VVD in WOENSDRECHT
NIEUWSBRIEF 2016
9e JAARGANG NR. 7
www.vvd-woensdrecht.nl
Huijbergen, 15 juli 2016
In deze nieuwsbrief o.a.:
- Uitnodiging VVD Woensdrecht leden BBQ.
- De gemeenteraad van 14 juli 2016.
- De agenda 2016.
Op zondag 11 september 2016 is er weer de traditionele zomer BBQ van de VVD Woensdrecht voor
alle Woensdrechtse leden en de partners en ook enkele speciaal door het bestuur en fractie
uitgenodigde gasten. Vanaf 15:00 uur is de tuin van onze voorzitter Edwin van Sprundel, Calfven 117,
weer geopend voor dit evenement.

UITNODIGING

Zondagmiddag 11 september vanaf 15:00 uur

VVD Woensdrecht Leden Zomer BBQ
Aanmelden is nodig in verband met de inkoop en
voorbereiding. Dat kan tot 2 september 2016 bij één
van de bestuursleden via sprundel1@home.nl of
penningmeester@vvd-woensdrecht.nl of
secretaris@vvd-woensdrecht.nl .
De eigen bijdrage van € 17,50 p.p. graag van te voren storten op
de rekening van de VVD Woensdrecht NL71RABO0154371270
of het bedrag gepast contant meenemen op 11 september a.s.
In deze nieuwsbrief, naast de bovenstaande uitnodiging voor de BBQ, de hoofdpunten van de
gemeenteraadsbijeenkomst van 14 juli 2016. We zijn al weer over de helft van deze raadsperiode en
daarom is het goed om vooruit te kijken wat we als VVD fractie de komende twee jaar nog willen
bereiken. Met op de agenda o.a. het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) 2016-2020, de
jaarstukken van 2015 en de Perspectievennota 2016-2020 lijkt dit het juiste moment. De beloftes en
doelstellingen vanuit het VVD verkiezingsprogramma 2014-2018 en het Coalitie akkoord 2014-2018
zijn daarbij natuurlijk de uitgangspunten. Tot slot zijn in de raadsvergadering dan nog enkele moties
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ingediend waarna stemming hierover heeft plaatsgevonden. Hieronder een overzicht van de
standpunten van de VVD fractie op deze zaken in de vorm van
1. Commentaar en acties betreffende het GVVP
2. De algemene beschouwingen van de VVD Woensdrecht (1ste termijn)
3. De reactie van onze VVD fractie op de andere beschouwingen (2de termijn)
4. Een overzicht van enkele moties die zijn aangenomen en een conclusie.

Het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) 2016-2020
In het voorwoord van het GVVP wordt de nadruk gelegd “Op welke manier kunnen we de
verkeersdeelnemers verleiden om zich aan de verkeersregels te houden” en daarnaast om dit adagium
ook “samen” aan te pakken.
Met de 3 uitgangspunten: fietsverkeer, openbaar vervoer en veiligheid, lijkt dat de VVD een goed plan
en in grote lijnen kunnen we ons daar in vinden.
Onderzoeken.
Onderzoeken kosten geld. De VVD vindt dat we alleen onderzoeken moet doen wanneer we met de
resultaten ook echt iets kunnen doen en het past in de visie van het GVVP. In dit kader vinden wij: geen
onderzoek naar sluipverkeer doen, wel naar verlichting fietspaden, wel naar veilig autoverkeer, ook
binnen de bebouwde kom. En dan nu de 3 uitgangspunten nog even.
Fietsverkeer
Goed dat we onderscheid maken tussen utilitaire en toeristische fietspaden; wij zijn het eens met het
“te doen” lijstje in het GVVP met voorrang voor verlichting van de schoolroutes. Maar ook toeristisch
gezien moeten de fietspaden er netjes en vooral veilig bij liggen. Wat ons betreft is verlichting op vooral
de utilitaire fietspaden prioriteit.
Openbaar vervoer
Wij stemmen in met de acties ten aanzien van het openbaar vervoer zoals beschreven in het GVVP.
Zeker, ook op langere termijn, wil de VVD behouden wat we nu hebben.
Veiligheid
Hoe bereiken we meer veiligheid EN tegelijkertijd “het zich houden aan de verkeersregels”?
Om in dit kader eens te onderzoeken of de aanduiding van de snelheid binnen de bebouwde kommen
niet beter kan, spreekt de VVD (al jaren overigens) zeer aan: ”50 km/u waar het kan en 30 km/u waar
het moet”. En zogezegd : 30 km/u moet in het centrum, maar niet in een heel dorp. Dat laatste laat de
verkeersdeelnemer juist niet zien waar echt 30 km/u gereden moet worden. In de woonbuurten –
erftoegangswegen - is 30 km/u prima en bij het begin van de bebouwde kom waar dat kan - op de
gebiedsontsluitingswegen - 50 km/u. Dat laatste kan, lijkt ons, wanneer de weg er nu al op is ingericht
met b.v. vrij liggende fietspaden erlangs. Duidelijkheid over de echte noodzaak verhoogt juist volgens
de VVD de veiligheid. Wij zijn tevreden dat er volgens het GVVP een onderzoek komt om deze zaken
met een frisse blik serieus te gaan bekijken.
Ook veiligheid rond de scholen blijft een punt van aandacht. Hier spelen ook het gedrag en de
voorbeeldfunctie van de ouders een belangrijke rol. Communicatie met de scholen kan hier zeker
helpen.
Parkeren moet in onze gemeente gratis blijven. Indien er parkeerproblemen zijn kan dat beter van
geval tot geval bekeken worden dan aan de hand van algemene landelijke richtlijnen en regels.
Tot slot
Wij kunnen ons vinden in het GVVP (zie voor het volledige document de website van de gemeente)
met het vertrouwen dat er aandacht zal zijn voor de opmerkingen die we hier hebben gemaakt.
De VVD fractie in Woensdrecht, 14 juli 2016
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De algemene beschouwingen 2016 van de VVD
Woensdrecht bij de Raadsvergadering van 14 juli.
Zowel de 1ste als de 2de termijn v.d. beraadslagingen.

Blijven verbeteren op de Brabantse Wal
De VVD Woensdrecht is tevreden over de gang van zaken in de gemeenteraad en de samenwerking
met de coalitiepartijen ABZ en CDA. Er zijn natuurlijk altijd verschillen maar in grote lijnen kunnen we
ons verkiezingsprogramma toch realiseren. We zijn inmiddels al over de helft en daarom ook bezig om
onze plannen voor de komende twee jaar te evalueren.
De vernieuwde opzet van rapporteren, waaraan we ook ons steentje hebben bijgedragen, in
samenwerking met de ambtenaren en onze wethouder Martin Groffen heeft bijgedragen aan het meer
inzichtelijk maken van de gemeentelijke financiën. We hebben nu de jaarstukken van het afgelopen
jaar (2015 dus) en de perspectievennota 2016-2020 voor het huidige en de komende jaren. Beide
documenten sluiten goed op elkaar aan en geven de overzichten en ambities in de 5 programma’s net
als de vorige jaren. Vernieuwing met behoud van het goede. Alle betrokkenen dank daarvoor. Er
kunnen nog wel verdere slagen gemaakt worden om de financiële rapportage nog inzichtelijker te
maken.
De titel geeft in essentie de hoofdlijn van ons beleid en onze wensen voor de komende 2 jaar; in elk
geval tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Op vele aspecten moet we niet achterover
leunen en blijven verbeteren. Onze unieke mogelijkheden liggen op de Brabantse Wal.

Blijven verbeteren – veiligheid en milieu
Veilige schone en verlichte straten en paden en respect voor de natuur betekent een beter milieu. Ook
willen wij een goede afvalscheiding en de milieustraat midden in de gemeente behouden met de
nodige mogelijkheden. De VVD wenst voor de bewoners 3 tikken gratis in de milieustraat naast alle
voordelen die er nu al zijn. Ook dat draagt bij aan een schone omgeving.
Samenwerking met de vernieuwde dorpsplatforms kan voor onze bewoners veel betekenen in hun
directe woon- en leefomgeving. Wij stimuleren dat.
Op de Brabantse Wal wordt gewerkt aan een verbeterde infrastructuur waar dit jaar en ook de
komende jaren hard aan wordt gewerkt. Het nieuwe Tervoplein en de nieuwe randweg in Putte voor
speciaal het vrachtverkeer, de Scheldeweg en het komende masterplan voor parkeerterrein,
supermarkten van AH en Aldi en de plek voor de Brandweerkazerne in Hoogerheide spelen een
hoofdrol. Ook in de andere kernen worden straten en pleinen opgeknapt. De plek voor de
Brandweerkazerne is gunstig voor een nog beter service wanneer dat nodig is.
Veiligheid is van belang voor iedereen maar zeker ook voor de jeugd en voor de jeugd op de fiets naar
school. Verlichting op alle utilitaire fietspaden is voor de VVD Woensdrecht prioriteit.
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Economie en werkgelegenheid en behoud van de voorzieningen in alle kernen in
de gemeente is belangrijk, ook voor de VVD. De bedrijventerreinen goed toegankelijk
houden is een noodzaak. De GVVP en de Woonvisie zijn de pijlers zijn voor de
toekomstige ruimtelijke indeling.
Milieu, duurzaamheid, afval scheiden, beheer van water, lucht en de natuur moeten zorgen voor een
aantrekkelijke groene gemeente op de Brabantse Wal. Ook bescherming en handhaving zijn
noodzakelijk om de kwaliteit van onze omgeving te behouden. Daar mag van de VVD best wat meer
aandacht aan gegeven worden (b.v. geen quads in de natuur). Hier denken wij aan het behoud van de
verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte bij de gemeente.
Communicatie tussen de gemeente en de burgers is, ook op het gebied van veiligheid, essentieel. Dat
moet de komende jaren zo optimaal en effectief mogelijk blijven/worden. We wonen naast de
Antwerpse haven, de centrale in Doel en er lopen pijpleidingen door onze gemeente. Daar moeten we
goed over blijven communiceren.
Daarnaast hebben we de natuur te beschermen en te onderhouden. Op de Brabantse Wal kan dat
allemaal prima samengaan met toerisme: fietspad tussen Huijbergen en Putte niet langer uitstellen.

Blijven verbeteren – onze medeburgers
De zorg is, na de transitieperiode, nu echt bij de gemeente beland. Afgezien van een klein rimpeltje
hier of daar is alles goed op orde met een compliment aan het College voor de inzet en financiën over
deze zaken.
Ons Sociale Domein is op orde, de doorontwikkeling van de BWI komt er aan met als insteek: niemand
buiten de boot; iedereen krijgt wat hij of zij nodig heeft. De financiën die daar bij horen zijn in
voldoende mate aanwezig (met zelfs nog de nodige reserves). Dat moeten we zo houden.
Het armoedebeleid hoort daar ook bij. Er is volgens de VVD voldoende aandacht voor, niet alleen in de
gemeente zelf maar ook in de regio door samenwerking met onze buurgemeenten. Statushouders
krijgen gastvrij onderdak op allerlei plekken in onze gemeente, zodat ook zij in vrede kunnen gaan
inburgeren. De VVD is tevreden dat de focus in onze gemeente op statushouders ligt en er geen groot
AZC komt.
Passend onderwijs hoort ook in de gemeente thuis en wij zijn blij met de ontwikkelingen en de plannen
voor de scholen in onze gemeente. Wel moeten we hier de vinger aan de pols houden en de
ontwikkelingen blijven volgen.
Een correct financieel beleid voeren we met onze wethouder al enige jaren en de huidige financiële
toestand van Woensdrecht is ronduit gezond te noemen. Lasten voor de burgers behoeven volgens
de VVD niet omhoog. De financiële positie van de gemeente ziet er ook voor de komende jaren in de
perspectievennota 2016-2020 goed uit. Complimenten daarvoor.
Economisch zijn de uitbreidingen van het terrein in de Kooi van belang, terwijl de vliegbasis en
Aviolanda een mooie toekomst met veel werkgelegenheid tegemoet lijken te gaan.
De “middeleeuwse” hondenbelasting wil de VVD Woensdrecht afbouwen tot het niveau waarmee de
kosten kunnen worden betaald. Geen overlast - dat is waar het om draait. Honden aan de lijn en
gebruik maken van de speciale voorzieningen zodat het plezierig is voor iedereen en er geen overlast
is. Met de hondenbelasting kunnen we die voorzieningen nu ruimschoots betalen. Wel kan er beter
op overlast gehandhaafd worden. Ook dat is nodig. Met meer handhaving kan toch de belasting
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omlaag. Wij stellen dan ook voor om de tarieven voor het komend jaar met 10% te verlagen. Ook
dat is VVD; vrijheid maar met respect voor de medemens.
Voor goede bestuurlijke, sociale, culturele en economische kracht vinden we versterkende regionale
samenwerking belangrijk. Ook grensoverschrijdend.

Blijven verbeteren - De Brabantse Wal
De Brabantse Wal is een mooi groen natuurgebied. Het zit echter in onze gemeente wel klem tussen
de Antwerpse haven en de bebouwing van Bergen op Zoom en Roosendaal. Mede juist daarom is het
van belang onze gemeente aantrekkelijk te houden; voor onszelf, maar ook voor het toerisme en de
recreatie. Vrij fietsen en wandelen op de wegen en paden in onze natuur moet en kan een genoegen
blijven. Geen afsluitingen dus van openbare wegen – wel beter beheer en natuurbescherming.
Lelijke plekken moeten we samen met de betrokkenen aanpakken en zorgen dat ze verdwijnen. Dat
zal overleg vragen maar zal met succes een fraaiere toeristische gemeente tot resultaat hebben.
Voorbeelden: Glatt terrein, Dubois, de Kooi en leegstand op een aantal plaatsen.
Promoten van de Brabantse Wal en grensoverschrijdende samenwerking met Putte, Stabroek en
Kalmthout moeten we blijven stimuleren. Hierbij moet er gestimuleerd worden dat toeristen meer
gaan besteden en meer komen overnachten. Onze wethouder heeft hier al een mooie aanzet voor
gegeven.

Blijven verbeteren - tot slot
De coalitie werkt constructief samen en in overleg met het College is het nodige bereikt de afgelopen
periode. Voor de komende jaren staan er grote projecten op de agenda en wij hopen als VVD
Woensdrecht daar onze bijdrage aan te kunnen blijven leveren. De VVD bedankt onze partners voor
de samenwerking en heeft vertrouwen in de continuering van de constructieve samenwerking.
Met dank ook aan de ambtenaren voor al hun bijdragen. We moeten blijven streven naar
voortdurende verbeteringen om het wonen, leven en werken op de Brabantse Wal en in Woensdrecht
fijn en veilig te houden.
4 juli 2016, Fractie VVD

2de termijn: Blijven verbeteren op de Brabantse Wal
De VVD Woensdrecht is tevreden over de gang van zaken in de gemeenteraad en de samenwerking
met de coalitiepartijen ABZ en CDA. Er zijn natuurlijk altijd verschillen maar in grote lijnen kunnen we
ons verkiezingsprogramma toch realiseren. We zijn inmiddels al over de helft en daarom ook bezig om
onze plannen voor de komende twee jaar te evalueren.
Wij zijn blij met:
- Verlichte utilitaire fietspaden
- Het verbeteren van de kwaliteit van de buitenruimte
- Nog betere afvalverwerking – 3 tikken milieustraat (motie) toelichting
- Minder hondenbelasting EN minder overlast (motie) toelichting
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Aanpak lelijke plekken waar mogelijk (motie)
Verhoging kwaliteitsniveau onkruidbestrijding op verhardingen (motie)
Lasten voor de burgers niet omhoog
Een gezond financieel perspectief
Een goedkeurende accountantsverklaring/controleverklaring; dit kan niet elke gemeente
in Nederland zeggen.

Met het CDA hebben we veel overeenkomsten.
Dat betreft vooral de onkruidbestrijding en onderhoud, het fietspadenbeleid en de handhaving op de
overlast van honden. Over het sluipverkeer denken we net even anders.
Ook met ABZ zitten we met veel punten op één lijn.
Voorbeelden zijn de zorg voor ouderen, veiligheid fietsen en de acties tegen de lelijke plekken.
Financiële overschotten mogen in de algemene reserve. Het verder verbeteren van Diftar kan op
verschillende manieren; dat is nog te evalueren.
Wij waarderen de positief kritische houding van D66 zuidwesthoek.
Met name de opmerkingen over de verwezenlijking van het coalitieprogramma, de gezonde financiën
en het onderhoud van de buitenruimte die ook leiden tot de conclusie “het gaat goed” stemmen ons
positief. De stortingen van gelden in de algemene reserve (of niet) zien wij anders/liberaler terwijl ook
voor ons geldt “niemand valt buiten de boot”. Ook het omgekeerd inzamelen zien we voorlopig nog
anders, maar Diftar zal zeker verder evalueren.
De PvdA heeft vooral veel vragen gesteld.
Er zijn geen complimenten maar de beschouwingen zijn ook zeker niet negatief over het coalitiebeleid.
Hier en daar zelfs positieve opmerkingen. Bij de woning-paragraaf gaan wij liever niet op gevoel af
maar op feiten. Er wordt overal gebouwd en niet alleen in Hoogerheide zoals wordt gemeld.
Wat de VVD betreft mag de eigen bijdrage op het huidige niveau blijven bij de WMO hulp en
voorzieningen. Dit is al inkomensafhankelijk. De VVD wilt het incidentele overschot niet nu al opmaken
maar ervoor zorgen dat de zorg in de toekomst voldoende ingevuld kan worden zonder
belastingverhogingen.
AKT is kritisch en dat mag.
We zijn blij dat ook AKT de kwaliteit van de buitenruimte beter wil. Wij willen dat ook. In tegenstelling
tot AKT hebben wij wel vertrouwen in de wethouder financiën en de communicatie over deze zaken.
Wat er in de algemene reserve gaat kan er ook weer uit wanneer dat nodig is en daarom kan, wat ons
betreft, een positief saldo wel in de algemene reserve.
Voor het overige komt er bij AKT niets nieuws aan de orde.
Wij constateren veel overeenstemming met onze coalitiepartijen met hier of daar wel een nuanceverschil. De oppositiepartijen zijn kritisch maar ook zeker niet negatief. Wij kunnen dat waarderen.
Wij vertrouwen er op ook de komende twee jaar constructief met alle partijen te kunnen
samenwerken, zoals de naam van onze partij het al zegt: voor het Woensdrechtse Volk in Vrijheid en
Democratie.
Tot slot en woord van dank aan het College en vooral ook de ambtelijke medewerkers.
VVD fractie
14 juli 2016
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Moties
Aan het eind van de vergadering is nog een aantal moties aangenomen.
1. In 2017 komen er voor onze inwoners 3 gratis tikken op de Milieustraat. Een stimulans voor
nog betere afvalscheiding.
2. De hondenbelasting gaat in 2017 met 10% omlaag en tegelijkertijd gaat er meer controle
komen om de overlast te bestrijden. Dit is een eerste stap in de richting van het op termijn in
balans brengen van de kosten en de baten van deze belasting.
3. Het kwaliteitsniveau van het onderhoud van de openbare ruimte wordt verhoogd door meer
onkruidbestrijding op verhardingen. Ofwel, onze gemeente moet er netter en aantrekkelijker
uit gaan zien.
4. Er zal meer aandacht komen voor het in kaart brengen en aanpakken van de “lelijke en
verwaarloosde plekken” in onze gemeente. Ook dat zal helpen om onze gemeente netter en
aantrekkelijker te maken.
Moties waar we ook mee hebben ingestemd waren:
a. Er komt een onderzoek naar de eigen bijdrage WMO voorzieningen en
b. Het hertenkamp in Putte blijft.
De VVD fractie is tevreden over deze moties die vrijwel unaniem door de Raad zijn aangenomen. Met
name de eerste 4 moties zijn ook inhoudelijk moties die volkomen overeenstemmen met ons
verkiezingsprogramma 2014-2018.
Samen met de gezonde financiële situatie van de gemeente en het feit dat de lasten voor onze burgers
niet omhoog gaan, kunnen we met een goed gevoel bezien hetgeen tot nu toe en in deze
raadsvergadering is bereikt. Dat betekent niet dat we er helemaal zijn; er is nog genoeg te doen en er
staan nog grote projecten gepland voor de komende jaren. Ook de zorg, het samenwerken in de
dorpen, de natuur en de duurzaamheid zullen alle aandacht blijven vragen.

Wij, VVD Woensdrecht, houden koers en blijven verbeteren op de Brabantse Wal.
De fractie van de VVD Woensdrecht - Manus Bolders, Roger Boussen en Henk Kielman
15 juli 2016

Ook op de Highland Games
op de nieuwe locatie in
Ossendrecht (georganiseerd
door onze voorzitter
Edwin van Sprundel)
was de VVD natuurlijk
aanwezig op 3 juli 2016.
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AGENDA 2016
Zondagmiddag 11 september
Ma 12 september 19:30 uur
Di/Wo/Do 20/21/22 sept 19:30 uur
Ma 3 oktober 19:30 uur
Do 6 oktober 19:30 uur
Vrijdag 7 oktober
Ma 17 oktober 19:30 uur
Di/Wo/Do 25/26/27 okt 19:30 uur
Ma 7 november 19:30 uur
Ma 7 november
Wo 9 en Do 10 november 19:30 uur
Ma 21 november 19:30 uur
Di/Wo/Do 29/30 nov - 1 dec 19:30 uur
Ma 12 december 19:30 uur
15 december 19:30 uur

VVD Woensdrecht Zomer BBQ
Fractieoverleg
Opinieraadsvergaderingen
Fractieoverleg
Raadsvergadering
Liberaal defensienetwerk Den Helder (voorlopig)
Fractieoverleg
Opinieraadsvergaderingen
Fractieoverleg
VVD Woensdrecht – Dames in de politiek
Raadsvergaderingen
Fractieoverleg
Opinieraadsvergaderingen
Fractieoverleg
Raadsvergadering – afsluiting 2016

“Samen voor Woensdrecht”

DE GROENE VVD GEMEENTE OP DE BRABANTSE WAL
Heeft u een mening over politieke zaken in onze gemeente, laat het ons vooral weten.
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen naar onderstaand e-mail adres worden
gestuurd. Hiervoor bedankt!

Fijne zomervakantie gewenst.
VVD Woensdrecht Nieuwsbrief
Henk Kielman,
Vrouwenhof 3, 4635 AD Huijbergen.
Tel.: 0164 – 643469 / 06 4231 6345
e-mail : henk@kielman.com
website: www.vvd-woensdrecht.nl
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