Partij van de Arbeid gemeente Loppersum

Kadernota 2020

Een bijzondere kadernota bespreking is het vanavond. We zetten er nog even nadrukkelijk
gemeente Loppersum boven, nu het nog kan. De laatste keer het perspectief alleen van
Loppersum, al zijn we als fractie en vereniging al een poos druk met het oriënteren op
Delfzijl en Appingedam. Ook daar is genoeg te beleven, al zal ons werk toch wel behoorlijk
veranderen.
Eén ding willen we nu alvast meegeven, een passend afscheid hoeft wat ons betreft
nauwelijks iets te kosten. Inwoners nemen geen afscheid, die worden net zoals anders in de
toekomst gewoon goed bediend. Daar ís de gemeente voor, groot als Eemsdelta of kleiner
als het huidige Loppersum. Mensen zijn terecht verontwaardigd over het besteden van geld
aan feestjes van publieke instanties, of het nu de gemeente Het Hogeland is of de
universiteit. We snappen dat er geld nodig is voor organisatie- en logokosten. De inwoner
neemt echter geen afscheid, hij blijft gewoon op dezelfde plek wonen in een grotere
context. En voor de medewerker van de nieuwe gemeente verandert er het nodige, maar
ontstaan ook nieuwe kansen. Wíj zien geen reden voor het uitgeven van veel geld op dit
onderdeel en doen daar graag een andere bestemming voor.
Kijk naar de culturele evenementen, hoe blij zou men zijn met een bijdrage in de orde zoals
dat in de gemeente Het Hogeland is uitgegeven. Sportverenigingen en voorzieningen idem,
want die moeten we straks wederom overeind houden. Met de organisatiekracht binnen de
gemeente Loppersum zit het wel goed, maar laten we niet vergeten dat we dat aan de
inwoners te danken hebben. Zeker ook na de artikel 12-situatie, waarin veel mensen de
handen uit de mouwen hebben gestoken. En hoe kleiner het dorp, hoe meer er kan. Daar
kunnen de grotere dorpen en plaatsen zeker van leren.
Dan nog een specifiek onderwerp op dorpsniveau van de gemeente Loppersum, het wonen.
Nu in de stad Groningen de prijzen de pan uit rijzen, en dat ook in Bedum/ten Boer gaande
is, liggen er kansen voor de dorpen, waar toch al sprake is van (dreigende) gaten. Onze
gemeente is met treinvervoer goed ontsloten, en kent sterke zelfredzame dorpen.
Dat kan zo blijven als er ook weer nieuwe vitaliteit binnenstroomt. De huidige ontwikkeling

op de woningmarkt biedt gek genoeg daartoe ook kansen. Laten we vrijgekomen plekken
opvullen met goede, in het dorpsgezicht passende woningen die aantrekkelijk zijn voor
betrokken dorpsbewoners. Het belang van verantwoord opvullen moet straks ook in de
grotere gemeente bepleit worden, daarom maakt de Partij van de Arbeid zich er nu al sterk
voor.
En bij kleine dorpen hoort ook goede bereikbaarheid. Nu prijzen we ons gelukkig met naast
de Eemshavenweg een treinverbinding, maar voor dorpen zonder zo’n verbinding is een
elektrische deelauto (of deelbus?) een uitkomst om het wonen aantrekkelijker te maken. In
Zijldijk zijn ze daar al mee aan de slag, en Lopec onderzoekt de mogelijkheden in Loppersum.
Met een beperkte bijdrage kan de gemeente zo’n voorziening al mee helpen faciliteren, en
zelf ook gebruiken.
Een derde punt dat we als Partij van de Arbeid belangrijk vinden is de sociale ongelijkheid
waar onze partij historisch uit voortkomt. Achterstand t.o.v. de rest van Nederland is er, al
hebben we ook voordelen zoals schonere lucht, geen files, aardige mensen en een
goedkoper leefklimaat. Aan die achterstand kunnen we vanuit Loppersum weinig doen.
Echter binnen onze regio moeten mensen zoveel mogelijk op een gelijke en goede
behandeling kunnen rekenen. Het regime van Den Haag, willekeurig woongebieden
onderbrengen in batches en risicoprofielen is niet te accepteren. Het ene huis wel vernieuwd
en van het gas af, en het andere niet? Wij willen een integrale aanpak, zoals door de
gemeente in het Plan van Aanpak verwoord. Straat voor straat moet ons gebied weer
worden opgeknapt en moeten eigenaren en huurders straks weer over een goede woning
kunnen beschikken. Niet alleen versterkt, maar ook verduurzaamd en levensloopbestendig,
je huis moet je een goed gevoel geven. Inwoners moeten zelf een plan kunnen maken dat
uitvoerbaar is. Daarvoor moet er hulp zijn, ook financieel, die eerlijk wordt ingezet. Met
gebouw gebonden financieringsmogelijkheden kan dat.
De Partij van de Arbeid vindt dat de extra middelen nog steeds niet voldoende in de regio
worden besteed. Met het Nationaal Programma Groningen moeten inwoners de kans krijgen
hiervoor hun inbreng te leveren en ideeën te geven. Niet in de vorm van feestjes, maar in
verbetering van de leefomgeving waar we de herindeling goed mee kunnen starten. Ook nu
sijpelt dit geld al weg, in proceskosten waar je je van afvraagt wie daar iets aan heeft.
Degene die het organiseert waarschijnlijk. Natuurlijk is het goed dat aan allerlei gevoelens
ruimte wordt geboden. Maar moet dat van aardbevingsgeld? Worden we daar nu echt op de
langere duur beter van? En als het nodig was, dan van reguliere middelen, dan toetsen we
tenminste iets beter. Daarom willen we als gemeenteraad zeggenschap over deze middelen
hebben.
Tot slot: Nu we als gemeente Loppersum toch opgaan in de gemeente Eemsdelta kunnen we
daar beter maar zo goed mogelijk op inspelen, de zaken in de gemeente Loppersum op orde
hebben én ons op de nieuwe situatie oriënteren. Dat we daar de inwoners bij willen blijven
betrekken staat voor de Partij van de Arbeid voorop.

