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Kaders voor de gemeente Loppersum in 2019
De PvdA Loppersum heeft deze keer de kadernota bekeken vanuit de stoplichtmethode. Waar we
ons iets over afvragen hebben we oranjegeel gearceerd, rood betekent niet doen (dat komt
overigens niet zo vaak voor) en groen is gas geven (niet letterlijk natuurlijk). Vanuit die arceringen
per paragraaf hebben we onderstaande tekst opgesteld.
Te beginnen bij de bestuurlijke toekomst – een passend afscheid van de gemeente Loppersum. Dat
punt beschouwen we als oranje. We hebben de feestjes van de nieuwe gemeente Hoogeland ook
een beetje gevolgd, van ons hoeft dat niet. Potverteren, liever niet op die manier. Voor personeel is
het iets anders, zij verdienen aandacht. De inwoners van de gemeente Loppersum moeten
probleemloos over naar DAL, dat is het.
Het geld is hard nodig voor het bestendig “achterlaten” van de dorpen, ook daar waar het goed lijkt
te gaan en de zelfredzaamheid groot is. Mensen moeten worden gestimuleerd zelfredzaam te zijn,
maar tussen grote projecten als ’t Zandt en de haven van Stedum liggen initiatieven die soms wel wat
ondersteuning nodig hebben. Verduurzaming van dorpshuizen is nog niet klaar.
Eigenlijk weten we met dit kabinet nu niet waar we aan toe zijn en wordt er door minister Wiebes op
gezinspeeld minder te doen aan versterken en vooral te werken aan plannen vanuit de regionale
overheid. Daarnaast zijn er dan nog wat bestaande subsidies voor verduurzaming, dus iets nieuws
komt er niet meer bij, zo bleek afgelopen donderdag in de Tweede Kamer.
De Partij van de Arbeid vindt dat moet worden ingezet op participatie als rode draad in deze
kadernota. Niet zoals het woord tot nu toe werd gebruikt in het sociale domein, maar gewoon voor
iedereen, zoals toegelicht vorige week maandag bij “Bewoners aan het stuur”, om leefbaarheid op
peil te houden. Het daarna volgende onderdeel, het milieubeleidsplan, bood daar ook een goede
gelegenheid voor.
Burgers aan zet, hoewel dat voor energietransitie wel een beetje erg optimistisch in de kadernota
staat. Het faciliteren van initiatieven moet ook financiële betekenis krijgen en door goed beleid
worden ondersteund. Voor zover het nog mogelijk is moet vooral worden gewerkt aan drie dingen in
combinatie, versterking, verduurzaming en levensloopbestendig maken van woningen. Dat dat sloop
betekent voor sociale huurwoningen vinden we niet erg, want dat biedt de kans er goede woningen
voor terug te bouwen…als…. als ….als. Gezien de wiebeligheid van Wiebes moeten wij het geld
voorlopig niet in asfalt en bermbeton steken.
Financiën
Houdbaar en haalbaar is groen, nut en noodzaak ook. De meer dan minimale capaciteit in de reserve
benutten voor duurzame investeringen roept vragen op, oranje. Graag toelichting. Dorpsbudgetten
zijn groen, burgertoppen zijn betrekkelijk, en een leefbaarheidsregisseur is oranje. We hadden toch

een dorpencoördinator? Graag toelichting. De nalatenschap van Loppersum klinkt niet vrolijk, maar
is het wel denken wij. De gemeente Loppersum heeft het goed voor elkaar, en de erfenis hoeft voor
degenen die er niet voor gewerkt hebben (Appingedam en Delfzijl), niet zo groot te zijn. Laat de
erfgenamen van Loppersum de inwoners zijn. Zij hebben er in de artikel 12 situatie hard aan
getrokken, en aan hen is het te danken dat de voorzieningen op orde zijn. Kijk naar de kracht van
juist de kleine dorpen, daar zijn de schouders er zeker ondergezet, zij aan zij. Als er in die krachtige
kernen nog iets moet gebeuren, doe dat dan. Te denken valt aan de uitbreiding van het succesvolle
Moarstee, zodat het naar een volwaardig dorpshuis toe kan groeien. Van Dal is dat straks niet te
verwachten en bovendien zal de aandacht vooral naar interne processen uitgaan. Een plan van
aanpak opstellen is een mooie stap om de dorpen bij te betrekken. Middelstum heeft zijn
Asingapark, krijgt Loppersum nu geen Nienhuis-tuin meer?
Openbare orde en veiligheid wordt gehandhaafd. Die zin is oranje, omdat we niet geloven in alleen
inzetten op handhaving. Dit onderwerp is bij uitstek gebaat bij het sterk maken van
gemeenschappen, zelf eigenaar zijn van problemen (binnen wettelijke grenzen uiteraard). Uit het 30
km onderzoek in Zijldijk en Zeerijp bleek dat men vond nu niet meer alleen te staan. Men kan dan als
individu toch gelegitimeerd een dorpsgenoot aanspreken. Aanspreken moet weer, dat gebeurde
vroeger ook. Een buurtapp vervangt dat niet, dus help mensen met elkaar sterk te staan. Die geest
wordt ook gevoeld in het sociaal domein, en een uitspraak als “praktische burgergerichte
activiteiten” is voor ons groen, net zoals een duurzaam sterke arbeidsmarkt. Zelf doen is op dat
gebied lastig als gemeente, zorgen dat je op de kaart staat gaat als aardbevingsgemeente
tegenwoordig vanzelf. Iedereen kent Loppersum en iedereen kent burgemeester Albert Rodenboog.
Zijn vertrek is niet voor niets landelijk nieuws.
Toekomstbestendig onderwijs achten we al groen, daar is in de gemeente Loppersum hard aan
gewerkt. Denk aan de netwerkscholen, en het feit dat er in dorpen als Westeremden en Zeerijp nog
een school is, is bij uitstek een participatiekwestie geweest en nog. Van inzet van ouders wordt een
school bovendien veel rijker. Voorzieningen wordt als groen woord daaraan toegevoegd, en in de
vorm van de bouw van duurzame scholen gerealiseerd.
Bij Kunst en Cultuur zien we de zin Amateurkunstorganisaties verbinden en zorgen dat meer
activiteiten in verschillende dorpen plaatsvinden als oranje. We missen we de Rijdende Popschool –
geluidloos verdwenen, hoe zit dat? Oranje dan wel rood, want dit initiatief brengt bij uitstek mensen
bij elkaar.
Sloop vanuit het woon- en leefbaarheidsplan is oranje, vanuit energietransitie groen. Dat krimp
minder hard gaat dan voorspeld hadden wij al voorzien - waar dat aan ligt is natuurlijk wel
interessant. Een koopgarantieregeling helpt hopelijk het vertrouwen in de streek te behouden.
Dan nog het overleg met Prorail – natuurlijk moet een reguliere overweg veilig zijn. Een wandeloverweg is facultatief, je hoeft er niet langs. Toch hebben we er jaren de wandelvierdaagse langs
geleid. Hoe voeden we onze kinderen op? Hoe kan het dat van de acht kinderen er uiteindelijk maar
eentje tot boven in de toren klimt bij de Open Toren dag en de rest schrikt van de klok en de hoogte?
Risicocompetent zijn heet dat – laten we daarop werken en initiatieven die daarmee bezig zijn
steunen. Sport, scouting, goed onderwijs – dat draagt bij aan onze toekomstige maatschappij.
Veiligheid moet je doen.

Als laatste paragraaf Duurzaamheid en Milieu, en dat is ook een actieparagraaf. De daarbij genoemde
maatregelen zijn groen, maar de PvdA mist daar nog wel wat. Wat ons opvalt is dat verschillende
rioolsystemen worden vervangen maar dat nergens wordt gewerkt aan gescheiden waterafvoer (
hemelwater apart) terwijl dit ook een duurzaam item voor de toekomst. Niet zolang geleden heeft de
Molenweg nog blank gestaan. Hier zetten we liever voor een deel op in. In verschillende straten en
kader van sloop/versterking moet dit nog gebeuren. De PvdA vindt het belangrijk het college hier
opdracht voor te geven en hiervoor middelen voor vrij te maken.
Daarnaast zijn er ook middelen nodig om eigen inzet van de inwoners bij te stimuleren. Ook hier kan
op participatie worden ingezet, al vinden we de eigen verantwoordelijkheid om van het gas af te
komen uitermate oranje. Hoezo moeten bewoners dat vooral zelf doen? Dan moet dat overal, en
met landelijk beleid. Een tegendraadse opmerking tot besluit: Waarom zouden de Lopster inwoners
niet het langst van gas mogen profiteren en op een betrouwbare energievoorziening mogen
rekenen? We geven graag het goede voorbeeld, mits compensatie vanuit de landelijke overheid deel
uitmaakt van dit plan.

