
Kies voor 
kansen!

Beste inwoner,
Vorige week heeft de gemeenteraad de begroting voor 2016 vastgesteld. Dat 

wordt een bijzonder jaar voor de gemeente Emmen. Met de opening van 

Wildlands en het nieuwe Atlas-theater worden de twee grootste projecten van 

de centrumvernieuwing voltooid. Een metamorfose die zijn weerga niet kent en 

waar steeds meer inwoners van onze gemeente enthousiast over worden.

De grote veranderingen in het centrum zijn geïnitieerd om Emmen een 

economische stimulans te geven. Zo verdienen veel mensen uit uw buurt of 

wijk tijdens de realisatie hun boterham en zijn ook de eerste vacatures voor 

Wildlands gepubliceerd. 

Werk voorop dus! Dat doen we met andere gemeenten met de plannen ‘Vierkant 

voor Werk’. Voor de PvdA een belangrijke stap tegen het niet kunnen meedoen 

in de samenleving. De eerste resultaten bij het bevorderen van uitstroom uit de 

bijstand zijn bemoedigend. Reden te meer om volop in te blijven zetten op werk. 

Voor iedereen is het zo ongeveer het belangrijkst als ze in hun eigen boterham 

kunnen voorzien. Dus met de plannen willen we de sectoren waar we 

traditioneel goed in zijn stimuleren en ondersteunen. Dan zijn we met elkaar 

straks klaar voor een toekomst met nieuwe economieën.

We willen niet alleen de deuren openen voor u als inwoner om zelf in uw eigen 

wijk of dorp zaken te organiseren of uit te voeren. De PvdA is er van overtuigd 

dat nog steeds veel zaken op een te grote schaal plaatsvinden of worden 

bepaald. Natuurlijk zijn er overeenkomsten tussen dorpen, maar de verschillen 

zijn minstens net zo groot. Juist die verschillen maken dat ‘door het dorp voor 

het dorp’ volgens ons veel beter is. Een discussie die in 2016 volop gevoerd gaat 

worden, dat is vorige week wel gebleken.

De PvdA heeft vorige week verschillende concrete voorstellen gedaan. Het resul-

taat hiervan kunt u verderop lezen. Deze voorstellen dragen volgens de PvdA bij 

aan de ideeën die wij hebben voor de dorpen en wijken en de kansen voor onze 

inwoners en ondernemers. Samen met u blijft de PvdA zich inzetten voor een 

mooie toekomst voor onze gemeente, waar u aangenaam woont en werkt. 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Wanders

Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid

in de gemeenteraad van Emmen

Behaalde begrotingspunten

•   Geld voor overdracht kleedaccommodaties
Vorig jaar is besloten dat de kleedkamers voor de buitensportverenigingen 

aan de clubs worden overgedragen. En daarmee dus ook het onderhoud. Het 

niveau van onderhoud van de diverse accommodaties verschilt echter nogal. 

Het is natuurlijk niet wenselijk dat clubs ten opzichte van elkaar in een 

ongelijke concurrentiepositie komen als gevolg van de overdracht en dat 

daardoor contributieverschillen gaan ontstaan. Dus is er geld vrijgemaakt 

zodat clubs in staat worden gesteld de onderhoudsachterstand weg te werken 

en hun exploitatie te verbeteren. 

•  Ophalen van de welzijnsvraag
De PvdA vindt dat je als eigen dorp of wijk het beste weet wat er speelt in je 

omgeving. Wij vinden het dan ook beter dat juist de bewoners(organisaties) 

samen met de welzijnsorganisatie afspraken maken over wat er moet 

gebeuren in het dorp of wijk. En dus niet vanuit het gemeentehuis. Daarom 

hebben we voorgesteld dit in 2016 in ieder geval in één dorp en één wijk te 

gaan doen. De lessen helpen ons om het meer en beter in te voeren over de 

gehele gemeente.

•  Factory Outlet Center
De PvdA heeft het initiatief genomen om via een motie als bijna voltallige 

gemeenteraad de zorgen uit te spreken over de plannen voor een Factory 

Outlet Center (FOC) bij het TT-circuit. Dit FOC is volgens ons een bedreiging 

voor de leefbaarheid in alle kernen van Drenthe, dus ook in de gemeente 

Emmen. Verder worden in Emmen juist veel keuzes gemaakt die de leefbaar-

heid van centra moeten bevorderen en daar zou een FOC juist een averechtse 

werking kunnen hebben. De tekst van de motie kunt u vinden op onze 

website.

En verder…
•  Gaan we, na toezegging van de wethouder, de komende maanden met elkaar 

in discussie over het thema volkshuisvesting in onze gemeente. De PvdA 

maakt zich zorgen over de kwaliteit van de sociale huurwoningen en het 

tempo waarin bijvoorbeeld Lefi er werkt aan verbetering daarvan. Wij willen 

de discussie graag aan over de woningcorporatie, het aantal woningen en de 

verduurzaming. 

•  Heeft de wethouder aangegeven zo snel mogelijk onze motie in juni voor het 

invoeren van de ‘blijverslening’ in een voorstel uit te werken. De lening helpt 

ouderen bij het fi nancieren van woningaanpassingen om langer in het eigen 

huis te kunnen blijven wonen.

www.pvdaemmen.nl         /PvdAEmmen


