Nieuwjaarstoespraak Irene Driehuis – Lijsttrekker

Daar waar Herman u zojuist een terugblik heeft gegeven op de afgelopen 4 jaar, wil ik u een
stukje meenemen in de toekomst en dan met name richting Maart van dit jaar wanneer de
raadsverkiezingen weer voor de deur staan.
Ik zal u een korte toelichting geven op ons programma, de visie en onze kernambities en
vervolgens zullen de nummers 1 t/m 6 van onze lijst zich kort aan u voorstellen.
Een deel van u heeft misschien ons programma al gezien en gelezen en voor diegene die dat
nog niet hebben gedaan wil ik hierbij aangeven dat er een stapel klaarligt zodat u een
exemplaar kunt meenemen. Vanzelfsprekend willen wij, wanneer er dingen niet geheel
duidelijk zijn toelichting geven.
Ons programma is tot stand gekomen mede door input van inwoners, organisaties, leden en
verenigingen. Wij hebben ze uitnodigt deel te nemen in dialoogsessie waarbij wij onze
thema’s in vraagvorm hebben voorgelegd. Door over deze thema’s in dialoog te gaan
hebben ze waardevolle aanvullingen gekregen op ons programma. Het is voor ons zo goed
bevallen dat we deze vorm van in gesprek gaan vaker willen inzetten bij zaken die zich in
Coevorden voordoen en waarbij wij van mening zijn dat de inbreng van een brede
samenleving van groot belang is.
U zult dus naar alle waarschijnlijkheid vaker een oproep krijgen om met ons mee te denken
en praten.
Terug naar het programma.
Uitgaande van onze visie, die als volgt luidt:
Het PAC staat voor een duurzame samenleving in de breedste zin van het woord.
Een samenleving die ruimte geeft aan haar inwoners om mee te denken en mee te
doen. Waar inwoners ruimte krijgen tot zelfontplooiing en creativiteit. Een
samenleving waarin we met respect voor elkaar, onze omgeving en het milieu
verantwoordelijkheid nemen. Om samen met anderen onze leefomgeving vorm te
geven. Waarbij we oog hebben voor de ander, waar we verschillend mogen zijn en
waar we vanuit die visie met elkaar op duurzame wijze de samenleving vorm willen
geven. Het PAC staat voor een samenleving die open staat voor iedereen. Deze
uitgangspunten zijn het gedachtengoed van het PAC.
Uit dit gedachtengoed is ook de slogan voor de komende verkiezingen ontstaan.
Samen Duurzaam doen!
En aansluitend op dat gedachtengoed hebben we deze visie vertaald naar een aantal
thema’s die betrekking hebben op onze gemeente.
Daar waar we voorheen uitgingen van diverse speerpunten binnen de diverse gemeentelijke
beleidsterreinen hebben we bewust gekozen voor thema’s. Thema’s die zeer verbonden zijn met de
samenleving en die veelal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De thema’s die we hebben gekozen zijn de volgende:
-

Inwoners van onze gemeente
Stad en dorpen
Milieu
Financiën
Bestuur en ambtelijke organisatie

Binnen al deze thema’s hebben we vervolgens gekeken hoe en op welke manier we onze visie tot
uitvoer willen zien komen, wat er belangrijk is voor de samenleving, wat onze standpunten en
ambities daarbij zijn, welke rol wij kunnen vervullen en hoe een en ander willen bereiken in de
komende raadsperiode.
Ik ga u alleen de kernambities binnen elk thema voorleggen. Alle overige ambities kunt u teruglezen
in het programma.
Thema:

•

•

•

•

•

Inwoners van onze gemeente
o De inwoners staan centraal en wij hebben vertrouwen in wat onze inwoners
zelf kunnen. Diegenen die daarbij een duwtje in de rug nodig hebben kunnen
op ons rekenen. We zijn ervan overtuigd dat zeggenschap en regie dicht bij de
inwoners in de eigen omgeving bijdraagt aan het welzijn van íedereen. De
betrokkenheid en medezeggenschap van de inwoners willen we actief
versterken door de dialoog met alle inwoners op thema’s aan te gaan.
Stad en dorpen
o We geloven in de kracht van Coevorden en de unieke positie die onze
gemeente in de grensstreek met Duitsland en Overijssel heeft. Wij staan voor
een duurzame inrichting van onze gemeente waarbij het ook in de toekomst
goed wonen, leven, werken en recreëren is. Vanuit een rijke historie en eigen
identiteit. Wij geloven niet in gemeentelijke schaalvergroting, een fusie met
andere gemeenten wijzen we af.
Milieu
o Op milieugebied willen we de meest groene, innovatieve en duurzame
gemeente in Drenthe zijn. Het PAC gaat voor Coevorden klimaatneutraal in
2030.
Financiën
o Het PAC wil dat financiële middelen worden ingezet om de lokale democratie
te versterken. Dorps- en wijkbudgetten geven naast het stimuleringsfonds
kansen om dorp- en wijkvisies tot uitvoer te brengen.
Bestuur en ambtelijke organisatie
o Het PAC wil dat wethouders in het kader van gebiedsgericht werken
aanspreekpunt worden voor een bepaald gebied binnen de gemeente. Dit
versterkt de binding tussen inwoners en bestuur. Tevens wil het PAC dat
naast inspreek- en meespreekrecht, de fracties inwoners op expertise ruimte
kunnen geven voor inbreng bij onderwerpen voor raadsvergaderingen.

Wij zijn van mening dat er genoeg ambitie uit het programma spreekt om mooie dingen te
realiseren de komende jaren. Punten waar wij ons sterk voor gaan maken en waarbij we ook
u de regelmatig zullen blijven raadplegen.
En dan de kandidaten.
Ik zal de kandidaten zichzelf kort laten voorstellen en aansluitend zal ik dat doen voor onze
nummer 2 op de lijst Jerry Stoker, die er vanavond vanwege andere verplichtingen niet bij
kan zijn en mijzelf.
-

Carin
Rianne
Ed
Simone
Ewan

Zoals u ziet gaan we de komende verkiezingen in met een mooie ambitieuze groep
mensen. Ik ben als lijsttrekker blij en trots dat ik hier deel van uitmaak en samen met
deze groep het PAC naar de verkiezingen mag leiden. We hopen op uw steun en stem en
gaan voor een klinkend resultaat.
Gelukkig nieuwjaar!

