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Beste inwoner en ondernemer,

Graag presenteren we jou het 
nieuwe coalitieakkoord voor de 
komende jaren. We hebben enorm 
veel zin om hiermee aan de slag te 
gaan. In het belang van iedereen in 
de gemeente Hoogeveen. 

We nodigen jou als inwoner, 
ondernemer, organisatie, lid van de 
gemeenteraad en medewerker in de 
samenwerkingsorganisatie uit om 
samen te werken. Door met elkaar 
te praten en naar elkaar te luisteren 
bereiken we goede besluiten en 
komen we samen in actie.

Heel graag tot ziens!

Gemeentebelangen, PvdA, VVD en 
ChristenUnie
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De komende jaren sluiten we vol energie aan bij de grote kracht die er in de 
Hoogeveense samenleving is.

We gaan aan de slag en willen dat samen met jou als inwoner, ondernemer en 
organisatie in onze mooie gemeente. Daarom komen we naar je toe. We komen 
naar je luisteren en nodigen je uit om met ons in gesprek te gaan. Verbinden en 
verbeteren, daar gaan we voor. Samen maken we Hoogeveen. 

We hebben een pittige tijd achter de rug. Nu kunnen we elkaar weer ontmoeten 
en samenwerken. Dit geeft iedereen nieuwe energie. Samen werken voor een fijne 
buurt, voor een bloeiende sportvereniging, voor hulp aan elkaar, voor een sterke 
samenleving. Laten we die energie aan elkaar verbinden en samen bouwen aan 
Hoogeveen. 

Er zijn vier onderwerpen die bovenaan staan om de komende jaren mee aan de 
slag te gaan. 

1. 

2. 
3. 

4. 

Dat bereiken we door samen te werken met inwoners, ondernemers en 
organisaties. Bij alles wat we doen. Samen plannen maken en samen doen. 
Van elkaar leren en met elkaar leren. Zo kunnen we werken aan een goede 
dienstverlening voor iedereen in Hoogeveen. Daarvoor is ook een goed samenspel 
tussen gemeenteraad, college en ambtenaren nodig.  

Het sociale gezicht van Hoogeveen: iedereen doet mee en we kijken naar elkaar 
om, zo nodig is er zorg en ondersteuning.
Wonen: genoeg huizen in fijne woonbuurten, in de dorpen en wijken.
Energietransitie: geleidelijk van het aardgas af en door verduurzaming de hoge 
energierekening verlagen.
Een financieel gezonde gemeente: we geven niet meer uit dan we ontvangen, 
dus maken we keuzes.

Inleiding 
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Inclusie, je hoort erbij
Hoogeveen is kleurrijk: iedereen heeft talenten, iedereen 
draagt op een eigen manier bij aan samen leven, samen 
werken en samen verbonden zijn. 

We vinden het erg belangrijk dat iedereen zich verbonden 
voelt met de beslissingen die over je eigen leefomgeving 
gaan. We weten dat er heel veel enthousiasme en creativiteit 
zit in onze Hoogeveense samenleving. Hoogeveners 
zijn aanpakkers, echte doeners. Die Hoogeveense kracht 
waarderen we enorm. 

Als er nieuw beleid moet komen, betrekken we jou aan 
het begin van de rit. Wat vind jij belangrijk? Dat willen we 
horen, als gemeenteraad en college van burgemeester en 
wethouders en als ambtenaren.

In Hoogeveen mag je zijn wie je bent. Wie je ook bent, je 
hoort erbij. Wat je achtergrond ook is, voor iedereen moeten er 
kansen zijn om mee te doen. Wat is voor jou belangrijk en wat 
kunnen we samen verbeteren? 

Financiën
We zijn op weg om als gemeente weer financieel gezond te 
worden. We zaten in een dal maar komen er weer bovenop. 
We kijken naar wat nodig is in Hoogeveen. Tegelijk blijven we 
alert dat we niet meer geld uitgeven dan we ontvangen. We 
kijken steeds of doelen en wensen financieel haalbaar zijn. In 
2020 hebben we afspraken gemaakt over hoe we met het 
geld omgaan (financiële kaders rond schuldenlast, solvabiliteit, 
algemene reserve en investeringen). We gaan daar nog 
eens goed naar kijken, omdat we nog besluiten moeten 
nemen over bijvoorbeeld de vervanging van het zwembad, 
de brandweerkazerne en gebouwen voor onderwijs, sport en 
cultuur. 

Gemeenteraad
We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan rust, stabiliteit en 
onderling vertrouwen tussen de gemeenteraad en het college 
van burgemeester en wethouders. We willen de afspraken 
die we in 2020 maakten over de bestuurscultuur doorzetten 
(Schone lei 2020). We hoeven het niet altijd met elkaar eens 
te zijn, maar we spreken af dat we elkaar respectvol benaderen 
en niet persoonlijk aanvallen. We willen een voorbeeld zijn 
voor hoe je met elkaar omgaat in de gemeente Hoogeveen.
Het college van burgemeester en wethouders is transparant 
voor iedereen in de gemeenteraad. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat ieder raadslid op hetzelfde moment informatie krijgt over 
een onderwerp.  

Samen met medewerkers van de samenwerkingsorganisatie
De bezuinigingen in de afgelopen jaren hebben ook 
onze samenwerkingsorganisatie geraakt. De werkdruk 
is hoog, dat vraagt aandacht. Er is veel kwaliteit in de 
samenwerkingsorganisatie en we hebben veel waardering 
voor de inzet van de medewerkers. We willen aantrekkelijk 
zijn als werkgever om zo mensen te behouden en aan te 
trekken. We willen dat medewerkers hun toegevoegde waarde 
ervaren en trots zijn op hun werk. In medewerkers willen we 
investeren. 

Daarvoor is een organisatie nodig waarin vanuit rust 
en vertrouwen gewerkt kan worden aan een goede 
dienstverlening voor onze inwoners. Het management 
ondersteunt en stimuleert deze ontwikkeling. 

De uitkomsten van het onderzoek dit jaar naar de 
kostenverdeling tussen de gemeente Hoogeveen en de 
gemeente De Wolden, bespreken we in de gemeenteraad. We 
gaan door met een betere dienstverlening aan onze inwoners 
(verbetering van de digitale systemen) en met het bouwen 
aan de financiële deskundigheid (versterking van de financiële 
functie).
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In onze Hoogeveense samenleving moet iedereen kunnen 
meedoen en talenten kunnen ontwikkelen. We kijken naar 
elkaar om. Als gemeente ondersteunen we waar mogelijk 
inwoners om elkaar te helpen, te ontlasten en eenzaamheid 
tegen te gaan. Initiatieven die bijdragen aan een ‘sterke 
sociale basis’ in de wijken en dorpen, waarderen we enorm en 
ondersteunen we zo nodig.

Herontwerp sociaal domein
We willen hulp en ondersteuning dichter bij de inwoners 
brengen. Dan gaat het om jeugdhulp, maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), re-integratie, participatie (scholing, werk 
en vrijwilligerswerk), schuldhulp en leerplicht. We vinden het 
belangrijk dat inwoners daarin zelf ook een steentje bijdragen. 
Bijvoorbeeld door hulp te vragen aan familie, vrienden of buurt 
(sociale netwerk). Tegelijk zullen gemeente en organisaties 
beter moeten samenwerken rondom hulp en ondersteuning. 
Onze uitgaven moeten passen in het geld dat we van 
de Rijksoverheid voor het sociaal domein krijgen. We 
willen dat het college van burgemeester en wethouders 
en de gemeenteraad goed volgen (‘monitoren’) hoe de 
ontwikkelingen uitpakken. We kijken met vertrouwen naar de 
uitvoering van het plan ‘herontwerp sociaal domein’.

Preventie en ondersteuning dichtbij inwoners
Als het kan vervangen we duurdere hulp door preventie en 
ondersteuning dichtbij inwoners. Voorbeelden zijn het Taalhuis, 
waar je leert je beter te redden met taal, en dagontmoeting 
voor ouderen, gerund door vrijwilligers. Een ander voorbeeld 
is de maatschappelijk werker in de buurt en op school van 
Stichting Welzijnswerk. 

Verder zijn huisartsen en zorgverzekeraars steeds actiever met 
het voorkomen in plaats van genezen. Daarom willen we goed 
samenwerken met hen, met jou als inwoner en met iedereen 
die werkt rond welzijn en gezondheid. Hoe kunnen we uitgaan 
van de veerkracht van mensen, van positieve gezondheid? 

Hoe kunnen we zorgen voor een sterkere ‘sociale basis’ in 
jouw buurt of dorp? 

Over een andere boeg
Ook in de gemeente Hoogeveen, zien we gezinnen, stellen en 
alleenstaanden met veel uiteenlopende problemen. Ze hebben 
veel verschillende hulp, maar sluit die aan bij wat ze nodig 
hebben? Worden ze er beter van? Of zijn we hulp aan het 
stapelen zonder verbeteringen? We willen daar kritisch naar 
kijken. Soms is het beter situaties te doorbreken en het over 
een andere boeg te gooien. Zodat je zelf met mensen om je 
heen weer de touwtjes in handen krijgt over je eigen leven.

Armoede en schulden
We maken ons zorgen over de stijgende kosten van het leven 
van alledag. Mensen hebben steeds meer moeite rond te 
komen, met alle gevolgen van dien. Daarom staan armoede en 
schulden hoog op onze agenda. 

De meest kwetsbare inwoners willen we helpen. De huidige 
minimaregelingen blijven overeind. Daarnaast willen we 
beter zicht krijgen op de ‘stille armoede’ van werkenden en 
zelfstandigen met een middeninkomen. Wat we daaraan 
kunnen doen, bespreken we in de gemeenteraad. 

Werk en opleiding zijn de beste remedie tegen armoede en 
schulden. Er is een groep die hierbij een steuntje in de rug 
nodig heeft. Dat zijn vooral jongeren zonder diploma. Maar ook 
statushouders, die weliswaar met een (taal)achterstand starten 
maar vaak veel potentie hebben. Juist voor deze groepen gaan 
we het re-integratiebudget verhogen. Zo helpen we ze aan 
scholing of werk, zodat ze zelf in het levensonderhoud kunnen 
voorzien. 
Werk moet lonen. Dat kan op verschillende manieren. Je doet 
en telt mee via werk, vrijwilligerswerk of beschut werk. En je 
moet niet op je inkomen achteruitgaan als je van een uitkering 
naar betaald werk gaat. 
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Andere speerpunten om armoede tegen te gaan:
• 

• 

De vraagstukken rondom armoede en schulden en de 
opties voor een aanpak hiervan nemen we onder de loep 
in een armoedeconferentie. De uitwerking volgt in nieuw 
Armoedebeleid en vervolgacties. 

Kinderen en jongeren
Ieder kind moet een gelijkwaardige kans krijgen zich volop te 

ontwikkelen. Daar waar nodig, geven we een steuntje in de 
rug. Samen met jou, onderwijs- en opvangorganisaties, ouders 
en maatschappelijke organisaties werken we daaraan. Het is 
belangrijk dat jonge mensen zich gezien voelen en goed zijn 
voorbereid op hun plek in de samenleving en werk. 

Onze gezamenlijke doelen zijn talentontwikkeling, verkleinen 
van achterstanden, gelijke kansen voor ieder kind, aansluiting 
van het onderwijs op de arbeidsmarkt en jeugdhulp en zorg 
voorkomen. Voor de meest kwetsbaren doen we een stapje 
extra. En daarnaast blijven we samen langdurig bouwen aan 
‘Jong Hoogeveen’ en aan sterke relaties tussen jong en oud 
(wat we ‘de Verbindende aanpak’ noemen). 

Hoe kunnen we laaggeletterdheid tegengaan en digitale  
 vaardigheden stimuleren?
Welke nieuwe methoden van bewindvoering bij schulden 
kunnen we toepassen?
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Samen met schoolbesturen werken we aan de ‘rijke 
schooldag’. We willen een breed aanbod voor leerlingen in 
en buiten schooltijd met onder andere sport, cultuur, lezen, 
huiswerkbegeleiding en natuur. We kijken hoe de Rijksoverheid 
ons hierbij financieel en met kennis kan helpen (Nationaal 
Programma Onderwijs en de Gelijke Kansen Alliantie). 

Wijk- en dorpshuizen 
Wijk- en dorpshuizen betekenen veel voor het onderlinge contact 
tussen inwoners, nu en in de toekomst. Ze zijn belangrijk in 
onze samenleving voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten. 
We schrappen de aangekondigde bezuiniging op wijk- en 
dorpshuizen. Met het onderzoek dat nu loopt, willen we zicht 

krijgen op de kansen voor de toekomst. We nodigen besturen en 
inwoners uit om zelf met ideeën en plannen te komen voor hun 
wijk- of dorpshuis. Zo willen we er met elkaar voor zorgen dat er 
altijd een centrale plek is in je buurt om elkaar te ontmoeten. 

Mantelzorgers en vrijwilligers
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in 
de sociale basis. We blijven deze mensen ondersteunen en 
stimuleren en brengen ze zo nodig in contact met elkaar. 
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Bedrijvigheid 
    werkgelegenheid

&
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Ondernemerschap, bedrijven die goed draaien en mensen 
werk bieden, dat is erg belangrijk voor ons allemaal in 
Hoogeveen. De afgelopen jaren hebben we een mooi aantal 
nieuwe bedrijven welkom mogen heten. 

Om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven, moeten we als 
Hoogeveen doen waar we goed in zijn. Hoogeveen is sterk in 
maak-industrie, en logistiek en zakelijke dienstverlening. En 
Hoogeveen is trots op de vele MKB bedrijven (midden- en 
kleinbedrijf) als motor van de Hoogeveense lokale economie. 
Door dat te onderstrepen houden we bedrijven vast en trekken 
we nieuwe bedrijven aan. Het is belangrijk dat Hoogeveense 
ondernemers onderling goed georganiseerd zijn. Als gemeente 
ondersteunen we initiatieven van ondernemers en waar nodig 
zijn we aanjager.

Samenwerking voor voldoende en goed opgeleide 
werknemers
We gaan door met de goede samenwerking tussen lokale 
ondernemers, het onderwijs en de gemeente. We willen dat 
het onderwijs aansluit bij de vraag vanuit de bedrijven en 
de maatschappij. Een goed voorbeeld is DOC33 in het Alfa 
college. Daar werken onderwijs, overheid en bedrijfsleven 
samen aan de uitvoering v an de energietransitie. Een ander 
goed voorbeeld is de IT Hub. 

Er zijn meer banen dan banenzoekers. Samen met 
ondernemers en onderwijs zoeken we naar oplossingen. 
We moeten in ieder geval ervoor zorgen dat goed opgeleide 
jongeren in onze gemeente kunnen werken en wonen. 

Bedrijventerreinen die klaar zijn voor de toekomst
Bedrijven vasthouden en aantrekken doen we ook door de 
bedrijventerreinen klaar te stomen voor de toekomst. Hoe 
schakelen we ook daar over op groene energie? Hoe zorgen 
we voor zo min mogelijk afval? Hoe kunnen we energie 
besparen, zoals ’s nachts het licht uitdoen? We willen dus 

samen met ondernemers werken aan de energietransitie en 
verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen. 

Regionale samenwerking 
We zijn blij met de samenwerking in de regio. Deze 
samenwerking, vooral deelname aan de Dutch TechZone, 
Regiodeal Zuid en Oost Drenthe en Regio Zwolle, is nodig 
om de belangen van een grotere regio, inclusief de belangen 
van Hoogeveners te dienen. Samenwerking in de regio moet 
bijdragen aan onze economie, woningbouw en bereikbaarheid. 
Samen sta je sterker als het gaat om subsidies of geld vanuit 
Den Haag of Brussel. En je bent als gemeente in een sterke 
regio nog aantrekkelijker voor bedrijven met alle kansen op 
werk. We gaan dus door met deze samenwerking. 

Marketing 
In de gemeente Hoogeveen hebben we veel te bieden 
aan inwoners, toeristen, recreanten en ondernemers. Om 
die aantrekkingskracht goed te benutten, is marketing een 
belangrijk middel. Hoe we hier samen met partners uit de regio 
en lokaal mee aan de slag kunnen, gaan we bespreken. 

Waar wel en waar geen winkels? 
Op welke plekken in de gemeente wil je wel winkels en waar 
niet? Welke soorten winkelgebieden wil je waar? We moeten 
daarover nadenken voor een goede economie in Hoogeveen 
en aantrekkelijke winkelgebieden. Daarom komen we met een 
nieuwe detailhandel structuurvisie. 
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Goed wonen
Grote vraag naar woningen
Veel mensen zijn op zoek naar een woning in fijne 
woonbuurten, in de dorpen en wijken. Te vaak duurt dat te 
lang of lukt het niet een huis te vinden dat past bij je wensen 
of portemonnee. Om daar beweging in te krijgen, hebben 
we eerst een nieuwe woon(zorg)visie nodig en een daarbij 
passend grondbeleid. 

Als gemeente willen we ervoor zorgen dat andere partijen 
woningen kunnen bouwen. Er zijn woningen nodig voor onze 
eigen inwoners, jong en oud, met of zonder gezin. Daarnaast 
moeten we zorgen dat er gebouwd kan worden voor mensen 
van buiten de gemeente. Er is bijvoorbeeld een toenemende 
vraag naar woningen vanuit de regio Zwolle. We werken dit uit 
in de woon(zorg)visie en het uitvoeringsprogramma. 
We willen daar vastleggen hoe we omgaan met 

‘zelfbewoningsplicht’ om juist gewone kopers in plaats van 
beleggers kansen te geven. En welke regelingen nodig zijn 
om wonen en een woning betaalbaar te maken. Zeker voor 
starters is dat hard nodig.

Als groepen inwoners zelf woningbouwplannen 
willen ontwikkelen, in de vorm van Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO), geven we daar ruimte voor. We 
hebben verder flexibele woonvormen nodig.

Wonen en zorg
We hebben verder ook goede woningen nodig voor de 
groeiende groep ouderen en voor kwetsbare mensen. We 
moeten wonen, welzijn en zorg voor deze mensen zien te 
verbinden. Hoe we dat kunnen doen, komt terug in de nieuwe 
woon(zorg)visie.
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Woningbouw versnellen
Het tempo van het bouwen van woningen moet fors 
omhoog. Daarom gaan we werken met een gemeentelijk 
versnellingsteam. Dat team moet voor ontwikkelaars, 
woningcorporaties en inwoners een vast aanspreekpunt zijn 
en de plannen uitwerken. 

Bestaande woningen
We werken eraan de bestaande woningen klaar voor de 
toekomst te maken. Samen met inwoners kijken we hoe 
woningen duurzaam te maken. Een duurzaam huis is goed 
geïsoleerd en comfortabel om in te wonen. Als je ouder wordt, 
is het handig dat je woning ‘levensloopbestendig’ is of dat 
je kunt doorstromen naar een ander huis. Zodat je zo lang 
mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. 

Wooncoaches kunnen inwoners helpen met hun vragen. 
Wooncoaches zijn zeer gewaardeerde vrijwilligers. We gaan 
op zoek naar meer coaches en gaan ze goed begeleiden, zodat 
we meer huiseigenaren kunnen helpen.

Een leefbare en gezonde buurt
Hoe leven we goed samen in de wijk of het dorp? Dat blijft 
natuurlijk onze aandacht houden. Samen met jou en je 
buurtgenoten, woningbouwcorporaties en de andere partijen 
van De Smederijen van Hoogeveen werken we aan leefbare, 
veilige en gezonde buurten. We zijn trots op de samenwerking 
die er met inwoners en partijen is in De Smederijen van 
Hoogeveen. We kijken hoe we deze verder kunnen versterken.

Aantrekkelijk stadscentrum
Hoogeveen heeft veel te bieden, ook voor mensen uit de regio. 
Dat willen we zo houden, omdat het goed is voor inwoners 
en ondernemers. Hoogeveen biedt onderwijs, een theater, 
winkels, horeca, evenementen en nog veel meer. 
Vooral het stadscentrum trekt mensen aan. Een pluspunt 
is dat je in het centrum dichtbij alles kunt parkeren. Met 

ondernemers en partners werken we aan een compacter 
en gezellig stadscentrum (uitvoering Ontwikkelingsvisie 
stadscentrum). Van de ruimte die vrij komt, maken we 
inspirerende groene plekken om te wonen en elkaar te 
ontmoeten. Zo geven we een nieuwe impuls aan een plezierig 
bezoek aan het centrum, aan fijn wonen en aan ondernemen 
met perspectief. 

Goede bereikbaarheid
Hoogeveen ligt op een kruispunt in het noordoosten van 
Nederland, met goede verbindingen over de weg en het 
spoor. We moeten zorgen dat die bereikbaarheid goed blijft 
en knelpunten in de toekomst voorkomen. Dat is belangrijk 
voor ons groeiend aantal inwoners, voor onze bedrijven 
en voor de mensen uit de regio die om allerlei redenen op 
Hoogeveen gericht zijn. Natuurlijk hebben we aandacht 
voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor de fietsers en 
wandelaars, ook in het buitengebied.

Een vergunning regelen om te bouwen 
Met de komst van Omgevingswet moeten inwoners, 
ondernemers en andere initiatiefnemers met bouwplannen, 
eenvoudiger een vergunning kunnen regelen. De 
voorbereiding hierop is een stevige klus voor de 
samenwerkingsorganisatie. Ook van jou als aanvrager vraagt 
dat best wat, want je moet zelf de buurt goed bij je plan 
betrekken. Waar het kan, doen we het met minder regels. 
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Duurzaam      
   Hoogeveen
Van het aardgas af
In 2050 moeten alle woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen 
van het aardgas af zijn. Een grote uitdaging. We gaan er 
realistisch mee om en vinden vooral dat de overstap voor jou 
haalbaar en betaalbaar moet zijn. Een energiezuinige woning 
is niet alleen comfortabel, het verlaagt ook je woonlasten. De 
stijging van de energierekening raakt iedereen. We helpen 
vooral inwoners die door die stijging niet goed meer kunnen 
rondkomen. Om deze ‘energiearmoede’ tegen te gaan, spelen 
onze wooncoaches een belangrijke rol.

Tot 2030 is de aandacht vooral gericht op maatregelen om 
minder aardgas te gebruiken. Dus isolatie en bijvoorbeeld de 
toepassing van een (hybride) warmtepomp. 

De overgang naar groene energie (energietransitie) ontdekken 
en ontwikkelen we in samenwerking met jou en partners 
zoals woningcorporaties, netwerkbeheerders, ondernemers 
en onderwijsorganisaties. In deze fase gaat het vooral 
om meedenken met jou als inwoner en ondernemer over 
de beste maatregelen. We geven ruimte aan en denken 
mee met bewonersinitiatieven. En we gaan kijken hoe we 
inwoners en buurten benaderen die er niet mee bezig zijn. 
We onderzoeken de haalbaarheid van energie op wijkniveau 
(‘collectieve voorzieningen’). 

Eerste wijkgerichte aanpak in Erflanden
We zijn gestart met de eerste wijkgerichte aanpak in een deel 
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van Erflanden. De vraag aan de bewoners is of waterstof een 
alternatief kan zijn voor aardgas. Het voordeel voor bewoners 
is dat de investering in de woning om over te stappen naar 
waterstof wordt betaald vanuit subsidie van de Rijksoverheid. 
We letten erop dat het project betaalbaar en haalbaar is 
vanuit deze subsidie. Betaalbaar en haalbaar voor jou als 
bewoner, dat je niet meer dan anders betaalt voor energie. En 
betaalbaar en haalbaar voor de gemeente: de gemeente mag 
geen financieel risico lopen. Bewoners zijn zelf aan zet en 
antwoorden op vragen worden in gezamenlijkheid gezocht. 
Vanuit die waarden werken we samen met de bewoners naar 
een besluit.

Sowieso leren we voor heel Hoogeveen van deze eerste 
wijkgerichte aanpak. Vooral over hoe je inwoners betrekt bij de 
energietransitie. En over hoe we de samenwerking met andere 
organisaties kunnen vasthouden en uitbreiden voor andere 
wijken en dorpen. 

Energietransitie, landschap en infrastructuur
De energietransitie zien we om ons heen. In het landelijk 
gebied, maar ook steeds meer in het centrum, de wijken en de 
dorpen. Denk aan zonnepanelen, maar ook bijvoorbeeld aan 
laadpunten voor elektrische auto’s. Dat heeft impact op onze 
ruimte boven en onder de grond. Hoe gaan we dat allemaal 
inpassen en past dat allemaal wel op ons elektriciteitsnet? We 
werken samen met netwerkbeheerders en andere partners om 
dit in goede banen te leiden. 

Het klimaat verandert
Ook in Hoogeveen hebben we te maken met de gevolgen van 
klimaatverandering. We hebben vaker last van droogte, hitte 
en van wateroverlast door korte, hevige buien. We passen ons 
hierop aan in onze dorpen, wijken en het landelijk gebied. Met 
gemeenten in de regio en het Waterschap hebben we hier 
over nagedacht. Nu gaan we samen met onze inwoners per 
gebied de knelpunten en oplossingen in beeld brengen. Tot 

2050 moet er nog veel gebeuren om de klimaatverandering 
goed op te vangen. 

Samen voor meer groen, ontmoeting en beweging
Een groene, natuurrijke omgeving: steeds meer mensen 
vinden dat belangrijk. Een betere biodiversiteit (soortenrijkdom 
van dieren en planten) is belangrijk voor een goed en gezond 
leven in Hoogeveen nu en in de toekomst. Want meer groen 
helpt ook om de veranderingen van het klimaat op te vangen 
en zorgt voor een sterker landschap. 

In straten, op pleinen en in de nieuwe woonbuurten zetten we 
als gemeente in op meer groen, minder verstening en plekken 
die uitnodigen om elkaar te ontmoeten en te bewegen. In een 
groene omgeving voelen mensen zich namelijk gezonder en 
minder gestrest. Daarom willen we ook inwoners stimuleren 
om de eigen tuin of het dak te vergroenen (tegel eruit, groen 
erin). Heb je daar ideeën over, dan horen we dat graag! 
Samen met partners, zoals waterschap en provincie, zoeken 
we naar (financiële) mogelijkheden voor meer bomen, 
houtwallen, singels en bosschages in wijken, in dorpen en in 
het landelijk gebied. Die samenwerking kan tot veel leiden. 
Mooie voorbeelden zijn het gebied De Oude Kene en de Tiny 
forests bij scholen.

Afval bestaat niet
Steeds meer afval wordt als grondstof gebruikt voor iets 
anders. En er zijn steeds meer oplossingen om minder 
afval te produceren. Circulair heet dat. Hoe meer circulair, 
hoe minder kosten. We streven naar een zo laag mogelijke 
afvalstoffenheffing voor onze inwoners. Daarom moeten we 
oplossingen zoeken voor nog minder restafval en inwoners 
helpen nog beter afval te scheiden. Het verwerken daarvan 
kost immers geld. We doen samen met de regio onderzoek 
naar hoe onze afvalinzameling van Area loopt. De uitkomsten 
bespreken we in de gemeenteraad. 
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Cultuur, sport 
       & bewegen

Cultuur dichtbij inwoners
Cultuur verbindt. Door muziek, theater, lezen, evenementen, 
door allerlei culturele activiteiten, kun je elkaar ontmoeten, je 
talenten ontdekken en ontwikkelen. Daarom moet iedereen 
kunnen meedoen aan cultuur. Zoals we in de Cultuurvisie 
hebben afgesproken, willen we cultuur de komende jaren 
dichter bij onze inwoners brengen. Zo stimuleren we 
lokale activiteiten en programma’s van onze instellingen en 
verenigingen. Mooie voorbeelden zijn het verhaal van Boer 
Koekoek en het Van Goghjaar. Ook willen we dat cultuur 
bijdraagt aan sociale vraagstukken. We willen zo snel mogelijk 
de nieuwe weg inslaan met de culturele partners. 

Hierbij vinden we het belangrijk dat onze culturele instellingen, 
verenigingen en andere maatschappelijke partners 
samenwerken. Vanuit een sterke samenwerking willen we een 
gezond en aantrekkelijk cultuurprogramma van, voor en door 
inwoners aanbieden. Huisvesting is daarbij een middel en geen 
doel. Huisvesting moet de komende jaren een besparing voor 
de gemeente opleveren.

Sport en bewegen voor iedereen
Een leven lang bewegen. Dat is wat we wensen voor jou en alle 
inwoners van de gemeente Hoogeveen. Sporten en bewegen 
is goed voor iedereen en moet daarom voor iedereen mogelijk 
en toegankelijk zijn. Door sporten en bewegen blijf je actief en 
gezond, beleef je plezier en ontmoet je elkaar. Dit stimuleren we 
met de inzet van sportfunctionarissen.

Hoogeveen heeft mooie sportaccommodaties en is een 
fantastisch groene gemeente die uitnodigt tot wandelen en 
fietsen. Hoe we elkaar kunnen stimuleren om gezond te zijn 
en te sporten en bewegen, hebben we afgesproken in het 
Sportakkoord en het preventieakkoord. Deze plannen zijn van 
iedereen: lokale organisaties uit sport, gezondheid, welzijn, 
onderwijs, evenementenorganisaties en ondernemers. Samen 
zorgen we dat iedereen in Hoogeveen veel te kiezen heeft. 
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Cultuur, sport 
       & bewegen

Openbare orde &
          veiligheid 

Iedereen moet zich veilig voelen in onze gemeente . Daarom 
houden we goed in de gaten dat er voldoende aandacht en 
inzet is voor de openbare orde en veiligheid. De burgemeester, 
het Openbaar Ministerie en de politie hebben een eigen rol 
hierin. De drie partners bespreken samen de ontwikkelingen en 
de aanpak. 

In die samenwerking wordt ook steeds gekeken om (waar 
mogelijk) problemen te voorkomen (preventie). Dit vinden 
we erg belangrijk en benoemen we ook bij onze ambitie rond 
sociale vraagstukken.
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Tot slot
Genoeg te doen dus de komende 
tijd! We hebben er veel zin in en 
zien ernaar uit je te ontmoeten. We 
komen daarvoor naar je toe en zien 
graag dat je ons uitnodigt. Verbinden 
en verbeteren, daar gaan we voor. 

Samen maken we Hoogeveen.
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Postadres 
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW  Hoogeveen

Telefoon 
14 0528

E-mail 
info@hoogeveen.nl

Internet 
www.hoogeveen.nl


