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Inleiding   
 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Zuidwesthoek 2018-2022. Dit 

verkiezingsprogramma is een doorvertaling van het beleid waar D66 Zuidwesthoek zich 

hard voor heeft gemaakt de afgelopen periode.  

 

Mooie successen 

Een periode waarin wij mooie successen hebben geboekt. Zo heeft onze motie bevorderen 

duurzaamheid, tot een duurzaamheidsvisie en duurzaamheidsbeleid geleid in de gemeente. De 

gemeente organiseert nu duurzaamheidsbijeenkomsten waarin mensen worden bijgepraat over 

de richting die de gemeente op wil en de mogelijkheden en kansen die inwoners zelf hebben 

om aan duurzame ontwikkeling te doen. Onze motie jongeren heeft ervoor gezorgd dat er een 

vernieuwd gesprek op gang aan het komen is tussen de jongeren in de gemeente Woensdrecht 

en de gemeente. Ons aanhoudend betoog voor verlichting van fietspaden voor de schoolgaande 

jeugd heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij verlicht van en naar school kunnen fietsen. Onlangs 

nog heeft een amendement van ons op de Algemeen Plaatselijke Verordening gezorgd voor 

een helder afdwingbaar verbod op straatintimidatie. Zo maar een aantal punten waar wij trots 

op zijn. 

 

Kansen 

Gelukkig staat de wereld nooit stil en is deze altijd in ontwikkeling. Hierdoor zijn er weer een 

hoop nieuwe vragen en zaken die een antwoord nodig hebben. Deze uitdagingen ziet D66 

Zuidwesthoek als een kans om samen de gemeente Woensdrecht, gelijkwaardiger, eerlijker en 

duurzamer te maken.  

 

D66 Zuidwesthoek komt met een progressief en positief verhaal waarin er kansen liggen voor 

eenieder, ongeacht afkomst, godsdienst, gender en/of overtuiging. Het is tijd voor het bouwen 

van bruggen die de verbindingen vormen in een daadkrachtige samenwerking met de provincie 

en gemeentes om ons heen, zowel aan onze zijde als aan de Belgische zijde van de grens.  

 

Duurzame toekomst 

D66 Zuidwesthoek is er klaar voor om deze uitdaging aan te gaan. Wij staan met een fris jong 

en nieuw team te wachten om de politieke arena van de gemeente Woensdrecht te betreden. 

Klaar om samen voor een eerlijke en duurzame toekomst voor Woensdrecht te strijden.  
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Speerpunten D66 Zuidwesthoek 2018-2022 
 

Duurzaamheid als doel en kans 

De gemeente dient voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Zo zullen 

bijvoorbeeld alle gemeentelijk gebouwen voorzien moeten zijn van zonnepanelen. Natuur is een 

belangrijke kracht van Woensdrecht, dit is waarom het hier zo mooi wonen, werken en recreëren 

is. Om in de toekomst hier ook nog van te kunnen genieten, is het noodzakelijk om de 

natuurparken te versterken en onderling beter te verbinden. Binnen onze groenere en 

duurzamere toekomstvisie voor Woensdrecht is geen plek voor kerncentrales. 

 

Toekomst maken we samen met onze jongeren 

De gemeente dient met eigentijdse middelen actief het gesprek aan te gaan met onze jongeren. 

We moeten ervoor zorgen dat het voor jongeren aantrekkelijk is om hier te blijven wonen en 

werken. Huisvesting en voorzieningen dienen in alle kernen aan te sluiten op de behoeften van 

onze jongeren. Zo garanderen we de toekomst van alle kernen in onze gemeente.  

 

Goed onderwijs dichtbij 

Goed onderwijs dient dichtbij te zijn. Basisschoolleerlingen moeten veilig te voet of op de fiets 

naar school kunnen gaan. Jongeren moeten goede verbindingen hebben naar het voortgezet 

onderwijs. We moeten zorgen voor een goede aansluiting van het onderwijs op de huidige en 

toekomstige arbeidsmarkt zodat onze jongeren in de eigen regio aan de slag kunnen gaan. 

 

Bereikbaarheid en mobiliteit 
De gemeente dient nieuwe vervoersinitiatieven te ondersteunen en hard te lobbyen voor betere 

regionale vervoersverbindingen. We moeten inzetten op betere verbindingen naar 

aangrenzende regio’s in Nederland en België. Als fietsgemeente dient de gemeente te zorgen 

voor goede en veilige fietsverbindingen, zowel in als tussen onze kernen. 

 

Juiste zorg voor iedereen 
De gemeente dient de zelfredzaamheid van inwoners te ondersteunen. Zo moeten mensen 

makkelijker en langer thuis kunnen wonen. Daarvoor moeten levensloopbestendige woningen 

beschikbaar zijn voor iedere portemonnee. Voorzieningen en mogelijkheden tot ondersteuning 

moeten eenvoudig vind- en bereikbaar zijn voor alle inwoners. 
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Kernwaarden 
 

Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving 

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor 

de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen 

gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en het vervuilen van onze leefomgeving. 

We willen dat in de discussie over de natuur en het milieu niet het behoud, maar de aantasting 

van de natuur en het milieu beargumenteerd wordt. 

 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

Sociaalliberalen vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Mensen zijn zo creatief dat ze 

steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Mensen zoeken voortdurend onderlinge verbindingen. 

Hetgeen de basis biedt voor samenhang in de maatschappij. We willen dat de overheid deze 

kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De grenzen van 

dit vertrouwen liggen niet vast, maar moeten voortdurend worden bediscussieerd en 

beargumenteerd. 

 

Beloon prestatie en deel de welvaart 

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Wij willen dat de overheid ruimte laat voor verschillen. 

Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat 

mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, 

open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en 

iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart 

met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en 

economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet 

kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

Denk en handel internationaal 

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan 

open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds 

af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer 

ons binnenland wordt. 

Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met 

minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van 

feiten. 
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Koester de grondrechten en gedeelde waarden 

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van 

ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. 

Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol 

gehanteerde vrijheid van meningsvorming en -uiting, inclusief respect voor onze democratische 

rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en zonder meer 

bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. 
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1. Duurzaamheid, natuur en milieu 
De gemeente dient voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid en milieu. 

 

Visie 

D66 Zuidwesthoek streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin ieder 

individu de vrijheid heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. D66 Zuidwesthoek is solidair 

met toekomstige generaties en wil dat ook de kleinkinderen van onze kleinkinderen van vrijheid 

kunnen genieten en zich kunnen ontplooien zoals ze zelf graag willen. Deze vrijheid is door de 

ecologische aantasting van onze aarde steeds minder vanzelfsprekend. De gemeente 

Woensdrecht ligt centraal tussen de Havens van Antwerpen, Moerdijk en Rotterdam. Deze 

industriegebieden zorgen voor veel verkeer en activiteiten die de aantasting van het klimaat 

vergroten en versnellen. D66 Zuidwesthoek wil dat de grote vervuilers worden aangepakt. Als 

grensgemeente moet het bestuur een proactieve houding aannemen om zo mogelijk samen met 

buurgemeenten, de bedreigingen van de groene long, onze Brabantse Wal, het hoofd te bieden. 

Laten we er als gemeente Woensdrecht voor zorgen dat we netto geen uitstoot van 

broeikasgassen hebben en dat we duurzaam bouwen en leven extra belonen. Laten we ervoor 

zorgen dat wij bij elk beleidsaanpassing de vraag stellen hoe duurzaam en toekomstbestendig 

deze is en dat deze gedachte zo ingebed wordt in de (bestuurs)cultuur van Woensdrecht, haar 

onderwijs en educatie, dat Woensdrecht een voorbeeld wordt tot ver buiten de gemeente 

grenzen. 

 

Energiebesparing in de gebouwde omgeving en bij bedrijven 

De gemeente heeft naast een voorbeeldfunctie, door haar eigen gebouwen energieneutraal te 

maken, ook een belangrijke regierol op dit terrein. Energiebesparende maatregelen, zoals 

dubbel glas, geïsoleerde muren en groene daken, leiden tot een win-win-win situatie. Door 

woningen en bedrijfspanden energiezuiniger te maken, door bijvoorbeeld isolatie, aansluiting op 

een (duurzaam gevoed) warmtenet of zonnepanelen, wordt het milieu gespaard, heeft de 

gebruiker een lagere energierekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd. Alle voorradige 

informatie over mogelijkheden, geschikte adviseurs, aannemers en financiering is soms lastig 

te bevatten. In het toegankelijk maken van deze informatie, mogelijkheden en actoren ligt een 

terugkerende rol voor onze gemeente. Energiebesparing kan worden versneld door een 

zogenaamd ‘revolverend fonds’, zoals voor verschillende doeleinden door het Rijk en sommige 

provincies al is gedaan, in te richten waaruit bewoners en bedrijven de eerste investering kunnen 

lenen. Daarna verdienen deze investeringen zichzelf terug door lagere lasten en vloeien de 

terugbetalingen terug naar het fonds. Daarnaast wil D66 Zuidwesthoek via bindende afspraken 

woningcorporaties aansporen hun vastgoed te verduurzamen. Omgevingsdiensten moeten ook 

de handhaving van de Wet Milieubeheer intensiveren, zodat bedrijven daadwerkelijk alle 

benodigde maatregelen doorvoeren. 
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Standpunten  

• De gemeente moet volgens D66 Zuidwesthoek zelf het goede voorbeeld geven door alle 

gemeentelijke daken te benutten voor zonnepanelen.  

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente de elektrische auto, bus en vrachtwagen gaat 

stimuleren. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door actief te zoeken naar mogelijkheden van het 

creëren van voldoende elektrische laadplekken. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente het duurzaam bouwen en ondernemen gaat belonen 

door lasten te verlagen. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat duurzaam bouwen de standaard wordt binnen de gemeente 

Woensdrecht. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat bij herbestrating en aanleg van wegen en fietspaden de 

waterdoorlaatbaarheid voorop staat.  

 

Afval als grondstof 

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen wil D66 Zuidwesthoek dat gemeenten 

ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Dat begint 

bij het scheiden aan de bron, bijvoorbeeld door omgekeerd in te zamelen. We halen al het 

gesorteerde afval op, geen restafval. Deze aanpassing in gedachtegoed vergt goede educatie. 

Educatie die al op jonge leeftijd begint. Hoe dan ook moet afval scheiden zo makkelijk mogelijk 

worden gemaakt. Dat betekent meer afvalbakken voor plastic, compost, papier en glas dan voor 

restafval. Woensdrecht verkleint zo haar restafvalkosten en haar ecologische voetafdruk.   

 

Duurzaam inkopen 

Gemeenten geven jaarlijks 60 miljard euro uit aan inkoop. D66 Zuidwesthoek wil dat dit enorme 

bedrag ten goede komt aan ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. 

Door de prijs vast te zetten en de markt te laten concurreren op duurzaamheid zorgen overheden 

ervoor dat er een race naar de top ontstaat op het gebied van duurzaamheid in plaats van een 

race naar de bodem op prijs. Dat vraagt om expliciete politieke en bestuurlijke aandacht voor 

het specificeren van de duurzame inkoopvraag.  

 

Lucht, geluid en water 

De gemeente moet permanent aandacht hebben voor de lucht- en geluidskwaliteit, zeker gezien 

onze ligging onder de rook van Antwerpen, Rotterdam en Moerdijk en de verdere groei en 

ontwikkeling van Aviolanda en de vliegbasis. D66 Zuidwesthoek wil hier duidelijke, periodieke 

communicatie over. De verdroging van de Brabantse Wal werd ondanks verschillende 

maatregelen bij de inrichting van het landschap in de afgelopen decennia niet minder 

problematisch. Het wordt tijd om het onttrekken van grondwater voor commerciële doeleinden 

een halt toe te roepen. De vergunning, toezicht en handhavingstaken op het gebied van milieu 

worden voor de gemeente Woensdrecht uitgevoerd door de Omgevingsdient Midden- en West-
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Brabant (OMWB). Besluiten rond handhaving worden voor verscheidene taken nog genomen 

op gemeentelijk niveau. D66 Zuidwesthoek is van mening dat de gemeente er zorg voor moet 

dragen dat er een homogeen handhavingsbeleid dient te zijn onafhankelijk van wie de overtreder 

is en stelt voor het actuele handhavingsbeleid nogmaals tegen het licht te houden. Milieudelicten 

dienen te allen tijde gelijk behandeld te worden. Goede milieucontroles kosten geld. D66 

Zuidwesthoek vindt dat de gemeente hier genoeg financiële middelen voor dient te reserveren. 

 

Natuur 

D66 Zuidwesthoek wil het bestaande natuurschoon (grenspark, Brabants Wal, Polders ten 

noorden van Ossendrecht en Mattemburgh en omstreken) behouden, sterker maken en 

uitbreiden. Wij zijn ‘de groene longen’ van onze omgeving en willen deze groene longen blijven 

en versterken. De natuur, zijn flora en fauna, is de kracht van de gemeente Woensdrecht. Het 

is niet alleen een visitekaartje voor toeristen, maar, belangrijker nog, de plek van onze inwoners. 

Het maakt de gemeente een aantrekkelijke plek om te wonen en te recreëren. Een fantastische 

plek om te leven! D66 Zuidwesthoek wil dan ook niet dat de natuur verder wordt aangetast. 

Laten we de natuur versterken door de Ecologische Hoofd Structuur verder te ontwikkelen. 

Laten we de verdroging van de Grote- en Kleine meer tegengaan door de gebieden het eigen 

ecologische water te laten behouden. Als er al natuur moet worden opgeofferd zal er specifiek 

en doeltreffend extra gecompenseerd dienen te worden, zodat er een goede balans  in het 

gebied blijft of er een betere ontstaat.  

 

Groene Tafel  

D66 Zuidwesthoek zal als groene partij alles doen om de natuur te versterken en te verbeteren 

en onderschrijft daarom van harte de navolgende tien punten van de Groene Tafel. 

 

1. Ga verdere verdroging van de Brabantse Wal tegen door aanleg van onder meer   

waterbergingen en waterdoorlatende bestrating. 

2. Verhinder bouw en uitbreiding van de intensieve veehouderij en 

mestverwerkingsinstallaties. Voorkom daarnaast een verplaatsing van de veehouderij naar 

West Brabant, nu die elders in Brabant wordt beperkt. 

3. Geen nieuwe bebouwing, bedrijfsterreinen en woonwijken in het buitengebied. Benut 

bedrijfsterreinen veel beter. 

4. Zorg voor bescherming en herstel van natuur- en cultuurlandschap zoals zandpaden en 

landgoederen. 

5. Zorg voor meer en goede fietspaden en stallingsmogelijkheden. Zorg samen met de andere 

Walgemeenten voor hoogwaardige fietsverbindingen. 

6. Meer beplanting langs wegen ter verfraaiing, voor de afvang van fijnstof en als CO2-opslag. 

7. Faciliteer en promoot een vlotte transitie naar elektrisch vervoer (bijvoorbeeld laadpalen). 

8. Stimuleer extra isolatiemaatregelen en zonne-energie op huizen en vooral kantoren. 
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9. Onder voorwaarden toestaan van productieverhoging windenergie. Dat kan door uitbreiden 

en opschalen. Vanwege draagvlak en ter voorkoming van lichtoverlast mogen windmolens 

niet hoger  worden dan 150 meter. 

10. Betrek de tien natuurorganisaties als lokale experts vaker en vroegtijdig bij ecologische 

beslissingen. 

 
 
 

  



 

  

  Toekomst maken we samen 

Verkiezingsprogramma 2018-2022         11  

2. Toekomst maken we samen 
De toekomst maken we samen met onze jongeren. 

 

Visie 

In de kernwaarden staat het al geschreven: ‘mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig’. D66 

Zuidwesthoek vindt dan ook dat je specifiek beleid op specifieke doelgroepen moet hebben als 

dat nodig is. Maatwerk is hier het kernwoord. Binnen de Woensdrechtse samenleving zijn er 

diverse groepen mensen: jongeren, ouderen, minder validen, arbeidsmigranten, statushouders, 

arbeidsongeschikten, werklozen, LHBT-minderheden enzovoorts. Wij vinden dat iedereen mee 

moet kunnen doen met die Woensdrechtse samenleving, dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn 

en dat het voor iedereen prettig wonen moet zijn binnen Woensdrecht. 
 

Jongeren 
 

Visie 

De toekomst van de gemeente ligt in handen van de jongeren. Laten we de jongeren een stem 

geven. Er moet niet alleen gepraat worden over jongeren, maar vooral met jongeren. D66 

Zuidwesthoek is dan ook van mening dat de gemeente serieus in gesprek moet gaan met 

jongeren en uit die gesprekken samen verbeterpunten en doelstellingen moet formuleren waar 

we serieus mee aan de slag gaan. 

Niet alleen moet gekeken worden naar de groep probleemjongeren, maar zeker moet er ook 

gekeken worden naar de ‘overige’ jongeren. Antwoord moet er komen op vraagstukken als “Hoe 

kunnen we jongeren in de gemeente houden?”, “Waar kunnen we jongeren kansen bieden?”, 

“Waar hebben jongeren behoeften aan?”. We moeten daarbij concepten uit het verleden 

loslaten. Werken en wonen hoeven al lang niet meer in dezelfde gemeente te gebeuren. 

Jongeren kijken heel anders tegen mobiliteit aan en flexwerken raakt steeds meer ingeburgerd. 

Als gemeente moet je wel zorgen voor goede randvoorwaarden hierbij: goed openbaar vervoer 

en een goede (tele)infrastructuur. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil in gesprek mét jongeren en zo een rem zetten op de ontgroening. We 

moeten jongeren kansen geven binnen de gemeente om de gemeente Woensdrecht een mooie 

toekomst te bieden. 

• D66 Zuidwesthoek wil, naar aanleiding van de gesprekken die er gevoerd worden met de 

jongeren, samen met hen een duidelijk en krachtig jongerenbeleid vormgeven waarmee er 

antwoord gegeven kan worden op de wensen en behoeften van de jongeren. 
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Beweging 

D66 Zuidwesthoek vindt beweging erg belangrijk. Het is belangrijk dat jongeren fit blijven en zo 

ook gezonder zijn. D66 Zuidwesthoek wilt zich dan ook inzetten voor het organiseren van 

sportactiviteiten in samenwerking met het basisonderwijs, de jongerenwerker en de lokale 

sportverenigingen en fitnesscentra. Op deze manier leren jongeren op jonge leeftijd al dat 

bewegen goed voor ze is en zo kunnen we de jongeren in de gemeente al vroeg kennis laten 

maken met verschillende sporten. Bewegen kan ook in speeltuintjes, skateplekken en 

basketbalpleintjes. Als er voldoende speelgelegenheden zijn in de buurt, dan spelen jongeren 

ook buiten. Ook daarbij geldt dat we de traditionele gedachten los moeten durven laten en om 

ons heen moeten kijken welke mogelijkheden er allemaal zijn. 

 

Standpunt 

• D66 Zuidwesthoek wil samen met het basisonderwijs, de jongerenwerker en de lokale 

sportverenigingen en fitnesscentra kijken naar de mogelijkheden om jongeren op jonge leeftijd 

al kennis te laten maken met verschillende sporten en zo een gezonde levensstijl te stimuleren. 

 

Duurzaamheid 

Kinderen moeten al vroeg in aanraking komen met duurzaamheid, natuur en milieu. Het initiatief 

van de grondstoffenbus langs basisscholen is daar een mooi voorbeeld van. Ook het apart 

inzamelen van kunststof flesjes op basisscholen en bij (sport)verenigingen leert kinderen dat we 

zuinig moeten zijn op ons milieu. Door duurzaamheid, natuur en milieu op een speelse wijze en 

op alle vlakken te introduceren, wordt het een vanzelfsprekendheid. 

 

Ouderen 

 

Visie 

We worden in Nederland gemiddeld ouder dan voorheen. Nederland vergrijst. D66 

Zuidwesthoek ziet vergrijzing niet als een probleem, maar juist als een kans. Een kans om de 

lokale economie en leefbaarheid een impuls te geven door ons te profileren als zorggemeente. 

Een gemeente waar ouderen welkom zijn en waar bedrijven gericht op zorg zich logischerwijs 

vestigen. Dit hoeft zeker niet in contrast te staan met de doelstelling om de ouder wordende 

bevolkingssamenstelling een halt toe te roepen. De komende jaren komen er steeds meer banen 

in de zorg en jongeren hebben vaak de behoefte om in de nabijheid van (groot)ouders te wonen. 
 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de mogelijkheden van zorgeconomie en de koppeling tussen 

zorgeconomie en toerisme de komende jaren nader worden onderzocht. 
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• D66 Zuidwesthoek wil samen met de ouderen en verantwoordelijke organisaties een duidelijk 

en krachtig ouderenbeleid opstellen om ervoor te zorgen dat de ouderen kunnen genieten van 

hun oude dag in de gemeente Woensdrecht. 

Vanuit landelijke regelgeving zijn bejaardencentra gesloten. De idee hierachter is dat mensen 

steeds langer thuis willen wonen. Dit is voor een steeds groter wordende groep alleenstaanden 

echter maar zeer de vraag. Vereenzaming en verwaarlozing liggen op de loer. Wij juichen 

particuliere initiatieven om te komen tot woongroepen met de nabijheid van zorg, zoals nu 

gebeurd in het voormalige woonzorgcentrum St. Margaretha in Huijbergen, dan ook toe. Vanuit 

de gemeente moeten we kijken hoe we dit soort initiatieven kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld 

door het inrichten van kleurrijke tuinen die met de seizoenen mee veranderen. Ook kun je 

denken aan “speeltuintjes” voor ouderen. Weersbestendige fitnessapparaten waarop ouderen 

kunnen bewegen in de buitenlucht. 

 

Standpunt 

• D66 Zuidwesthoek wil dat particuliere initiatieven voor woonzorgcentra worden toegejuicht 

en breed worden gefaciliteerd. 

 

Minder validen 

 

Visie 

Als je mindervalide bent, dan loop je tegen een groot aantal hindernissen op. Trottoirs die 

ongelijk zijn aangelegd, winkeluitstallingen die midden op het trottoir staan, winkels die je 

nauwelijks kunt betreden. Als we daadwerkelijk vinden dat iedereen mee moet kunnen doen, 

dan dienen we standaard rekening te houden met deze groep mensen. De WMO-voorzieningen 

zijn voor zover ons bekend voldoende beschikbaar. Dit moet ook zo blijven. De WMO-minimum 

standaard ligt voor D66 Zuidwesthoek op het niveau dat we in 2017 hadden. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil dat bij herinrichting van trottoirs, fietspaden en wegen standaard 

rekening wordt gehouden met minder validen. 

• D66 Zuidwesthoek stelt het minimumniveau voor WMO zorg op het niveau van 2017. 
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3. Goed onderwijs dichtbij 
Goed onderwijs dient dichtbij te zijn. 

 

Visie  

D66 Zuidwesthoek gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te 

maken en hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is 

dat iedereen gelijke kansen krijgt. Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid 

en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor de toekomst. Onderwijs 

is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondige mensen en 

voor het bevorderen van verbindingen en dialogen. Onderwijs kan daarmee ook een antwoord 

zijn op de groeiende tweedeling. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool en op het voortgezet 

onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. Daarom maakt D66 Zuidwesthoek zich hard voor het 

beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen. De gemeente schept de randvoorwaarden 

voor beter onderwijs. D66 Zuidwesthoek wil dat alle leerlingen worden gestimuleerd het beste 

uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te 

komen, maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. We willen dat er 

behalve voor cognitieve vaardigheden ook aandacht is voor lichaamsbeweging, de sociale 

ontwikkeling van het kind, en eventuele problemen thuis. De gemeente kan, behalve door de 

uitvoering van haar wettelijke onderwijstaken en bevoegdheden, het verschil maken voor 

kinderen door informeel haar invloed te gebruiken. 

 

Standpunten  

• D66 Zuidwesthoek wil dat alle jongeren met een diploma van school gaan. Zonder 

startkwalificatie lopen jongeren een groter risico op (jeugd)werkloosheid. Samen met scholen 

slaan we de handen ineen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. We houden een strakke 

verzuimregistratie bij, signaleren uitval tijdig en gaan spijbelen tegen. We willen dat de gemeente 

hier in het kader van de leerplichtwet beleid voor opstelt. 

• D66 Zuidwesthoek vindt dat de gemeente goed samenwerkt met de andere Nederlandse 

gemeentes, maar wil dat de gemeente ook goed samenwerkt in de uitvoering van de 

leerplichtwet met de gemeentes in België. We voelen ons verantwoordelijk voor onze jongeren. 

Niet alleen tot de grens, maar ook voor jongeren die op school zitten in België. 

• D66 Zuidwesthoek wil nieuwe verbindingen ontwikkelen tussen onderwijs en jeugdzorg, om 

het ontstaan of escaleren van problemen zoals taalachterstand, schoolverzuim, pesten, 

schulden en een instabiele thuissituatie te voorkomen. Deze problemen beïnvloeden onder meer 

de leerprestaties van kinderen en jongeren. Professionals uit de jeugdzorg hebben de expertise 

om deze problemen op te lossen. De school is de aangewezen plek om kinderen te helpen. D66 

Zuidwesthoek wil inzetten op preventie. 
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Schoolgebouwen  

Goed onderwijs hoort in een veilige leeromgeving met een goed binnenklimaat plaats te vinden, 

met een veilige plek om buiten te spelen. De huisvesting van scholen is een wettelijke taak van 

gemeenten, de kwaliteit van schoolgebouwen is in veel gevallen beneden de maat. Dat is 

nadelig voor de veiligheid en de leerprestaties van de leerlingen. Daarom willen we inzetten op 

verbetering van de kwaliteit van schoolgebouwen. D66 Zuidwesthoek gaat voor duurzame en 

gezonde schoolgebouwen. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek vindt dat goed onderwijs dichtbij dient te zijn. Basisschoolleerlingen 

moeten veilig te voet of op de fiets naar school kunnen gaan. Wij zien het liefst in iedere kern 

een basisschool staan. De drempel naar goed onderwijs dient zo laag mogelijk te zijn. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de duidelijke kwaliteitsnormen voor schoolgebouwen met 

betrekking tot een gezonde en duurzame omgeving beter worden gehandhaafd. 

• D66 Zuidwesthoek wil een nieuwe brede school in Woensdrecht die duurzaam is, die ook 

multifunctioneel gebruikt kan worden en waarbij er ruimte is voor eventuele groene initiatieven 

als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken. We willen “out of the box” 

denken, zoals een school in de grond, ook niet uitsluiten. 

 

Passend onderwijs 

Gedwongen thuiszitten is voor D66 Zuidwesthoek nooit acceptabel. D66 Zuidwesthoek is een 

voorstander van passend onderwijs waarbij elk kind een passende plek binnen het onderwijs 

krijgt. Het mag daarbij niet uitmaken of het kind hoogbegaafd is of juist meer moeite heeft om 

mee te komen. Ieder kind verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past bij zijn of haar 

capaciteiten. In de afgelopen raadsperiode is het passend onderwijs vanuit de landelijke 

overheid gedecentraliseerd naar de gemeenten. De gemeente Woensdrecht heeft de uitvoering 

van haar taak, onder andere leerplicht en trajectbegeleiding,  ondergebracht in een regionaal 

samenwerkingsverband (een gemeenschappelijke regeling). Wij dienen als gemeente ten allen 

tijden goed te monitoren en in diens gevolge te waarborgen, dat onder beheer van dit 

samenwerkingsverband, passend onderwijs voor elke groep immer kwalitatief hoogwaardig 

gegarandeerd wordt. 
 

Standpunt 

• D66 Zuidwesthoek wil dat het passend onderwijs aansluit op de (jeugd)zorg. Ons 

uitgangspunt is dat het individuele kind de beste begeleiding krijgt. Hoe we gemeentelijke taken 

organiseren en financieren mag niet een belemmering zijn.  
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Aansluiting op de arbeidsmarkt 

Het mbo is beroepsonderwijs waar leerlingen voor een vak worden opgeleid. Het is daarom 

onwenselijk dat leerlingen worden opgeleid voor beroepen waar nauwelijks of geen 

werkgelegenheid in is. Landelijk maakt D66 zich er hard voor om het aantal opleidingen zonder 

aansluiting op de arbeidsmarkt terug te dringen. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente prognoses over de lokale economie en de lokale 

arbeidsmarkt actief deelt met relevante onderwijsinstellingen, zodat zij leerlingen beter kunnen 

voorlichten. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente actiever samenwerkt met regionale scholen voor 

goede voorlichting aan scholieren over baankansen van opleidingen. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat gemeente actief helpt bij het ondersteunen van lokale 

banenmarkten, zodat leerlingen, scholen en lokale ondernemers elkaar beter kunnen vinden. 

Zo  kan de aansluiting tussen onderwijs en de lokale arbeidsmarkt worden verbeterd.  

 

Kansen voor statushouders 

De gemeente Woensdrecht heeft de laatste jaren een groot aantal statushouders opgevangen. 

Zowel voor henzelf als voor de samenleving is het van belang dat zij zo snel mogelijk de taal 

leren en over een startkwalificatie beschikken. De taal spreken en meedoen op de arbeidsmarkt 

is van groot belang om mee te doen in de samenleving. 

 

Standpunt 

• D66 Zuidwesthoek wil specifieke aandacht voor statushouders en samen met scholen 

onderwijs op maat aanbieden voor deze groep. 
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4. Bereikbaarheid en mobiliteit 
Goede verbindingen, zowel in als naar onze kernen. 

 

Visie  

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende 

vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe makkelijker 

en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie kunnen verplaatsen, hoe groter de 

mogelijkheden om ons leven zelf in te richten zoals we dat willen. Gemeentegrenzen moeten zo 

min mogelijk belemmeringen opwerpen als we ergens naartoe willen. We zijn ons er echter 

tegelijkertijd bewust van, dat deze keuzes consequenties hebben voor andere mensen en voor 

onze leefomgeving. Rijdende auto’s veroorzaken bijvoorbeeld geluidsoverlast en stoten fijnstof 

uit, terwijl op de plek van geparkeerde auto’s geen speelplek of boom kan staan. Daarnaast 

draagt de verbranding van fossiele brandstoffen bij aan de klimaatverandering en raken fossiele 

energiebronnen op. Dit past dan ook slecht in ons streven naar een toekomstvast beleid en 

duurzame oplossingen. Wij zien een grote rol voor de overheid in het stimuleren van keuzes met 

zo min mogelijk negatieve neveneffecten. Het idee is dat iedereen de kans krijgt zich zo 

makkelijk, snel, schoon en veilig mogelijk te verplaatsen zonder onnodige overlast voor anderen. 

Bovendien zou de gemeente als een regisseur ervoor moeten zorgen dat verschillende vormen 

van vervoer zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Alleen op die manier blijft de gemeente 

bereikbaar, leefbaar, mooi en schoon. 

 

Fietsen 

Woensdrecht is de fiets- en wielergemeente van Nederland. Althans dat pretenderen we te zijn. 

De fiets wordt niet voor niets het meest democratische vervoersmiddel genoemd. Het is voor 

vrijwel iedereen beschikbaar en bruikbaar, goedkoop, snel en je kan tot pal voor je bestemming 

komen. Bovendien is fietsen schoon en gezond. Daarom vindt D66 Zuidwesthoek dat 

gemeenten zich moeten inzetten voor het aanleggen van obstakelvrije en vrijliggende fietspaden 

die ook geschikt zijn voor elektrische fietsen. De elektrische fiets stelt meer mensen in staat om 

ook voor langere afstanden, tot ca. 20 kilometer, voor dit vervoersmiddel te kiezen, waardoor 

het steeds vaker een vervanger van de auto wordt. Hiervoor dient ook in voldoende 

oplaadpunten te zijn voorzien. Mensen kunnen dankzij de e-bike bovendien tot op latere leeftijd 

blijven fietsen. Ouderen zijn echter relatief kwetsbaar op de fiets en verdienen dus extra 

aandacht en voorlichting. 

 

Openbaar vervoer, lokale vervoersinitiatieven 

Openbaar vervoer dient van hoge kwaliteit te zijn om mensen te verleiden om voor de trein of 

de bus te kiezen. Dit betekent openbaar vervoer met betrouwbare en frequente 

vertrek/aankomsttijden (ook ’s avonds en ‘s winters), aangename, toegankelijke voertuigen en 
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haltes (veilig, schoon en prettig in het gebruik, ook voor ouderen en mensen met een fysieke 

beperking) en genoeg haltes, zodat de afstand tot een overstap of bestemming niet 

disproportioneel is.  

Helaas is dit nu niet altijd het geval, denk maar aan de aansluitingen tussen de bussen en treinen 

in Bergen op Zoom en Roosendaal. Soms moet een gemeente daarom zelf optreden door 

adequate infrastructuur aan te leggen, bushaltes, of door een sterke lobby in de provincie uit te 

zetten om openbaar vervoer te verbeteren.  

In gebieden met een lage bevolkingsdichtheid is ‘normaal’ openbaar vervoer soms financieel 

niet meer in stand te houden. In die gebieden kan meer vraaggestuurd openbaar vervoer een 

oplossing bieden. De gemeente kan  budgetten voor speciaal vervoer (zoals WMO of school) 

combineren met het ondersteunen van lokale vervoersinitiatieven, om zo toch vervoer aan te 

kunnen blijven bieden. 

 

Elektrisch rijden 

D66 Zuidwesthoek ziet graag dat de gemeente komt met een integraal beleid om elektrisch 

rijden te stimuleren. Wij zien graag meer oplaadpalen en snel-laders in alle kernen van de 

gemeente Woensdrecht. 

 

Sluipverkeer 

Sluipverkeer blijft met name in Putte, Ossendrecht en Calfven een groot probleem. Zeker als er 

obstakels zijn op de snelweg A4. D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente blijft zoeken naar 

alternatieve oplossingen voor deze problematiek en dat er streng wordt opgetreden wanneer er 

problemen ontstaan door een dichtslibbende A4. 

 

Parkeren en veiligheid 

De gemeente Woensdrecht kent geen actief parkeerbeleid op straatniveau. D66 Zuidwesthoek 

is van mening dat dit zo dient te blijven. D66 Zuidwesthoek is echter wel van mening dat straten 

altijd goed begaanbaar behoren te zijn voor de veiligheidsdiensten. Indien straten onbegaanbaar 

worden voor veiligheidsdiensten door teveel auto’s en een gebrek aan parkeerbeleid, dan dient 

een parkeerbeleid voor deze straten overwogen te worden. 

 

Verlichting 

D66 Zuidwesthoek vindt dat lichtvervuiling voorkomen dient te worden door de gemeentelijke 

verlichting te beperken. Wij denken hierbij onder andere aan het meer toepassen van ‘slimme’ 

verlichting.  We moeten terug naar het niveau dat beslist noodzakelijk is om mens en dier een 

goed bewoonbare omgeving te bieden. 
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5. De juiste zorg voor iedereen 
Toegankelijke en goede zorg voor iedereen. 

 

Visie  

D66 Zuidwesthoek zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van 

ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein 

stimuleren we actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners. Wij streven naar 

de inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en groepen.  

D66 Zuidwesthoek is trots op de sociale zorginitiatieven zoals de zorgcoöperaties die in onze 

gemeente zijn  ontstaan. D66 Zuidwesthoek wil een verdere verbinding van bewoners en 

vrijwilligers onderling, ieder vanuit zijn eigen toegevoegde waarde. Hierbij staat het vertrouwen 

op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in preventie en versterken we 

de eigen regie van inwoners. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen 

ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. Zij hebben vaak zelf goede 

ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg in te richten. Ondersteuning en zorg is het prettigst 

met een grote rol voor mensen dichtbij. Hierbij is zelfactief zijn de belangrijke schakel in ieders 

gezondheid.  

Dit alles vraagt iets van de manier waarop we als gemeente de zorg en ondersteuning 

organiseren. We willen telkens de beste oplossing vinden voor onze inwoners. Dat vraagt om 

slimme verbindingen, tussen bijvoorbeeld zorg en onderwijs. D66 Zuidwesthoek wil zorg en 

ondersteuning verbeteren door te innoveren. Hierbij is laagdrempelige toegang tot algemene 

voorzieningen een prioriteit. We zijn niet alleen aanspreekbaar en bereikbaar op gemeentelijk 

niveau, maar ook lokaal in dorpen of wijken. We zijn niet alleen toegankelijk voor vragen of 

eventuele klachten, maar ook voor ideeën en initiatieven. 

D66 Zuidwesthoek vertrouwt op de kracht van inwoners en professionals. We willen inwoners 

en professionals (zoals de WMO-adviesraad, cliënten ondersteuners en zorg coöperaties) nog 

actiever betrekken bij de inrichting van het sociaal domein. Inwoners die gebruik maken van 

zorg en ondersteuning zijn verenigd in cliëntenraden. Deze krijgen wat D66 Zuidwesthoek betreft 

een grotere invloed op het beleid. Het laatste jaar is ook veel ontwikkeld in nieuwe 

inspraakvormen van jongeren en ook deze wil D66 Zuidwesthoek versterken. 

 

Gezondheid 

D66 Zuidwesthoek wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden 

we het belangrijk om te investeren in preventie. D66 Zuidwesthoek zet in op bewezen, effectieve 

preventie. We gaan van nazorg naar voorzorg door de aandacht te verschuiven van het oplossen 

naar het voorkomen van problemen. Dit vraagt een brede verantwoordelijkheid van alle 

maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties – ofwel een sterk voorliggend veld. 
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Standpunten 

• Signalering is een brede verantwoordelijkheid en alle faciliteiten dragen bij aan preventie. We 

gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ dus: in plaats van bij de hand nemen, faciliteren we 

inwoners bij initiatieven en in hun ondersteuning. 

• Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond 

en risicovol gedrag. Het gaat dan niet alleen om seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste 

zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol en drugs. De voorlichting die op 

scholen plaatsvindt willen we dan ook verbeteren. 

• D66 Zuidwesthoek investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan 

werken aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder 

snel aangewezen op zorg. 

 

Transitie en transformatie 

D66 Zuidwesthoek wil telkens de beste oplossing vinden voor onze inwoners. De manier waarop 

we het sociaal domein hebben georganiseerd staat soms de beste oplossing in de weg. Dat 

gaan we veranderen. D66 Zuidwesthoek wil een samenhangende aanpak voor het sociaal 

domein. We denken vanuit bewoners en niet vanuit beleidskokers. 

 

Standpunt 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal 

domein, stuurt op maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke 

effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt 

daarop gebaseerd. 
 

Jeugd 

Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. 

Waar nodig bieden we zorg en ondersteuning dichtbij, waarbij we het hele gezin en het netwerk 

van het kind actief een rol geven. 

 

Standpunten 

• Maken en uitvoeren van gedegen jongerenbeleid dat samen met de verantwoordelijke 

instanties en jongeren is vormgegeven. Dit moet op alle vlakken samen, dus ook in de jeugdzorg. 

• Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige 

signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten 

uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat hulp integraal is georganiseerd en daarvoor stuurt de gemeente 

actief op samenwerking. Voor die (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau kan 

worden geboden moet effectief worden samengewerkt met de regio. We organiseren de zorg 
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voor het kind zoveel mogelijk in verbinding met de school en zorgen voor de mogelijkheid om 

hulpvragen te stellen op scholen. 

 

Zorg en welzijn 

Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Gemeenten kiezen hierbij een eigen invulling van lokale zorg en ondersteuning. In de gemeente 

Woensdrecht zijn er een aantal mooie voorbeelden van zorg-coöperaties.  

 

Standpunten 

• Voor D66 Zuidwesthoek is leidend dat de toegang laagdrempelig dient te zijn en dichtbij 

georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten. Bij 

signalering van vragen mogen professionals (cliëntondersteuners) daar proactief op afgaan. Dit 

om er ook voor te zorgen dat de groep bewoners die niet zelfredzaam zijn actief worden 

geïnformeerd. We zetten in op goede gespreksvoering om de ondersteuningsvraag helder te 

krijgen en simpele indicatieprocedures. 

• Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt zelfstandige 

professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op eventueel benodigde specialistische 

zorg. Bij het inrichten van die zorg stimuleert de gemeente (keten)samenwerking tussen zorg- 

en welzijnspartners en tussen zorgverzekeraars en regionale ziekenhuizen. 

• D66 Zuidwesthoek vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van 

vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert. De meest 'comfortabele' zorg geven de 

mensen dichtbij de zorgbehoevende. De gemeente kan verder initiatieven gericht op het langer 

thuis laten wonen van ouderen stimuleren. 

• D66 Zuidwesthoek staat voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer 

zelfstandigheid te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren. 

• D66 Zuidwesthoek staat voor het maken en uitvoeren van ouderenbeleid, dat samen met de 

verantwoordelijke instanties en de ouderen is vormgegeven. 
 

Werk en inkomen 

D66 Zuidwesthoek biedt iedereen kansen om mee te doen. We willen dat zoveel mogelijk 

mensen participeren. Het ultieme doel is betaald werk, maar de weg daar naartoe loopt zeker 

langs scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van deelnemen aan de maatschappij. We 

dragen bij aan economische en sociale zelfstandigheid en ontwikkeling op een niveau dat 

passend is bij de talenten en mogelijkheden van bewoners. We gaan uit van de mens, en kijken 

naar wat hij/zij wél kan en wil, in plaats van geobsedeerd te raken door wat allemaal niet zou 

kunnen. We willen dat iedereen mee kan doen, ook mensen die langdurig werkloos zijn en niet 

kunnen werken. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet wil, overheidssteun is er niet voor 

niet-willers. 
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Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil dat gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een 

arbeidsritme op te bouwen door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en door 

(her)aanvraagprocedures te verkorten. Ook instrumenten als proefplaatsingen, 

sollicitatiecursussen of een vergoeding voor het behalen van certificaten, zoals een 

heftruckcertificaat, kunnen mensen uit de bijstand naar werk halen. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente experimenteert met de uitvoering van de bijstand, 

om de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Op dit moment zijn er veel 

situaties waarin iemand die gaat werken bruto minder overhoudt dan iemand met een 

bijstandsuitkering. Dat stimuleert mensen niet. D66 Zuidwesthoek wil ook dat de gemeente 

intensief samenwerkt met het UWV om te voorkomen dat mensen met een WW-uitkering in de 

bijstand raken. 

• Jeugdwerkloosheid verdient speciale aandacht. D66 Zuidwesthoek wil de werkzoekenden 

meer regie geven over hun eigen re-integratietraject. We stimuleren daarbij wederkerigheid. D66 

Zuidwesthoek wil dat de gemeente werkzoekenden stimuleert en ondersteunt om initiatieven te 

ontplooien of vrijwilligerswerk te doen, waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun kans op 

werk vergroten. 

• D66 Zuidwesthoek vraagt aandacht voor het creëren van werkgelegenheid, een 

aantrekkelijke gemeente voor werkgevers en kansen voor ZZP’ers. De gemeente kan 

vooroplopen in het bieden van werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent en het bieden 

van werkkansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Armoedebeleid 

D66 Zuidwesthoek wil dat mensen mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van ons 

armoedebeleid. Daarom willen we dat de gemeente inwoners ondersteunt met het vinden van 

de juiste oplossing. Het armoedebeleid is wat D66 Zuidwesthoek betreft specifiek bedoeld voor 

mensen die niet kunnen werken en die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het 

armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de basis op orde te krijgen en de 

oorzaken van armoede aan te pakken. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil mensen perspectief bieden, blijvend via bijvoorbeeld sport of 

vrijwilligerswerk laten meedoen aan de maatschappij. Daarbij verdienen kinderen, ouderen en 

chronisch zieken speciale aandacht. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen 

dezelfde ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een 

taak om ervoor te zorgen dat deze kinderen mee kunnen doen aan sport en cultuur. Dit mag wat 

nadrukkelijker benoemd en gedeeld worden. 
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6. Een sterk bestuur 
Transparant, benaderbaar en eerlijk. 

 

Visie 

D66 Zuidwesthoek streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf 

bepalen hoe zij hun leven inrichten en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Vrijheid in 

verbondenheid vereist de mogelijkheid voor mensen te bepalen wie hen bestuurt en wat die 

bestuurders doen. Uitgaande van persoonlijke vrijheid in verbondenheid met anderen is het van 

groot belang dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden en democratische 

verantwoording afleggen en controleerbaar zijn. D66 Zuidwesthoek is daarom altijd een 

voorvechter geweest van een sterke democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en 

inspraak hebben. De lokale democratie staat onder druk. Gemeenten krijgen steeds meer taken, 

politieke partijen hebben moeite goede mensen te vinden, de lokale journalistiek heeft weinig 

middelen, publiekstribunes zijn vaak leeg en de gemiddelde werkdruk van een raadslid is 

opgelopen. Dat vraagt om verandering: een bestuur zonder tegenmacht is democratisch poreus. 

 

Sterk bestuur 

Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een sterk bestuur stapt 

over politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt verantwoording af, ook als 

voor de uitvoering van taken een samenwerking met andere gemeenten nodig is. Samenwerking 

is niet alleen effectief, maar soms ook onvermijdelijk om taken goed uit te voeren, en daarmee 

in het belang van onze inwoners. Beslissingen die genomen worden in gemeenschappelijke 

regelingen, bijvoorbeeld welke zorg wordt ingekocht, raken onze inwoners direct. Daarom maakt 

D66 Zuidwesthoek zich hard voor meer democratische legitimiteit en controleerbaarheid van 

samenwerkingsverbanden. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de komende coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit. Op die 

manier is er ruimte voor wisselende meerderheden in de raad op onderwerpen die niet onderdeel 

uitmaken van het bestuursakkoord (of coalitieakkoord). Dit maakt het bestuur daadkrachtig en 

zorgt ervoor dat er beter wordt geluisterd naar de wensen van inwoners. 

• D66 Zuidwesthoek is voorstander van samenwerking over grenzen heen, mits afspraken 

democratisch gelegitimeerd en controleerbaar zijn. Voor taken zoals (jeugd)zorg of 

afvalverwerking kan door samenwerking schaalvoordeel worden behaald en expertise gedeeld. 

De keuzes die worden gemaakt in de uitvoering van deze taken raken onze inwoners. Daarom 

moet de besluitvorming democratisch verlopen.  

• D66 Zuidwesthoek wil dat ieder samenwerkingsverband een duidelijk doel dient en wordt 

heroverwogen als dit doel uit zicht raakt. Het regelmatig heroverwegen van nut en noodzaak 
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vergroot de effectiviteit van het bestuur en de legitimiteit van het samenwerkingsverband. 

Bovendien voorkomen we op deze manier wildgroei. Als onze gemeente meer 

samenwerkingsverbanden heeft dan raadsleden, gaat dit ten koste van de democratische 

controleerbaarheid. 

• D66 Zuidwesthoek is voor lobbyen om bepaalde onderwerpen provinciaal, landelijk en/of 

Europees op de agenda te krijgen en zaken voor elkaar te krijgen. Nut en noodzaak moeten 

echter nooit aan integriteit raken en D66 Zuidwesthoek is voorstander van een open en eerlijke 

proactieve communicatie richting de inwoners over lobbyactiviteiten. 

• D66 Zuidwesthoek ziet daarnaast erop toe dat het college aan zijn verplichting om een 

overzicht van alle samenwerkingsverbanden te publiceren voldoet. We verwachten ook 

duidelijkheid van het college over wie politiek verantwoordelijk is voor welke regeling. 

 

Democratische controle 

Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Bij macht hoort immers tegenmacht. 

Uiteraard wordt het college gecontroleerd door de raad, maar ook anderen hebben een taak, 

zoals lokale media en inwoners. 

 

Standpunten 

• De gemeente communiceert begrijpelijk met inwoners. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat het college zich houdt aan de uitgangspunten van de Wet Open 

Overheid. Dat wil zeggen dat het college werk maakt van een goede informatiehuishouding, 

actieve openbaarmaking en geen misbruik maakt van Wob-uitzonderingsgronden. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat raadsleden de ruimte en ondersteuning krijgen hun controlerende 

taken goed uit te voeren. Raadsleden moeten contacten onderhouden met inwoners en 

verbindingen leggen in de gemeente. Dat lukt niet als zij verdrinken in informatie- en 

vergaderstromen. 

 

Integriteit 

Een goed bestuur is uiteraard ook integer. Integriteit is volgens ons meer dan enkel je aan de 

regels houden. We willen dat bestuurders zich bewust zijn van mogelijke belangenconflicten. 

Hetzelfde geldt voor raadsleden en ambtenaren. Uiteraard beschermen we hen ook tegen 

ontoelaatbaar gedrag uit de samenleving. Het college van burgemeester en wethouders mag 

veel beslissingen nemen zonder toestemming van de raad. De integriteit van burgemeester en 

wethouders dient dan ook buiten kijf te zijn. Er is binnen het college geen plaats voor het bestaan 

van eventuele belangenconflicten. Wij zijn er dan ook voorstander van om voor aanvang van 

een zittingsperiode alle wethouderskandidaten te laten screenen door een onafhankelijk bureau. 
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Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil dat bestuurders altijd aanspreekbaar zijn op mogelijke 

belangenconflicten of ontoelaatbaar gedrag. Indien nodig nemen we initiatief om het reglement 

van orde aan te passen, zodat mogelijke belangenconflicten op voorhand moeten worden 

gemeld. Het onderwerp moet bespreekbaar zijn, ook in de raad. 

• D66 Zuidwesthoek wil een duidelijk integriteitsbeleid voor ambtenaren, inclusief een sterke 

klokkenluidersregeling. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat kandidaat wethouders voor aanvang van een nieuwe 

zittingsperiode gescreend worden door een onafhankelijk bureau. 
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7. Ondernemerschap, innovatie en 
werkgelegenheid 
Ruimte voor ondernemen op basis van duidelijke transparante beleidsregels en een 

duurzame agenda. 

 

Visie 

D66 Zuidwesthoek vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende 

mensen een basis voor een open, gelukkige en levendige maatschappij. Wij hebben vertrouwen 

in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken. We willen dat het 

voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is zich in de gemeente te vestigen en dat 

ondernemers er kunnen starten en groeien.  

 

Dit is zeker het geval voor de groei van Aviolanda en de vliegbasis Woensdrecht. Met de komst 

van de F35 en de F135 ontstaat er meer werkgelegenheid in de gemeente. De  gemeente dient 

een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat te creëren, zodat ontwikkeling bij Aviolanda 

spin-off kan genereren voor meerde ondernemingen. Dit gunstige vestigings- en 

ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen, zoals met aantrekkelijke en veilige 

winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede 

bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. De rol van de lokale overheid is daarin voor 

D66 Zuidwesthoek onmisbaar. 

In beginsel vinden wij dat mensen onderling vaak tot betere, efficiëntere en rechtvaardigere 

oplossingen komen, dan met hulp van de overheid, maar die laatste heeft wel een actieve, 

voorwaardenscheppende verantwoordelijkheid. Als de overheid duidelijke kaders schept, 

ontstaat er ruimte voor ondernemers. Door ondernemers mogelijkheden te geven, zorgen we er 

bijvoorbeeld voor dat er voldoende werkgelegenheid is en dat iedereen de mogelijkheid heeft  

bij te dragen aan de samenleving. D66 Zuidwesthoek staat voor een sterke lokale economie, 

voor ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid  op basis van duidelijke transparante en 

eenvoudige beleidsregels en een duurzame agenda.  

Het in alle keren creëren van de juiste (ruimtelijke) mogelijkheden voor ondernemers is ook een 

taak van de gemeente. Het mag niet zo zijn dat alle ondernemers en voorzieningen op één of 

twee plekken in de gemeente worden geconcentreerd. Wij willen voorzieningen en leefbaarheid 

in alle kernen in stand houden. Dit betekent dat de gemeente hierin actief moet meedenken met 

ondernemers. De gemeente is geen ondernemer, maar zij is wel partij in het scheppen van de 

goede randvoorwaarden waarbinnen ondernemers in alle kernen kunnen floreren. 

 

Ruimte voor ondernemers 

D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente ruimte geeft aan particulier initiatief en 

ondernemerschap. Ideeën voor handel en bedrijvigheid willen we stimuleren en belonen. De 
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regels om te starten of uit te breiden, gaan we eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar maken. 

Startende en duurzame ondernemers krijgen van ons extra steun. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek is kritisch op de toeristenbelasting. Toerisme is een verrijking voor de 

economie en opbrengst daarvan moet terugvloeien in investeringen in de toeristische sector. 

• De nieuwe omgevingswet is volgens D66 Zuidwesthoek een uitgelezen mogelijkheid om het 

regelbestand tegen het licht te houden en te actualiseren. D66 Zuidwesthoek hanteert de 

vuistregel dat elke regel zijn doel moet dienen. 

• D66 Zuidwesthoek wil leegstand oplossen door flexibel om te gaan met bestemmingen en 

waar nodig te saneren. D66 Zuidwesthoek wil daarnaast dat de gemeente stimuleert dat 

leegstaande (industrie)panden worden getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouwen voor 

zzp’ers, start-ups. 

• D66 Zuidwesthoek vindt dat het aantrekkelijk moet zijn om in alle kernen te blijven 

ondernemen. De gemeente dient de goede randvoorwaarden te scheppen, zodat 

ondernemingen in alle kernen kunnen blijven floreren. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente een goede opdrachtgever is. De gemeente betaalt 

ondernemers op tijd en aanbestedingen verlopen transparant. 

 

Ruimte voor innovatie 

Innovatie is belangrijk. De wereld om ons heen verandert voortdurend, en wij ook. D66 

Zuidwesthoek stimuleert innovatie, want we willen dat ook onze kinderen het weer beter krijgen 

dan wij. Ons uitgangspunt is dat innovaties bijdragen aan de oplossing voor maatschappelijke 

problemen. We denken bijvoorbeeld aan de energietransitie, lang en gezond leven, circulaire 

economie en nieuwe, duurzame en gezonde vormen van mobiliteit. Ondernemers die 

oplossingen ontwikkelen voor deze maatschappelijke uitdagingen kunnen rekenen op onze 

steun. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil winkels en bedrijven stimuleren om keurmerken voor veilig, 

maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen te halen. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties samenbrengt en stimuleert om samen en vanuit hun respectievelijke achtergronden 

innovaties te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Op die manier kunnen 

ondernemers theoretische kennis uit onderwijs en onderzoek gebruiken en worden studenten 

en onderzoekers uitgedaagd na te denken over toepassingen.  

• D66 Zuidwesthoek wil leges op duurzame bouwprojecten schrappen. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt. 
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Landbouw 

Het buitengebied heeft grote waarde, zowel qua economie als qua natuur. We willen zuinig zijn 

op onze natuur en op een duurzame manier en economisch rendabel gezond voedsel 

verbouwen. Ook dit vraagt om innovatieve oplossingen en een gemeente die (agrarische) 

ondernemers de ruimte en kansen geeft om deze duurzame oplossingen te ontwikkelen, maar 

zeker ook de agrariërs de kansen geeft een goede boterham te kunnen verdienen. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek heeft drie prioriteiten voor het toetsen van de wenselijkheid van 

landbouwactiviteiten: duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid. 

• Ook agrarische ondernemers krijgen van D66 Zuidwesthoek meer ruimte voor 

functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van 

recreatie of zorg. 

• De aanleg van wegen, rotondes en kruisingen dient zodanig te gebeuren dat rekening wordt 

gehouden met het landbouwverkeer.  

 

Eerlijke kans op werk voor iedereen 

Iedereen draagt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen bij aan onze gemeente. D66 

Zuidwesthoek wil ervoor zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk kansen hiervoor krijgt. Werk is 

erg belangrijk. Werk biedt mensen de kans zich te ontplooien en leidt tot zelfredzaamheid en 

draagt bij aan geluk. Om ervoor te zorgen dat er voldoende werk is, geven we op de eerste 

plaats werkgevers ruimte om te ondernemen. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil dat gemeenten, beter samenwerken om vraag en aanbod van 

werknemers te matchen, bijvoorbeeld door het initiatief te nemen tot de oprichting van een 

grensoverschrijdend mobiliteitscentrum. 

• D66 Zuidwesthoek wil daarnaast dat de gemeente ondernemers met buitenlandse 

werknemers gaat wijzen op de administratie van werknemers in de GBA. Dit voorkomt 

misstanden bij huisvesting of oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. 

• D66 Zuidwesthoek wil mensen met een uitkering helpen zo snel mogelijk weer betaald werk 

te vinden. Daarom is goede samenwerking tussen en met het UWV, ISD, sociale werkplaatsen, 

uitzendbureaus en bedrijven belangrijk. 

 

Regionale samenwerking als aanjager 

D66 Zuidwesthoek kijkt over (gemeente- en lands-) grenzen heen, zeker als het gaat om 

ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid. Economische activiteit overschrijdt 

gemeente- en landsgrenzen: veel mensen werken in een andere gemeente of in België en voor 

faciliteiten zoals een goede infrastructuur moeten we samenwerken met andere gemeenten en 
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de provincie. D66 Zuidwesthoek is overtuigd dat iedereen beter wordt van samenwerking, 

bijvoorbeeld op het gebied van de banenmarkt, innovatie, detailhandel en vestigingsbeleid. 

 

Standpunt 

• D66 Zuidwesthoek wil een regionale visie ontwikkelen voor de detailhandel. Op die manier 

kan iedere gemeente zich richten op kansen in plaats van elkaar wegconcurreren. Men kan ook 

iemand aanstellen die nieuwe bedrijven naar de regio haalt. 

 

Meer invloed voor inwoners 

Voor D66 Zuidwesthoek is het belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert, juist 

omdat de gemeente beslissingen neemt die directe invloed hebben op inwoners. Maar ook 

omdat inwoners hun buurt het beste kennen en het beste weten wat er nodig is. Directe 

democratie en moderne vormen van inspraak zijn voor D66 Zuidwesthoek een belangrijke 

aanvulling op de representatieve democratie. 

Voor D66 Zuidwesthoek is het belangrijk dat iedereen kan inspreken en participeren, niet alleen 

hoogopgeleide of mondige inwoners. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil dat inwoners zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces inspraak 

krijgen. Dan is er meer ruimte om rekening te houden met de wensen en bezwaren van 

inwoners. Een voldoende tastbaar en uitgewerkt voorontwerp is hierbij onontbeerlijk. Inwoners 

kunnen op die manier eventuele urgentie en gevolgen goed inschatten en hierop reageren. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen uitspreekt voor de 

inspraak en achteraf uitlegt waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat inwoners zelf een raadsvoorstel kunnen indienen, als zij hiervoor 

de minimaal vereiste hoeveelheid handtekeningen verzamelen. De gemeenteraad is dan 

verplicht dit voorstel in behandeling te nemen. We verwachten van inwoners dat zij in het 

voorstel aangeven welke maatregelen van de gemeente worden verwacht en hoe eventuele 

kosten worden gedekt. 

• D66 Zuidwesthoek ondersteunt initiatieven van bewoners (van jong tot oud) om de 

leefbaarheid van de kernen te vergroten. Wij dragen de dorpsplatforms een warm hart toe en 

vinden dat deze nog beter in stelling kunnen worden gebracht.  

 

Inwoners snel en goed te hulp staan 

De gemeente is er voor de inwoners. Dat betekent dat zij goede dienstverlening van de 

gemeente mogen verwachten. We willen dat inwoners en ondernemers goed en snel worden 

geholpen. 
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Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente ook buiten kantoortijden (goed) (en in zowel het 

Nederlands als het Engels) bereikbaar is. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat informatie goed te vinden is op de website van de gemeente en 

dat inwoners digitaal een afspraak kunnen maken. 

• D66 Zuidwesthoek wil prestatie-indicatoren voor bijvoorbeeld de doorlooptijd van 

vergunningsaanvragen en de wachttijd aan de balie. Op die manier maken we de prestaties van 

de gemeente transparant. 

• D66 Zuidwesthoek is voorstander van een “groene golf-ambtenaar”, die inwoners en 

ondernemers van begin tot eind begeleidt in gemeentelijke procedures. Deze ambtenaren 

moeten ruimte krijgen om oplossingen te vinden. 
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8. Ruimte om te wonen, werken en leven 
Duurzame ruimtelijke keuzes, voor nu en voor onze kinderen. 

 

Visie 

Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. We willen dat iedereen ruimte heeft om te wonen, 

werken en leven. We willen duurzaam bouwen. We willen dat er ruimte is voor natuur en milieu, 

want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. De politieke afwegingen die we maken voor 

de inrichting van de ruimte beïnvloeden immers niet alleen het leven van huidige inwoners, maar 

ook dat van hun kinderen en kleinkinderen. Dit vraagt er om dat we in de keuzes die we maken 

voor de inrichting van ruimte nadenken over wat voor soort samenleving we nu en in de toekomst 

willen. Keuzes die we maken dienen ‘toekomst vast’ te zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: nieuwe 

gebouwen zijn duurzaam en bestaande gebouwen willen we verduurzamen. We willen een 

sociale, ongedeelde samenleving, waarin mensen onderling met elkaar verbonden zijn; we gaan 

daarom tweedeling in de samenleving tegen, ook in de ruimtelijke keuzes die we maken. D66 

Zuidwesthoek vindt bovendien dat iedereen recht heeft op een veilige en een gezonde 

leefomgeving. Tot slot hebben we vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van 

professionals en inwoners. We willen dat ondernemers en bewoners ruimte krijgen om invloed 

te hebben op de keuzes die we maken. 

 

Wonen 

Iedereen heeft wensen en eisen voor zijn woonomgeving. D66 Zuidwesthoek wil dat de 

gemeente ruimte biedt aan inwoners, zodat we gebruik maken van hun creativiteit en 

vindingrijkheid. Dat wil niet zeggen dat de gemeente zich afzijdig moet houden. Ons doel is dat 

iedereen in iedere levensfase een passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners. 

Bovendien willen we een ongedeelde samenleving. En we willen de (gebouwde) omgeving 

verduurzamen en waar nodig vergroenen. Dit vraagt telkens om duidelijke kaders voor 

ruimtelijke keuzes, waarin kwaliteit leidend is. Die kaders geven bewoners niet minder, maar 

juist meer vrijheid om invloed te hebben op de uiteindelijke keuzes in de inrichting van onze 

ruimte. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil toekomstbestendig bouwen. Dat betekent dat we in de politieke 

afwegingen die we maken de belangen van huidige en toekomstige inwoners mee moeten 

nemen. We dienen in die keuzes rekening te houden met demografische ontwikkelingen, zoals 

krimp en vergrijzing, en veranderende woonbehoeftes. Dit betekent dat we als gemeente onze 

kaders, die zijn vastgelegd in een woonvisie, continu evalueren en bijsturen waar nodig. Op die 

manier bieden we duidelijkheid aan woningcorporaties en projectontwikkelaars. Dit vraagt ook 

om regionale afstemming met omliggende gemeenten. Veel mensen zoeken immers regionaal 
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naar een nieuwe woning. Tot slot vraagt dit er ook om dat we op een slimme manier nieuwe 

woningen bouwen en bestaande transformeren, bijvoorbeeld door levensloopbestendig te 

bouwen. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente ook naar de toekomst zorgt voor voldoende geschikte 

woningen voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, alleenstaanden, mensen met een 

lichamelijke of geestelijke beperking, statushouders en studenten van AMTS/WCAA, 

bijvoorbeeld door het transformeren van leegstaande winkelpanden tot kleinschalige 

wooneenheden en door bij nieuwbouw in de ontwerpkeuzes er meer rekening mee te houden 

dat de bestemming van een gebouw kan veranderen. 

• De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en onderhouden van woningen voor 

mensen met een laag inkomen. D66 Zuidwesthoek vindt daarnaast dat zij een taak hebben in 

het verduurzamen van de woningvoorraad en het verbeteren van de leefbaarheid, bijvoorbeeld 

met maatschappelijk vastgoed. Op deze prioriteiten zullen we aansturen in de 

prestatieafspraken met woningcorporaties.  

• D66 Zuidwesthoek wil dat nieuwbouw duurzaam is en dat de bestaande woningvoorraad 

wordt verduurzaamd. Daarom wil D66 Zuidwesthoek dat de gemeente inwoners stimuleert en 

ondersteunt in het duurzaam maken van hun (particuliere) woning, zeker als investeringen een 

korte terugverdientijd hebben. In verschillende gemeenten wordt gewerkt met subsidies voor het 

aanleggen van zonnepanelen en worden duurzame corporaties ondersteund met kennis. 

• Om in te spelen op veranderende omstandigheden en wensen van inwoners geeft D66 

Zuidwesthoek de voorkeur aan kortlopende, dynamische bouwprojecten. D66 Zuidwesthoek 

steunt alternatieve vormen van bouwen, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap, want dit 

geeft mensen ruimte om creatief en participatief invulling te geven aan de inrichting van ruimte. 

Voor D66 Zuidwesthoek staat kwaliteit, dus niet omvang, centraal. 

• D66 Zuidwesthoek geeft de voorkeur aan de transformatie van leegstaande gebouwen boven 

nieuwbouw. Leegstaande gebouwen tasten de leefbaarheid in de buurt aan. Bovendien is 

transformatie van bestaande gebouwen vaak een duurzamere oplossing. Ook voorzieningen 

zijn al aanwezig en hoeven dus niet opnieuw aangelegd te worden. En niet te vergeten: we 

ontzien op die manier het buitengebied. D66 Zuidwesthoek wil daarom dat de gemeente actief 

zoekt naar nieuwe bestemmingen voor leegstaande gebouwen en flexibel omgaat met de 

bestemming. 
 

Openbare ruimte 

D66 Zuidwesthoek vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde 

leefomgeving, die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. We willen 

inwoners bovendien meer mogelijkheden geven om mee te beslissen over keuzes die invloed 

hebben op hun leefomgeving. Dit vraagt om een gemeente die flexibel is en de regie neemt. 
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Standpunten 

• Inwoners moeten zich veilig voelen in de openbare ruimte. Schone straten en plantsoenen, 

die goed zijn verlicht met straatmeubilair, dat in goede staat verkeert, voorkomen overlast en 

criminaliteit. Het is de taak van de overheid om de openbare ruimte netjes te houden en inwoners 

hierin te betrekken. Individuele burgerinitiatieven en optredens van wijkteams zouden hierin 

gestimuleerd en ondersteund dienen te worden.  

• D66 Zuidwesthoek wil dat de openbare ruimte inwoners uitnodigt om te sporten en bewegen. 

Hiervoor zijn onder meer goede ruiter-, wandel-, fiets- en mountainbikepaden nodig. De 

gemeente maakt afspraken over een groene en ‘beweegvriendelijke’ omgeving als er 

overeenkomsten worden afgesloten met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. 

• D66 Zuidwesthoek wil bovendien dat de openbare ruimte ook geschikt blijft voor gebruik door 

onze minder valide inwoners. Ook zij dienen zich vrijelijk door onze kernen te kunnen bewegen. 

Natuurgebieden aan de rand van de kernen zouden beter geschikt gemaakt kunnen worden 

voor ouderen en minder validen. 

• D66 Zuidwesthoek wil flexibel omgaan met de vele regels die we als overheid hebben 

opgesteld voor ondernemers. We willen dat zij bijvoorbeeld meer ruimte krijgen voor 

functievermenging (blurring). Dit verhoogt de levendigheid van winkel- en uitgaansgebieden. We 

willen ook flexibel omgaan met bestemmingen van panden, zodat leegstaande gebouwen een 

andere functie kunnen krijgen. Ook dit is goed voor de leefbaarheid. 

• Aan historisch of architectonisch bijzondere gebouwen en beschermde natuurgebieden 

ontlenen we onze identiteit. D66 Zuidwesthoek wil dat die gebouwen ook volgende generaties 

inspireren. Daarom moet de gemeente er zorg voor dragen dat deze gebouwen en gebieden 

behouden blijven. Tegelijkertijd wil D66 Zuidwesthoek niet dat de bescherming van deze 

gebouwen in de weg staat van bijvoorbeeld het aanleggen van groene daken of zonnepanelen, 

mits dit met respect voor het erfgoed gebeurt. 

 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Door de nieuwe omgevingswet kunnen gemeenten meer dan voorheen keuzes voor ruimtelijke 

ontwikkeling integraal afwegen. Dat biedt kansen om samen te werken aan een betere 

ruimtelijke kwaliteit voor huidige en toekomstige inwoners en over gemeentegrenzen heen. D66 

Zuidwesthoek wil dat inwoners en ondernemers meer ruimte krijgen om ideeën in te brengen en 

te realiseren. Hierbij hoort ook, dat de gemeente goede randvoorwaarden schept voor het in 

stand houden van voorzieningen in de kernen. De gemeente is geen partij in het scheppen van 

voorzieningen, maar is wel partij in het scheppen van de goede randvoorwaarden waarbinnen 

het behoud van of het ontstaan van voorzieningen mogelijk is. De gemeente heeft hier in het 

verleden zijn best voor gedaan en moet dit blijven doen om zo het voorzieningsniveau in alle 

kernen op niveau te houden. 
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De gemeente ziet integraal toe op de eenheid en kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit 

vraagt om een heldere omgevingsvisie en om samenwerking, want kwaliteit ontstaat door 

samenwerking. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil in de omgevingsvisie vastleggen welke ruimtelijke ontwikkelingen en 

welke gebiedswaarden aansluiten bij de manier waarop we in de gemeente met elkaar willen 

samenleven. Dat geeft een duidelijk kader waarmee we ontwikkelaars kunnen begeleiden met 

het verbeteren van de kwaliteit van hun plannen. Op die manier kunnen we initiatieven toetsen 

aan wenselijkheid, in plaats van aan regels. 

• D66 Zuidwesthoek verwacht van ontwikkelaars dat zij zich inspannen omwonenden en 

andere betrokkenen invloed te laten uitoefenen op hun plannen. Op die manier ontstaat er een 

gedragen voorstel. Dit betekent dat de gemeente duidelijke kwaliteitseisen moet gaan 

ontwikkelen voor het inspraakproces. De gemeente toetst vervolgens of aan de wettelijke eisen 

is voldaan en maakt tot slot een integrale waardenafweging met de ruimtelijke kwaliteit als 

maatstaf, op basis van de omgevingsvisie. 

• Dit vraagt om een fundamenteel andere werkwijze. We geven meer ruimte aan inwoners, 

ontwikkelaars en andere betrokkenen. Ambtenaren toetsen niet langer voorstellen aan 

bestemmingsplannen, maar ondersteunen ontwikkelaars om de kwaliteit van hun voorstellen te 

verbeteren. Zij gaan dus in gesprek met, coachen en begeleiden betrokkenen. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente haar actieve rol blijft behouden in het meedenken in 

mogelijkheid tot behoudt van voorzieningen in alle kernen. De gemeente  kan meehelpen de 

juiste randvoorwaarden te creëren waarbinnen het bestaan voorzieningen mogelijk is. 

• Als het aan D66 Zuidwesthoek ligt ontwikkelen we de omgevingsvisie altijd in samenspraak 

met buurgemeenten en de provincie. Kwaliteit ontstaat door samenwerking. Dit kan de 

gemeente voor moeilijke keuzes stellen, maar als we met de rug tegen elkaar gaan staan, gaat 

dat altijd ten koste van de kwaliteit van onze leefomgeving. Juist door samen te werken, kunnen 

we toegankelijke (vitale) voorzieningen van hoge kwaliteit in stand houden voor onze inwoners. 
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9. Sport en bewegen 
Gezonde mogelijkheden voor iedereen. 

 

Visie 

D66 Zuidwesthoek wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook als 

onderdeel van de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen goed onderwijs 

krijgt en kans maakt op een goede baan. Mensen ontwikkelen zich ook na school- of werktijd. 

Eén van de manieren waarop de gemeente daar een positieve bijdrage aan kan leveren is door 

ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. Sporten en bewegen is goed voor 

mensen. Het is gezond: het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Daarbij 

geldt: jong geleerd is oud gedaan. Bovendien komen mensen met verschillende achtergronden 

en van alle leeftijden met elkaar in contact op het sportveld en in het park. Sport en bewegen 

voorkomt tweedeling; het brengt mensen samen én zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen. 

Uitgangspunt van D66 Zuidwesthoek is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van 

verenigingen en andere sportaanbieders. Waar nodig dient de gemeente verenigingen te 

ondersteunen om de zelfredzaamheid te vergroten. Gemeentes hebben een aandeel en een 

verantwoordelijkheid in het inrichten van de openbare ruimte, in het bevorderen van sporten en 

bewegen op school, in het stimuleren van minder actieve groepen in de samenleving en, 

uiteraard, in het faciliteren van (on)georganiseerde sport. Ook voor de gemeente is het gezond 

om te investeren in sport en bewegen, want gezonde inwoners met veel contacten hebben 

minder zorg nodig. 

 

Sport en bewegen in en rondom de school: de brede vakdocent 

D66 Zuidwesthoek stimuleert sportdeelname en voldoende (dagelijks) bewegen voor alle 

kinderen gekoppeld aan het onderwijs waardoor geborgd wordt dat alle kinderen worden bereikt. 

Zowel binnen het lesprogramma als aansluitend op de lessen en (continu)roosters, buiten 

schooltijd. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil voor hoogwaardig bewegingsonderwijs in het primair onderwijs dat 

breed opgeleide vakleerkrachten Bewegingsonderwijs duurzaam en structureel worden ingezet. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat verenigingen zich via een sport en activiteitenmarkt die op school 

wordt aangeboden kunnen presenteren aan jongeren binnen de gemeente. 
 

Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde bevolking 

D66 Zuidwesthoek is van mening dat sport en bewegen onontbeerlijk zijn voor een gezonde en 

vitale bevolking. Nog niet voor iedereen is het echter gewoon om te gaan sporten en dat een 

leven lang te blijven doen. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen sporten minder dan 

kinderen met rijkere ouders. Voor D66 Zuidwesthoek is dit niet acceptabel, want alle kinderen 
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verdienen gelijke (ontwikkel)kansen. Daarom staat D66 Zuidwesthoek, ook als het om sport en 

bewegen gaat, voor een inclusieve aanpak, ook buiten schooltijd. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom nemen we de vergoeding 

van sportactiviteiten op in de kindpakketten die de gemeente aanbiedt en communiceren we dit 

proactief. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking te laten 

deelnemen aan sport en bewegen. We willen dat kinderen met een beperking samen met andere 

kinderen opgroeien, ook op sportverenigingen. 

• D66 Zuidwesthoek ziet sport en bewegen als preventie. Gezonde inwoners met veel 

contacten hebben minder zorg nodig. Dit bespaart geld. Daarom wil D66 Zuidwesthoek meer 

budget voor sport en bewegen. 

 

Sport en bewegen in de openbare ruimte 

D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente inspeelt op de veranderende vraag van inwoners naar 

een goed ingerichte openbare ruimte die voorziet in de mogelijkheden om zelfstandig of onder 

begeleiding op een sportieve manier van de openbare ruimte gebruik te maken. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek wil voorzieningen in de nabijheid als fiets-, wandel-, skeeler- en 

ruiterpaden, maar ook skateplekken, basketbalpleintjes en speeltuintjes. Ook willen we 

voldoende veilige, schone groene plekken waarin op uiteenlopende wijze gespeeld en gesport 

kan worden.  

• D66 Zuidwesthoek werkt graag samen met dorpsraden en lokale initiatieven om dit zo breed 

mogelijk te dragen en zo goed mogelijk te realiseren. 

 

Sport en Bewegen en lokaal sportaccommodatiebeleid 

D66 Zuidwesthoek vindt dat de gemeente een regiefunctie heeft in het 

sportaccommodatiebeleid, maar dat zij terughoudend moet zijn op het gebied van grond, 

opstallen, vervanging, groot onderhoud en beheer en exploitatie. 

 

Standpunten 

• D66 Zuidwesthoek stimuleert bij nieuwbouw de multifunctionaliteit van accommodaties en 

het integrale denken in functies en doelgroepen, waardoor blijvend op de (veranderende) vraag 

van de bewoners kan worden ingespeeld. Hiertoe hoort uitdrukkelijk ook het optimaal benutten 

van sportaccommodaties door daluren op te vullen. Hiervoor kan samenwerking worden gezocht 

met zorg- en welzijnsorganisaties. 



 

  

  Sport en bewegen 

Verkiezingsprogramma 2018-2022         37  

• Duurzaamheid is daarbij een randvoorwaarde evenals toegankelijkheid voor alle inwoners. 

D66 Zuidwesthoek vindt dat gemeenten moeten investeren in het verduurzamen van 

sportaccommodaties. 

 

Sport en Bewegen: georganiseerd 

Woensdrecht heeft een rijk verenigingsleven. Het georganiseerde verband waarin enorm veel 

vrijwilligers mogelijk maken dat er in verenigingsverband kan worden gesport, beschouwen wij 

als waardevol en uniek. Uit de georganiseerde sport komen onze topsporters voort. Zij inspireren 

anderen om te gaan sporten. Bovendien is de (sport)vereniging een ontmoetingsplaats voor jong 

en oud en voor mensen met verschillende achtergronden. 

 

Standpunt 

• De gemeente moet het verenigingsleven koesteren en de vrijwilligers op gepaste wijze 

ondersteunen via de BWI. 

 

Grootschalige sportevenementen 

Grootschalige (top)sportevenementen zoals de GP Adrie van der Poel, ZLM-tour en de 

Binckbanktour zijn mooie evenementen en zetten onze gemeente op de kaart. Zij brengen 

inwoners bij elkaar, motiveren mensen om meer te sporten en te bewegen en maken toeristen 

bekend met onze gemeente en de kwaliteiten daarvan. Deze evenementen mogen echter niet 

koste wat kost doorgang vinden. D66 Zuidwesthoek is kritisch hierin en zal altijd het belang van 

onze inwoners vooropstellen bij het plaatsvinden van deze activiteiten. 

 

Standpunten 

• Evenementen worden georganiseerd indien gegarandeerd kan worden dat deze volledig 

voldoen aan de randvoorwaarden die wij als gemeente opstellen. We willen dat evenementen 

voor iedereen toegankelijk zijn en stellen hoge eisen met betrekking tot duurzaamheid. 

• We willen evenementen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en inspanningen 

faciliteren. Samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen, die bereid zijn op 

maatschappelijk verantwoorde wijze bij te dragen aan de realisatie van dergelijke evenementen, 

zouden evenementen moeten dragen. 

• Grote (top)sportevenementen kunnen, mits goed georganiseerd, resulteren in 

sociaaleconomische spin-off en grote promotionele effecten hebben. 
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10. Veiligheid 
Samen veilig in wijk, kern, gemeente en regio. 

 

Visie  

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet in vrijheid keuzes 

maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 Zuidwesthoek wil dat mensen zich vrij 

kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. 

Vanzelfsprekend ligt hier een taak voor de gemeente. D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente 

zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. D66 Zuidwesthoek vindt dat ook de gemeente een 

rol heeft in het beschermen van onze democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid 

van ons allemaal, tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van 

ondermijning. Het aantal meldingen van criminaliteit daalt de afgelopen jaren, maar het is 

onduidelijk in hoeverre dit komt door een dalende aangiftebereidheid en door verandering van 

de criminaliteit door de opkomst van nieuwe vormen van cybercriminaliteit.  

 

D66 Zuidwesthoek vindt het belangrijk de gevoelens van onrust serieus te nemen, maar ook om 

ons bij het maken van veiligheidsbeleid niet te laten leiden door angst. Daarom kiezen we voor 

effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid. We kiezen op de eerste plaats voor het 

voorkomen van criminaliteit, ook door de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast te 

bestrijden. 

 

Het streven naar veiligheid kan ook weleens schuren met het streven naar vrijheid, zeker 

wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 Zuidwesthoek vindt dat vrijheden niet 

zomaar moeten worden opgeofferd en dat daarom altijd scherp gekeken moet worden naar de 

balans tussen vrijheid en veiligheid. Dit vraagt om een overheid die in het streven naar veiligheid 

de vrijheid van inwoners respecteert en hen te allen tijde gelijkwaardig behandelt. 

 

Preventie 

Preventie, oftewel: het voorkomen van criminaliteit en radicalisering, is voor D66 Zuidwesthoek 

het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. Dit begint al vroeg, bijvoorbeeld door te investeren 

in onderwijs en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Op die manier nemen we de 

oorzaken van criminaliteit en radicalisering weg. Preventie betekent ook dat we inwoners 

ondersteunen en mobiliseren om weerbaar te zijn tegen vormen van criminaliteit en overlast.  
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Standpunten 

• Een onderdeel van preventie waarbij de gemeente een belangrijke rol speelt is de uitstraling 

in een buurt. Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende 

straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 Zuidwesthoek vindt het daarom de taak 

van de gemeente om de openbare ruimte netjes te houden. 

• D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente burgerinitiatieven ondersteunt en hen inspraak geeft. 

Bewoners zijn vaak zelf goed op de hoogte van de mate van veiligheid die mensen in hun eigen 

leefomgeving ervaren. 

• De politie moet kunnen inspelen op lokale problemen en daarom moet de politie goed op de 

hoogte zijn van wat er gebeurt in de gemeente of in een bepaalde buurt. De wijkagent speelt 

hierin een cruciale rol. D66 Zuidwesthoek wil dat wijkagenten samen met de gemeente en 

welzijnswerkers in de wijken optrekken, in het geven van voorlichting, het aanwezig zijn bij 

inspraakmomenten en het op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt. 

Daarnaast vraagt preventie om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, scholen, 

zorg en welzijnsinstellingen, andere private initiatieven en de politie. 

• Onze samenleving digitaliseert steeds meer. Daarom wordt digitale veiligheid steeds 

belangrijker. Dit vraagt om voldoende inzet en gespecialiseerde medewerkers om digitale 

diefstal en identiteitsfraude, maar ook online pesten tegen te gaan. Ook hier is preventie van 

groot belang. D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente op de eerste plaats het goede voorbeeld 

geeft door haar digitale veiligheid goed op orde te hebben. De gemeente heeft ook een rol bij 

het verzorgen van de voorlichting aan inwoners en bedrijven over hoe zij hun digitale veiligheid 

kunnen verhogen. Hier valt ook voorlichting op scholen onder. 

 

Handhaving 

Een preventieve aanpak kan niet altijd voorkomen dat er iets misgaat. In die gevallen komt 

handhaving in beeld. Handhaving kan plaatsvinden door de politie, maar ook door BOA’s 

(buitengewoon opsporingsambtenaren) in dienst van de gemeente. Dit vraagt om een heldere 

afbakening van verantwoordelijkheden en goede samenwerking.  

De vorming van de nationale politie is een goede ontwikkeling. Een belangrijk aandachtspunt 

voor D66 Zuidwesthoek is dat er voldoende aandacht blijft voor lokale veiligheidsvraagstukken. 

 

Standpunten 

• Gemeentelijke BOA’s spelen een grote rol in de veiligheidsaanpak van de gemeente. De 

inzet van BOA’s is wat D66 Zuidwesthoek betreft altijd aanvullend aan die van de politie: BOA’s 

moeten zich niet ontwikkelen richting een nieuw soort gemeentepolitie. Er moet een duidelijke 

verdeling van taken zijn. D66 Zuidwesthoek wil dat de verschillende rollen en taken in een 

handhavingsarrangement worden vastgelegd. D66 Zuidwesthoek wil voorkomen dat 

burgemeesters uit capaciteitsgebrek politietaken overhevelen naar BOA’s. 
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• D66 Zuidwesthoek streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid. Dit vraagt om continue 

samenwerking binnen de veiligheidsregio. Een goede regionale samenwerking betekent dat ook 

lokaal de veiligheid beter kan worden gewaarborgd. Voor goede crisisbeheersing is deze 

samenwerking zelfs essentieel. De gemeente moet zich blijven profileren als een volwaardig 

gespreks- en onderhandelingspartner in het Antwerps haven- en bedrijvengebied, maar ook met 

de kerncentrales van Doel en van Borsele, vliegbasis Woensdrecht en het (chemisch) transport  

per spoor en over het Schelde-Rijn kanaal. 

 

Afvaldumping 

Illegale afvaldumping, in het buitengebied en langs de doorgaande wegen, is een groot 

probleem binnen onze gemeente. Deze dumpingen zijn vaak het directe gevolg van het 

plaatsvinden van illegale activiteiten in de regio of binnen onze gemeente. Daarnaast is het zo 

dat de inhoud van deze dumpingen vaak gevaarlijk is. Denk hierbij aan asbest en gevaarlijke 

chemicaliën die overblijven bij de productie van (party)drugs. Het aanpakken van deze 

afvaldumpingen is problematisch. Wetshandhavers kunnen niet overal tegelijk zijn en beperkte 

onderzoeksmiddelen maakt het lastig om achteraf schuldigen aan te wijzen. D66 Zuidwesthoek 

wil dat de gemeente in samenspraak met politie en justitie onderzoek doet naar alternatieve 

mogelijkheden om illegale dumpingen aan te pakken. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan een website 

of aan een app-groep, zodat mensen illegale dumpingen bij de gemeente kunnen melden. Er is 

nu een verbeter de buurt app. Maak het bestaan hiervan beter bekend. Onderzoek hiernaast 

bijvoorbeeld ook de juridische en praktische mogelijkheden tot het plaatsen van verplaatsbare 

cameravallen om zo overtreders op heterdaad te kunnen betrappen. Dergelijke dynamische 

oplossingen kunnen zonder veel extra mankracht resultaat opleveren.  

 

Standpunt 

 D66 Zuidwesthoek vindt dat de gemeente prioriteit moet geven aan het bestrijden van illegale 

afvaldumpingen. Wees hierin creatief en denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van 

cameravallen.  
 

Kerncentrale Doel 

D66 Zuidwesthoek is geen voorstander van kernenergie in hedendaagse, ouderwetse, 

kerncentrales. Het veilig in werking houden van deze centrales is een zeer dure en naar ons 

inziens onveilige aangelegenheid. Bovendien staat het bestaan van deze kerncentrales de 

ontwikkeling van duurzame alternatieven in de weg. Een kerncentrale is zo betrouwbaar als zij 

die daar leiding aan geven. Met betrekking tot kerncentrale Doel zijn de Belgische staat en Engie 

Electrabel (Suez) in het verleden geen transparante partijen gebleken. De belangen van de 

energieleverancier, toezichthouder en de staat zijn in België te veel vervlochten. Zij staan een 

objectieve beoordeling van de veiligheid van de kerncentrales door de toezichthouder en de 

Belgische staat in de weg. Toezicht, transparantie en veiligheid mogen nooit in het geding zijn. 
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De gemeente Woensdrecht heeft er nu voor gekozen om aan te schuiven aan de dialoogtafel 

om zo in ieder geval up-to-date te blijven over kerncentrale Doel. Wij vinden dat de kerncentrale 

zo spoedig mogelijk gesloten dient te worden en dat er zeker niet meer gesproken mag worden 

over een verlenging van de openingsstelling. Dit vinden wij overigens ook voor kerncentrale 

Borssele. D66 Zuidwesthoek voelt zich in deze gesteund door D66 staatssecretaris van 

Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven.  

 

Standpunt 

 D66 Zuidwesthoek vindt dat er geen plek meer is voor hedendaagse kerncentrales. Wij 

vinden dat kerncentrale Doel en kerncentrale Borssele zo spoedig mogelijk gesloten dienen te 

worden. 
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11. Kunst en cultuur 
Cultuur verbindt onze samenleving. 

 

Visie 

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen: niet alleen als individu, maar ook 

als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze 

hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken de 

gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of om als toerist te 

bezoeken. Evenementen en festivals, zoals het Brabantse Wal Festival, geven de sfeer in een 

gemeente weer of genieten zelfs regionale bekendheid. Muziek en andere verenigingen zorgen 

voor samenhang en kleuren activiteiten en bijzondere dagen in de gemeente.  

 

Door het cultuurbeleid gericht in te zetten, creëren gemeenten een eigen cultureel profiel. 

Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden het maatschappelijk 

debat, verenigingen brengen verschillende mensen samen. Zij maken de ontwikkeling van 

gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor (menings)verschil. Cultuur spreekt tot de 

verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. Zo komen mensen met elkaar in 

contact en voelen zij zich verbonden met hun gemeente of regio. D66 Zuidwesthoek maakt 

daarom een vuist voor een sterk cultuurbeleid. Een cultuurbeleid dat iedereen toegang geeft tot 

verschillende vormen van cultuur. Dit draagt bij aan een open samenleving met gelijke kansen. 

D66 Zuidwesthoek pleit ervoor dat gemeente gebruik maakt van haar eigen mogelijkheden, 

maar dat zij ook over de grenzen heen kijkt, naar buurgemeenten en provincie, om samen te 

werken tot een gezamenlijk cultuurbeleid. 

 

Standpunten  

• Cultureel erfgoed maakt mensen trots op hun omgeving en historie. D66 Zuidwesthoek vindt 

dat gemeente daarom zorgvuldig met de monumenten moeten omgaan. Het loont te investeren 

in bijzondere gebouwen of objecten. Dit betekent echter niet dat we een openluchtmuseum moet 

worden.  

• Ruimte voor festivals zoals het Brabantse Wal Festival. Steeds meer mensen beleven kunst 

en cultuur via festivals. Zowel jongeren als ouderen voelen zich aangesproken door de sfeer, 

het samenkomen en het aanbod van bijvoorbeeld muziek. Niet voor niets sprak de Raad voor 

cultuur over de ‘festivallisering’ van de maatschappij. D66 Zuidwesthoek vindt het daarom 

belangrijk dat festivals de ruimte krijgen. Een evenement waar zoveel mensen samenkomen, is 

goed voor een gemeente en voor de inwoners. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de gemeente 

geen voorwaarden moet stellen. Festivals leggen tenslotte ook beslag op publieke ruimten en 

brengen overlast met zich mee voor omwonenden. Maak goede afspraken hierover, benoem 

verantwoordlijkheden en zorg voor draagvlak onder omwonenden.  
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• Onze verenigingen zijn een groot goed binnen onze gemeente. Zij zijn onontbeerlijk bij het 

creëren van sociale samenhang, het ontwikkelen van gedeelde waarden en het kunnen 

uitwisselen van meningsverschillen. D66 Zuidwesthoek vindt dat eenieder de mogelijkheid moet 

hebben om zich in het Woensdrechts verenigingsleven te begeven en dat er budget moet zijn 

voor mensen die hier om financiële redenen niet toe in staat zijn. Niemand in deze gemeente 

hoort hiervan uitgesloten te zijn. 
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12. Financiën 
Eenvoudig, eerlijk, transparant en gezond. 

 

Visie 

Als sociaalliberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. 

Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt 

hebben (zelfbeschikking). Voor elke euro die de overheid uitgeeft geldt dat mensen niet zelf 

kunnen kiezen hoe ze die besteden. Om die reden vinden wij het belangrijk dat de gemeente zo 

transparant mogelijk en zo voorspelbaar mogelijk is over haar inkomsten en uitgaven en dat zij 

daar ook verantwoording over aflegt. Een goede begroting is bovendien toekomstvast. Wij willen 

geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Vanuit diezelfde waarde 

erkennen we echter ook het belang van sommige publieke investeringen, bijvoorbeeld in goed 

onderwijs en schone energie, die juist op de lange termijn profijt opleveren. Om deze redenen 

zijn lage lokale lasten voor ons belangrijk, maar niet het enige criterium bij het opstellen en 

beoordelen van een gemeentebegroting. 

 

Eenvoudig en eerlijk 

D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar 

inwoners over haar financiën. Dat begint met een heldere en toegankelijke presentatie van 

voornemens en resultaten: een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag.  

Als partij die transparantie belangrijk vindt om het bestuur controleerbaar en afreken baar te 

maken, willen wij verder gaan. Daarom doen wij voorstellen voor het verspreiden van 

‘vriendelijke’ begrotingen (zonder jargon, met overzichtelijke bedragen), een openbaar 

subsidieregister of het rapporteren over uitgaven via ‘open data’ of ‘open spending’. Deze 

moeten ook beschikbaar zijn via een website of mobiele applicatie.  

 

Bovendien wil D66 Zuidwesthoek gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten. 

Iedere inwoner en ondernemer kan zo begrijpen wat hij om welke reden aan belasting moet 

afdragen. Dat is nu vaak onduidelijk. De gemeente zal inwoners daarnaast meer moeten 

betrekken bij de vaststelling van de waarde (woz) van hun huis. Het is voor hen belangrijk als 

grondslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb). Het systeem is nu zo ingericht dat 

belastingen en premies hoofdzakelijk door het Rijk wordt geïnd en via ministeries doorgesluisd 

naar gemeenten. Gemeenten leggen vervolgens verantwoording af aan het Rijk,  en niet aan 

bewoners of ondernemers in hun gemeente, over de besteding daarvan. (Gechargeerd zou je 

kunnen zeggen: als het gaat om inkomsten, is het voor gemeenten belangrijker om goede  

relaties te onderhouden met ministeries dan met bewoners. Dat is de wereld op zijn kop.) Voor 

veel gemeentelijke heffingen (leges, belastingen of heffingen) geldt verder dat deze 

kostendekkend moeten zijn. D66 Zuidwesthoek vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken 
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welke kosten precies worden ‘toegerekend’. De hoogte van gemeentelijke leges of retributies 

zoals die voor bouwvergunningen moeten in verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte 

kosten. We moeten niet de suggestie wekken dat die diensten gratis zijn. Die kosten bieden 

bovendien een goede stimulans en helder criterium om zo efficiënt mogelijk te functioneren en 

zo de kosten voor inwoners te beperken. Dat streven hebben wij niet alleen voor zogenaamde 

‘doelheffingen’, maar ook bij de ozb die door huiseigenaren wordt betaald. Bij tekorten op de 

begroting zoeken wij dan ook in eerste instantie naar bezuinigingen of mogelijkheden taken 

efficiënter en goedkoper uit te voeren, voordat een stijging van de lasten aan de orde is.  

 

Eventuele bezuinigingen ontzien zoveel mogelijk de kerntaken van de gemeente. Waar mogelijk 

worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij (het invullen van) 

bezuinigingen betrokken.  

 

Afvalstoffen  

D66 Zuidwesthoek wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt 

daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen 

eerlijker, maar ook beter voor het milieu omdat het mensen bewust maakt van de echte kosten 

van hun gedrag. Overigens geldt, dat hoe beter afval wordt gescheiden, hoe lager de kosten 

voor verwerking zijn en dus hoe lager de afvalstoffenheffing is. 

 

Invloed voor mensen 

Mensen goed informeren over de inkomsten en uitgaven van de gemeente is slechts het begin. 

Wij willen de invloed van mensen bij de totstandkoming vergroten. Dat kan door invoering van 

een systeem van ‘participatief begroten’ of een ‘burgerbegroting’ waarbij bedrijven en bewoners 

zeggenschap/invloed krijgen aan welke prioriteiten de gemeente geld besteedt. 

 

Betere democratische controle 

De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld kan vaak beter. Dit begint 

met investeren in de kennis en kunde van raadsleden en hun ondersteuning door 

fractiemedewerkers en de griffie. Daarnaast hebben zij baat bij een actieve gemeentelijke 

rekenkamer. Met name binnen gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De verantwoording 

over zowel de besteding van geld als de hoogte en verdeling van risico’s binnen deze verbanden 

moet transparant, tijdig en volledig zijn. 
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Begroting 

Helaas hebben de vorige colleges verzuimd financieel verder te kijken dan hun ambtsperiode 

lang is. Hierdoor ligt er vanaf 2022 een uitdaging om 20 jaar lang 400000 euro te vinden om de 

afschrijving van het gemeentehuis te bekostigen. D66 Zuidwesthoek wil niet dat onze inwoners 

hier de lasten van moet dragen. D66 Zuidwesthoek wil dan ook zo snel mogelijk de 

mogelijkheden onderzoeken om dit financiële gat te dichten met als eis dat onze inwoners hier 

op geen enkele manier onder lijdt.  
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Wij zijn D66 Zuidwesthoek  
 

Onze Top 7 

1. Thierry de Heer, 2. Guy Janssen, 3. Niek van Essen, 4. Jeroen van der Ha, 5.Cheverny Bril, 

6. Milenko Rutjes, 7. Marinus Huige 

  

1. Thierry de Heer  

Als 10-jarige jongen is Thierry met basisschool De Stappen op bezoek geweest het 

gemeentehuis te Hoogerheide. De toenmalige burgemeester liet de klas een raadsvergadering 

naspelen. Vanaf dat moment wist hij dat hij later de politiek in wilde gaan. We zijn nu 17 jaar 

verder en na 7 jaar als burgerraadslid is het voor hem tijd om ‘eindelijk’ de stap te maken richting 

de gemeenteraad. Hier kan hij dan strijden voor zijn idealen voor een eerlijkere, gelijkere, 

gelijkwaardigere en duurzamere samenleving.  

Thierry is 27 jaar jong en al zijn gehele leven woonachtig in de gemeente Woensdrecht. Hij is 

vaak te vinden bij Scouting Hoogerheide, waar hij bestuurslid en teamleider bij de Scouts 

jongens is. Naast zijn studie bestuurskunde en overheidsmanagement aan Avans moet Thierry 

helaas leven met een chronische ziekte Multiple Sclerose. Dit geeft hem echter alleen maar 

meer motivatie om zijn dromen en idealen te verwezenlijken. Zoals hij zelf altijd zegt “de ziekte 

ben ik graag kwijt maar niet wat ik ervan geleerd heb en hoe het me wijzer heeft gemaakt” 
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2. Guy Janssen 

Guy is 38 jaar en sinds 2010 woont hij in de gemeente Woensdrecht. Zijn wortels liggen in 

Bergen op Zoom, maar naar omzwervingen via Utrecht en de Delft, waar hij Bouwkunde 

studeerde, heeft de liefde hem een aantal jaar geleden weer terug naar West-Brabant gebracht. 

Guy is werkzaam geweest als teamleider bij Albert Heijn Doelstraat Hoogerheide en is nu sinds 

een paar jaar werkzaam op de afdeling planning en communicatie van RSG ’t Rijks in Bergen 

op Zoom. Komende uit een politiek nest heeft de lokale politiek altijd al een grote 

aantrekkingskracht op hem gehad. Nu hij zijn plek gevonden heeft, wil hij hier dan ook graag 

zijn steentje aan bijdragen! 

Vlak voor gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is Guy lid geworden van D66 Zuidwesthoek. 

“Een open club, waar eenieder kan zeggen wat hij of zij vindt en waar naar iedereen wordt 

geluisterd.” De afgelopen vier jaar heeft hij met veel plezier bijgedragen aan de discussies 

binnen onze fractie, nu gaat hij voor een actievere rol in de politiek. Ruimtelijke ontwikkelingen 

op het gebied van wonen, werken, recreëren en met name ook natuur liggen hem na aan het 

hart. 

 

 

3. Niek van Essen 

Niek is 57 jaar en Woensdrecht heeft hem 35 jaar geleden leren kennen als vredesactivist. Als 

vrijwilliger al jaren politiek en maatschappelijk actief, momenteel werkzaam bij het West-

Brabants Archief en woonachtig in het dorp Woensdrecht aan de voet van de Brabantse Wal.  

Niek is vertrouwd met het begrip politiek in de brede zin van het woord; je bemoeien met je 

leefomgeving. Al decennia lang is hij voor bewustwording over onrecht, dichtbij en ver weg, te 

vinden in de Wereldwinkel in Bergen op Zoom. Solidariteit met de kansarmen in onze wereld is 

voor hem een belangrijke drijfveer.  

Hij heeft met een GroenLinks hart in het liberale D66 in de zuidwesthoek in 2014 een passende 

partij gevonden. Na tien jaar dorpsplatform ervaring is de veranderende rol van gemeente en de 

veranderende samenleving  reden om ook de politiek te veranderen. Geen vriendjespolitiek en 

‘algemeen’ belang maar vernieuwing met gezond verstand. Hij is pragmatisch en praat graag 

mee op zoek naar compromissen voor gewenst beleid en hij is optimistisch, omdat de jonge 

generatie die de politiek gaat veroveren, wel oog heeft voor milieu en natuur. 

 

 

4. Jeroen van der Ha 

Jeroen is 18 jaar en woont in Hoogerheide. Sinds dit jaar zit hij op RSG ‘t Rijks te Bergen op 

Zoom in havo 5, hiervoor heeft op het Gymnasium Juvenaat te Bergen op Zoom gezeten. Hij 

werkt bij Laco zwembad Hoogerheide op verschillende afdelingen en hij bezorgt Spareribs voor 

Bistro d’Ouwe Leeuw. Hiervoor heeft hij bij Jumbo Paul Lucius Hoogerheide op verschillende 

afdelingen gewerkt. Enkele hobby’s van Jeroen zijn voetballen en gitaar spelen. 
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Sinds 2010 is hij lid van de Jongerenraad in de gemeente Woensdrecht en sinds juni 2017 is hij 

hier ook de voorzitter. Vorig jaar is Jeroen lid geworden van D66 Zuidwesthoek. 

Wat Jeroen belangrijk vindt aan de komende periode is dat er verjonging in de gemeentepolitiek 

komt. Jongeren kijken met een andere blik naar de toekomst dan oudere mensen. D66 

Zuidwesthoek is een jonge partij die kan zorgen voor dit evenwicht tussen jong en oud in de 

gemeenteraad. Ervaring is belangrijk, maar vernieuwing, en de verjonging die de vernieuwing 

zal versterken, is zeker zo belangrijk. Samen werken aan een mooie toekomst voor de gemeente 

Woensdrecht met zijn inwoners is iets wat hij erg belangrijk vindt. 

 

 

5. Cheverny Bril 

Cheverny is een ambitieus persoon die weet van aanpakken en doorzetten. Met haar 

spontaniteit en creativiteit weet ze hoe ze ergens een succes van kan maken. Ze kan zichzelf 

goed inleven in anderen en kan dan ook helemaal opgaan in interessante projecten. Cheverny 

gelooft in gelijke kansen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Ze vindt het belangrijk 

dat mensen zich op alle fronten in te zetten voor de maatschappij en zo ook voor de Gemeente 

Woensdrecht.  

Ze is geboren en getogen in de Gemeente Woensdrecht. Hierdoor heeft ze zelf mogen 

ondervinden dat de Gemeente Woensdrecht niet heel veel mogelijkheden biedt voor jongeren 

om zichzelf te kunnen ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel gebied. Ze hoopt hier 

in de toekomst verandering in te kunnen brengen. Ze zal de komende jaren zichzelf met een 

hoop passie inzetten voor een onder meer een jongeren vriendelijk Woensdrecht.  

 

 

6. Milenko Rutjes 

Milenko is 19 jaar en sinds een jaar actief betrokken bij de fractie van D66. Op dit moment heeft 

hij een tussenjaar en werkt hij volop bij de Jumbo. Vanaf september start zijn nieuwe opleiding. 

In zijn vrije tijd leest hij graag veel boeken. Met literaire boeken doe je hem een groot plezier. In 

de zomer geniet hij graag van het mooie weer, aan het strand met een goed boek, of van een 

heerlijke fietstocht, dat dan eindigt op een klein en gezellig terrasje in een nostalgisch dorpje. 

Hij besteedt veel tijd aan werken en vrienden. Een goede band met vrienden is voor hem dan 

ook belangrijk. Voor D66 wil hij graag veel doen. Zo wil hij zich inzetten om onze gemeente, zo 

mooi gelegen op de Brabantse wal, zo groen mogelijk te laten. Dit vindt hij heel erg belangrijk, 

‘dit maakt onze gemeente uniek’. Daarnaast wil hij zichzelf graag inzetten om ongelijkheid en de 

verschillen in kansen van mensen terug te dringen en om ze om te zetten naar gelijke kansen 

voor iedereen. Alle inwoners van onze gemeente hebben het recht om hetzelfde behandeld te 

worden en moeten van dezelfde rechten en mogelijkheden kunnen genieten. Samen met de 

andere mensen van D66 Zuidwesthoek wil hij zich hier hard voor maken.   
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7. Marinus Huige (voorheen René Huige)  

Marinus is op 04-08-1962 geboren in Hoogerheide op de Huijbergseweg 36 als zoon van Ko en 

Cor Huige-Raas. Zij hadden, ten tijde van de geboorte van toen nog René, een groente- en 

fruitwinkel. Later is deze uitgebouwd naar de Kroon winkel, iedereen welbekend! Marinus, een 

zoon uit een gezin van vier, Kees, Wim, Peter en Renéke, is het achteropkomertje.  

Marinus Huige is een écht mensen-mens! Door zijn butler-zijn komt hij veel in openbare 

gelegenheden, waardoor veel mensen Marinus kennen. Of het nu in een restaurant, een lokaal 

caféetje, bij de bakker, een kleding- of schoenenwinkel is, de meeste mensen kennen hem wel. 

De verenigingen hebben een bijzonder plaatsje in Marinus zijn ogen. Verenigingen brengen 

mensen samen van alle rangen en standen. Of het nu sport, cultuur, kunst of kitsch is, alles is 

prima. Hij kan niet vaak genoeg gaan kijken naar een voetbalwedstrijdje van WVV, maar ook de 

andere kernen vergeet hij niet! Zo is hij, zeker aan het einde van de competitie, te vinden bij 

Meto, Grenswachters, Vivoo & Odio. Ook de muziekverengingen hebben niet te klagen over 

Marinus. Denk aan Popkoor Sugar & Spice, TDC, Foligroup, Muziekschool Jack Rombouts, De 

Scheldezonen of Aurora.  

Zijn persoonlijke campagne is begonnen voor D66Zuidwesthoek, kieslijst 5, plaats 7. Wat vindt 

u van onze gemeente? Woont u er graag? Bent u trots? Wat wilt u veranderd zien? Marinus is 

TROTS  op onze Gemeente Woensdrecht en wil graag voor u, voor jou,  een steentje bijdragen 

om het welzijn in onze gemeente nog te versterken. Daar werken we allemaal samen aan, alleen 

kun je zoiets niet. Het samenhorigheidsgevoel in onze gemeente Woensdrecht is goed, 

verenigingen, sociale controle, maar het kan beter. Het kan altijd beter. Met opbouwende kritiek 

kom je een heel eind. Met mensen babbelen, luisteren, dingen noteren en ermee naar de fractie 

gaan, aankaarten en terugkoppelen, dan ben je goed bezig. Marinus ziet zichzelf vooral als 

lijstduwer voor D66Zuidwesthoek. Hij wil graag mensen aansporen om voor ons te kiezen. 
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D66 Zuidwesthoek 
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Kieslijst D66 Zuidwesthoek 

 

1 Thierry de Heer 

2 Guy Janssen 

3 Niek van Essen 

4 Jeroen van der Ha 

5 Cheverny Bril 

6 Milenko Rutjes 

7 Marinus Huige 

8 Esther Slootweg 

9 Deny van Nijnatten 

10 Elcilia Kleinschmidt-Guy 

11 Leo den Heijer 

12 Yvonne Schyvens-Van der Burgt 

13 Bert Meijer Drees 

14 Carina de Heer-Hoeks 

15 Gerhard Horstink 

16 Gundula Hupler 

17 Dick van Dop 

18 Jopie van Dun-van der Laan 

19 Jules Schyvens 

20 Frans van Dun 

21 Floris van Loon 

22 Eddy der Weduwe 

23 Sander Bus 

24 Koen Suijkerbuijk 

25 Richard Musters 
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Nadere informatie 

Mocht u vragen hebben of mocht u ons standpunt willen weten over een onderwerp wat we niet 

hebben behandeld, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Dit kan via onze website 

D66Zuidwesthoek.nl of neem persoonlijk contact op met een van onze fractieleden. Uiteraard 

zijn wij ook te vinden op Facebook en Instagram. 

 

http://www.d66zuidwesthoek.nl/

