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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID WESTERWOLDE

VEILIGHEID, DAADKRACHT EN LEEFBAARHEID.

Op 16 maart 2022 zijn er weer verkiezingen voor de Gemeenteraad van Westerwolde. Het verschil met vier jaar geleden is dat de Partij voor de 
Vrijheid mee gaat doen. Er valt eindelijk weer iets te kiezen!

Met uw stem op de PVV Westerwolde kiest u voor duidelijkheid, eerlijkheid, openheid, daadkracht, vrijheid, veiligheid en leefbaarheid. Niet alleen 
voor uzelf, maar ook voor uw kinderen en uw (achter) kleinkinderen. Ook kiest u voor een partij die zich uit durft te spreken over de problemen 
die spelen in onze prachtige gemeente. Dit in samenspraak met - en inspraak van - onze inwoners.

Een voorbeeld daarvan is de toenemende problematiek rondom het AZC, waarmee met name Ter Apel e.o. de laatste jaren is geconfronteerd. Dit 
gaat PVV Westerwolde niet negeren. De verdeeldheid onder de Westerwoldse bevolking, vanwege het grootste aanmeld- en vertrekcentrum van 
Nederland, is een bron van zorg. We hebben te maken met veel criminaliteit en andere overlast. Die overlast en criminaliteit moet worden 
gestopt! Hier gaan wij zwaar op inzetten, weg met de schijnveiligheid maar met meer blauw op straat.

Een andere bron van zorg is dat het mooie Westerwoldse landschap, ooit de groenste gemeente van Nederland, wordt volgebouwd met 
windmolens en zonneparken. Wij zijn van mening dat kostbare landbouwgrond niet ten koste mag gaan van landschapsvervuilende 
gesubsidieerde windmolens en zonneparken. De vele boeren die onze gemeente telt, moeten hun werk kunnen blijven doen en mogen geen last 
hebben van regelgeving die het hen onmogelijk maakt om ons van voedsel te voorzien. 

Het is tijd dat we weer met een nuchtere blik naar zaken gaan kijken. We moeten aan de slag met de werkloosheid, de leefbaarheid en de 
bereikbaarheid van Westerwolde.  Bijvoorbeeld de plannen voor de Nedersaksenlijn (een treinverbinding van Twente naar Groningen via Emmen, 
Stadskanaal, Ter Apel) en een betere, maar vooral veilige bus- en treinverbinding in onze regio. Hierdoor hoeven studenten niet 
noodzakelijkerwijs op zoek naar een kamer in Groningen, waar toch al woningkrapte heerst. Dit bevordert de leefbaarheid en vermindert de 
krimp in de kleine dorpskernen. 

Bij PVV Westerwolde staat de leefbaarheid en veiligheid binnen onze prachtige gemeente voorop. We zetten ons in om de voorzieningen die 
hiervoor nodig zijn te bieden. Wij hopen hiermee de jongeren in onze gemeente te behouden en voor iedereen een aangenaam en veilig 
leefklimaat te creëren, om zo krimp tegen te gaan. Wij vinden deze onderwerpen belangrijker dan een duurzaamheidsagenda en zetten het liefst 
onze financiële middelen in voor onze inwoners.  Ook zullen wij zeer kritisch de ontwikkelingen  van de nieuwe omgevingswet volgen , waarin de 
macht van de overheid steeds groter wordt , en participatie  van inwoners slechts een formaliteit begint te worden. 
Dit zullen wij NOOIT accepteren. Voor ons blijft burgerparticipatie van groot belang , want de politiek is er voor de inwoners van 
Westerwolde, en niet andersom.

Vindt u ook dat het tijd is voor verandering? Breng dan uw stem uit op één van onze fantastische kandidaten! Want úw stem en vooral úw mening 
is voor ons van groot belang. Het roer moet om, steun ons om de klus te klaren.
Het is tijd voor PVV Westerwolde. DE PARTIJ DIE ER IS VOOR DE INWONERS VAN WESTERWOLDE!

Robert Rep, Lijsttrekker PVV Westerwolde
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Veiligheid
 Daling van de criminaliteit in Westerwolde is een prioriteit.

 Overlast van het AZC aanpakken. Lik op stuk beleid.

 24 uurs openstelling van politiebureaus en méér blauw op straat 
(uitvoeren motie 2016).

 Meer investeren in buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).

 Jaarlijks openbaar maken van criminaliteitscijfers gemeente 
Westerwolde.

 Strikt hanteren aanrijtijden politie, brandweer en ambulancedienst.



Asielbeleid
 Voorstander opvang vluchtelingen in eigen regio.

 Wij zijn voorstander van gesloten instellingen, zolang de grenzen voor 
gelukzoekers niet dicht zijn. Hierdoor kunnen gelukzoekers niet meer de 
buurt terroriseren.

 Geen woningen beschikbaar houden voor statushouders.

 Voorstander  Deens immigratiebeleid. We willen onze Nederlandse 
welvaartsstaat niet afbreken door ongecontroleerde asielmigratie.

 COA- gelden beschikbaar voor Ter Apel. Ons motto voor Ter Apel  ”Wij 
de lasten, dan ook de lusten” 



Ruimte en Economie en Armoede

 Lage gemeentelijke belastingen.

 Tegengaan bevolkingsdaling, voorzieningen op peil houden.

 Investeren in voorzieningen zoals openbaar vervoer, doktersposten en 
bereikbaarheid ziekenhuis.

 Werkgelegenheid en vrijwilligerswerk blijven stimuleren.

 Bevriezen OZB (geen inflatiecorrectie). Compensatie waardedaling 
woningen door aanwezigheid van het aanmeld- en vertrekcentrum, 
windmolens en zonneparken. 

 Meer goedkope en betaalbare sociale huurwoningen voor iedereen.

 Armoedebeleid is prioriteit, i.s.m. NIBUD. Systeem van 
inkomensondersteuning. 

 Voorstander van snelle schuldhulpverlening en schuldsanering. 



Jeugd
 Voorstander Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

 Monitoren en hulp voor jongeren met psychische problemen. 

 In stand houden jongerencentra.

 Stimuleren jeugd- en sportbeleid. Waar nodig met behulp van stichting 
Leergeld Zuidoost Groningen. Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 Het ondersteunen van muziek- en sportverenigingen.

 Het op peil houden (van onderhoud en waar nodig vernieuwen) van 
sportaccommodaties en speeltuinen.

 Continuering startersleningen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). 
Dat stimuleert doorstroming naar de woningmarkt en jongeren blijven in de 
krimpregio wonen.

 Het ontwikkelen van een denktank voor de jeugd m.b.t. een multifunctioneel 
gebouw. Hierbij kan de jeugd zelf aangeven waaraan zij behoefte hebben 

 Instellen van jongerenraad, mening van jongeren van groot belang.



Onderwijs, Zorg en WMO
 Voorstander kleinschalig onderwijs m.n. in kleine dorpskernen.

 Ontwikkelen schooltuinen.

 In samenwerking met scholen en stichting Leergeld Zuidoost Groningen 
het schoolzwemmen weer invoeren.

 Signalering probleemgezinnen (huiselijk geweld) door samenwerking 
gemeente (gezinscoach), onderwijs en jeugdhulp.

 Meer handen aan het bed, meer tijd voor schoonmaakwerkzaamheden.

 Continuering begeleiding en dagbesteding van ouderen en zieken 
“Stichting Welzijn”.

 WMO, Zorg op maat voor jong en oud.

 Efficiënt omgaan met WMO gelden en persoonsgebonden budgetten 
(pgb’s). Misbruik financiële middelen voorkomen.



Bestuur
 Burgerparticipatie prioriteit, mening van burgers van groot belang.

Politiek is er voor de burgers en niet andersom.

 Voorstander gekozen burgemeester, bindende referenda en het steunen 
van burgerinitiatieven.

 Stoppen met het verspillen van gemeenschapsgeld aan peperdure 
prestigeprojecten.

 Minder regels, minder bureaucratie, minder ambtenarij, meer 
lastenverlaging. En meer geld in de portemonnee. 

 Kloof politiek en inwoners verkleinen.



Leefbaarheid
 Veiligheid en Leefbaarheid woonomgeving belangrijke pijlers.

 Het probleem van zwerfvuil oplossen, o.a. door uitkeringsgerechtigden 
in te zetten (participatiewet).

 In stand houden van gratis milieustraten in de gemeente Westerwolde.

 In stand houden dorpshuizen en het verenigingsleven in dorpskernen.

 Het ontwikkelen van een denktank m.b.t. verenigingsfaciliteiten, 
dorpshuizen, multifunctioneel gebouw etc.

 Invoering van de leefbaarometer.

 Kritisch volgen van ontwikkelingen aangaande de nieuwe omgevingswet 
waarbinnen het belang van burgerparticipatie binnen de fysieke 
leefomgeving ondergeschikt dreigt te gaan worden t.a.v. de steeds groter 
wordende macht van de overheid.



Ondernemers
 Voorstander woonbestemming bedrijventerreinen gemeente 

Westerwolde.

 Verlaging regeldruk en bureaucratie. Meedenken en ondersteuning 
bieden waar dan ook.

 Gemeente moet ruimte creëren voor (innovatief) ondernemerschap door 
regels die dit belemmeren af te schaffen en bestaande regels ruimhartig 
toe te passen.

 Agrarische sector ondersteunen inzake onteigening, Klimaatakkoord en 
Klimaatwet.



Klimaat en energie
 Wij zijn tegenstander van gesubsidieerde landschapsvervuilende 

windmolens en zonneparken in het kenmerkende Westerwoldse
landschap. Ook biomassa is geen oplossing. Zonneparken van land naar 
dak.

 Windturbines en zonneparken werken op subsidie en niet op wind en 
zon. Kostbare landbouwgrond wordt immers vernietigd en dit komt de 
voedselschaarste in de wereld niet ten goede.

 Klimaat- en duurzaamheidssubsidies afschaffen. 

 Wij zijn tegen de Klimaatwet en het Klimaatakkoord.                              



Toerisme en cultuur

 Blijven investeren in bestaande en nieuwe fiets- en wandelroutes en 
bankjes. 

 De vaarrecreatie stimuleren en faciliteren in samenspraak met de 
ondernemers.

 Toeristenbelasting gebruiken ter bevordering en promotie van toerisme 
in Westerwolde. 

 In stand houden van de Joods-Christelijke en humanistische wortels die 
de leidende cultuur vormen in Nederland. Behoud van Christelijke en 
Joodse feestdagen.

 Voorstander van behoud van Nederlandse cultuur en tradities zoals 
Zwarte Piet.



Islam
 Wij willen geen islamisering in de gemeente Westerwolde.

 Geen moskeeën in Westerwolde. 

 Instandhouden van traditioneel Joods-Christelijke tradities. 

 Geen “positieve discriminatie” door de gemeente, geen anonieme 
sollicitaties.



Sociale werkplaatsen
 Wij maken ons sterk om misstanden en angstcultuur binnen de sociale 

werkplaatsen in onze gemeente een halt toe te roepen.

 Eén meldpunt waar (kwetsbare) werknemers terecht kunnen met hun 
problemen en klachten.

 Controleren van klachten van mensen met een arbeidsbeperking.    

 Monitoren van ervaringen van werknemers binnen de sociale 
werkplaatsen.  

 Binnen de sociale werkplaatsen dienen alleen werknemers geplaatst te 
worden met een lichamelijke, verstandelijke, psychische beperking of 
andere beperking(en). Geen overgekwalificeerde uitkeringsgerechtigden, 
waardoor het werkeloosheidscijfer van de gemeente Westerwolde
positief uitvalt. 



Bereikbaarheid
 Wij streven naar goede en veilige bereikbaarheid en verkeersveiligheid.  

 Wij zijn voorstander van veilige en goed onderhouden wegen, vaarwegen, 
fietspaden, wandelpaden en goed openbaar vervoer. Daarbij wordt, wat 
ons betreft, geen onderscheid gemaakt tussen fiets, auto, vrachtauto, 
boot, trein, voetgangers of (bel)bus.

 Alle dorpen, buurten en gehuchten (ook die over de grens in Duitsland) 
moeten via het openbaar vervoer bereikbaar zijn en blijven, óók op 
zondagochtend. 

 Wij promoten de aansluiting van de Nedersaksenlijn met een 
treinstation in Ter Apel.

 Investeringen in infrastructuur blijven noodzakelijk. Hierdoor creëer je 
bovendien een aantrekkelijk investeringsklimaat voor bedrijven. Dat 
komt de werkgelegenheid  en de economie ten goede en gaat ook nog 
eens krimp tegen. 


