Gemeenteraadsverkiezingen
Het politieke seizoen gaat in september weer beginnen langzaamaan komen de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 ook steeds dichter bij.

1. Aan welke thema’s moeten politieke partijen in
Hoogeveen volgens u voornamelijk aandacht besteden
(tijdens de campagne)?
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Aankoop 'oude' kerk en inrichten als museum
Afvalverwerking
Alles wat genoemd is, is het waard om aandacht aan te besteden !
Armoede (2x)
Asiel
Asielzoekers
Behoud van alle historische panden, beelden, enz
Betere balans in bomen en zonne energie. Op veel plekken te hoge bomen en kunnen geen
zonnepanelen gebruikt worden.
Betere voorlichting wat het doel is van de partij
Bezuinigingen
Bruikbaar viswater
Cultuur
Cultuur, cultureel erfgoed en toerisme
Dat een wijk niet alleen verwilderd groen heeft waarin kinderen tussen de theken moeten
spelen. Geef als gemeente een goed voorbeeld door langs vijvers en kanaal en andere groene
ruimte ook daadwerkelijk door de mensen zonder tuin of kleine tuin fijn gerecreëerd kan
worden.
Detailhandel gratis parkeren
Duurzaam Hoogeveen waar het fijn wonen en werken is. Waar kennis over groen,
duurzaamheid, leefbaarheid hoog in het vaandel komt. Voor de toekomst.
Duurzame Mobiliteit
Eigenlijk alles
Energie
Fietspaden moeten veiliger




































Fietsvriendelijker worden en meer prullenbakken in de wijk
Geen ijsbaan!
Geen parkeergeld meer heffen op de pleinen
Gezin & opvoeding / verantwoordelijkheid als inividu in het algemeen als voorbeeld van
anderen (waarden & normen); ons handelen en denken bevormen de samenleving van
morgen
Goed onderwijs
Goede trein verbinding. door meer intercity,s die stoppen in hoogeveen zodat het lange
afstands reizen vanaf station hoogeveen aantrekkelijk word doordat de trein reis tussen de 30
min en 45 korter wordt.
Handhaven afspraken
Infrastructure
Jeugd!
Jongeren
Luisteren naar burger initiatief vergroten
Meer in de zorg steken i.p.v. bezuinigen.
Minder geluidsoverlast bij evenementen etc.
Mobiliteit
Niet alleen tijdens de campagne! Echt doen wat ze dan beloven!
Onderwijs
Onderwijs (hbo opleiding naar Hoogeveen brengen)
Onderwijs en cultuur
Opkomen voor het ziekenhuis, terughalen van goede/brede zorg
Recreatie
Recreatie, er zijn weinig tot geen mogelijkheden tot groene recreatie in Hoogeveen. Geen
fatsoenlijke parken waar je kunt wandelen met de hond of kunt sporten, hardlopen,
picknicken etc.
Samenwerken van kerken stimuleren en bespreekbaar maken, zodat vanuit alle kerken en
kerkgenootschappen in Hoogeveen, vele goede activiteiten kunnen worden georganiseerd
waar de complete Hoogeveensche samenleving iets aan heeft, en alleen maar Amen op kan
zeggen.
Schoolgebouwen
Sociaal beleid
Sociale cohesie.
Tarieven voor het begraven
Tijdens de campagnes niet zo interessant. Het gaat juist om werkelijk bestuur daarna.
Uitkeringgerechtigden niet bij voorbaat als oplichters en fraudeurs beschouwen. Hier heeft
met name de VVD een handje van behalve als het een partijlid is.
Veel minder parkeergeld heffen!!!
Verkeersveiligheid
Verlichting. Er moet goed naar gekeken worden, waar het minder kan, maar wel zo dat het
veilig blijft.
Welzijn
Zorgen dat alle voet en fietspaden veilig en goed begaanbaar worden.

Stel u bent wethouder in Hoogeveen en u krijgt de mogelijkheid om direct iets te verbeteren of te
veranderen door hier extra geld aan uit te geven.
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2. Waar geeft u het geld aan uit?
























Een oproep plaatsen in alle landelijke bladen om hier een volledig nieuw ziekenhuis te willen
bouwen of Bethesda overnemen. Veilige bereikbaarheid zonder obstakels in de wegen en paden.
Hondenpoep fors hierop handhaven.
Alles op alles zetten om bewoners echt wat meer invloed te geven voordat alles al in kannen en
kruiken is.
Aan de burgers; kortom nodig doen wat wenselijk is maar daarnaast proberen de
verantwoordelijke bij de burgers bij de samenleving te leggen. Proberen de gemeentelijke
belasting omlaag te doen. Dan kan ook weer gratis parkeren ingevoerd worden wat positief is
voor de middenstand.
Aan de ouderen zorg.
Aan de punten die ik bij 8 heb genoemd.
Aan een dierenasiel. aan meer toeslagen voor mensen die moeilijk rond kunnen komen en dit
ook duidelijk communiceren.
Aan iets wat geen kapitalen kost, zorg dat de goten naast de stoepranden schoon zijn want er zijn
plekken (bijv.Schutlandenweg, valt mij elke morgen op) waar alles volstaat met planten en dat
houd de water afvoer zeker tegen.
Aan mensen jong of oud die echt hulp nodig hebben bv jongeren die niet thuis kunnen wonen
dat er direct hulp word geboden. Kinderen met kanker geholpen kunnen worden voor welk
behandeling dan ook. Al die speeltuinen kleiner maken en overal gras inplaats zand en voor de
jeugd een goed gebouw geven zodat zij niet als overlast worden bekeken
Aan onze straat. Het is een gevaarlijk rampenplan. alles hebben we al geprobeerd. Op een ding
na krijgen we 0 op rekest
Aan recreatie binnen de gemeente in de vorm van gemaaid groen, waar mensen met een
picknick deken ook kunnen vertoeven. Door alle nieuwbouw en industrie moeten de bewoners
steeds verder fietsen, rijden, lopen om nog van een buitenplek te genieten. Daarnaast vraag je
om vervuiling want 'het valt toch niet op'
Aan veilige fietspaden en kruispunten. Bijv 't Hoekje Hollandscheveld. Drukke rotonde krakeel
met een groot aantal studenten die daar langs moeten.
Verbreding van schutsstraat,haagje, cramersweg zodat politie en ambulance en brandweer goed
kunnen passeren.De automobilist kan nu nergens heen.
Wegversmalling is ook achterhaald concept. De meeste automobilisten gaan hun auto niet uit.
Bredere fietspaden voor het toenemend fiets/bromfiets/scooter en aanverwante voertuigen.
Aan woonlasten (gem. bel., energielasten, etc.), levensonderhoud, eigen vrije tijdsbesteding,
goede doelen, etc.
Aankoop 'oude' kerk en inrichten als Hoogeveens museum in samenwerking met diverse partijen
w.o. de historische kring.
Aanpak analfabetisme.
Aanpak armoede, daardoor los je tegelijkertijd meerdere problemen op.
Aanpassing aan de openbare verlichting, aso jeugd aanpakken, lasten verlichting voor de
burgers en uiteraard geen ijsbaan laten aanleggen
Aantrekkelijk maken van het centrum
Alle voorzieningen die waar dan ook nodig zijn in Hoogeveen voor minder validen realiseren en
gebruiksvriendelijk maken. Denk aan winkels die nu niet bereikbaar zijn, voor mensen met
hulpmiddelen etc. etc.
Als het veel geld is zou ik dat stuk rotsnelweg (om onfatsoenlijke bewoording te vermijden) dat
dwars door Hoogeveen loopt onder de grond leggen en er een park bovenop maken. Scheelt een
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hoop herrie. Ten noorden van Hoogeveen kun je dan makkelijker van west naar oost fietsen en
wandelen. Aaneengesloten natuurpark met toegang onder het spoor door een idee? Ik snap
eigenlijk niet dat die mogelijkheid niet bij de bouw is aangegrepen.
Ambtenaren korps inkrimpen.
Ann de minder bedeelden onder ons. Met name de vergeten groep die altijd overal buiten valt
waardoor er netto in de maand zeer weinig over blijft.
Armoe onder kinderen aan pakken. Het is a-sociaal dat er kinderen in armoe opgroeien. Ze
komen in een vicieuse cirkel terecht.
Armoede, sport en alle suikers snel uit de supermarkt.
Basisinkomen voor oudere werklozen
Behoud van een volledig ziekenhuis, behoud van een bruisend winkelcentrum met
horecavoorzieningen
Bereikbaarheid van voorzieningen door verlaging parkeertarieven.
Betaalbare én beschikbare woningen voor jonge mensen en iets terughoudender om asielzoekers
te huisvesten in die woningen. Mijn kinderen willen ook graag het huis uit voor hun dertigste
jaar.
Betere fietspaden om het fietsgebruik te stimuleren, dat helpt het klimaat vooruit en het gewicht
van de Hoogeveners achteruit. Zowel gezondheid als klimaat hebben er baat bij :)
Betere huisvesting van bepaalde basisscholen
Betere wegen in de rand gebieden van Hoogeveen.
Rondweg om Hollandscheveld
Bewoners op verantwoordelijk wijzen voor veiligheid in de eigen omgeving. Bijvoorbeeld te hard
rijden in woonwijken. In de wijk waar ik woon zien we veel tuinen waarbij een haag van enkele
meters hoog op de rand van de weg staat waarbij er geen zicht is in bochten. Ik woon in het
bungalowpark van de wijk Krakeel.
Bijzonder onderwijs of onderwijshuisvesting
Boost voor openbaar gebied en parkeerplaatsen in woonwijken
Bouwen op braakliggende stukken aan o a t Haagje
Wel jammer dat beukemaplein gebouwd wordt
Bouwen van sociale huurwoningen om de krapte op de huurmarkt voor de lage inkomens aan te
pakken
Bovenbouw scholing en werkgelegenheid
Bovengenoemde punten
Centrale grotere pleinruimte bij hoofdstr.Kerk
Muurschilderingen,
Leefbaarheid o.a. Ouder voorzieningen
Centrum verder opknappen door bezetting panden verbeteren (is al bezig) en uitstraling centrum
nog verdder opknappen. De winkels uit Tamboerpassage naar centrum en nieuwe besteding voor
de passage (outlet / markthal of woningen).
Centrum. Leegstand winkelruimte. Ook meer groen.
Controleurs aanstellen die controleren of mensen die bijstand ontvangen hier ook wel echt recht
op hebben.hier wordt volgens mij teveel mee gesjoemeld.
Cultuur Zorg Leefbaarheid projecten vanuit de gemeente (smederijen)
Cultuur (4x)
Dat er meer ruimte komt waar jongeren zich kunnen ontplooien.
Dat het aantrekkelijke word om kleinere start up bedrijven naar hgv te krijgen die vervolgens de
ruimte krijgen op het oude industriegebied.
De Grittenborg weer in te richten als gevangenis, en zeer zeker geen asielzoekers, en zeer zeker
geen enkele ASO asielzoekers, die hebben wij hier al genoeg.
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De hoofstraat aantrekkelijk maken. Jan
De minima, werkgelegenheid en zorg.
De stad en de stoepen van hoogeveen eerste indruk van hoogeveen.
Direct de schaatsbaan terugdraaien. Er is een voldoende draagvlak dus gaat heel veel geld
kosten.
Direct meer geld voor het terug dringen om criminaliteit en inbraken. aan te pakken
Duurzaamheid, groen, veiligheid, voorzieningen en zorg.
Duurzame werkgelegenheid en insteken op besparingen doormiddel van led straat verlichting en
verlichting op zonnenenergie, meer groen en recreatiemogelijkheden samen met de
ondernemers beter op de kaart zetten.
ECHT openbaar stadsvervoer.
Onderhoud groenvoorziening (op dit moment moet o.a. een fietser zich langs de
Schutlandenweg richting winkelcentrum De Weide een weg zien te banen langs over het fietspad
hangende brandnetels.
Een buitenbad een vernieuwd versie van vroeger maar nu met waterglijbaan
Een nieuw zwembad , denk vooral aan de mantel zorgers , we krijgen steeds meer ouderen een
wedhouder voor ouderen beleid ?
Een veiliger en betere bestrating in de wijken.
Meer en mooier groen in wijken en parken.
Zuiderpark was vroeger prachtig gevuld met bloeiende bloemen, struiken en perkjes, maar is nu
een saai park
Een veld met zonnepanelen van/voor de gemeente. Opbrengsten weer investeren in de
gemeente.
Een verkeersdrempel op de Harm Smeengelaan net na kruising Korenstraat of een rotonde. Er
wordt veel te hard gereden, en het asfalt gaat er over in klinkers. onze tuin grenst aan de HS.laan
en de glazen rammelen soms in de kast en wij zitten soms te stuiteren in de tuinstoel, zeker om
de tijd dat de mensen uit hun werk komen !!!
Eerst zorgen dat er een volwaardig ziekenhuis blijft met adequate zorg
Ekstra geld uittrekken voor kinderopvang, en bijstand aan alleenstande ouders, want er is niet
altijd voldoende werkgelegenheid.
Weg met geldverslindende reintegratietrajecten !!
Het aanlegen en uitbreiden van het openbaar vervoer, vooral naar de buitendorpen. Hier wonen
ouderen en pubers die vaak ver moeten fietsen, zoals naar het station. Het openbaar vervoer
moet onder de loep !! het moet verbeteren !!
Entree van Hoogeveen vanaf de snelweg mooier maken.
Extra personeel in de zorg
Fatsoenlijke basisscholen i.c. gebouwen. Onderhoud groen want dat verloedert.
Fiets paden bij o.a. Klok en schutlandenweg
Zwembad Hgv
Fietspad maken in de Hoofdstraat
Fietspaden en looppaden
Fietspaden en stoepen egaliseren, schoolzwemmen voor alle basisschoolkinderen vanaf 4 jaar.
Fietsstoeltje in de hoofdstraat heen en terug direct langs de cascade! Hiervoor zullen er
aanpassingen moeten worden gedaan.
Maar als je iedereen stimuleert om op de fiets te gaan en de binnenstad autoluw wil maken zorg
dan wel voor een goed fietspad om de winkels te kunnen bereiken
Fietsvriendelijker worden, meer prullenbakken in de wijk, waar ik dan ook mijn gevulde
hondenpoep zakjes kwijt kan. Ook vaker gras maaien in de wijk!
Geen ijsbaan maar een mooi zwembad en de betonnen bak uit de hoofdstraat
Geen schaatsbaan maar een subtropisch- en wedstrijdbad realiseren. Maken veel meer mensen
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gebruik van zowel 's zomers als 's winters. Dus wat exploitatie betreft veel minder risico voor de
gemeente/gemeenschap.
Gemeentelijke belasting verlagen en veiligheid
Gemeentelijke lasten omlaag.
Gezelliger maken van het winkelgebied
Gezonder leven
Glasvezel op de bedrijventerreinen sterk ondersteunen.
Dit kan een aanzuigende werking hebben op mkb.
Goed onderwijs voor hoogbegaafde kinderen zonder gedragsstoornissen
Goede initiatieven die kinderen en jongeren in begweging krijgen.
Goede sociale voorzieningen voor de minder bedeelden.
Gratis parkeren centrum, glijbaan zwembad en verbetering wegen bepaalde wijken
Gratis parkeren in de binnenstad. Stimulans waar iedereen plezier van heeft. Ook een opsteker
voor Hoogeveen als beste binnenstad.
Geen grote gebouwen zoals woontorens in Hoogeveen. Meer groen. Geen geld naar ijsbaan
en/of tamboer maar wel naar openluchtzwembad
Groen vaker gemaaid.
Meer voor ouderen doen en geen gelukzoekers toe laten, wat de consequenties zijn vanuit Den
Haag
Groen voorziening
Groenonderhoud en veiligheid.
Groenvoorziening
Groenvoorziening want het is een schande de wijken buiten het centrum moeten leven in een
rimboe
Groenvoorzieningen; sport
Handhaven van hardrijden in de bebouwde kom, routering en bewegwijzering van vrachtverkeer
van industrieterrein naar snelweg niet langs huizen (bv sommige wegen 's nachts niet voor
vrachtauto's;)
Aanpassen van de nieuwe verkeersremmende maatregelen Melkweg (werken nl niet
snelheidsbeperkend)...zet haaientanden op de weg zodat de auto's voor de overstekende
weggebruikers moeten stoppen. Nu is het een heel leuk bochtje geworden om even snel 'door te
trekken'
Herstellen van alle fiets- en voetenpaden in de gemeente. Ook het verwijderen van het onkruid
tussen de tegels van de fiets- en voetpaden
De grote kerk kopen en deze behouden voor allerlei activiteiten binnen de gemeente. Bibliotheek
en de Historische Kring hier in vestigen.
Herstructureren van Alteveerstraat, gedeelte vanaf ongeveer Hubo tot ovaronde. 30 km gebied
daarvan vergroten. Ook op Haagje en Schutstraat. Groter 30km gebied maken. Extra zebra ter
hoogte Hubo naar overkant. Snelheid in dat gedeelte eruit halen.
Het centrum opknappen en toekomst bestendig maken. Beter winkelaanbod creëren.
Het leefbaar, bruisend en aantrekkelijk maken van het centrum van Hoogeveen
Het leven
Het onderhoud van het gemeentelijie groen uit laten voeren door 'echte' tuinmanneñ en alles
deskundig laten snoeien en niet zoals nu met een electr. Zaag erbij langs zodat het een rechte
groene muur wordt. Geen gezicht!

Het terugdraaien van het straatverlichtingsplan en heeeeeel goed gaan onderzoeken hoe het wel
moet. Vooral goede voorlichting hierover geven aan de inwoners en echte inspraakrondes
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houden. De inwoners echt op de hoogte brengen van wat er gaat gebeuren.
Alle ambtenaren moeten cursussen gaan volgen in echte communicatie waarvan luisteren een
heel groot onderdeel is. De gemeente doet bijna altijd maar wat en maakt geen serieuze
afwegingen.
Hoofdstraat fiets vrij.Of een rode fietsstrook tegen de Cascade aan.
Hoogeveen beter imago, meer evenementen, beter centrum, betere Cultuur BV, Hoogeveen
sportstad van het Noorden, meer sportieve successen!
Hoogeveen een cultureel centrum maken (bijv. door een groot of gewaagd museum aan te
trekken of gedurfde architectuur ruimte te geven).
Hoogeveen is een gemeente met een hoog werkloosheidspercentage. Het zou goed zijn om dit
percentage naar beneden te krijgen. Werkgelegenheid creëren heeft een hoge prioriteit i.p.v.
megalomane projecten als een kunstijsbaan.
Hoogeveen meer fietsvriendelijk te maken. Het is nu wat dat betreft een droevige gemeente.
Autoverkeer wordt zwaar bevoordeeld boven fietsen.
Hoogeveen positiever op de kaart zetten,
toeristisch gezien, wordt Hoogeveen aan alle kanten gepasseerd,
voorbeeld: (er zijn vele voorbeelden)
Hoogtepunten van Drenthe (plusonline.nl 2016)
De best beoordeelde steden in Drenthe zijn:
Assen 8.8
Emmen 8.1
Exloo 9.1
Meppel 8.9
Borger 8.2
Waar is Hoogeveen? , een absolute gemiste kans,
Huur, vaste lasten, verzekeringen, auto (tweede hands).soms nog aan kinderen/kleinkind.
/dagelijks ergens koffiedrinken
Huur, ziektekosten, verzekeringen, belastingen, en het kleine beetje dat overblijft voor
boodschappen.
Ijsplein in december op de hoofdstraat
En meer toezicht op asielzoeker
Ik ben geen wethouder en zal dat ook niet worden.
Ik zie geen dringende zaken waar ineens extra geld aan uit gegeven moet worden. Overheden
moeten zich m.i. beperken tot de noodzakelijke dingen. De leuke dingen voor de mensen moet je
aan de markt overlaten of aan groepen georganiseerde burgers (een buurt, een vereniging). Die
laatste categorie moet de gemeente dan wel faciliteren en ondersteunen.
Ik zou het geld in projecten steken. Zodat later de opbrengst de gemeentelasten zullen verlagen.
Ik zou niet meteen denken aan geld uit geven, meer aan bezuinigen op het ambtenaren
apparaat: afschaffen van overbodige regels/regelgeving, minder repressief optreden.
Geld zou ik willen besteden aan iedere burger een eigen inkomen+ afschaffen bijstand omdat
bewezen is dat daardoor de werkgelegenheid toeneemt en vooral het geluk en welzijn van de
burgers: voor mij het hoogste doel als wethouder.
In de eerste plaats duurzaamheid. Voorzieningen, waaronder het opnieuw subsidiëren van
schoolzwemmen, een goede tweede. Verhogen van veiligheid, met name in het centrum, op
drie.
In ieder geval niet aan het telkens weer vernieuwen van straten.... kijk nu eens naar de
mr.cramerweg... 1 baan...... en de hulpdiensten worden belemmerd.
Infrastructuur verbeteren. Met name in de buitendorpen. Kunnen er meteen
rioleringsmaatregelen getroffen worden om het extra hemelwater op een duurzame wijze af te
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voeren.
Kennis! Kennis bij ambtenaren. Ambtenaren scholen om zo de gemeente goed te kunnen
ondersteunen. (duurzaamheid, groen, zorg etc)
Kennis! Kennis op scholen. Educatie in duurzaamheid en groen. Zorgen dat de leerlingen kennis
maken met de werkgelegenheid in en rond Hoogeveen.
Smederijen. Het beste voor de burger. Blijven investeren in een leefbare toekomst met oog en
oor voor elkaar.
Kindvriendelijker maken door meer natuurlijk speelruimtes in buurten aan te leggen.
Kunst en cultuur
Kunst en cultuur voor iedereen
Lasten voor de onderkant van de samenleving verlagen
Lastige vraag, dan zou ik eerst onderzoek naar moeten doen waar de burgers behoefte aan
hebben. Zou zeker bij supermarkten fietsparkeerplaats willen realiseren, om op deze manier
mensen te stimuleren om op de fiets boodschappen te laten doen
Leefbaarheid
Leefbaarheid met name het winkelcentrum
Maatregelen voor leefbaarheid en veiligheid.
Verder -voor zover het een gemeentelijke taak betreft- zorg. Hoewel het financieel gezien geen
gemeentelijke verantwoordelijkheid is, in ieder geval volop tijd en aandacht geven aan het
behoud van een volwaardig ziekenhuis Bethesda, zoals we dat tot voor enige jaren ook kenden:
financieel gezond en technisch op orde. Daarbij proberen het Treant-bestuur ervan te overtuigen
dat een combinatie met Emmen en Stadskanaal voor Hoogeveen en de Hoogeveners uitermate
onlogisch en onwerkbaar is. Ook hier geldt (voor Bethesda): 'Het beste besluit is het terugdraaien
van een verkeerd besluit.' Het Bethesda-personeel is er voor geëquipeerd en gemotiveerd! N.B.:
Ik ben geen personeelslid van Bethesda, wel gebruiker van de diensten)'.
Meer blauw op straat voor een veiliger gevoel en overal de buitenverlichting aan ook in de
buitengebieden
Meer controleurs om uitkeringsfraude te bestrijden. Het verdient zich dubbel terug. Banen met
subsidie scheppen. Zodat de mensen die niet willen werken toch moeten werken.
Meer groen in Hoogeveen.
Meer groen tegen wateroverlast en opwarming
Meer handen in de zorg
Meer onderhoud van het groen.
Opruimen van de troep aan het Haagje bij de Kanaalweg
Meer toezicht en handhaving
Meer verkeers veiligheid in de buurt denk de hoge hagen op kruising meer dan 80 tot 1 meter
hoog van bewoners dat is onoverzichtelijk gemeente moet verplichten tot het terug zetten tot
hoogte van 80 cm .
Meer verlichting, fellere lampen in het zo donker geworden wijk De Weide.
Sinds de Led verlichting in de straat lantaarns is dat zo!
Meer vrijetijdsvoorzieningen voor jeugd vanaf 15, ingrijpen bij Bethesda, beter ov, meer kansen
voor mensen in de bijstand (bv een basisinkomen. Een paar jaar geleden liepen jullie voor, met
den avond in de Tamboer met Rutger Bregman, maar sinds die tijd is er niets gebeurd).
Meer zichtbaar blauw op straat en dan ook handhaven

Mijn zorg gaat uit naar de mensen in de bijstand en werklozen. Speciaal voor hen zou ik
initiatieven in het leven willen roepen zodat ze dagbesteding of andere activiteiten overdag
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hebben. Deze mensen activeren geeft hen het idee dat ze ook onderdeel zijn van de
samenleving. Uiteindelijk zal het de kosten op andere gebieden verlagen, zoals kosten voor ggz of
medicatie, omdat hun kwaliteit van leven verbeterd. Hierbij denk ik ook aan participatie door
vluchtelingen. Ook voor hen geldt dat zinvolle dagbesteding of meebouwen aan de maatschappij,
op wat voor wijze dan ook, bijdraagt aan hun kwaliteit van leven en voor minder overlast zal
zorgen.
Muziekonderwijs op scholen.
Naar de thuiszorg zodat cliënten de uren kunnen krijgen die ze daadwerkelijk nodig hebben
Nieuwe Basisschool/bredeschool
Nog meer groen en aan het openbreken van de wegen en weer kanalen te maken door de
binnenstad van Hoogeveen.
Nuttige zaken en geen sportcomplex voor een klein % van de inwoners of schaatsbaan van ..
miljoen
O.a. fietsveiligheidsbeleid: er wordt meer tegen de richting ingefietst dan in de juiste richting.
Levensgevaarijke situaties geeft dit.
Onderhoud groen7
Onderhoud openbaar gebied en zorg.
Onderwijs
Onderwijs en verbetering van de schoolgebouwen
Onderwijs, zorg en jongeren
Onveilige situaties bij oversteken enz. Gevaarlijke situaties
Op dit moment niet nodig.
Openbaar vervoer, scholen, cultuur, duurzaamheid
Opleidingen werkzoekenden
Opvang en activiteiten voor jongeren. Haal ze van de straat!
Ouderen, chronisch zieken ...
Ouderenzorg / voorzieningen
Of kleinschalige woonprojecten voor oudereni
Ouderenzorg en veiligheid
Overdektzwembad die vaker en beter toegankelijk is.
openlucht zwembad. Het is bijna om te schamen dat een plaats als Hoogeveen dit niet heeft.
fietspaden, op verschillende paden moet je tig keer oversteken. Dit is voor ouderen zeer lastig.
veiligheid rond de asielzoekers. zij komen niet altijd plezierig over.
Parkeergeld afschaffen en centrum aantrekkelijker maken
Proberen meer agenten op straat te krijgen, betere verlichting in donkere stegen, meer toezicht
in de hoofdstraat/kerkstraat, betere kwaliteit camera toezicht in het uitgaans gebied, hardere
aanpak drugs overlas
Prullebakken in parken,mensen die hier op letten,en onderhouden tegen betaling,geen
vrijwilligers
Rotonde s veranderen, fietsers voor laten gaan, vind het nu gevaarlijk om over te steken, gaat
steeds met halve weg tegelijk.
Scheepvaart terug in centrum, hoger onderwijs
School gebouwen, sommige zijn beneden de maat
Snap de vraag niet.
Snelheid beperkende maatregelen in fe buotendorpen!!!!
Sport is goed voor de gezondheid dus daar is de gemeente goed mee bezig, behalve het
kustgrasveld van 400.000 voor Hodo vind zonde van het geld omdat Hodo en Hollandscheveld al
bezig zijn met samen gaan, dit geld kun je ook gebruiken voor het zwembad
Stadspark ...groen richting station
Ict onderwijs...landelijke positionering voor hoogeveen
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Starten met beleidsplan duurzaamheid, in overleg met bewoners met kennis van zaken.. Dat
geldt overigens ook voor zorg, onderwijs/werkgelegenheid en andere thema's
Stimuleringsactiviteiten/-communicatie voor meer betrokkenheid en nemen van
verantwoordelijkheid in de directe omgeving.
T water terug in de Hoofdstraat en omgeving, word de binnenstad een stuk gezelliger van.
Tamboerpassage wordt park(je) met hondenuitlaatmogelijkheid
Open plek voorheen PET wordt open plek met groen
minder prestigieuze ondernemingen
etcetera
Te veel aan belastingen
Transparantie, burgerparticipatie, lokale bedrijven om in te schakelen. En niet aan handjeklap
met projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Er wordt teveel onder de pet gehouden en aan
achterkamertjespolitiek en macht.
Tropisch zwembad
Trottoirs in De Weide opnieuw laten betegelen.
Van hoogeveen een meer aantrekkelijke gemeente maken voor toeristen door te investeren in
recreatie, cultuur een aantrekkelijk winkelgebied.
Veiligheid (2x)
Veiligheid en betere infrastructuur o.a betere bereikbaarheid van het centrum met de auto door
de Grote Kerkstraat en Nicolaas Beetstraat weer open te stellen voor auto verkeer en
doorstroming van het auto verkeer door hoogeveen verbeteren door verdubbeling van rijstroken
van de mr cramerweg ,het haagje, de schutstraat want de doorstroming van het verkeer is een
drama geworden sinds de ambtenaren bedacht hebben dat het verkeer beter zou doorstromen
als er minder rijbanen zouden zijn. Het behouden van de Grote Kerk als kerk.
Veiligheid en handhaving. Er gebeurd teveel wat niet 'gezien' wordt, vooral verkeersgedrag in de
plaats en met name op fietspaden door zowel (vracht)automobilisten en (brom-, snor-)fietsers.
Het lijkt hier soms op India. Daar rijdt ook iedereen kriskras door elkaar heen en doet maar wat.
Het wordt er niet veiliger op, vooral in het centrum met veel ouderen. En zeggen dat er niet
geracet wordt? Laat de wethouder zaterdagavond maar eens op een terras bij het kruis of aan de
Kerkstraat gaan zitten...
Veiligheid in buurten
Veiligheid in centrum,meer camara,s
Veiligheid, terugdringen criminaliteit en wangedrag, asogedrag
Veiligheid.
Veiligheid. Zorg dat de inwoners zich veilig voelen in Hoogeveen e.o.
Verbeteren van de routes van de fietspaden
Verbetering fietspaden o.a. fietspad Hoogeveen - Alteveer.
Verbetering van de zorg en zorggerelateerde voorzieningen. Proef met basisinkomen!!!
Verbetering voor zorg en minima. En dan ook werkelijk voor de mensen en niet voor het
management! Betere verlichting in wijk de Weide/Trasselt. Is hier al onderzoek naar gedaan?
Wat is de uitslag?

Verbeteringen bij de pasantenhaven. Leuk dat die er is, dit geeft ook inkomsten voor de
gemeente Hoogeveen, maar de toiletten zijn maar tot 9 uur open. Hier zou ik 23.00 uur van
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maken. Ook is er bij de pasantenhaven, als zij naar Hoogeveen lopen, geen verlichting, erg naar.
Als die mensen 's avonds naar de stad gaan, moeten ze in het pikkedonker door het park terug!
Verder meer prullenbakken bij bankjes en het effen maken van het fietspad langs de
Hoogeveensche vaart en het effen maken van de overgangen op de fietspaden bij zijwegen.
Laatst had ik een lekke band op mijn elektrische fiets, vanwege de vele harde overgangen bij de
zijwegen van de fietspaden. Je klapt dan in een keer met je fietsband op de richels die er zijn, erg
gevaarlijk.
Verbouw/nieuwbouw oude scholen
Verkeersveiligheid,en fietspaden/ onderhoud
Verlichting
Verzorging ouderen
Voet/fietspaden laten herstraten, egaler!
Op Zuiderweg ri. Venesluis weer voorsorteer optie linksaf, stagneerd verkeer minder dan nu met
de aanpassing.
Voorzieningen om Hoogeveen aantrekkelijker te maken om te wonen en werken voor jong en
oud. Oa. Zwembad, sloop industrie voor nieuwbouwwijk dichter bij centrum
Voorzieningen, woningbouw en werkgelegenheid
Wat doen aan de geluidsoverlast van de A28. Geluidsschermen voor de gaten. Tot ver na
middernacht en vanaf ongeveer ervaar ik veel geluidsoverlast. Doe dit gelijk in de vorm van
zonnepanelen inde geluidswal.
Wat een bijzondere vraag? Ik weet niet wat er hier van mij verwacht wordt.
Wegenonderhoud en beveiligingsmaatregelen fietspaden in de buitengebieden zoals betere
verlichting en geen bossages direct aan het fietspad
Wegenonderhoud op hoger niveau brengen
Werkgelegenheid (4x)
Werkgelegenheid bevorderen.
Werkloosheid tegen gaan. Armoede heeft een groot effect op andere aspecten.
Werkgelegenheid en zorg
Werkgelegenheid jongeren/starters
Werkgelegenheid,
Werkgelegenheid.
Werkgelegenheid. Zonder werkgelegenheid geen inkomsten
WMO moet niet alleen uit oogpunt van regeltjes gekeken worden maar meer luisteren naar het
hart. Hoe gaan we op menselijke manier met elkaar om.
Wonen, voeding enz.
Woningbouw
Woningbouw m.n. voor ouderen,is er weinig te kiezen en krapte.
Woonruimte voor jeugd. Mensen die voor het eerst op zich zelf gaan.
Zie bovenstaand antwoorden
Zonnepanelen op het dak van huurflats
Zorg (7x)
Zorg / duurzaamheid / nuttig uitgeven5
Zorg beter, het beleid beter uitvoeren ( nu niet goed) vooral WMO.
Groen.
Meer invloed, meer beleid op afstemmen.
Zorg en groen.
Zorg en huisvesting ouderen (2x)
Zorg en veiligheid
Zorg en veiligheid.
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Zorg en welzijn
Zorg verbeteren
Zorg verbeteren. Voedselbank en kledingbank zijn een schande voor de gemeentelijke overheid.
Zorg zowel voor de jeugd als voor mensen met een beperking en ouderen.
Zorg, werkgelegenheid en financiën.
Zorg,woningen voor jongeren
Zorg: WMO meer uren begeleiding voor psychische patiënten die na GGZ zorg thuis zitten.
Zorg. (2x)
Zorg. Ondersteuning voor mensen met een beperking. WMO die actiever aandacht besteed aan
deze groep.
Zorg. Ook woningbouw met name voor starters.
Zorgen dat het ziekenhuis Bethesda blijft.
Aan ouderenzorg.
Zorgen voor (nog) betere fietspaden, en dan aan 2 kanten van de weg, nu moeten fietsers te
vaak meerdere malen oversteken, ook meer toezien op en bestrijden van misdragingen in het
verkeer
Zorgen voor een volwaardig ziekenhuis, daar hebben 60.000 inwoners wel recht op.
Zwerfafval laten opruimen en nog betere onkruidbestrijding.
Ook een uitbreiding van het zwembad zou op mijn lijstje staan..
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Veel partijen zijn nieuwe kandidaten aan het zoeken in verband met de gemeenteraadsverkiezingen.

9. Zou u zich kandidaat willen stellen?

(n=292)
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Helaas laat mijn gezondheid dit niet toe Ben in het verleden actief geweest als
vervangend raadslid! Zou iedereen enthousiast willen maken voor de raad!
Maar...., ik denk dat men mij niet zonodig op zo`n plaats DURFT te zetten. Er zijn ideeën
waar de christelijke mensen niet erg warm voor lopen.
Mijn ideeën en inzichten kunnen dan meegenomen worden in de besluitvorming. Te
vaak staat de mening van de burger niet centraal.
Mits te combineren met mijn huidige werkzaamheden.
Zou mij graag kandidaat stellen. Echter ben ik in dienst bij de gemeente en derhalve is
het dan (logisch) niet toegestaan om zitting te nemen in de gemeenteraad.
Als je rond de 80 loopt , hoeft dat niet meer , desnoods wel met een commissie mee
praten over ouderen beleid .
Als ondernemer is het tenenkrommend om te zien hoe er met belastinggeld wordt
omgegaan. Door ondeskundigheid en vaak politieke belangen gaat er veel mis, wat ten
koste gaat van de belangen van de inwoners. Veel te veel discussie en te weinig
daadkracht
Daar de zittende macht toch slecht luistert naar de kiezers en zelf veel op de voorgrond
willewillen staan
Daarvoor woon ik nog te kort in Hoogeveen. Ik weet ook niet of ik hier kan blijven
wonen. Eerst meer binding en meer kennis van zaken.
Ik ben 74 jaar dus niet echt geschikt voor die functie. Al zou ik graag knokken om
bijvoorbeeld de PVV te bestrijden. En dan met name hun enge denkbeelden.
Ik ben bijna 74 jaar dus daar ga ik mijn hoofd niet meer over breken.Maar dat wil niet
zeggen dat ik geen mening heb over bepaalde zaken.
Ik vertrek ws binnen 4 jaar uit de gemeente. In het verleden stond ik wel op een lijst.
Ik was kandidaat 4 jaar geleden maar door gezins uitbreiding hen ik hier helaas nu geen
tijd meer voor
Leeftijd
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Mijn leeftijd (70 jaar)
Onvoldoende motivatie
Politiek is niet mijn ding. Ik ben te eerlijk en te direct.
Te oud (2x)
Teveel belasting bij bestaande baan
Vergaderingen en slechte besluitvorming ergeren.
Zou te veel druk geven, heb fibromyalgie. Volg het wel met interesse
Geen inzicht in hoeveel tijd en werk dit is.
Ik ben niet iemand die druk campange gaat voeren. Maar meedenken en zorgen voor
een stuk uitvoering zou ik wel leuk vinden.
Ik heb genoeg ideeen echter geen politiek geduld.
Ik twijfel nog aan deelname. Bij de vorige ben ik gekozen, maar door overbelasting
genoodzaakt om te stoppen. Het is de bekende valkuil.
Ik weet niet al er überhaupt wel een politieke partij bij mij past als ik iets zeg dan kom ik
dat na en in de politiek beloven ze veel maar er komt vaak niks van terecht kijk maar
naar een kabinet met Rutte is ook elke keer een flop
Indien ik een jongere leeftijd had lijkt het mij wel leuk toe .
Kost veel tijd en ik heb geen ervaring met politieke partijen.
Mogelijk ga ik de komende tijd de raadsvergaderingen bijwonen, als startpunt van mijn
bestuurlijke, gemeentelijke, interesse.
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9.1 Waarom zou u zich kandidaat willen stellen voor de
gemeenteraadsverkiezingen?
70%

(n=42)
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gemeenteraad

Anders

Anders, namelijk:





Boeiend om iets te kunnen doen voor het algemeen belang
Het is uitdagend werk, je leert met een overall vieux te kijken naar zaken.
Maar ik kies er niet voor wegens gebrek aan tijd en er teveel rotte appels in de ambtenarij zitten
die eigen belang voorop hebben staan (carrière)
Meer bescherming van de minderheden. en alle die bijstand van de gemeente krijgen in welke
vorm ook een ruime tegen prestatie verplicht in stellen
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9.2Waarom zou u zich niet kandidaat willen stellen voor de
gemeenteraadsverkiezingen?
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70 plus
72
Andere prioriteiten
Ben 70
Ben al 65 jaar , dit is iets voor de jongere generatie.
Ben al actief op bestuurlijk nivo
Ben al op leeftijd.
Ben er niet geschikt voor.
Ben niet goed toegerust om mensen om te praten.
Ben te oud
Ben te weinig thuis
Besteed mijn tijd aan ander vrijwilligerswerk
Boven de 70 en doe veel Kerkenwerk
De agressie waarmee je geconfronteerd wordt ( dus angst)
De manier van politiek bedrijven is iets anders dan ik zou voorstaan
De politiek is er alleen m en niet voor de bevolkingaar voor zichzelf
De politieke machtsstrijd kost zoveel tijd en energie, waardoor ik vermoed dat er weinig idealen
verwezenlijkt kunnen en zullen worden.
Doe al te veel vrijwilligers werk
Door lange werkdagen en meerdere hobbies zou ik te weinig tijd hebben om het ook goed te
doen
Druk met eigen baan
Drukke overige bezigheden
Er is teveel partij belang waarbij het algemene onder geschikt is
Geen lid van een politieke partij.
Geen partij waarbij ik mij zou willen aansluiten
Geen tijd (4x)
Geen tijd voor (4x)
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Geen tijd voor.
Geen tijd.
Heb al een super leuke baan
Heb het te druk met het vrijwilligerswerk in de natuur.
Heerlijk druk met ondernemen.
Het bestuur is niet eensgezind men luistert slecht naar zijn inwoners bijv het groenonderhoud
gaat achteruit onder het mom milieu verkeersstromen zijn niet goed afgestemd bijv 5 personen
kunnen het verkeer weten bijv doorgang bentinkslaan naar het voetbal of zwembad
Ik ben 81 jaar, te oud om zich daar nog volledig in te kunnen zetten
Ik ben daar niet geschikt voor
Ik ben geen politicus van aard
Ik ben in Hoogeveen al politiek actief geweest
Ik ben nog student.
Ik ben nu te oud denk ik en ik hou niet van het politieke spelletje.
Ik ben te oud
Ik ben van nature geen persoon die er van houdt in het middelpunt van de belangstelling te
staan, ik ben meer iemand die zich prettig voelt in een ondersteunende functies waardoor
beleidsmakers hun werk beter kunnen doen
Ik ben ziek.
Ik denk gewoon te zakelijk en niet politiek gericht
Ik doe wel mee, maar niet beschikbaar voor raadslid.
Ik zet mij op andere manieren in voor mijn naaste omgeving en ik kan mijn tijd slechts een keer
uitgeven.
Is een te grote taak naast mijn huidig drukke baan
Je moet terzake kundig zijn, en dat is nu helaas niet het geval
Laat ik graag aan vakkundige mensen over.
Leeftijd (5x)
Leeftijd 65+
Leeftijd 70 jaar
Lijkt me vreselijk saai.
Mijn leeftijd (bijna 80 jaar)
Na werkloze periode wil ik mij 100% focussen op werk.
Niet iets wat bij mij past
Niet te combineren met mijn baan en politiek is niet altijd geloofwaardig. Komen afspraken niet
na.
Nog geen tijd
Omdat de gemeenteraadsleden zo weinig voor elkaar krijgen, B en W beslist
Omdat ik dit niet kan invullen vanwege een vol en bijzonder sociaal leven, waarbij ik niet nog
meer op mijn schouders kan nemen.
Omdat men zich niet altijd houdt aan de beloften in de campagne gedaan.
Onvoldoende tijd om het goed te doen
Op mijn leeftijd niet meer
Past niet met mijn werk.
Stroperige manier van beslissingen nemen
Te druk
Te druk bezet
Te druk met eigen werk
Te oud (7x)
Te oud.
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Te veel afweig en veel andere interessante activiteiten
Te weinig tijd
Teveel andere taken
Teveel druk komt er dan op je
Tijd (2x)
Tijd tekort
Veel te veel vriendjes politiek..... elkaar hand boven het hoofd houden
Vertrek uit gemeente
Voorlopig geen gelegenheid
Wel geinteresseer politiek, leeffijd speelt rol.
Werk liever aan de ambtelijke kant
Zie 10.
Zie boven
Zie hiervoor
Zie vraag 10
Zie vraag 10.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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