
GemeenteBelangen  
Het Hogeland
Wij zijn GemeenteBelangen Het Hogeland, dé lokale 
partij die opkomt voor zijn inwoners en ondernemers 
en onze mooie gemeente. We vinden het belangrijk 
dat voorzieningen binnen onze gemeente herken-
baar, kleinschalig en bereikbaar blijven. Op deze 
manier werken wij voor een samenleving waarin 
iedereen mee kan doen.

Wij zijn niet alleen tijdens verkiezingen op pad in de 
gemeente maar bezoeken maandelijks de dorpen in 
onze gemeente om met inwoners in gesprek te gaan 
over wat er leeft en speelt.Wij durven te kiezen en 
duidelijk te zijn. 

Onze speerpunten
 1. In álle dorpen extra woningen bouwen!
 2. Verloederde dorpsgezichten opknappen
 3. Meer geld naar verkeer en wegen
 4.  Betere verbinding Bedum/Winsum, Eemshaven 

beter bereikbaar
 5.  Investeren in (Groninger) cultuur, taal en erfgoed
 6. Behoud dorpen- en ondernemersfonds
 7.  Ruimhartig sociaal beleid, we zorgen dat mensen 

gezond kunnen leven 
 8.  Financiën op orde, geen onnodig hoge belastingen!
 9. Regie houden op grote projecten 
 10. Beter groenonderhoud 
 11. De Zwembaden blijven open en betaalbaar
 12.  De gemeente communiceert duidelijk en is dichtbij 
 13. Bibliotheken worden ontmoetplekken
 14.  Onze havens door ontwikkelen met respect voor de 

omgeving

Gewoon, 
betrokken en 

dichtbij: dat zijn 
wij!

 info@gb-hethogeland.nl

 www.gb-hethogeland.nl

CDA Het Hogeland
CDA Het Hogeland heeft kandidaten uit de hele 
gemeente, ook uit jouw regio. Wij zijn allemaal 
mensen die vanuit een eigen bijzondere overtuiging 
aan politiek doen en daarnaast een bedrijf runnen, 
voor de klas staan of ergens vrijwilliger zijn.  Al onze 
mensen stellen zich voor op onze website. Ook kun je 
daar lezen wat onze standpunten zijn en wat we willen 
bereiken voor jouw dorp en regio. 

Onze speerpunten
Zorg voor elkaar 
Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Wie recht 
heeft op ondersteuning moet dat kunnen krijgen. Wij 
willen dat de gemeente aandacht heeft voor mantel-
zorgers en hen actief ondersteunt. Vrijwilligers vormen 
een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid 
van onze dorpen, wijken en buurten.

Balans in wonen
Wij zetten in op het bouwen van nieuwe woningen in 
alle kernen om zowel jongeren, starters en mensen 
op leeftijd de kans te geven om in hun vertrouwde 
omgeving te kunnen blijven wonen. Wij willen een 
goede balans in sociale huur- en koopwoningen. 

Duurzaamheid
Wij zetten in op energiebesparing. Wij vinden het be-
langrijk dat verduurzamen voor iedereen haalbaar en 
betaalbaar is. Lokale initiatieven voor het opwekken 
van energie geven wij de ruimte. We stimuleren het 
vergroenen van tuinen en buurten voor een klimaatbe-
stendige woonomgeving.

Doe met ons mee!

 info@cdahethogeland.nl 

 www.cdahethogeland.nl 

Voor een goed 
huis, leven & goede 

toekomst
 hethogeland@pvda.nl

 www.hethogeland.pvda.nl

ChristenUnie
Deze verkiezingen gaan over mensen. 
Over jou en over mij. Over onze 
ouders, onze kinderen, onze buren, 
de leerkracht op de school, onze 
werkgever en onze werknemers. Ze 
gaan over ons en de manier van sa-
menleven in Het Hogeland. Hieronder 
staan enkele belangrijke thema’s voor 
de ChristenUnie

Zorg
Wat de ChristenUnie betreft is ieder 
mens waardevol. Daarbij vinden wij 
het van het grootste belang dat er 
goede zorg is voor jong én oud en 
dat deze zorg lokaal goed toegan-
kelijk is. 

Recreatie & Toerisme
We wonen in een prachtig gebied met de Waddenkust, een uniek Reitdiepgebied, Nationaal 
Park Lauwersmeergebied en het vele culturele erfgoed dat onze gemeente rijk is. De Christen-
Unie wil  ons mooie hogeland meer promoten en ook extra investeren  in fiets- en wandelpaden. 

Woningbouw
In de huidige woningmarkt is er meer vraag dan aanbod. De ChristenUnie zal zich de komende 
jaren sterk maken om 1000 woningen te laten bouwen.

Duurzaam 
We willen de aarde, Gods schepping beter nalaten aan de toekomstige generatie.  Door 
isolatie, energiebesparing  en coaching willen we ‘ energiearmoede’ voorkomen. De opwek van 
duurzame energie willen we stimuleren. 

 info@hethogeland.christenunie.nl

 www.hethogeland.christenunie.nl

Voor elkaar

PvdA
De PvdA strijdt voor een goed thuis, een goed leven 
en een goede toekomst voor iedereen!
De coronacrisis heeft laten zien dat er teveel ver-
deeldheid en ongelijkheid is in onze gemeente. 
Een betaalbare woning, werken voor een fatsoenlijk 
salaris, het steuntje in de rug als je dat nodig hebt, het 
is voor veel mensen onzeker geworden en dat moet 
anders. Samen kunnen we dat.

Wij strijden voor betaalbare woningen, vooral voor 
starters die graag hun thuis in de gemeente willen 
behouden. In elk dorp moet nieuwbouw mogelijk zijn.

Onderwijs, de ontwikkeling van niet alleen jongeren, 
is ongelofelijk belangrijk. De PvdA zet zich in voor een 
leven lang leren, zo hebben wij Vakland Het Hogeland 
sterk gestimuleerd bij de oprichting en zullen we dat 
bij de verdere uitbouw blijven doen.

Wij vinden dat armoede in deze wereld niet thuis-
hoort. Complexe schuldenproblematiek bestrijden wij 
met doelgericht beleid.

Wij willen de agrarische sector helpen de stikstofcri-
sis het hoofd te bieden. Het is ons veel waard.

In de energie-transitie speelt onze gemeente een 
belangrijke rol, door de aanwezigheid van de 
Eemshaven. Over tien jaar moet de gemeente 
CO2-neutraal zijn.

Lees ons volledige programma op de website:
hethogeland.pvda.nl/verkiezingen/
verkiezingsprogramma/vkp-2022/

GroenLinks
GroenLinks staat voor:
De menselijke maat in de gemeentepolitiek. 

We kijken eerst wat mensen nodig hebben, en dan 
pas of het binnen de regels past. Geen eindeloze pro-
cedures en straffen, maar een gemeente die luistert 
en meedenkt.   

Eerlijk delen in groene energie 
Alle Hogelandsters profiteren van hier opgewekte 
groene energie. Dus ruim baan voor goed  
geïsoleerde (huur)huizen, zon op het dak of een 
dorpsmolen. Maar geen mega-datacenter of kern-
centrale in de Eemshaven.

Duurzame keuzes voor de natuur 
GroenLinks stimuleert de overgang naar natuurvrien-
delijke landbouw met oog voor de gezondheid van 
mens en dier. We herstellen de natuurlijke rijkdom 
van het Groninger landschap met bloemrijke bermen 
en ruimte voor de grutto.

Gezond wonen in leefbare dorpen 
Voor iedereen is een goede en betaalbare woning 
in de buurt. Geen scheuren in de muren meer, aard-
bevingsschade wordt snel hersteld. En via veilige 
wandel- en fietsroutes ben je zo op school, je werk of 
gewoon weer thuis na een ommetje. 

Lijsttrekker Arjen Nolles: 
“We zien de uitdagingen van deze tijd onder ogen en pakken ze aan. Kies samen met ons voor 
menselijke, eerlijke en duurzame oplossingen.”

 secr.groenlinks.hethogeland@gmail.com

 hethogeland.groenlinks.nl

STEM
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Voor een 
menselijk, eerlijk 
en duurzaam 
Hogeland

VVD
In de afgelopen vier jaar hebben we als oppositiepar-
tij laten horen hoe wij de toekomst van onze mooie 
gemeente voor ons zien. 

Financieel gezond, basistaken op orde brengen zoals 
groenonderhoud, afval ophalen en veilige wegen. 
Lokale initiatieven hebben wij ondersteund. Maar 
het belangrijkst is luisteren naar onze inwoners. En 
precies dat laatste heeft de Hogelandster politiek in 
de afgelopen jaren op verschillende momenten onvol-
doende gedaan. 

Voor ons als VVD is dit zo’n belangrijk punt omdat je 
alleen dan beleid maakt wat werkt en waar draagvlak 
voor is onder de bevolking.

De VVD wil de komende 4 jaar werken aan een 
gemeente waar:
 - je gehoord wordt als inwoner en die klaar staat 

voor alle Hogelandsters
 - je veilig gebruik kunt maken van wegen, fietspa-

den en openbaar vervoer
 - je straat schoon en vrij van onkruid is 
 - je goed, veilig en betaalbaar kunt wonen
 - je als ondernemer de ruimte krijgt om banen te 

creëren 
 - je lokaal en dichtbij kunt genieten van sport, 

cultuur en evenementen
 - je belastinggeld op een verstandige manier wordt 

besteed

Het Hogeland 
blijft goed wordt 
beter

 fractie@vvdhethogeland.nl

 www.vvdhethogeland.nl

Hogeland Lokaal 
Centraal
Ga stemmen voor een daadkrachtig en slagvaardige 
gemeente. Als u stemt heeft u samen met ons invloed 
op hoe onze gemeente er uit komt te zien. Hogeland 
lokaal Centraal belooft u geen gouden bergen tijdens de 
campagne maar heeft een eerlijk verhaal. Geen  beloftes 
die na de verkiezingen niet waar gemaakt  worden of 
gerommel met  miljoenen op prestigeprojecten maar 
een betere verdeling over de dorpen van de beschikbare 
middelen.

Geen nieuw en duur gemeentehuis
Er liggen plannen voor  een nieuw en duur gemeen-
tehuis. Hogeland Lokaal Centraal wil geen nieuw en 
duur gemeentehuis!

Groenonderhoud
De afgelopen jaren laat het  niveau van ons groen-
onderhoud sterk te wensen over, dit ligt niet aan de 
hardwerkende medewerkers maar aan de organisatie 
van de gemeente. Dit moet en kan beter en effectiever 
dan nu het geval is.

Wonen
Meer en sneller kunnen bouwen om ook de starters op 
de woningmarkt de kans te geven te kunnen blijven in 
het dorp waar ze graag verblijven.

Verduurzaming doen we samen
Wind en zonne energie opwekken , de inwoners ook 
laten profiteren in de opbrengsten.

Agrariërs en vissers
Meer ruimte en vrijheid voor deze ondernemers, ze 
produceren ons voedsel!

DAADKRACHTIG
EN

SLAGVAARDIG

www.hogeland-lc.nl

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA!

Uw stem telt, 
zeker nu!

 info@hogeland-lc.nl  

 www.hogeland-lc.nl

Lokaal Sociaal
Lokaal Sociaal bestaat uit een groep inwoners die 
landelijk heel verschillend stemt. Maar allemaal zien 
we dat de 'Haagse fratsen' weinig goed doen op 
lokaal niveau. En we willen ook niet meedoen aan 
partijpolitieke spelletjes. Ons belang is helder: de  
Hogelandster samenleving, ofwel de inwoners, 
hebben de hoofdrol in deze gemeente.

De Hogelandster samenleving verdient een gemeen-
tebestuur dat voor de inwoners staat en ze steunt 
waar nodig. Er moet niet alleen maar geluisterd 
worden naar inwoners: de mening van inwoners moet 
een verschil kunnen maken. Zij weten tenslotte het 
best wat er nodig is om goed te kunnen wonen, leven 
en werken op het Hogeland.

Lokaal sociaal heeft een visie op hoe we dit kunnen 
bereiken: zet in op samenlevingsopbouw. De kracht 
van het Hogeland zit in de samenleving en de 
gemeente is er om die samenleving te versterken en 
verder op te bouwen.

Bij Lokaal Sociaal vinden we persoonlijk contact erg 
belangrijk. Neem daarom vooral contact met ons op 
als u vragen of opmerkingen hebt. We staan u graag 
te woord. Niet alleen nu in verkiezingstijd maar het 
hele jaar door, alle dagen van de week.

Kijk vooral ook op onze social media en website, daar 
zijn de vlogs te vinden en is ons verkiezingsprogram-
ma te lezen.

Doen wat werkt 

Doen wat werkt

 info@lokaal-sociaal.nl

 www.lokaal-sociaal.nl

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Ontdek meer over de partijen op raadhethogeland.nl RaadHetHogeland

14, 15 & 16 maart 2022
gewoon
betrokken
dichtbij
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