Dit gaat de
gemeente de
komende jaren
doen

Een kwestie van gewoon doén!
De burgemeester en de wethouders van de gemeente
Westerkwartier hebben afgesproken hoe zij samen met
de gemeenteraad, ondernemers en inwoners in de
periode 2019-2022 de gemeente Westerkwartier nog
mooier gaan maken. Dit is het zogenoemde collegeprogramma. Het motto is: een kwestie van gewoon doén! De
afspraken zijn verdeeld over 7 thema’s. Wij geven per
thema een paar voorbeelden.

1. Wij zijn er voor u
We starten een programma om onze dienstverlening dichtbij onze
inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen te organiseren.
Onze samenleving wordt steeds digitaler. Wij investeren om hierin
mee te groeien.

2. Sociaal Westerkwartier

5. Zelfbewust in de regio
Wij zien ons als aanjager van innovatie en als brug tussen inwoners,
ondernemers en kennisinstellingen in de steden Groningen en
Leeuwarden. Daar hebben we geld voor over in de vorm van een
innovatiefonds.
Om van Europese subsidies gebruik te maken gaan we samenwerken met partijen in de regio en omliggende landen.
Abel Tasman, in 1603 geboren in Lutjegast, gebruiken we om onze
gemeente op de kaart te zetten.

Wij bieden een vangnet voor iedereen die dat nodig heeft.
Samen met de scholen zorgen we ervoor dat kinderen met veel
plezier meer sporten en bewegen.
Mensen die wat minder goed kunnen lezen of beter met een
computer of smartphone willen leren omgaan, moeten makkelijk
hun weg naar hulp kunnen vinden.

6. Degelijk financieel
We houden de gemeente Westerkwartier financieel gezond.
Onze Westerkwartierse samenleving is ondernemend en bruist van
de goede ideeën. Hiervoor hebben we een budget om goede
initiatieven snel te kunnen ondersteunen. Dit past bij ons DNA:
dichtbij, nuchter en ambitieus.

3. Eigen Westerkwartier
We gaan onderzoek doen naar de haalbaarheid van een rondweg
om Leek en een verbeterde noord-zuidverbinding in onze gemeente.
Wij zetten in op een vangrail langs de weg Stroobos-Gaarkeuken.
Wij realiseren de aansluiting op een nieuw fietspad tussen Leek en
Groningen.
We zorgen dat in ieder dorp ruimte is voor (sociale) woningbouw op
maat.
We moeten anders omgaan met onze energievoorziening, onder
meer door isoleren en duurzaam opwekken. Hierbij ondersteunen
we iedereen, ook inwoners die wat minder geld hebben.

7. Samen
Jaarlijks schouwen we ieder dorp samen met een delegatie van
inwoners. Kleine aanpassingen voeren we direct uit.
We helpen bij het realiseren van een Multifunctioneel Centrum of
dorpshuis in onder andere Zevenhuizen, Oldehove, Doezum en
Ezinge.
De twee pijlers van kunst en cultuur: kinderen hiermee in contact
brengen en de identiteit van het Westerkwartier.

Hoe betalen we dit?
4. Ondernemend Westerkwartier
We stimuleren de aanleg van snel internet in onze dorpen en het
buitengebied, omdat dit essentieel is voor de leefbaarheid en vitaliteit.
We stimuleren de regionale economie door paardensport en
vrijetijdsbesteding te combineren. Het Westerkwartier is een
paardenkwartier.
Om de mogelijkheden voor recreatie in het Westerkwartier te
versterken, stellen we een stimuleringsfonds in om daadkrachtig in te
kunnen spelen op goede initiatieven.
We bekijken waar het nodig is om industrieterreinen uit te breiden.

De begroting van de gemeente Westerkwartier is ongeveer
€ 155 miljoen per jaar. Om onze ambities waar te maken is
structureel € 4 miljoen extra nodig. Dit kan door geld anders uit te
geven, het aantrekken van externe financiering en verhoging van
de onroerendezaakbelasting (ozb).

Meer weten?
Dit is een greep uit de maatregelen van het collegeprogramma.
U kunt het volledige programma lezen op onze website:
www.westerkwartier.nl/collegeprogramma

