“In Groningen is de tijd stil blijven staan”

1975 – 2015
40 jaar uitbuiting van onze provincie!
Stem VCP (lijst 16) op 18 maart 2015
voor een andere, rechtvaardige koers!
Provinciale Staten Groningen.

Gaswinning
De VCP is voorstander van onmiddellijke stopzetting van de gaswinning mits dit mogelijk is en de
veiligheid van de inwoners waarborgt.

De VCP is van mening dat alle nieuw te bouwen objecten aardbevingsvrij dienen te worden
opgeleverd waarbij de meerkosten voor rekening NAM en EZ zijn.
De huidige macht van Shell en NAM dienen te worden verzwakt.

Krimpgelden en werkgelegenheid
Krimpgelden dienen als geoormerkt geld worden beschouwd en grotendeels gebruikt te worden
voor verbetering dorpskernen en in stand houden van dorpshuizen.
De infrastructuur van dorpskernen moet worden aangepakt.
Besteding van krimpgelden waarvoor het is bedoelt levert werkgelegenheid op.
Het kleinschalig ondernemerschap zoals winkels moet via krimpgelden worden gestimuleerd
Het algemeen belang stelt de VCP voorop!

Zorg
De provincie heeft geen bevoegdheden en taken op het gebied van de gezondheidszorg. Wel is
het van belang om als provincie te zorgen voor goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de
gezondheidszorgvoorzieningen voor alle bewoners in de provincie.
De provincie verliest een ziekenhuis. Het Delfzichtziekenhuis in Delfzijl en het St.
Lucasziekenhuis in Winschoten worden vervangen door een nieuw te bouwen ziekenhuis in
Scheemda. Wij zijn bezorgd over de bereikbaarheid van adequate ziekenhuishulp in noodsituaties
en bij rampen. Een stad als Delfzijl met zijn zware chemische industrie heeft straks geen
ziekenhuis meer in de nabijheid. Ook is het ziekenhuis voor een groot deel van de bewoners van
het Hogeland en Westerwolde verder weg. Kwalitatief goede ziekenhuiszorg moet voor iedereen
snel en efficiënt bereikbaar zijn.
Wij staan achter de maatregel dat ongecompliceerde zorg, die nu nog in de tweede
lijn verleend wordt, onder voorwaarden van kwaliteit en kwantiteit naar de eerste lijn verhuist.
(substitutie). Het brengt zorg dichter bij huis, voor kleine ingrepen is ziekenhuisbezoek niet meer
noodzakelijk, de hulpverlener is vertrouwder, de zorg wordt goedkoper.
De jeugdzorg was een taak van de provincie, maar is nu naar de gemeentes
gedelegeerd. Mocht blijken dat gemeentelijke middelen tekort schieten voor het verlenen van
goede jeugdzorg, dan moet de provincie onderzoeken in hoeverre ze de gemeentes daarin
tegemoet kan komen.
In de gehele provincie moet ook na 23.00 uur een huisartsenpost bereikbaar zijn.

Wind energie en alternatieven
De VCP is niet per definitie tegen windenergie maar is tegen plaatsen windmolens in bebouwde
gebieden waar geen draagvlak van de bevolking is te vinden.
Zoals momenteel afgedwongen van bovenaf werpt de VCP verre van zich.
De VCP zoekt liever naar alternatieve energiebronnen zoals getijdenstroom en zonne-energie.
De VCP wil schone energie.

Intensieve veehouderij
De VCP stelt dierenwelzijn hoog op de agenda en is tegen grootschalige veehouderij.
De infrastructuur op het platteland is niet toegerust op grootschalige veehouderij.
De VCP ziet in grootschalige veehouderij geen groei in werkgelegenheid.
Met het toestaan van grootschalige veehouderij begeeft men zich op een hellend vlak.

Vluchtelingen problematiek
De VCP is tegen grootschalige opvang van vluchtelingen.

Het menswaardig opvangen van vluchtelingen dient prioriteit te hebben.
DE VCP VERWERPT HET ONDERSCHEID IN POLITIEKE EN ECONOMISCHE VLUCHTELINGEN.
Er is maar één categorie asielzoekers die bij binnenkomst meteen gedetineerd moet worden om
vervolgens te worden overgedragen aan de autoriteiten van het land van herkomst. Dat betreft
dan mensen die hun land ontvlucht zijn om op die wijze te ontkomen aan een terechte
strafrechtelijke veroordeling.
Het huisvesten van vluchtelingen in asielzoekerskampen is niet bevorderlijk voor een goed
samenleven van Nederlanders en vreemdelingen. Gespreide opvang in gewone woningen
verdient dus de voorkeur.

Overige speerpunten VCP
Verdubbeling van N33 richting Eemshaven is hard nodig.
Maak bij Midwolderplas tussen de natuurgebieden in een toeristisch gebied met vakantiehuizen,
plezierjachthaven met toegang naar Blauwe stad.

Richt de huidige TDC ( training en diagnose centra ) anders in en vergroot daarmee de
zelfredzaamheid van minder geschoolden en werkzoekenden.
Het uitbuiten van bijstandsgerechtigden om via TDC onbetaald werk te verrichten is slavernij.

Waarom stemmen op VCP?
Op het volkskongres Groningen in 1975 werd reeds gesproken over de
hierboven genoemde onderwerpen.

40 jaar later is er nog steeds niets veranderd.
Het is nu tijd om spijkers met koppen te slaan.

Groningen heeft geen 40 jaar de tijd meer om volledig aan de graaicultuur
van Den Haag ten onder te gaan.

DAAROM!!!!
Verenigde Communistische Partij, lijst 16

Kandidatenlijst VCP
Nummer 1 : Jan Kenter uit Winschoten
Nummer 2 : Johan Steenhuis uit Midwolda
Nummer 3 : Engel Modderman uit Oostwold
Nummer 4 : Johan Swarts uit Nieuwe Pekela
Nummer 5 : Appie Kuiper uit Winschoten
Nummer 6 : Be Pluim uit Winschoten
Nummer 7 : Henk Strating uit Winschoten
Nummer 8 : Henk van Dijke uit Winschoten
Nummer 9 : Appie Haan uit Winschoten
Nummer 10 : Dikkie Zwik uit Blijham
Nummer 11 : Annemiek Udema uit Beerta
Nummer 12 : Bassie Kuiper uit Oude Pekela
Nummer 13 : Johan Modderman-Mickat uit Winschoten
Nummer 14 : Jaap Drenth uit Veendam
Nummer 15 : Amber Lankamp uit Oude Pekela
Nummer 16 : Alma de Groot uit Heiligerlee
Nummer 17 : Jacob Drenth uit Beerta
Nummer 18 : Johannes Zoutman uit Scheemda

Websites: www.vcp.nu en www.DeWaarheid.nu

