
 

De PvdA Drenthe wil met jou afspreken dat wij samen met jou   

onze provincie de komende jaren verder ontwikkelen en het hoofd 

bieden aan de vele uitdagingen die op ons gezamenlijk pad ko-

men. Hier staan wij voor, zeker in Drenthe! 

 

Zekerheid 

      De PvdA Drenthe ziet het als haar plicht om te blijven strijden voor 

gelijke kansen en voor zekerheid! Zeker van een fijne   woning, van 

goede en bereikbare zorg, van vast werk en een toegankelijk    

Drenthe!  

Bereikbaarheid 

      De PvdA Drenthe staat voor een economisch florerend én aantrek-

kelijk Drenthe. Daarom willen wij onze provincie goed bereikbaar 

houden voor onszelf en onze bezoekers. We investeren bij voorkeur 

in slimme, toekomstbestendige en betaalbare oplossingen zonder de 

schoonheid van Drenthe aan te tasten. 

Toegankelijkheid 

      De PvdA Drenthe vindt dat iedereen mee moet kunnen doen aan 

onze Drentse samenleving. We willen drempels wegnemen bij de 

toegang tot voorzieningen, tot informatie en tot een passende baan.  

We willen kortom dat Drenthe de meest toegankelijke provincie 

wordt. 

Duurzaamheid 

      De PvdA Drenthe wil een schone wereld achterlaten voor onze op-

volgers. De manieren waarop we dat kunnen doen zijn heel divers 

en ontwikkelen zich snel. Bij de keuze voor onze toekomstige ener-

giebronnen laten we ons leiden door een eerlijke verdeling van lus-

ten en lasten. Onze voorkeur gaat uit naar coöperatieve vormen 

van energieopwekking. 

Leefbaarheid 

      De PvdA Drenthe wil dat onze provincie een leefbare provincie is en 

blijft. We bepleiten een inclusieve samenleving waarin ieder naar 

eigen vermogen de kans heeft mee te doen. We zorgen daarom 

voor een stevige sociale infrastructuur waardoor niemand de boot 

mist of er uit dreigt te vallen.  

      We willen ook een sociaal veilig Drenthe. 
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Toekomstbestendigheid 

      Drenthe is een provincie voor iedereen maar vooral voor ons, 

Drenten. We wonen met bijna een half miljoen mensen in één 

van de mooiste provincies van Nederland. Een provincie met 

een rijke historie. Wij zijn trots op onze provincie en dat is geen 

reden om op onze handen te gaan zitten. Want het kan altijd 

beter. Samen met jou zorgen we ervoor dat Drenthe een mooie 

provincie blijft om in te werken, te wonen of te recreëren. 

Bedrijvigheid 

      De PvdA Drenthe wil een Drentse economie met meer banen, 

eerlijk werk en een inkomen dat loont. We streven naar een 

goede aansluiting bij sterke economische regio’s zoals de Kop 

van Overijssel, Groningen-stad, Twente-Hardenberg en     

Duitsland. En we zoeken samen met Friesland en Groningen 

naar nieuwe economische impulsen zoals de energietransitie 

die veel nieuwe banen gaat opleveren. Het Noorden blijft wat 

ons betreft koploper op het gebied van energievoorziening, bij-

voorbeeld met het uitrollen van groene waterstofproductie. 

Sportiviteit 

      De PvdA Drenthe stimuleert sport van harte! En we willen het 

betaalbaar houden en drempels wegnemen om mee te doen 

aan sport, zowel in verenigingsverband als op individuele basis. 

We helpen sportverenigingen met het verduurzamen van hun 

accommodaties en we gaan het zwemonderwijs versterken. 

Verder zijn we voor grote sportevenementen vanwege de   

sportieve en economische reuring en we stellen grenzen aan de 

prijs die we ervoor willen betalen. 

Ontspanning 

      De PvdA Drenthe stimuleert de groei van het toerisme als een 

van de dragers van de Drentse economie. Steeds meer mensen 

verdienen hun brood in de toeristische sector en daarom       

versterken we voorzieningen voor verblijfsrecreatie, vaarrecrea-

tie en camperplaatsen. Tegelijkertijd versterken we de natuur-

gebieden zodat de groei van de toeristische sector goed        

samengaat met een verantwoord gebruik van onze natuurlijke         

rijkdommen. 

      Verbinding 

      De PvdA staat naast de inwoners van de provincie en gaat de 

komende jaren, voor zover het tot haar mogelijkheden behoort, 

in alle steden, dorpen en buurtschappen in gesprek met de   

inwoners om te luisteren naar wat er speelt en om uit te leggen 

welke keuzes onze partij in de Drentse politiek maakt. 

 

Er is een sterke en grote partij voor nodig om dit 

mogelijk te maken. Mogen wij op jouw stem          

rekenen! 

 


