WILDERVANK-VEENDAM

NIEUWSBRIEF

November 2012,
Beste lezers,
Algemeen
Hierbij de eerste PvdA nieuwsbrief. De techniek heeft het mogelijk gemaakt om informatie snel te
verspreiden en wij willen optimaal ook van deze techniek gebruik maken. De redactie heeft besloten om 10
x per jaar een nieuwsbrief te verspreiden (na elke raadsvergadering) en 2 x per jaar, ruim voor de
algemene ledenvergadering, de EvA. Het hoofddoel van een ledenblad EvA is om politiek nieuws uit de
gemeente onder de leden te verspreiden en de noodzaak om snel met nieuws te komen dit via de
Nieuwsbrief te verspreiden! Degenen die nog niet beschikken over een mailadres krijgen de nieuwsbrief,
zoals gewend, via de bezorgers/post.
Agenda
- 17 november 2012 Gewestelijke vergadering Van Beresteyn Veendam 9.30-13.00 uur
- 24 november 2012 Canvasactie (landelijk) centrum Veendam 10.00-12.00uur ( in de wijk) en
14.00-16.00 uur in het centrum van Veendam.
- 17 december 2012 Raadsvergadering
- 16 januari 2013 Nieuwjaarsreceptie / Locatie AGW Veendam 20.00 uur
- 27 januari 2012 Canvasactie (landelijk)
De Kerstmarkt op 15-16 december gaat definitief niet door.
Noteer alvast in uw agenda 16 januari 2013 Nieuwjaarsreceptie met als belangrijke gast, onze voorzitter,
Hans Spekman. Hij zal tevens het startsein geven voor ons Ombudsteam. Dit team zal een belangrijk
onderdeel gaan vormen van onze Permanente Campagne. We zullen in dit kader zeker nog een beroep
doen op de kennis van onze leden. Over het Ombudsteam volgt binnenkort meer informatie.
Fractie
Het fietspad tussen de Westerbrink en de Schilderslaan blijft de gemoederen beroeren. Op 26 maart
2012 heeft de raad een voorgenomen besluit genomen, dat vervolgens voor het indienen van zienswijzen
werd voorgelegd aan belanghebbenden. Al in maart 2012 heeft de PvdA-fractie laten weten géén
voorstander te zijn van de onttrekking van het fietspad aan de openbaarheid. De PvdA heeft een indertijd
een huis aan huis enquête gehouden en geconstateerd dat ongeveer de helft voor en de helft tegen een
dergelijke afsluiting is. Ook hebben zich een kleine 800 belanghebbenden gemeld in de vorm van een
handtekeningenlijst dan wel zienswijzen. Na het indienen van een motie van de PvdA tijdens de
raadsvergadering van 29 oktober j.l. heeft de raad in meerderheid besloten om het fietspad open te
houden. Nu het fietspad Schilderslaan-Westerbrink open blijft, vindt de PvdA dat er geen aanleiding is om de
fietsroute Muntendam/Veendam om te leggen en een nieuw fietspad aan te leggen en dat het beschikbaar gestelde
krediet a € 340.000 terug kan naar de Algemene Middelen. Onze motie hiervoor is niet aangenomen in de raad
waardoor het nieuwe extra fietspad wel wordt aangelegd. De PvdA vindt dit verspilling van gemeenschapsgeld,
maar de raad heeft in meerderheid besloten.
Bestemmingsplan Kerkstraat West Het centrum van Veendam is van belang voor alle Veendammers en
bezoekers van dat centrum. De vaststelling van een bestemmingsplan en een werkinstructie van deze
Raad aan het College in de vorm van een Beeldkwaliteitsplan, is daarmee een aangelegenheid van veel
stakeholders. Op 23 april heeft de PvdA fractie zijn bezordheid geuit over de ontwikkelingen van de retail in
de centra van dorpen en steden. We hebben daaruit de conclusie getrokken dat het centrum van Veendam
zal moeten gaan voldoen aan twee criteria.
Het centrum moet aantrekkelijk zijn en uitnodigen om recreatief te winkelen. Het centrum moet compact
zijn. Dit bestemmingsplan doet recht aan de in april gevoerde discussie en is daarvan feitelijk een
rechtstreeks gevolg. Thans is de vraag of het voorliggende bestemmingsplan een adequaat antwoord is op

de ook in Veendam optredende ontwikkelingen in middenstandsland. Die vraag is uiterst lastig te
beantwoorden. Weliswaar vermindert het winkelvloeroppervlak met ruim 1000 m2 en vermeerdert niet
zoals een indiener van een zienswijze ter onderbouwing van zijn zienswijze stelt. Maar of dat voldoende is
in het huidige tijdsgewricht om Veendam aantrekkelijker te maken als koopcentrum is feitelijk niet te
bepalen. Duidelijk is wel dat we als Veendammer samenleving de voorwaarden moeten gaan scheppen om
het mogelijk te maken het centrum flink te verbeteren. Dit bestemmingsplan is die voorwaarde. Het plan en
het beeldkwaliteitsplan heeft onze instemming. We zijn blij verrast dat er partijen zijn die in deze tijd willen
investeren in ons centrum. De gemeente investeert ook en na wijs beraad heeft de PvdA hiermee
ingestemd omdat we vinden dat een investering in de economische ontwikkeling goed is voor Veendam.
Peuterspeelzalen
Een belangrijk punt voor de PvdA is de voorschoolse educatie van alle peuters in Veendam. Het
peuterspeelzaalwerk.
Het voorstel van het college betreft een voorstel tbv uitsluitend de doelgroepkinderen, zijnde de risico- en
de gewichten kinderen voor 4 dagdelen per week. Alsook de kinderen van ouders met een inkomen tot
110% waarvoor u extra geld beschikbaar stelt.
Het uitsluitend werken met doelgroepkinderen vinden wij stigmatiserend, want het isoleert deze groep van
60 peuters enorm van de overige peuters.
De overige 120 peuters zijn aangewezen op de particuliere opvang en kunnen geen gebruik meer maken
van het reguliere peuterspeelzaalwerk.
Het college heeft in haar toekomstvisie geschetst te komen tot Integrale Kind Centra als ideale vorm om
de doorgaande ontwikkellijn in een schoolomgeving te waarborgen. Een leeromgeving van 2 tot 12 zeg
maar.
De vorm bij de Sleutel past in de toekomstvisie van het college het Integrale Kind Centra. Ook de Haimstee
is hier een voorbeeld van. De PvdA ondersteunt die toekomstvisie van het college volledig.
Daarnaast zien we dat in het regeerakkoord de financiering van het peuterspeelzaalwerk ondergebracht
wordt in de Wet kinderopvang.
Als we nu stoppen met het peuterspeelzaalwerk is het bijzonder lastig om het later ikv IKC weer opnieuw
op te starten en creëren we nu onnodig een gat in de voorschoolse educatie.
Wij zouden ikv de ontwikkeling van het IKC waarbij het kind vroegtijdig in een schoolomgeving zich
ontwikkelt, het peuterwerk willen doorontwikkelen en daarvoor in 2013 € 95.000 beschikbaar te stellen met
een duidelijke opdracht om
1. In het kader van de Wet Kinderopvang, het schooljaar 2013/2014 te gebruiken om Compaen, de
scholen, de oudervertegenwoordigers, de gemeente en evt marktpartijen bijeen te brengen om een
voorstel te ontwikkelen waarbij op een voordeligere en integrale wijze, ikv de ontwikkeling van het
IKC, het peuterspeelzaalwerk vorm te geven, zodat voor iedereen de peuterspeelzaalvoorziening
blijft en een bezuiniging gestimuleerd wordt.
2. Daarbij ook direct een progressievere staffel aan te brengen in de bijdrage van de ouders zodat de
subsidie van de gemeente alléén bij hen terecht komt die het echt nodig hebben.
3. Hiervoor voor 2013 € 95.000 beschikbaar te stellen uit het overschot van de begroting 2013.
4. Hiermee bereiken we voor relatief weinig extra geld een grote groep peuters.
5. Er ontstaat geen leemte tussen het stoppen van peuterspeelzaalwerk nu en het ontstaan van de
IKC later.
6. Waarbij intussen de particuliere partijen zich verder kunnen ontwikkelen in het educatieve deel
waarmee het peuterspeelzaalwerk verschilt van de verzorgende taak van kinderopvang.
Het subsidiëren van peuterspeelzaalwerk is geen wettelijke taak maar de PvdA vindt het heel belangrijk
voor de ontwikkeling van ieder kind dat we deze voorziening behouden.
We hebben ons amendement met meerdere partijen besproken en ingediend en het is aangenomen. De
bezuiniging op de peuterspeelzalen is van tafel en de voorschoolse educatie is daarmee gered. We zijn
trots op dit resultaat en blij voor de peuters en hun ouders.

Canvasacties november 2012 - januari 2013
PvdA gaat landelijk op 24 november, 27 januari, 31 maart en en 25 mei de straat op en PvdA Veendam
doet natuurlijk mee. We vragen iedereen die mee wil doen aan onze canvasactie zich op te geven via
info@pvdaveendam.nl of bellen naar Jolanda Bakema 0598-633520 of Bert Buiring 06-29111170
Website PvdA Wildervank Veendam
Om nog meer op de hoogte te zijn van wat er zich binnen politiek Veendam afspeelt kunt u terecht op de
website www.pvdaveendam.nl Tevens heeft de PvdA Veendam een Facebookpagina Pvdaveendam en
een twitteraccount @pvdaveendam
Met vriendelijke groeten,
Redactie EvA / Nieuwsbrief Voor op en aanmerkingen op de nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar
info@pvdaveendam.nl of een brief sturen naar Redactie PvdA EvA / Nieuwsbrief p/a Teisterbant 4,
9642 RG Veendam

