze later beter kunnen doorstromen in
het onderwijs. De internationale schakelklas voor basisonderwijs in de wijk Pittelo wordt
voortgezet.
Bij een gezonde school horen gezonde voeding en smaaklessen. We stimuleren dat leerlingen
op het basisonderwijs of in de buitenschoolse opvang in een schooltuin kunnen werken.
Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject: geen enkele leerplichtige jongere zit
thuis. Bij problemen wordt samen met de jongere bekeken wat daarvan de oorzaak is.
De gemeente zorgt dat het aanbod van het beroepsonderwijs goed aansluit bij de behoefte
van het bedrijfsleven en stimuleert een zo breed mogelijk aanbod aan stageplekken in de
gemeente. Initiatieven voor nieuwe vormen van onderwijs worden gestimuleerd.
De gemeente Assen is een regenbooggemeente. Op alle scholen wordt aandacht besteed aan
acceptatie, racisme en discriminatie.
Volwassenen krijgen (een tweede) kans om een achterstand in taal of anderszins weg te
werken. We bestrijden laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen. Elke wijk krijgt
een taalhuis. Alle informatie van de gemeente (folders, brochures) is opgesteld in makkelijk te
begrijpen Nederlands.

Sport
GroenLinks vindt dat sport belangrijk is voor iedereen in Assen. De gemeente zorgt voor goede
en betaalbare sportvelden en sporthallen. Sporten wordt gestimuleerd en dient
laagdrempelig toegankelijk te zijn. De gemeente zorgt dat zoveel mogelijk mensen en
sportverenigingen op de hoogte zijn dat sporten voor iedereen mogelijk is in de gemeente
Assen, ook voor mensen met een kleine beurs. Alle kinderen en jongeren hebben
mogelijkheden om aan een sportvereniging deel te nemen.

Economische bedrijvigheid stimuleren
Economische bedrijvigheid is goed voor een stevig fundament onder een sociaal Assen.
Daarom stimuleert de gemeente economische bedrijvigheid. Werkgelegenheid levert een
belangrijke bijdrage aan fijn leven in Assen.
De binnenstad heeft alle prioriteit. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en
bewoners werkt de gemeente aan een compact centrum. De komende vier jaar worden
stappen gemaakt om de leegstand daadwerkelijk te verminderen. Daarbij stimuleert de
gemeente waar mogelijk dat er actief vierkante meters winkelvloeroppervlak uit de markt
worden genomen. Er komen geen nieuwe vierkante meters winkeloppervlakte bij zonder
sanering van een gelijk aantal vierkante meters elders. GroenLinks staat geen weidewinkels
of outletcentra toe rond Assen.
Kleine ondernemers zijn heel belangrijk, voor de werkgelegenheid en voor de leefbaarheid
van onze gemeente. Als winkelruimtes of kantoorgebouwen leegstaan, bieden we daar
laagdrempelig onderdak aan creatieve ondernemers, kunstenaars en startups.
De sociale dienst is ruimhartig in het ondersteunen van zelfstandigen die tijdelijk geen
inkomsten genereren. Vanzelfsprekend moet daarbij sprake zijn van een gedegen
ondernemersplan en een goed perspectief voor de toekomst.

Innovatieve bedrijven
Assen stimuleert lokale plannen en initiatieven rond de opwekking van duurzame energie en
het vermijden van CO2-uitstoot actief. Innovatie is een belangrijke taak van de lokale overheid.
De gemeente gebruikt haar inkoopmacht en inkoopvoorwaarden om innovaties te stimuleren
en te ondersteunen op weg naar de nieuwe circulaire economie. De gemeente geeft het goede
voorbeeld door zelf circulair en innovatief te zijn.
Assen zet zich in om snel internet (glasvezel, 5G) voor iedere burger mogelijk te maken.
Internet is een basisvoorziening voor alle mensen, ook in Assen.
Innovatie draagt bij aan economie, duurzaamheid en welzijn. Zo kan re-integratie meer
inhouden dan alleen in het groen werken; zo kan een re-integratie pool van hoogopgeleide
mensen het MKB ondersteunen met innovatie. Door koppelingen tussen verschillende
bedrijven te facilitern kunne we samen verder groeien. Inspiratie komt uit het zien en
meemaken van nieuwe ervaringen.

Duurzame bedrijventerreinen
Bedrijfsterreinen worden duurzaam gemaakt of duurzaam ingericht, bijvoorbeeld door
toepassing van LED-verlichting, zonnepanelen voor gezamenlijke elektriciteitsopwekking,
emissieloze logistiek en gescheiden rioolstelsels.
Wij stimuleren elk groot bedrijf om een bedrijfsvervoersplan te maken voor vrachtvervoer en
het woon-werkverkeer van werknemers. De gemeente heeft hiervoor geen directe
bevoegdheid, maar beïnvloeding is wel via indirecte weg mogelijk, omdat de gemeente de
binnenstand dusdanig autoluw kan maken dat bedrijven op een andere manier over
bevoorrading moeten gaan nadenken.
GroenLinks wil bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken en tegelijkertijd de
werkgelegenheid in Assen versterken. Daarbij kijken we beter naar waar vraag naar is en wat
onze regio nodig heeft, en stemmen we af met onze buurgemeenten.
Het stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid is een zaak voor de lange termijn
en is van veel externe factoren afhankelijk. Maar de gemeente Assen kan op basis van
potentiële mogelijkheden (sterkte-zwakteanalyse) ontwikkelingen wél stimuleren,
bijvoorbeeld door zelf ook te investeren in bepaalde gebieden in de gemeente.
Bij aanbestedingen van de gemeente wordt als eis opgenomen dat een minimaal aantal
werkzoekenden uit de regio in dienst wordt genomen, bijvoorbeeld 5%. Hierbij is ook
aandacht voor de uitvoering en handhaving gewenst. Een mooi voorbeeld is de wijze waarop
Werkplein Drentse Aa de papieren rompslomp weghaalt bij bedrijven, waardoor de drempel
steeds lager wordt.

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van
stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen.
Deeleconomie klinkt heel aardig, maar Uber en AirBnB laten ook nadelen zien. Belasting
betalen, milieuregels naleven en een fatsoenlijk loon betalen: het hoort er allemaal bij. De
gemeente stimuleert de economie ook met toezicht en controle, omdat hierdoor een eerlijke
concurrentie ontstaat met eerlijke lonen en bescherming van de leefomgeving. Een voorbeeld
is controle op nooduitgangen in winkels.
Als de gemeente taken aanbesteedt, zoals de thuiszorg, let ze in de eerste plaats op kwaliteit
en niet alleen op kosten. Ook zaken als duurzaamheid en een goede omgang met personeel
(vaste contracten) worden meegenomen in de beslissing.
Met horecaondernemers maakt de gemeente afspraken over veilig uitgaan. Met de belangen
van buurtbewoners wordt uiteraard rekening gehouden. Zo wordt duurzame aankleding op
terrassen gestimuleerd en zoeken we samen actief naar manieren om vervuiling op straat te
voorkomen en het gebruik van plastic materiaal te verminderen.
Europese fondsen benutten we voor gemeentelijk en regionaal beleid. De gemeente is
tussenpersoon voor, en ondersteunt bedrijven bij het binnenhalen van Europese subsidies.
In het project Sensor 2.0 stelt Assen de gegevens, die zij verzamelt, beschikbaar als open data
die niet te herleiden zijn tot personen. Zo krijgen burgers en bedrijven de kans om innovatieve
toepassingen te ontwikkelen met overheidsdata.
Leegstaande kantoren en winkels vormen kansen voor verdere economische ontwikkeling.
Om hergebruik te stimuleren kan de gemeente een leegstandsverordening en een subsidie
voor ombouwen tot woonruimte introduceren.

Inkomen
Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. GroenLinks
wil armoede voorkomen. Geldzorgen maken mensen ziek. Pas wanneer schulden en
geldzorgen opgelost zijn, kunnen mensen de concentratie opbrengen om te functioneren, te
re-integreren en een zorgtraject succesvol te doorlopen.
De ongelijkheid tussen rijk en arm stijgt al decennia en de lasten voor de minima zijn de
afgelopen jaren fors verder gestegen. Wij kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning,
zodat mensen met een minimuminkomen of werkende armen zich niet uitgesloten voelen en
hun kinderen gewoon mee kunnen doen aan educatieve, sportieve en culturele activiteiten.
Daarom moeten minimaregelingen toegankelijk, zichtbaar en ruimhartig zijn.
Minimaregelingen kunnen met een enkelvoudige procedure worden aangevraagd en zo
mogelijk automatisch worden verstrekt. Er komt één aanvraagformulier voor alle regelingen:
een snel-loket. Mensen worden indien nodig geholpen bij het aanvragen van allerlei
voorzieningen, toelages en regelingen. Het niet-gebruik van minimaregelingen willen we
tegengaan.
Assen start met een vertrouwensexperiment in de bijstand. Het uitgangspunt moet
vertrouwen zijn in plaats van wantrouwen. Minder regels en meer vrijheid om bij te verdienen.
Ook gaat Assen lokaal experimenteren met een basisinkomen.
Een huishouden met meerdere problemen krijgt één verantwoordelijke hulpverlener.
Assen helpt mensen met schulden altijd, maar we proberen het ontstaan van schulden nog
beter te voorkomen. Het gemeentelijk beleid ten aanzien van sociale leningen wordt
uitgebreid.
In Assen mogen mensen niet de dupe worden van te veel bezuinigen boven op elkaar
(stapeling).
Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet betalen. Daarom is het aanpakken van
energiearmoede de komende jaren een prioriteit in de strijd tegen armoede.
Hulp waarom wordt gevraagd, is altijd beschikbaar!

Welzijn en zorg
Welzijn omvat alle voorzieningen en activiteiten voor mensen die gericht zijn op meedoen in
de samenleving; ontwikkeling, ontplooiing, activering, stimulering en ondersteuning van
mensen en het versterken van sociale samenhang en netwerken. Activiteiten moeten vooral
zijn gericht op de terreinen recreatie, educatie en het ondersteunen van individuen en
groepen in hun directe leef- en woonomgeving.
Zorg heeft een doel en iedereen hoort erbij! Wij willen een echt inclusieve samenleving.
Wij streven naar een sterk preventief beleid met goede begeleiding naar zorg. Assen zorgt
voor maatwerk in de zorg en dat begint bij preventie.
Informatie over zorg is voor inwoners gemakkelijk te krijgen. Lichte hulp maar ook zwaardere
vormen van ondersteuning zijn dichtbij (op wijkniveau) voorhanden.
GroenLinks stuurt aan op samenwerking en niet op concurrentie.Wij zijn voor verbetering van
de thuiszorg. GroenLinks wil een persoonsgebonden budget bij intensieve zorgvragen en een
rechtvaardige eigen financiële bijdrage.
GroenLinks investeert in, en beloont vrijwilligers en mantelzorgers. Omdat in beide groepen
vrouwen oververtegenwoordigd zijn, moeten we in de gaten houden of de
(arbeids)emancipatie van vrouwen hieronder lijdt. Te denken valt aan vervangende zorg
(respijtzorg).
Bewoners en cliëntenorganisaties worden actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren
van het beleid rond zorg, welzijn en wonen. We geven hen zelf meer regie.
De hele gemeente is goed te bereiken voor iedereen met een rolstoel of rollator. Assen wordt
‘rolstoel-proof’ en bovendien goed toegankelijk voor doven, slechtzienden en blinden.
De gemeente vergoedt niet allen scootmobiels maar ook (elektrische) driewielfietsen. Tevens
wordt een uitleenpunt voor duo-e-bikes gerealiseerd. Hiermee houdt de cliënt zijn
onafhankelijkheid en beweegt bovendien, wat een positief effect heeft op zijn gezondheid.
Er zijn toegankelijke individuele vervoersmogelijkheden: openbaar vervoer en OV-taxivervoer,
dat op tijd is en de klant adequaat helpt.

EEN GROEN ASSEN
GroenLinks kiest voor een schone stad, waar onze kinderen gezond en veilig kunnen
opgroeien. Samen met lokale energiecoöperaties, groene doe-het-zelvers en iedereen die zich
inzet voor een mooie en schone gemeente Assen gaan we daaraan werken.
GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen
zijn dan geen afval meer, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. En energie halen we niet
langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven.
Assen is een gezonde en klimaatvriendelijke stad, waar mensen wandelen, fietsen, sporten en
spelen en waar vervuilende diesel- en benzinevoertuigen worden vervangen door elektrisch
aangedreven voertuigen.

Een schone en gezonde leefomgeving
Gezond oud worden, dat willen we allemaal. Daarom willen we onze leefomgeving zo gezond
en zo schoon mogelijk maken.
In het centrum van Assen planten we daarom bomen ter verfraaiing én om de luchtkwaliteit
te verbeteren. Waar de luchtvervuiling (fijnstof) schadelijk is voor de gezondheid, neemt de
gemeente passende maatregelen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid of het
afsluiten van routes.
Luchtvervuiling door houtstook in kachels en haarden is hier en daar een hardnekkig
probleem. De gemeente start een voorlichtingscampagne over ander stookgedrag (brandstof
en stooktijden), over soorten kachels en over de schade voor CARA-patiënten. Daarnaast komt
er een stookverbod bij mist en windstil weer en worden roetfilters gestimuleerd.
De gemeente bestrijdt het onkruid op verhardingen en in het openbare groen al op de meest
milieuvriendelijke manier. We stimuleren inwoners en bedrijven om onkruid en insecten
milieuvriendelijk en zonder bestrijdingsmiddelen te bestrijden.
GroenLinks wil een helder beleid formuleren met betrekking tot UMTS-masten (universal
mobile telecommunication system), hoogspanningsleidingen en andere stralingsbronnen in
de stedelijke omgeving. Waar mogelijkheden zijn om bronnen te verwijderen, te verplaatsen
of anderszins te verminderen in of nabij woongebieden moet de gemeente zich daarvoor
sterk maken.
GroenLinks wil geen aardgaswinning of schaliegaswinning in en rondom Assen. Assen wordt
een ‘schaliegasvrije gemeente’. Bij de winning van schaliegas en moeilijk winbaar aardgas
wordt fracking toegepast, waarbij grote hoeveelheden chemicaliën in de bodem worden
gebracht, veel chemisch vervuild water ontstaat of anderszins mechanissche druk wordt
uitgeoefend. Schaliegaswinning staat bovendien haaks op het streven naar een fossielvrije
energievoorziening in 2040.

Minder geluidsoverlast, lichthinder en zwerfafval
Lawaai in de buurt, troep op straat: dat willen we toch niet? GroenLinks wil daar wat aan doen.
Om te beginnen gaan we geluidsoverlast door het verkeer aanpakken. Of het nu om de
Florijnas gaat of om de A28: we willen de vinger strak aan de pols houden en bij teveel overlast
ingrijpen.
Beperking van geluidsoverlast van het verkeer kan bijvoorbeeld door de aanleg van
geluidsarm asfalt, het promoten van stille banden, een snelheidsbeperking of goede
doorstroming. Maar ook door plaatsing van geluidsschermen en natuurlijk door een
verkeersstructuur die het autogebruik ontmoedigt.
Bij het inrichten van de verkeersstructuur gaan we uit van ‘omgekeerd ontwerpen’. Hierbij
wordt eerst gekeken naar de OV- en fietsontsluiting en daarna pas naar het autoverkeer. Dat
zorgt voor kortere reistijden per fiets en OV ten opzichte van de auto.
Ook de toenemende geluidsoverlast door steeds meer evenementen, of dit nu is in de
binnenstad, op het TT circuit, bij de Baggelhuizerplas of elders in Assen, is een punt van zorg.
Ook hier geldt: de vinger strak aan de pols en ingrijpen waar en als nodig. Assen op de kaart
zetten mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van onze inwoners.
Assen wijst vuurwerkvrije zones aan, bijvoorbeeld bij winkelcentra en zieken- en
verzorgingshuizen. Op Oudejaarsnacht verzorgt de gemeente zelf een grote vuurwerkshow.
De nachten in Assen worden donkerder. Donkere nachten zijn goed voor het welzijn van mens
en natuur. Bovendien leveren ze energiebesparing op. Daarom willen we het aantal
lantaarnpalen reduceren, de openbare verlichting ’s nachts sterker dimmen, de verlichting
beter richten en gebruik maken van bewegingsgestuurde verlichting.
Uitgangspunt daarbij is: geen openbare verlichting waar het niet nodig is, zoals langs
natuurgebieden waar reflecterende belijning volstaat.
Lichthinder is overal, denk ook aan reclames en sportvelden.
We willen dat de gemeente een Lichtplan ontwikkelt, waarin veiligheid, lichthinder en
energieverbruik in balans worden gebracht.
Assen gaat de strijd aan met zwerfafval. GroenLinks wil ook dat gemeente en burgers zich
meer zelf verantwoordelijk voelen voor het schoonhouden van de openbare ruimte. De
gemeente sluit daarom contracten af met verenigingen en scholen om tegen een vergoeding
hun eigen buurt vrij van zwerfafval te houden. Momenten als Nieuwjaars Vegen, NLdoet en
de landelijke Opschoondag spelen hierbij een rol.
De gemeente doet mee aan het project Schoon Belonen. Hierin faciliteert de gemeente
inzameling van zwerfvuil door scholen, sportclubs en particulieren en gescheiden inzameling
bij scholen en erenigingen. Deelnemers krijgen inzamelbakken voor binnen en buiten.

Via de Vereniging nederlandse Gemeenten (VNG) blijft Assen pleiten voor uitbreiding van het
statiegeld om zwerfvuil te voorkomen. We willen zorgen voor voldoende gescheiden
afvalbakken in de openbare ruimte, die op tijd worden geleegd.

Afval is grondstof in een circulaire
economie
GroenLinks stimuleert de groene economie. Dit betekent: meer hergebruik en minder afval.
Omdat we in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn willen we vaart maken met de overgang
naar een circulaire economie, waarin we grondstoffen besparen en hergebruiken.
Dat kan Assen niet op eigen houtje; daarom vindt samenwerking plaats met andere
gemeenten, overheden, burgers, instellingen en bedrijven.
Als eerste stap naar een circulaire economie streeft Assen ernaar dat in 2020 75% van het
huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. Dit gebeurt volgens het principe
‘omgekeerd inzamelen’. Inzamelpunten op wijkniveau met scheidingsstraten maken het de
bewoners makkelijk. In Marsdijk wordt een proef gestart met zo’n mini-afvalstation. Tijdens
het TT festival wordt statiegeld op plastic bekers ingevoerd.
De gemeente gaat circulair inkopen en ontwikkelt samen met marktpartijen criteria om de
circulaire economie verder te ontwikkelen. Bij aanbestedingsopdrachten is niet de
aanschafprijs leidend, maar de kwaliteit en duurzaamheid. Van duurzaam inkopen en
aanbesteden tot schone stroom en circulaire gebouwen: de gemeente geeft het goede
voorbeeld en communiceert dit.
Nieuwe wijken, zoals de nieuwe fase van Kloosterveen, worden circulair en energieneutraal
opgezet, met zoveel mogelijk hergebruik van materialen en ruimte voor decentrale sanitatie
(hierbij worden de afvalwaterstromen gescheiden en decentraal verwerkt, direct bij de bron),
zoals bijvoorbeeld in Sneek waar tevens biogas wordt geproduceerd, en stadslandbouw
zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Assen stimuleert circulair en ‘biobased’ bouwen;
met name in Kloosterveen liggen kansen.
De gemeentelijke organisatie beperkt de hoeveelheid afval en vermindert het papierverbruik.
Bij de inkoop wordt gelet op overbodig verpakkingsmateriaal. In het gemeentehuis en op de
gemeentewerf wordt afval gescheiden ingezameld.
We stimuleren het hergebruik van oude spullen in nauwe samenwerking met het
kringloopbedrijf of kringloopwinkels.

De gemeente zet in op zelf composteren en stelt gratis compostvaten ter beschikking.
De gemeente Assen spreekt zich uit voor de consumptie van biologische, regionale producten
en voor fairtrade en koopt duurzame en fairtrade producten in. De gemeenteraad en de
verschillende gemeentelijke afdelingen vertalen hun steun voor fairtrade in hun beleid en
handelen hier naar. Assen gaat voor het predikaat “Fairtrade gemeente”.

De gemeente stimuleert dat in de plaatselijke winkels eerlijke producten worden verkocht en
dat de plaatselijke horeca regionaal duurzaam geproduceerde levensmiddelen en fairtrade
producten serveert.
De gemeente stimuleert in dit kader tevens Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Verkeer en vervoer
Inwoners van Assen zijn mobiel. Hoe meer we dat te voet doen of op de fiets, hoe beter voor
onze gezondheid en hoe minder de milieubelasting. Minder autokilometers is de eerste winst
bij het verminderen van onze CO2 voetafdruk. We willen daarnaast het gebruik van
milieuvriendelijke auto’s blijven stimuleren. Daarom komen er nog meer faciliteiten voor het
opladen van elektrische auto’s, maar ook elektrische fietsen. De daar gebruikte elektriciteit is
uiteraard opgewekt met zon- of windenergie.
Assen stimuleert het gebruik van de fiets. Waar tot nu toe bij de inrichting van de stad de
nadruk ligt op de auto, kiest GroenLinks in het vervolg voor de fiets. Bij nieuwbouw of
herstructurering gaan we uit van ‘omgekeerd ontwerpen : fietsers en voetgangers zijn leidend
en de auto past zich aan. De fiets moet het centrale vervoermiddel in woongebieden en van
en naar het centrum worden.
Gedeelde ruimte (‘Shared space’) past minder goed hierbij; in het bijzonder fietsers en
voetgangers houden we gescheiden, ook op het nieuwe Stationsplein.
Planmatig en wijksgewijs vindt de komende jaren een transformatie plaats van auto- naar
fietsgedomineerde infrastructuur, hetgeen uiteraard aanpassingen inhoudt. We denken
hierbij aan de Zuidersingel en Oostersingel, het nieuwe Stationsplein, de hoek
Torenlaan/Collardslaan, onderhoud aan fietspaden en alle oversteken Europaweg
ongelijkvloers maken.
De gemeente Assen benoemt het fietsbeleid dan ook als apart beleidsveld en neemt hiervoor
middelen op in de begroting, formuleert concrete doelen en monitoort deze. De CROWrichtlijnen, die gaan over onder meer de breedte van wegen en fietspaden, vormen de
minimale basis.
Er worden doorgaande veilige, vrij liggende en obstakel- en hindernisvrije fietsroutes
aangelegd, met goede aansluiting op het NS- station en het OV-knooppunt Marsdijk. Door de
aanpassingen te combineren met al geplande onderhoudswerkzaamheden, kunnen de
kosten worden beperkt. Deze fietspaden hebben voorrang op kruisend verkeer, zodat de fiets
voorrang heeft op het particuliere gaspedaal.
Er komen fietssnelwegen vanuit naburige gemeenten naar het centrum, de grote school- en
werklocaties in de stad, naar het NS-station en naar OV-knooppunt Marsdijk. Het gaat hierbij
om een hoogwaardig fietspadennet naar woon- en werklocaties met aansluiting op
recreatieve routes.
Verkeerslichten worden overal fietsvriendelijk afgesteld, met secondetikkers die de
wachttijden aangeven.

Er komt een meldpunt ‘Ruim baan voor de fiets’, waar inwoners suggesties kunnen doen voor
verbetering van fietspaden en stallingsmogelijkheden.
Bij het strooien in de winter krijgen de hoofdfietsroutes, net als de hoofdwegen en de
buslijnen, prioriteit.
Assen introduceert een wittefietsenplan met ‘fietspakplaatsen’ op de hotspots (zoals het NSstation, het Drents Museum, het Koopmansplein, en De Nieuwe Kolk).
Er zijn altijd voldoende gratis stallingsmogelijkheden voor de fiets. Stallingsmogelijkheden
(bewaakt en onbewaakt) worden fors uitgebreid bij openbare voorzieningen, winkels, scholen,
bushaltes en het OV-knoppunt Marsdijk. Naast fietsenrekken komen er fietsparkeervakken,
die ook handig zijn voor scooters. Ook bedrijven moeten voldoen aan fietsparkeernormen en
werknemers zo goed mogelijk te faciliteren om op de fiets naar het werk te komen.

Veilig te voet of op de fiets
Fietsen wordt veiliger in Assen. Binnen de bebouwde kom wordt daarom 30 km/h de norm en
50 km/u de uitzondering. Scooters mét helmplicht en speed-elecs worden, verbannen van het
fietspad naar de rijbaan. Bij 50 km-wegen liggen vrij liggende fietspaden of aparte fietsstroken.
Op rotondes binnen de bebouwde kom krijgt -net als in de rest van Nederland- de fiets
voorrang.
Assen stimuleert ouders en kinderen om ‘op voeten en fietsen’ naar school te gaan.
Voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen komen er aparte kus- en
zwaaiplekken. Er komen veilige schoolroutes. Rondom scholen wordt het verkeer veiliger.
Ook voor senioren in Assen wordt het verkeer veiliger. De gemeente kan samen met
ouderenorganisaties voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over verkeersveiligheid. Ook
kunnen cursussen worden aangeboden voor veilig gebruik van scootmobiel en e-bike.
Er komt een lokaal knelpuntenplan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor
fietsers.

Aantrekkelijk openbaar vervoer
GroenLinks wil het gebruik en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer stimuleren, in
het bijzonder voor gehandicapten en ouderen. Mensen voor wie het openbaar vervoer een
obstakel is, blijven we een vorm van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer aanbieden.
Elke woning en elke zorg-, woon- of onderwijsvoorziening heeft een bushalte binnen
vijfhonderd meter afstand.
Stads- en streekbussen gaan rijden op elektriciteit of waterstof. In 2025 moeten alle bussen
emissie loos zijn. Taxi’s worden wat ons betreft hybride of elektrisch.
Voor het stadsvervoer komen er proeven met een bus op afroep: kleine, elektrisch
aangedreven busjes die een flexibele route rijden en stoppen voor in- en uitstappen waar
reizigers dit willen: bijvoorbeeld een bordje aan de weg hangen met het opschrift: ‘ik wil naar
het centrum’.
Er komt een proef met gratis openbaar vervoer op vrijdagavond en zaterdag.
Nieuwe wijken, zoals de uitbreiding van Kloosterveen, worden zo ontworpen dat door te
investeren in goede voorzieningen voor lopen, fietsen, deelmobiliteit, openbaar vervoer en
een slimme laadinfrastructuur, de privé auto grotendeels overbodig wordt. Er komt dan ook
een hoogwaardige OV-ontsluiting. De kosten daarvan worden onderdeel van de
planexploitatie.

GroenLinks wil dat gehandicapten en senioren met een smalle beurs buiten de spits gratis of
goedkoper met de bus kunnen reizen.

De auto alleen als het moet
Om de binnenstad zo gezond mogelijk te houden stimuleren we bezoekers van Assen om hun
auto te parkeren op een transferium aan de rand van de stad, om vandaar verder te gaan met
openbaar vervoer. Er komen transferia, met goede verbindingen met de binnenstad, in
Marsdijk (OV-knooppunt), Assen-Oost, Assen-Zuid (TT) en Kloosterveen.
De binnenstad wordt zo autoluw. Het stadscentrum is één weekend per jaar zelfs volledig
autovrij.
Het gehele gemeentelijke wagenpark (waaronder
veegwagens) gaat over op emissie loos rijden.

vuilniswagens,

milieubeheer

en

We moedigen het autodelen aan door een aantal parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor
deelauto’s. Hier komen alleen plekken voor elektrische auto’s beschikbaar, in combinatie met
een elektrisch oplaadpunt.Op de website van de gemeente Assen wordt het auto-delen
gepromoot en een aantal parkeerplaatsen wordt gereserveerd voor autodelers.
Op de A28 wil GroenLinks een maximumsnelheid van 100 km/uur rondom de stad.
De gemeente weert zoveel mogelijk vervuilende scooters, dieselauto’s, bestelbussen,
vrachtwagens en mobiel werktuig uit de stad. Alleen de schoonste vrachtwagens en
bestelbusjes mogen de stad in. Er komen afspraken met pizzeria’s, taxibedrijven,
postbedrijven, makelaars en andere ondernemers om emissie loos te rijden (e-fiets, e-scooter,
e-bakfiets, e-auto).
De gemeente stimuleert bedrijven om een meer milieuvriendelijke manier van bevoorrading
voor winkels te bedenken. Daarnaast zet zij zich in voor de ontwikkeling van een
stadsdistributiesysteem, waarbij vrachten van buiten Assen in een aan de stadsrand gelegen
distributiecentrum worden afgeleverd, om vervolgens door elektrisch aangedreven kleine
busjes of per fietskoerier (cargo bikes) verder te worden getransporteerd. Hier is een forse
milieu- en verkeersveiligheidswinst te boeken!
De gemeente Assen geeft het goede voorbeeld en stimuleert het gebruik van de fiets, het
openbaar, vervoer, lopen en zero-emissie in plaats van vervuilende dieselvoertuigen bij. Dit
doet zij in het kader van het mobiliteitsbeleid voor medewerkers (reiskosten, parkeren, locatie
gebouwen, et cetera), de aanbesteding van eigen voertuigen, de inkoop van bouwprojecten
en transportdiensten, de aanbesteding van WMO- en leerlingenvervoer en -samen met de
regionale OV-partners- de aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer.
Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Wij verspillen geen overheidsgeld
aan Groningen Airport Eelde; de aandelen stoot de gemeente daarom af, desnoods met een
eenmalige afkoopsom.

Groen in de gemeente
GroenLinks wil een groene wijk voor iedereen. Hoe meer groen, hoe gezonder de lucht en hoe
minder wateroverlast bij hevige regen.
Voor iedere wijk wordt een groenplan gemaakt. Daarin staat hoe we -uiteraard voor en door
de bewoners- de vergroening vormgeven, met als rode draad: stenen vervangen door groen.
De ontstening en vergroening geldt voor de openbare ruimte én de particuliere kavels,
waaronder bedrijfsterreinen en scholencomplexen. Ook bewoners van huizen worden
gestimuleerd. Een groensubsidie wordt gefinancierd door een tegeltax.
Het vervangen van riolering en bestrating vormt een goede aanleiding om ook de straat te
vergroenen met een diversiteit aan bomen in grote plantvakken.
Om dieren in de natuur de ruimte te geven, laten we groene gebieden zoveel mogelijk op
elkaar aansluiten: er wordt een stedelijke Ecologische Hoofd Structuur ontwikkeld.
Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit en bescherming van dieren en
hun leefgebied voorop. Assen ontwikkelt een eigen Gedragscode Flora en Fauna.
Bestaand groen blijft groen. De groene parels zoals het Asserbos, Lariks en Valkenstein, maar
ook de vele lanen en groene gebieden worden behouden. Ze worden ook goed beheerd op
zo’n manier dat zich zoveel mogelijk natuurwaarden ontwikkelen. Het beheer gebeurt door
medewerkers en bedrijven die zijn gespecialiseerd in ecologisch beheer. Ook beeldbepalende
en monumentale bomen en boomstructuren blijven staan. De groene gebieden en bomen
worden beschermd in bestemmingsplannen of straks het Omgevingsplan.
De aanvraag voor het kappen van bomen wordt verplicht bij bomen met een doorsnede van
20 cm of meer.
GroenLinks werkt aan vergroening van de stad. Plekken met beton en steen worden
vergroend. Terreinen die tijdelijk braak liggen worden ingericht met eenvoudig tijdelijk groen.
Buurtbewoners die gezamenlijk hun straat/buurt willen vergroenen komen in aanmerking
voor ondersteuning en subsidie.

Schoon en veilig water
Als gevolg van de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hitte en droogte
enerzijds en extreme neerslag en wateroverlast anderzijds. Om ons tegen deze bedreigingen
te beschermen, moet onze woonomgeving, net als het stadscentrum en de
bedrijventerreinen, klimaatbestendig worden ingericht.
Om wateroverlast te beperken komt er daarom meer ruimte voor water. Dit betekent
alternatieve, tijdelijke waterbergingslocaties (parkeergarages, sportvelden, vijvers in parken,
wadi’s in bermen) reserveren om de wateroverlast bij extreem hevige regenbuien te
kanaliseren.

Regenwater wordt waar mogelijk niet via het riool afgevoerd, maar vastgehouden in de
bodem of afgevoerd naar vijvers, waterpleinen of kanalen. Vergroening en ontstening zijn
noodzakelijk. Ook daken van beplanting voorzien en waterpleinen aanleggen helpen.

Assen betrekt bewoners actief bij het klimaatbestendig maken van de gemeente. Infiltratie
voor nieuwbouw wordt verplicht gesteld, evenals het afkoppelen van regenpijpen, toepassing
van ondergrondse waterkratten en regentonnen en het ontstenen van voor- en achtertuinen.
De komende jaren wordt de riolering vernieuwd. Daarbij wordt het hemelwater apart van het
afvalwater ingezameld, voor zover dat nog niet al is gedaan.
De gemeente bevordert het apart inzamelen van toiletwater en huishoudelijk afvalwater. Bij
gescheiden watersystemen kunnen energie en grondstoffen makkelijker worden
teruggewonnen en medicijnen makkelijker worden verwijderd.
De gemeente stimuleert mogelijkheden om afvalwater als energiebron in te zetten en
grondstoffen uit afvalwaterstromen terug te winnen. We zijn zuinig op onze
waterwingebieden en ondernemen daar geen verstorende ontwikkelingen.
De gemeente vergroot de bereidheid van inwoners om bewust met water om te gaan.
Om water te besparen stimuleert Assen het gebruik van 'grijs water', hemelwater en
waterarme toiletten.
We plaatsen watertappunten, te beginnen op het Koopmansplein, en schaduwrijke bomen
om hittestress te voorkomen.

Een gezonde en aantrekkelijke
woonomgeving
Het is goed wonen in Assen en mensen moet zich gelukkig voelen in Assen. Daarom
beschermt
GroenLinks de natuur in en om Assen. Bouwen doen we zoveel mogelijk binnen bestaand
stedelijk gebied.
De gemeente verbetert de levenskwaliteit van achtergebleven buurten en wijken door de
openbare ruimte daar te 'vergroenen' en te 'verblauwen'
Wij gaan leegstand actief aanpakken. Leegstaande gebouwen worden omgebouwd tot
betaalbare huurwoningen. Als stok achter de deur komt er een Leegstandsheffing, in
combinatie met een subsidieregeling voor ombouw.
Langs vijvers, vaarten en kanalen leggen we waar dat effectief is natuurvriendelijke oevers
aan.

De gemeente beheert parken, bermen en oevers ecologisch, zodat wilde bloemen optimaal
voedsel voor bijen en andere insecten kunnen zijn. We leggen ook nestvoorzieningen aan,
zoals nestkastjes voor vogels.
Er komen groene daken op gemeentelijke gebouwen en de gemeente bevordert de aanleg
ook bij andere organisaties en particulieren. Bedrijventerreinen worden in samenwerking met
bedrijven natuurvriendelijk ingericht. Om de vergroening van Assen te versnellen stelt Assen
een stadsecoloog aan.

Klimaat en energie
GroenLinks wil een ambitieus klimaatbeleid: in 2040 is Assen klimaatneutraal, dat is tien jaar
eerder dan het landelijke doeljaar. In de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zullen de
opgaven rondom de energievoorziening van de toekomst integraal mee worden genomen.
De eigen organisatie van onze gemeenten willen we al in 2030 klimaatneutraal hebben.
Assen stelt een klimaatstress-test op en inventariseert waar bij hevige regenval wateroverlast
ontstaat. Voor de oplossing en aanpassing van bijvoorbeeld het rioolstelsel wordt een
voorziening met een fonds in het leven geroepen.
Eind 2020 wordt ‘bijna energieneutraal bouwen’ landelijk verplicht. Dat ligt vast in Europees
en Nederlands overheidsbeleid. De gemeente maakt daarom alle nieuwbouw
energieneutraal. Dit kan bijvoorbeeld door goede isolatie, groene daken, zonnepanelen en
warmtepompen.
Bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten stelt de gemeente als eis dat deze niet meer
worden aangesloten op het aardgasnet.
Bij stadsvernieuwing en/of vernieuwing van het bestaande aardgasnet wordt onderzocht
welke alternatieven mogelijk zijn, in samenwerking met belanghebbenden waaronder in ieder
geval de bewoners. Het genereren van draagvlak voor de specifieke projecten is hierbij
belangrijk; dit betekent in gesprek gaan met bewoners.
Alle geschikte daken worden groene daken met zonnepanelen. De gemeente geeft het goede
voorbeeld. We stimuleren zonnepanelen, groene daken en groene gevels bij woningen en
andere gebouwen, bijvoorbeeld bedrijven en scholen. Nieuwe daken zijn altijd geschikt voor
zonnepanelen en bestaande daken die niet geschikt zijn, worden zoveel mogelijk geschikt
gemaakt en, indien nodig, verstevigd.
In Assen worden zonne-akkers aangelegd, bijvoorbeeld op leegstaande bedrijventerreinen,
zoals het Meschenveld, Werklandschap Assen-Zuid en Peelerpark.
We faciliteren bedrijven die nieuwe technieken voor onder meer zonne-energie en zuinige
verlichting willen uittesten.

Voor elke wijk stellen we een plan op voor energiebesparing en overschakeling op duurzame
energie. Noodzakelijke vervangings- en vernieuwingsoperaties nemen we daarin mee.
Gasleidingen worden aan het eind van hun levensduur niet vervangen.
De gemeente coördineert de overgang naar een schone energievoorziening, in samenwerking
met de netbeheerder, woningcorporaties en energiecoöperaties.
Als eerste worden Baggelhuizen en Pittelo aangepakt. Bij wijkgewijze aanpak is integraal
denken en doen belangrijk. Dit betekent aansluiten bij wat er leeft in de wijk: achterstallig
onderhoud, mooiere openbare ruimte, waardevaste woningen en investeringen in riolen en
straten. De ambitie is om de wijk meteen klimaatbestendig te maken.
De gemeente maakt voor iedere wijk een klimaatkaart die vrij is te gebruiken door bewoners
en bedrijven. Inzicht in de mogelijkheden is de halve winst. Zonder goede informatie is focus
van beleid niet mogelijk. Dit hoeft niet te gebeuren met dure warmtescans, maar kan ook op
basis van zaken als ouderdom en onderhoudstoestand in wijken worden beoordeeld.
Ook de mogelijkheden van warmte/koudeopslag in de ondergrond worden zo meteen in
beeld gebracht.
Wij helpen particuliere huiseigenaren met het verduurzamen van hun woning, onder meer
door middel van een Energieloket waar persoonlijke en digitale informatie beschikbaar is.
Daarnaast het inzetten van energiebesparingsambassadeurs, het organiseren van
wijkavonden en subsidieregelingen, zowel individueel als voor bewonerscollectieven en
verenigingen van eigenaren.
Een aantrekkelijke energielening moet bewoners verleiden om te investeren in duurzame
energie; we continueren daarom de zonnelening.
Er komt een regeling voor eigenaren van woningen voor energiebesparing en duurzame
energieopwekking. Dit kan de vorm krijgen van een subsidie of een groene-starterslening. De
maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit isolerende beglazing, vegetatiedak,
zonnepanelen, warmte/koudeopslag of kleine windturbine.
Assen plaatst de komende jaren windmolens, bijvoorbeeld langs de A28 of bij het
vuiloverlaadstation. Er worden een windmolencoöperaties opgezet, waarbij bewoners
eigenaar zijn en dus profiteren van de opbrengsten. Dit stimuleert ook de sociale
duurzaamheid.
Er komt een studie naar de grootschalige inzet van aardwarmte .Ook kleinschalige toepassing
van warmtepompen wordt gestimuleerd, mits veilig.
De gemeente Assen neemt actief deel in de lokale energiecoöperatie en neemt haar
duurzame energie af van deze energiecoöperatie.
De gemeente vraagt inwoners om actief mee te denken over manieren om de
energiedoelstellingen te halen. De gemeente kan bewustwording en betrokkenheid
stimuleren, bijvoorbeeld naar aanleiding van de Dag van de Duurzaamheid of Warme
Truiendag.

Assen zet zich in om bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te
besparen en te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het benutten van de vele platte daken
van bedrijven voor het plaatsen van zonnepanelen en wijkverwarming. Of het koppelen van
de koelinstallatie van supermarkten aan warmteopslag onder de grond, of kantoorgebouwen
die een installatie delen met een woonwijk.

De gemeente ziet toe op de naleving van afgegeven milieuvergunningen, de energieprestaties
van nieuwe gebouwen, en ook op de wettelijke regel dat bedrijven alle energiebesparende
maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar móeten nemen.
We bevorderen eigen initiatieven op het gebied van energiebesparing, bijvoorbeeld
initiatieven van bewoners of energiecoöperaties voor het oprichten van windturbines.
Ondernemers die energie willen besparen, ondersteunen we met kennis en bij de
vergunningverlening.
De gemeente gaat samen met winkeliers en horeca inzetten op besparing: deuren dicht, ledverlichting toepassen en terrasverwarming ter discussie stellen.
Naast mobiliteit is de productie van voedsel een grote energieverbruiker. De gemeente Assen
stimuleert het energiezuiniger maken van de voedselketen, bijvoorbeeld door aansluiting bij
het convenant Flexitariër en het bevorderen van minder vleesconsumptie, bijvoorbeeld in de
horeca en sportkantines.

Duurzame maatregelen in de gemeentelijke
organisatie
Er komen zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen, die we bovendien zo snel mogelijk
zeer energiezuinig maken. Dit geldt niet alleen voor kantoren, maar ook voor scholen en
sportvoorzieningen. Duurzame gebouwen worden als zodanig herkenbaar gemaakt.
Nieuwe accommodaties van de gemeente maken we energieneutraal en zonder
aardgasvoorziening.
Bij het klimaatbeleid werkt de gemeente nauw samen met de regiogemeenten. Dat is
effectiever én goedkoper.
We plaatsen zonnepanelen op bushaltes en onderzoeken of we lantaarnpalen overdag
kunnen opladen voor ’s nachts.

Handhaving energieregels
Bedrijven en instellingen houden zich aan de verplichting om investeringen in
energiebesparing uit te voeren als die in vijf jaar terug te verdienen zijn. De gemeente gaat
hierop streng handhaven.

De gemeente maakt een plan om de energieprestatie van gebouwen bij oplevering
consequent te controleren. Als beloftes niet worden waargemaakt, volgen er sancties.

Dierenwelzijn, landbouw en jacht
Assen ontwikkelt een goed en respectvol dierenwelzijnsbeleid.
We promoten stadslandbouw en het aanleggen van
Voedselproductie moet weer dichter bij de inwoners komen.

gezamenlijke

moestuinen.

Assen bevordert duurzame innovatie op het platteland, zoals biologische landbouw,
energieleverende kassen en regionale afzetcoöperaties. We maken het mogelijk voor boeren
om hun inkomen te verdienen met de bescherming en ontwikkeling van natuur, recreatie,
dienstverlening en de opwekking van duurzame energie.
De gemeente geeft het goede voorbeeld door alleen biologische en dierproefvrije producten
te kopen. In de catering van de gehele gemeentelijke organisatie vinden we een ruim
assortiment aan vegetarische producten en daarnaast alleen biologische producten.
De gemeente neemt maatregelen om dieren in het verkeer te beschermen.
We leggen bijenlinten aan en stimuleren de plaatsing van bijenkorven en bijvriendelijk en
biodynamisch imkeren.
Vuurwerk heeft grote impact op het welzijn van dieren. De gemeente beperkt ook daarom het
afsteken van vuurwerk.
Er is geen ruimte voor groei van de intensieve veehouderij rond Assen. Het gaat hier om
hokdierbedrijven met varkens, pluimvee, vleeskalveren of pelsdieren.
Nieuwe vestigingen en de omschakeling van grondgebonden naar niet-grondgebonden
bedrijven sluiten wij uit. Nieuwbouw van megastallen staan we niet toe en eventueel
bestaande megastallen moeten verdwijnen.
Dit wordt geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied of de nieuwe Omgevingsvisie.
Wij streven naar een meer duurzame Asser landbouw. Daaronder verstaan we een landbouw
waarbij de economische duurzaamheid wordt gecombineerd met een schonere en ecologisch
beter functionerende omgeving en met begrip en waardering vanuit de samenleving.
In de ontwikkeling naar duurzame landbouw richten we ons op zowel de fysieke, de
economische als de sociale omgeving. Er is alleen sprake van een duurzame ontwikkeling als
op alle drie onderdelen vooruitgang wordt geboekt.
Alle relaties die de landbouw onderhoudt met haar omgeving en omgekeerd kunnen op de
een of andere manier een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de landbouwketen en
daarmee aan de totale maatschappelijke verduurzaming.

We stimuleren biologische landbouw, natuurinclusieve en grondgebonden landbouw,
regionale afzetcoöperaties en multifunctionele landbouw zoals zorgboerderijen. Wij willen dat
koeien kunnen grazen, varkens kunnen wroeten en kippen vrij kunnen scharrelen in de
buitenlucht.
Lelieteelt en andere vormen van bollenteelt staan wij niet toe, ook niet als deze
milieuvriendelijk(er) zijn. Maatstaf is het gebruik van chemische middelen
De
gemeente
beperkt
en
insectenbestrijdingsmiddelen.

ontmoedigt

het

gebruik
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GroenLinks wil ruime bestrijdingsmiddelen- en gentech-vrije zones bij natuurgebieden,
drinkwaterwingebieden en rondom biologisch agrarische bedrijven.
GroenLinks wil plezierjacht verbieden en het jagen uitbannen op gemeentegronden.
Tot slot: de verduurzaming van Assen zal veel energie vragen. Van bewoners, ondernemers
en de gemeente. Hoe beter de communicatie hierover, hoe groter het draagvlak. Van ‘bekend
met’ moeten we naar ‘bemind door’. GroenLinks ziet hierbij een rol weggelegd voor het
Duurzaamheidscentrum, dat dient als vraagbaak en adviseur, als informatieverstrekker en
bewustmaker. Eén loket voor alle duurzaamheidszaken. Dat kan alleen met een ruim budget
….

EEN OPEN ASSEN
GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen
wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand
anders dan jij: we geven elkaar een kans. Altijd. In Assen wonen mensen met verschillende
achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als stad willen groeien, moeten we ons
állemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven.

Discriminatie voorkomen en bestrijden
Assen is voor iedereen een gastvrije gemeente. Hier geldt artikel 1 van de Grondwet:
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of
welke grond dan ook, is niet toegestaan.’
GroenLinks wil tegen discriminatie hard optreden. Assen stelt een roze agenda op, waarin
voornemens, plannen en actiepunten met betrekking tot de emancipatie van lesbiennes,
homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen worden opgenomen en getoetst. De
gemeente ondersteunt daarnaast de emancipatie binnen culturele en religieuze groepen.
De gemeente vergaart actief kennis op het gebied van emancipatie en diversiteit; dit
onderwerp wordt jaarlijks meegenomen in een thematisch onderzoek. Hierdoor worden
signalen in ieder geval jaarlijks integraal beoordeeld.
De gemeente neemt in overleg met werkgevers maatregelen om discriminatie op de
werkvloer te voorkomen. Hiervoor worden voorlichtingen en initiatieven gesteund en waar
nodig ontwikkeld.
We ondersteunen mensen met goede initiatieven voor hun buurt of groep, mits die bijdragen
aan een actieve, open, solidaire samenleving.
Assen stelt een stadscurator aan die straatkunst in de hele gemeente bevordert. Graffiti die
verrijkt, wordt beschermd. Graffiti die kwetsend is, wordt verwijderd.
Wij werken alleen samen met organisaties die bijdragen aan een actieve, open en solidaire
samenleving. We willen regulier overleg met alle religieuze en levensbeschouwelijke
organisaties in onze gemeente.

Gastvrije gemeente
Een open Assen betekent ook een gastvrij Assen. We bieden mensen, die op de vlucht zijn
voor oorlog of onderdrukking, een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen
onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale
samenleving. GroenLinks wil burgers actief betrekken bij de vestiging van vluchtelingen. Tegen
racisme en discriminatie van migranten, vrouwen en (seksuele) minderheden of mensen met
een beperking stellen we harde grenzen. In een open en gastvrije samenleving moeten we
ons allemáál thuis kunnen voelen. Ook onze gemeente denkt en doet mee aan de opvang van
vluchtelingen, in nauw overleg met bewoners.
Bij voorkeur vangen we op in kleinschalige voorzieningen. Dit bevordert de integratie in de
Nederlandse samenleving. De gemeente werkt actief aan het draagvlak voor
vluchtelingenopvang onder inwoners, door hen goed te informeren en door met hen te
overleggen.
Vluchtelingen beginnen direct na aankomst in Assen met een taalcursus en indien mogelijk
met (vrijwilligers-)werk om zo hun integratie te versnellen. GroenLinks zet zich in voor het
verlagen van de kosten van de cursus, en het begeleiden naar de juiste cursus en een geslaagd
examen.
Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt helpt de gemeente hem zo snel mogelijk aan
woonruimte en krijgt hij integratiebegeleiding.
Uitgewezen asielzoekers in nood krijgen van de gemeente ondersteuning en tijdelijke opvang.

Internationaal
De wereld stopt niet bij de gemeentegrens. Wij dragen ons steentje bij aan een eerlijke en
duurzame wereld. Denk mondiaal, handel lokaal: dat willen we in Assen handen en voeten
geven. ‘Global Goals Gemeente’ wil op lokale wijze bijdragen aan de mondiale
duurzaamheidsdoelstellingen Sustainable Development Goals (SDG; de opvolgers van de
Millenniumdoelen). SDG is een toekomstagenda die is ontwikkeld door alle leden van de
Verenigde Naties en omvat 17 hoofddoelen die zijn uitgewerkt tot 167 subdoelen. Deze raken
aan de kerntaken van gemeente, zoals afvalbeheer, duurzame productie en consumptie,
bescherming en bevordering van een duurzaam gebruik van de ecosystemen, huisvesting,
terugdringen van ongelijkheid, werkgelegenheid en participatief bestuur. We willen werken
met het idee van ’Global Goals Gemeente’. Vooruitlopend hierop wordt Assen een fairtrade
gemeente; zij draagt dit actief uit naar al haar partners.
Zo zetten we nog meer concrete stappen richting een duurzaam Assen.

Aantrekkelijke stad met veel cultuur
Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open Assen
hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te
weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan
ons bestaan. Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing,
bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep.
GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur,
onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.
GroenLinks wil het lokale en regionale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners
optimaal benutten om Assen bruisender en levendiger te maken. Met een divers aanbod van
hoge kwaliteit en voor iedereen. Daarvoor stellen we een gemeentelijke cultuurprijs in.
Samen met bewoners kiezen we voor meer kunst in de openbare ruimte. De gemeente
stimuleert via het onderwijs om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur door
het bevorderen van actieve kunstbeoefening en door een goede afstemming met
kunsteducatie.
SMAKH en Podium Zuidhage stimuleren en maken cultuur. Het zijn belangrijke voorzieningen
voor wie een laagdrempelige en goed toegangkelijke huisvesting belangrijk is. Ook
informatieborden bij monumenten helpen bij meer zichtbare kunst. De historische
verenigingen worden hierbij actief betrokken.
Cultuur is voor iedereen: Assen participeert in het Jeugdcultuurfonds dat kinderen uit armere
gezinnen in staat stelt om bijvoorbeeld dans-, theater- of muzieklessen te nemen. Hierdoor
wordt kunst en cultuur bereikbaar voor iedereen.
In de wijken komen bibliotheekvoorzieningen, waarmee er een laagdrempelige toegang
ontstaat voor ouderen en kleine kinderen. In combinatie met een Taalhuis zorgt dit voor een
betere toegang tot taal.
Buurtcentra zijn de centrale ontmoetingsplekken in de wijk, vanwaaruit wijkbewoners kunnen
werken aan gezamenlijke inititaieven om de wijk duurzaam leuk en leefbaar te maken.

Samen werken aan veiligheid
Onveiligheid en intolerantie verkleinen de ruimte voor verschillen in een samenleving. Om de
veiligheid op straat te waarborgen moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en
criminaliteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of
dat ze worden weggepest of mishandeld. Samen met de politie moet de gemeente werken
aan veilige buurten en ingrijpen daar waar het misgaat. Maar het voorkómen van criminaliteit
is nog beter. We zetten in het bijzonder in op het voorkomen van problemen als gevolg van
radicalisering en polarisatie. We zijn trots op onze open en vrije samenleving: die waarden
moeten we beschermen.

In het kader van inbraakpreventie gaan alle woningen voldoen aan het politiekeurmerk Veilig
Wonen. Daarnaast wordt ook de brandweer actief betrokken bij de integrale aanpak van
veiligheid in wijken.
Om conflicten te voorkomen kan, bij kleine problemen en conflicten tussen buurtgenoten, een
beroep gedaan worden op een buurtbemiddelaar.
GroenLinks wil speciale aandacht voor jongeren. Het uitgangspunt moet zijn dat waar
jongeren betrokken zijn bij een conflict, ze ook worden betrokken bij de oplossing.
Adequaat optreden is soms ook nodig, maar alleen als er echt geen andere opties meer over
zijn. Preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden worden alleen
toegepast in situaties waarin niets anders helpt en alleen onder strenge voorwaarden. Soms
kan het nodig zijn om toezicht te houden met behulp van zulke controversiële middelen. Voor
de veiligheid van bewoners of hulpinstanties zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel
doen we dat ook. We realiseren ons dat zulke maatregelen mensen beperken in hun
grondrecht om te gaan en staan waar ze willen zonder bemoeienis van de overheid. Die
vrijheid beperken we echt alleen in het uiterste geval.
Om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan, stelt de gemeente samen met opvoeders
een actieplan op. Er wordt streng toegezien op handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop
van alcohol (en andere drugs) aan minderjarigen.
We gaan alles doen om huiselijk geweld tegen vrouwen, mannen, kinderen en ouderen aan te
pakken en te voorkomen. We zorgen voor een goede samenwerking van hulpdiensten, zodat
signalering, aanpak en hulpverlening bij huiselijk geweld zo snel en effectief mogelijk is.
GroenLinks is vóór legalisering van softdrugs. Assen draagt bij aan de beweging voor
legalisering en loopt in haar gemeentelijk beleid waar mogelijk voorop met (de)regulering.

Burgerlijke vrijheden behouden
Assenarenmoeten erop kunnen vertrouwen dat zij zo min mogelijk door de overheid in hun
privacy worden geschonden.
De gemeente stelt daarom een gegevensbeschermer (‘data protection officer’) aan, die het
vertrouwen in de gemeente bewaakt en eroptoeziet dat data op de juiste manier worden
gebruikt.
In het kader van welzijnsbeleid en gezondheidzorg komen er veel gegevens binnen bij de
gemeente. Daarom is terughoudendheid bij gebruik van deze zeer persoonlijke gegevens ook
noodzakelijk.
Burgerlijke vrijheden vragen om goed opgeleide toezichthouders en controleurs, op straat en
in het kader van controles in het sociaal domein.

De gemeente luistert naar haar burgers
In Assen wonen vrije, autonome en mondige burgers. GroenLinks wil dat burgers meer te
zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat
mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We
willen dat de gemeente naar hen luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van
discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in de stad. Iedereen wordt
gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat
minder vanzelfsprekend is. Naast de bekende wijkschouw komt er ook kinderwijkschouw,
waarbij door samen met kinderen door de wijk te gaan samen wordt gezocht naar
aandachtspunten en verbeteringen.
Assen werkt actief mee aan nieuwe initiatieven van burgers ter verbetering van hun eigen
buurt.

Gemeentelijke organisatie
GroenLinks heeft veel idealen en ambities. Die zien we ook graag terug in de gemeentelijke
organisatie.
Er komt een openbaar subsidieregister, zodat iedereen kan zien wie subsidie van de gemeente
ontvangt. Hierbij moeten ook ‘verborgen subsidies’ worden vermeld, bijvoorbeeld
onderhoudswerkzaamheden die voor een bepaalde sportclub worden verricht.
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en stimuleert het gebruik van de fiets, het
openbaar vervoer, lopen en zero-emissie in plaats van vervuilende dieselvoertuigen.
De gemeenteraad krijgt voldoende ondersteuning om al haar taken naar behoren te kunnen
uitoefenen: zowel met betrekking tot de koers van het beleid als wat betreft de controle op
de uitvoering daarvan. Op het gebied van personeelsbeleid levert de gemeente kwaliteit.
Zeker nu de rek uit de organisatie is, moet de gemeente in het belang van de bewoners zorgen
voor tevreden (niet gestreste) ambtenaren. Met voldoende collega’s en steun om hun werk
met dezelfde kwaliteit te blijven uitvoeren. Het liefst met ambtenaren met een vast contract
en waar dat effectiever is met behulp van externe adviseurs. Wij zijn echter tegen
draaideurconstructies.
Een rationeel werkproces kan leiden tot een dwaze uitkomst. De paarse krokodil is hiervan
een icoon. Groen Links stelt voor om een verandermanager aan te stellen. Deze functionaris
helpt bij het bestrijden van niet normale uitkomsten en kan als vraagbaak functioneren voor
medewerkers van de gemeente.
Ten slotte is het belangrijk om ook samen te werken met andere gemeenten. De menselijke
maat is daarin altijd ons eerste uitgangspunt: de gemeente moet zo dicht mogelijk bij haar
burgers staan.

