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Sterk in alle kernen 

 
Uw school,  
Uw sport, 
Uw vereniging, zijn onze zorg! 
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Voorwoord 
 
In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme gewerkt aan de invulling 

van de raadsopdracht en de strategische visie van Zeevang. 

Er zijn inmiddels plannen gemaakt op het terrein van de WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning), gezondheidszorg jeugdbeleid, volkshuisvesting, en recreatie/toerisme. Ook 

zijn er resultaten geboekt met betrekking tot bewonersparticipatie, onderwijshuisvesting en 

subsidiebeleid.  

 

Het is niet bij papier alleen gebleven, want de resultaten van deze inspanningen zijn al 

zichtbaar. Het steunpunt Seevanck, het dorpsservicepunt Warder en de Notaris zijn 

gerealiseerd en binnenkort wordt ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend. 

De jeugd profiteert inmiddels ook van een groter aanbod aan culturele en sportactiviteiten en 

de kinderopvangplaatsen zijn verdubbeld.  

 

Met de Woonvisie en prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties kunnen het 

volkshuisvestingsbeleid en de vitalisering van de kernen nu vérder vorm gegeven worden. 

 

Ook op het gebeid van recreatie en toerisme zijn grote stappen gezet met wandel- en 

kanoroutes, bewegwijzering en een recreatieknooppunt met camperplaatsen. Voor de 

komende periode zijn nog meer van dergelijke trajecten uitgezet waarvan het VVV- 

informatiepunt bij IenieMienie het eerste resultaat is. Toerisme en recreatie kunnen voor 

ondernemers en agrariërs in Zeevang een veel grotere betekenis krijgen, vindt de PvdA. 

Duidelijk merkbaar is ook dat in Zeevang de participatiegraad fors is toegenomen met een 

goedwerkende WMO-raad en 5 actieve dorpsraden. 

 

We hebben in de afgelopen bestuursperiode laten zien dat de PvdA er toe doet in Zeevang. 

Grote stappen zijn gezet, maar er wachten nog vele uitdagingen en moeilijke keuzes. Die 

gaat de PvdA ook in de volgende periode met dit verkiezingsprogramma niet uit de weg. 

 

Zeevang, januari 2010, 

 

Wethouder Jetty Voermans, 

Lijsttrekker PvdA 
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Sterk in alle kernen 
 
Uw school,  
Uw sport, 
Uw vereniging, zijn onze zorg! 
 
 

 
 

Wij zorgen voor 

 
• Nieuwe scholen in Waterrijk en Beets 

• Nieuwe sportvelden in Oosthuizen 

• Nieuw cultureel centrum 

• Dorpshuizen en servicepunten 

 

Wij werken aan 

• Betaalbare woningbouw 

• Bouwen op eigen gemeentegrond 

• Eerlijke verdeling van de lasten 

• Ruimte voor ondernemers en agrariërs 

• Een groene en duurzame gemeente 

• Een fusie die Zeevang versterkt 
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Nieuwe scholen in Waterrijk en Beets 

Voor het leefklimaat van dorp en kernen is een school van vitaal belang. Een goede 

school met kinderopvang trekt jonge gezinnen aan die zich verbinden aan de 

gemeenschap. Daarom maken wij van de bouw van twee nieuwe scholen een 

speerpunt in de komende bestuursperiode. 

Het Kraaiennest bestaat uit noodlokalen en is gelegen aan de verkeerde kant van het 

dorp en de gymzaal in het cultureel centrum. Dagelijks hebben kinderen, ouders, 

leerkrachten en omwonenden hier last van. Ook de kinderopvang is hierdoor niet 

efficiënt op één plek te organiseren. Verplaatsing van de school met mogelijkheden 

voor kinderopvang naar een betere plek heeft dus grote voordelen. Bovendien zal 

een nieuwe school in Waterrijk de aantrekkingskracht van de nieuwe wijk voor 

potentiële kopers sterk vergroten.  

De Mr. Hayeschool in Beets is aan vervanging toe, evenals de gymzaal en de 

peuterspeelzaal die in het dorpshuis zijn gesitueerd. Voor herstel en behoud van het 

huidige leefklimaat in Beets vinden wij een nieuwe school met kinderopvang en een 

gymnastieklokaal van essentiële betekenis. Door vitalisering van de hele kern kan 

het dorp tegelijkertijd een nieuwe impuls krijgen door extra woningen en vernieuwing 

van het dorpshuis. 

 

Nieuwe sportvelden in Oosthuizen 

Voor buitensport in Oosthuizen is dringend behoefte aan velden die het hele jaar 

bespeelbaar zijn. De drassige ondergrond in onze gemeente maakt de velden te 

vaak onbespeelbaar. De clubs verliezen momenteel al leden aan verenigingen in 

nabijgelegen gemeenten die kunstgrasvelden en ‘all-weather’ banen te bieden 

hebben. Dat maakt het voortbestaan van de clubs in Oosthuizen in de huidige 

situatie kwetsbaar. Bovendien zal een aantrekkelijk sportaanbod in Oosthuizen grote 

meerwaarde hebben voor de nieuwe bewoners in Waterrijk, die ‘om de hoek’ kunnen 

gaan voetballen en tennissen. De neerwaartse spiraal kan alleen doorbroken worden 

als er geïnvesteerd wordt in nieuwe velden die het hele jaar door bespeelbaar zijn. 

De PvdA wil bij de voorzieningen Waterrijk dan ook voorrang geven aan deze velden. 
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Nieuw cultureel centrum 

Het cultureel centrum in Oosthuizen is verouderd en aan vernieuwing toe. Sport- 

toneel- en muziekverenigingen verdringen elkaar in te krappe ruimtes en de 

onderhoudskosten voor de gemeente lopen steeds hoger op. De beste plaats voor 

een nieuw Sport en Cultuurcentrum is gelegen in Waterrijk. In combinatie met de 

nieuwe school bouwen we daarmee aan een multifunctionele accommodatie (MFA) 

op een centraal gelegen plek in het dorp. Via een wandel en fietsroute kan het MFA 

uitstekend worden aangesloten op de vernieuwde sportvelden. 

 

Dorpshuizen en servicepunten 

Van vitaal belang voor de leefbaarheid in de kleine kernen is – behalve de school en 

de kerk - het dorpshuis. Daar ontmoeten dorpelingen elkaar en speelt zich het 

sociale verenigingsleven af. Van daaruit kan ook het voorzieningenniveau versterkt 

worden. In Warder hebben bijvoorbeeld alle inwoners de handen uit de mouwen 

gestoken om een nieuw dorpshuis te kunnen realiseren waar het verenigingsleven 

nu met nieuw elan verder wordt uitgebouwd. Omdat in het dorpshuis ook ruimte 

geboden wordt voor andere activiteiten, zoals kinderopvang en dokterspreekuur, is 

het voorzieningen niveau in Warder toegenomen. Daarom zet de PvdA zich in om 

samen met de inwoners de leefbaarheid in de kleine kernen te behouden en te 

versterken.  

 

Betaalbare woningbouw 

Zeevang vergrijst en ouderen willen zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen 

dorp. Ook jongeren trekken weg omdat er geen geschikt woningaanbod is. Waterrijk, 

bufferwoningen en inbrei-locaties bieden kansen om daar verandering in te brengen. 

Die kansen moeten worden benut om te bouwen naar behoeften van onze inwoners. 

De PvdA wil betaalbare woningen bouwen voor met name starters, gezinnen en 

ouderen. Met geschikte huisvesting, een goed woonklimaat en voorzieningenniveau 

houden we jong en oud in de gemeente en zullen gezinnen zich blijvend willen 

vestigen in Zeevang. Dat levert ook economische voordelen op voor onze gemeente 

en dus voor de gemeenschap. 
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Bouwen op gemeentegrond 

De inkomsten van de gemeente staan vanwege de recessie momenteel sterk onder 

druk. Tegelijkertijd vergen onze ambities op het gebied van voorzieningen forse 

investeringen. Dat vereist een doelmatig en efficiënt financieel beleid, waarbij alle 

eigen mogelijkheden ten nutte van de gemeenschap moeten worden ingezet. De 

PvdA vindt daarom dat toekomstige (buffer-) woningen op gemeentegrond moeten 

worden gebouwd. Met de opbrengst daarvan kunnen we de leefbaarheid in de kleine 

kernen blijvend waarborgen. 

 

Eerlijke verdeling van de lasten 

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten is ons uitgangspunt. Ook in zwaar 

weer moeten de voorzieningen overeind blijven en mogen de lasten voor onze 

inwoners met een krappe beurs niet stijgen.  
	  

Ruimte voor ondernemers en agrariërs 

Toerisme en recreatie kunnen voor ondernemers en agrariërs in Zeevang een veel 

grotere betekenis krijgen, vindt de PvdA. Verbrede landbouw, wandel-, kano- en 

fietsroutes én verblijfsrecreatie kunnen verdere stimulans tegemoet zien. 

De nieuwbouw in Waterrijk biedt kansen voor het MKB in Zeevang, niet alleen tijdens 

de bouw voor diverse ondernemingen, maar ook na de bouw voor het winkelbestand. 

Het bedrijventerrein in Oosthuizen moet op termijn worden uitgebreid, waardoor 

letterlijk ‘ruimte’ wordt gecreëerd voor ondernemers die binnen de kern uit hun jasje 

zijn gegroeid. 

 

Een groene en duurzame gemeente 

Rust, ruimte en stilte in het veenweidelandschap zijn kenmerkend voor Zeevang. 

Met aantrekkelijke fiets en kanoroutes kunnen onze inwoners en toeristen daar van 

genieten zonder de landschappelijke waarden van de kernen in het gebied aan te 

tasten.  

Daarnaast is het nodig om aantasting van deze waardevolle elementen door allerlei – 

veelal externe- ontwikkelingen te voorkomen. Daarom zet de PvdA zich in om 

milieurichtlijnen zorgvuldig te handhaven, gebruik van milieusubsidies te stimuleren 

en duurzaamheid in bouwprojecten voorop te stellen. 
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Een fusie die Zeevang versterkt 

De gemeente krijgt er steeds meer taken bij van het Rijk. Vaak gaat dat met 

bezuinigingen gepaard. Onze kleine gemeente kan deze extra taken financieel en 

bestuurlijk op den duur niet meer aan. Op termijn kan Zeevang daarom niet 

zelfstandig blijven en zullen we – in regionaal verband- onze krachten moeten 

bundelen met omringende gemeenten. We vinden een regionale invalshoek 

noodzakelijk vanwege onze belangen in de veiligheidsregio, de stadsregio, de zorg 

en de infrastructuur. De PvdA streeft naar een fusie omdat wij vinden dat 

samenwerking een te vrijblijvende optie is voor de lange termijn om de nodige 

bestuurskracht te bieden. Het borgen van de belangen van Zeevang bij fusieplannen 

vinden wij belangrijker dan een snelle besluitvorming. 

 

Democratisch proces 

De PvdA vindt dat ruimtelijke ordening (RO) geen doel op zich moet zijn, maar in 

relatie gezien moet worden tot alle lokale beleidsterreinen zoals: bouwen en wonen, 

leefbaarheid, economische zaken, toerisme/ recreatie en natuur.  

Daarom moet óók voor RO een duidelijke en integrale visie opgesteld worden met 

heldere kaders die gehanteerd moeten worden bij inspraaktrajecten. We denken dan 

bijvoorbeeld aan uitgangspunten zoals: een woningbouwprogramma van 30-40-30, 

Waterlands bouwen, bijdragen aan de vitaliteit van kernen. 

Een dergelijke werkwijze zal er toe leiden dat inwoners zich meer herkennen in 

uiteindelijk gepresenteerde plannen. Hierdoor ontstaat ook meer draagvlak voor 

nieuwe ontwikkelingen in Zeevang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


