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INLEIDING
GroenLinks Noordoostpolder wil een polder waar het voor iedereen fijn 
en duurzaam wonen en werken is, waarbij gezondheid en welzijn van al-
len voorop staat. 

Dat is waarom wij politiek actief zijn, waar we de afgelopen jaren in de 
raad op ingezet hebben én waar we de komende vier jaar nog meer 
vorm aan willen geven. 

Groenlinks Noordoostpolder

De fractie en het bestuur van Groenlinks NOP van links naar rechts: Leendert Nooitgedagt, Job Koldewijn, Margien Bouma, 
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We hebben al veel bereikt op het gebied van duurzame en circulaire 
economie, klimaat, zorg en welzijn, onderwijs en sport. 
De komende jaren zetten we ons met extra aandacht in voor:  

✅ Een open en sociale samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn.

✅ Een groene en schone leefomgeving met voor iedereen 
  betaalbare energieneutrale woon- en werkruimtes.

✅ Samen met bewoners en bedrijfsleven klimaatverandering tegengaan.

✅ Een duurzame, krachtige en circulaire economie, uit respect voor   
  onze aarde.

✅ Menselijke zorg dichtbij, waarbij preventie voorop staat.

✅ Zelfontplooiing door goed onderwijs, sport en cultuur: 
  belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen.



Een open en sociale samenleving 
waar iedereen zichzelf kan zijn 
Waar iedereen kan zeggen wat hij vindt, met respect voor elkaar. 

Voor ons betekent een open samenleving ook een gastvrije samenleving, 
wat heel goed past bij het DNA van de gemeente Noordoostpolder. 
Wij willen een gemeente zijn die een veilige haven biedt aan mensen die 
op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking. Discriminatie op welk ge-
bied dan ook en racisme door wie dan ook, wordt niet getolereerd. 

GroenLinks Noordoostpolder gelooft in de betrokkenheid van onze 
inwoners. We willen besturen op basis van vertrouwen. 
Wij streven ernaar dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie gemeente 
en actief kan meedoen in de gemeenschap. 
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Wij geloven dat ieder mens zelf wat van het leven wil maken en een bijdrage 
kan leveren aan de samenleving. De gemeente moet dit stimuleren en 
faciliteren waar mogelijk. Daarom bieden we ruimte aan betrokken bewoners 
die binnen hun dorp of wijk sociale initiatieven ontwikkelen en zorgen we 
ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk kunnen integreren.

Wij willen dat iedereen kan meedoen, ongeacht afkomst, geloof, inkomen of 
beperking. De welvaart wordt eerlijk verdeeld en mensen worden geholpen 
om zonder armoede op eigen benen te staan. Wij streven ernaar dat mensen 
met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau in aanmerking komen 
voor bijzondere bijstand, zodat iedereen naar behoren kan meedoen. 

Als we kiezen voor een samenleving die minder op competitie en meer op 
samenwerking gericht is, gaat iedereen erop vooruit. 



Wonen en werken in Noordoostpolder wordt steeds aantrekkelijker voor 
mensen van buiten de polder. Dit betekent dat we hier een steeds krap-
pere woningmarkt krijgen. Hierdoor worden de wachtlijsten langer en de 
huizen duurder en voor veel mensen onbetaalbaar. Starters komen steeds 
lastiger aan een woning en ouderen hebben onvoldoende keus om kleiner 
of anders te gaan wonen. 
 
Wij vinden dat wonen een grondrecht is. Voor GroenLinks Noordoostpol-
der is het belangrijk dat mensen kunnen wonen zoals ze dat zelf graag 
willen. 

Bijvoorbeeld doelgroepwonen waarbij bepaalde voorzieningen dichtbij 
aanwezig zijn. Dit stimuleert dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Andere woonvormen zijn bijvoorbeeld Tiny Houses of kleinschalig 
wonen op het boerenerf. De gemeente en de woningcorporatie Mercatus 
zorgen ervoor dat er genoeg sociale woningbouw aanwezig is in Noord-
oostpolder. 
 

Een groene en schone 
leefomgeving met voor iedereen 
betaalbare en energieneutrale 
woon- en werkruimtes 
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Bij alles zetten wij in op een natuur- en landschapsinclusief concept, 
waarbij de woongebieden uitnodigen tot ontmoeting en ontspanning in 
een groene en energieneutrale omgeving. Onze woonomgeving willen 
we verder vergroenen. We gaan voor het vergroten van de biodiversiteit 
door het openbaar groen anders te beheren gebruik te maken van nieuwe 
innovatieve landbouwconcepten, zoals strokenteelt en agroforestry; her-
stel van dorpssingels en singels rondom boerderijen en het uitbreiden van 
dorpsbossen. Voor een gezonde leefomgeving willen we onder meer over-
last door houtstook en zwerfafval tegengaan. Dit doen we door aandacht 
vanuit de gemeente voor het stookalert van het RIVM en door het voorko-
men van en zo nodig opruimen van zwerfafval. 
 
GroenLinks Noordoostpolder wil dat de energietransitie actief wordt 
vormgegeven door de gemeente. Wij willen niet afwachten, maar actief de 
inwoners stimuleren om hier hun rol in te pakken Daarnaast gaan Merca-
tus en de gemeente samen plannen maken voor een wijkgerichte aanpak. 
Door deze samenwerking kan de energietransitie voordeliger uitpakken 
voor Mercatus en voor particuliere woningbezitters. Energieneutraal wo-
nen voor iedereen betaalbaar. 
 
De gemeente zet nog sterker in op bewonersparticipatie om de inrichting 
van dorpen en wijken aan te laten sluiten bij de bewoners. Denk hierbij 
aan groen, speelplaatsen en ‘hangplekken’ voor jong en oud. 
 



Samen met bewoners en bedrijfs-
leven klimaatverandering tegengaan 
Dat het klimaat aan het veranderen is, merken we steeds vaker. Bosbran-
den, overstromingen, droogte en hittegolven komen steeds meer voor. 
Het KNMI heeft in september nog de verwachte zeespiegelstijging naar 
boven bij moeten stellen.  
GroenLinks Noordoostpolder wil meer vaart maken met de overstap naar 
duurzame energie. De uitdaging is groot en we zijn er nog lang niet. De 
grote opgave is het aardgasvrij maken van dorpen en wijken. Ook hier 
gaat de gemeente met een wijkaanpak aan de slag om huizen en andere 
gebouwen duurzaam te verwarmen. Door samen te werken met bewo-
nersgroepen, lokale energiecoöperaties, bedrijven en Mercatus kunnen 
er mooie projecten worden uitgevoerd. Energiek Nagele is hier een goed 
voorbeeld van.  
 
Wij zien het aantal elektrische auto’s toenemen. Belangrijk is dat het aan-
tal openbare laadpalen meegroeit: in elk dorp en in iedere wijk komen op 
centrale punten laadpalen. 
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Deelauto’s juichen we toe en openbaar vervoer willen we verbeteren, de 
Lelylijn is hier een belangrijk onderdeel van. Het fietsnetwerk willen we vei-
liger maken en verder uitbreiden met bijvoorbeeld meer vrijliggende fietspa-
den en fietssnelwegen richting Zwolle en Lelystad. 
 
Landbouwvoertuigen en vrachtwagens moeten duurzamer worden. Lichtge-
wicht voertuigen en vrachtwagens op waterstof zijn goede opties. 
De gemeente moet samen met de ondernemers kijken naar de diverse 
mogelijkheden.  
 
In de Energietransitie is het belangrijk om met elkaar samen te werken. 
Bewoners, het Netwerk Energieneutraal Noordoostpolder, lokale 
energiecoöperaties, het bedrijfsleven, ondernemersverenigingen, provincie 
en dorpsbelangen: met elkaar creëren we een nieuwe koers. De gemeente 
geeft het goede voorbeeld door het energieverbruik van eigen gebouwen en 
wagenpark duurzaam op te wekken en met beleid dat uitdagend en onder-
steunend is.  
 
Klimaatverandering oplossen kunnen we alleen samen. 



Uit respect voor de aarde zullen we zuiniger om moeten gaan met grond-
stoffen en eindproducten moeten we langer gebruiken.  
Schaarse grondstoffen raken uitgeput en de winning van grondstoffen is 
steeds duurder en levert steeds meer schade op aan onze aarde. De eco-
nomie is afhankelijk van een continue aanvoer van nieuwe grondstoffen, 
terwijl er tegelijkertijd enorme hoeveelheden afval ontstaan. 
 
GroenLinks Noordoostpolder is groot voorstander van het stap voor stap 
overgaan naar een circulaire economie. De materiaalkringlopen moet ge-
sloten worden, zodat grondstoffen niet verloren gaan. Producten moeten 
ontworpen worden om lang mee te gaan en om gerepareerd te kunnen 
worden. Als we deze stap weten te zetten, is dat niet alleen goed voor het 
milieu, maar maakt het onze economie krachtiger en innovatiever.  
 

Een duurzame, krachtige en 
circulaire economie, uit respect 
voor onze aarde 
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Samen met de inwoners van Noordoostpolder hebben we al stappen gezet 
met een steeds betere afvalscheiding,  door invoering van de 
blauwe en oranje container en het recycletarief. We zetten ons ervoor in om 
de hoeveelheid restafval terug te brengen tot 30 kg afval per persoon per 
jaar. 
We willen dat de gemeente met het bedrijfsleven gaat samenwerken aan 
een circulaire economie. Ondanks onze moties is dit nog niet van de grond 
gekomen. De gemeente kan het lokale bedrijfsleven uitdagen en ondersteu-
nen om stappen te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door samen te werken met 
de provincie Flevoland en de Regio Zwolle. In de sociaaleconomische agenda 
willen we concrete doelen op het gebied van circulaire economie opnemen.  
 
Op het gebied van circulair bouwen zijn er veel kansen. Woningbouwcorpo-
raties en bouwbedrijven maken stappen om duurzamer te gaan bouwen. Wij 
willen dat ook de gemeente meer inzet op circulair bouwen. Door bijvoor-
beeld bij renovaties en nieuwbouw waar mogelijk biobased en hergebruikte 
materialen toe te passen.  De gemeente kan een circulaire economie aanwak-
keren door zelf circulair in te gaan kopen. Zo ontstaat er een grotere afzet-
markt voor bedrijven die duurzame producten maken. Dit kan bij vrijwel alles 
wat de gemeente koopt, van balpen tot asfalt.  



Menselijke zorg dichtbij, 
waarbij preventie voorop staat 
In de zorg moeten we meer aandacht hebben voor de mens. 
Vijf jaar geleden heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden met een 
bezuiniging van maar liefst 25%. Op dit moment zijn er drie belangrijke 
knelpunten in de zorg, namelijk de toegenomen vraag naar jeugdzorg, de 
toegang tot zorg en de personeelstekorten.  
 
Zorg is wat GroenLinks Noordoostpolder betreft geen markt, dus vinden 
wij het terugdringen van de marktwerking belangrijk. De kwaliteit van de 
zorg moet voorop staan en voor iedereen beschikbaar zijn. Mensen willen 
dat hun problemen gehoord en begrepen worden. Zodat ze snel, vroeg-
tijdig en werkelijk hulp kunnen krijgen bij hun problemen. Wij zijn er een 
groot voorstander van om veel meer in te zetten op preventie. Hiermee 
kan veel leed voorkomen worden. 

Welzijnsorganisaties die preventieve taken uitvoeren, krijgen wat ons 
betreft een ruimer budget in plaats van een korting. Zij kunnen namelijk 
laagdrempelige preventieve hulp aanbieden, zodat duurdere zorg niet 
meer nodig is. 
 
Hulp bij armoedebestrijding en schuldenproblematiek moet laagdrempe-
lig zijn. Hulp vragen moet kunnen zonder gevoel van schaamte. Er zijn veel 
regelingen beschikbaar voor armoedebestrijding, maar deze zijn vaak niet 
bekend bij de mensen die het nodig hebben. Oftewel: investeren in betere 
voorlichting die voor iedereen begrijpelijk is. 



NOORDOOSTPOLDER

GroenLinks Noordoostpolder vindt het een taak van de gemeente om meer 
plekken in de openbare ruimte in te richten, waar mensen kosteloos kunnen 
bewegen. Voor kinderen blijft de mogelijkheid om een beroep te doen op de 
gemeente voor het betalen van de contributie van een sportvereniging. 
 
Wij staan achter het streven mensen zolang mogelijk op eigen benen te laten 
functioneren, maar zien soms ook dat het niet goed lukt. Samen met de be-
trokkenen moeten we dan op zoek gaan naar een oplossing. 
 
Jongerenwerk moet worden uitgebreid, waarbij meer en beter wordt ge-
luisterd naar jongeren. Wij moeten niet over, maar met jongeren praten, zij 
nemen in de samenleving hun eigen plek in en ze moeten weten waar ze 
terecht kunnen, als het even niet zo lekker gaat.  
Het werk van de Nannies willen wij uitbreiden met de Grannies. Deze zou-
den een goede ondersteunende rol kunnen vervullen bij ouderen, daar waar 
nodig.  
 
Vitaliteit van de dorpen hangt voor een groot deel samen met het aanwezige 
voorzieningenniveau, daarbij hoort ook een multifunctioneel energieneutraal 
gebouw. 



In onze gemeente streven we naar kwalitatief goed onderwijs, maar ook 
gezonde scholen. Belangrijk hierbij is het binnenklimaat en een kantine 
die gezonde voeding aanbiedt. De buitenruimte moet aantrekkelijk zijn 
voor alle leeftijden. De nieuwe nog te realiseren campus voor het voorge-
zet onderwijs is  een goed voorbeeld van zo’n gezond schoolgebouw. 
 
Wij blijven aandacht vragen voor laaggeletterdheid. Of je nu van Neder-
landse of nietNederlandse komaf bent, je kunt hulp en scholing krijgen, 
zodat je mee kunt doen in de samenleving. GroenLinks Noordoostpolder 
ziet hier een preventieve opdracht voor consultatiebureaus, onderwijs, 
welzijnswerk en de bibliotheek. 

Zelfontplooiing door goed 
onderwijs, sport en cultuur: 
belangrijk om volwaardig mee te 
kunnen doen 



NOORDOOSTPOLDER

Sport en cultuur dragen bij aan een gezond en gelukkig leven, het is noodza-
kelijk dat dit voor iedereen bereikbaar is.  In de gemeente zijn veel sportver-
enigingen actief en de gemeente faciliteert dat iedereen kan sporten. In de 
dorpen is het aanbod niet altijd optimaal. 

Debeweegcoach kan hier een rol spelen, zodat er sport voor alle leeftijds-
groepen wordt aangeboden.  

Kunst en cultuur kunnen een grote bijdrage leveren aan het welzijn van onze 
inwoners. Op dit moment zitten het Muzisch Centrum, het theater en de bi-
bliotheek in verschillende verouderde gebouwen. 

GroenLinks Noordoostpolder wil alle instellingen in één multifunctioneel 
klimaatneutraal gebouw onderbrengen. Ook Carrefour en het sociaal loket 
kunnen in dit gebouw gehuisvest worden. Samen in een aansprekend laag-
drempelig gebouw op een centrale locatie in Emmeloord.  


