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De VVD Woensdrecht BBQ
zondag 10 september 2017.
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Ronald Averdieck voorzitter a.i. VVD Woensdrecht.
De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn, zo vlak voor de zomervakantie, ook bij
de VVD Woensdrecht opgestart. Dat betekent gesprekken met alle VVD kandidaten voor de
samenstelling van de voorlopige (alfabetische) groslijst.
De kandidatencommissie met Ronald Averdieck, Gerard Holdrinet en Roger Boussen is de afgelopen
weken druk bezig geweest met het voeren van deze gesprekken.
Edwin van Sprundel heeft zich ook aangemeld als kandidaat lijsttrekker en daarom is hij per
onmiddellijke ingang afgetreden als voorzitter van de afdeling Woensdrecht. Ronald Averdieck neemt
zijn functie a.i. voorlopig waar. Daarnaast is Robbert Mouwen voorbereidingen aan het treffen en
plannen aan het maken voor de verkiezingscampagne die na het zomerreces meer vorm zal gaan
krijgen. Hieronder berichten van zowel de kandidatencommissie als het bestuur over de komende
verkiezingen.

Bericht van de Kandidatencommissie: de Groslijst.
Beste leden,
De gesprekken met de beoogde kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn achter de
rug. Tot nu toe hebben we 17 mensen bereid gevonden om op de lijst te staan. Gelukkig staan er ook
jonge enthousiaste mensen op die actief willen zijn op politiek gebied binnen onze gemeente. Maar
niet alleen jonge mensen, ook anderen die hier interesse in hebben. Dat is een mooi resultaat en het
blijkt dat het huidige team zodanig elkaar motiveert dat men ermee door wil gaan en er ook meer
mensen in mee nemen. Dat is natuurlijk goed voor de continuïteit en toekomst. We denken dat we
een mooie lijst aan het bestuur hebben gepresenteerd. De keus is verder aan u.

Bericht van het bestuur: Martin, Manus of Edwin !!!
Zoals u heeft kunnen lezen is Edwin van Sprundel afgetreden als onze voorzitter. Dit moest hij doen
omdat hij zich verkiesbaar stelde als lijsttrekker. De oproep van Martin aan het bestuur en
dientengevolge aan de kandidatencommissie heeft vruchten afgeworpen. Buiten Martin en Edwin
heeft ook Manus zich aangemeld voor lijsttrekker. Martin heeft de juiste snaar geraakt bij deze twee
andere personen met zijn actie. Het wordt dus een “strijd” tussen deze drie personen, die u als lid
beslist.
Nu kunnen wij ons voorstellen dat sommigen van u de wenkbrauwen fronsen. Het heeft immers al in
de krant gestaan dat Martin de beoogd lijsttrekker was? Dat klopt, maar verder klopte er niet veel van
het krantenbericht.
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Zowel het gegeven, alsmede de ledenvergadering die niet gehouden was en de datum van de komende
vergadering, stonden niet helemaal juist vermeld. Wij zijn blij dat de pers ook onze fameuze
nieuwsbrief leest en hieruit artikelen overneemt voor de krant. Maar goed, als men dat doet, moet
men het wel goed doen. Bij deze dus aan hen de uitdaging om het nu wel goed over te nemen en bij
vragen ons even te bellen.
Hieronder vindt u de zogenaamde groslijst. Dit
is een lijst met namen, op alfabetische
volgorde, van de personen die zich bereid
hebben verklaard om op de verkiezingslijst te
komen. Het bestuur heeft het advies
overgenomen van de kandidatencommissie en
zal deze aan u voorleggen op de ALV van
woensdag 27 september. Als u akkoord gaat,
gaat de kandidatencommissie daarna het
bestuur een lijst aanbieden waarbij de
plaatsing op de lijst aan bod komt. Deze lijst
wordt in overleg met de kandidaten en
lijsttrekker samengesteld. U bepaalt dan weer
of u het hiermee eens bent op de vergadering
van 2 november.
Schrijf deze data dus in uw agenda. Dit is
temeer
belangrijk
omdat
in
deze
vergaderingen ook het verkiezingsprogramma
wordt vastgesteld. U heeft daar terdege
invloed op. Het moet een programma worden
waarbij wij als leden allen achter kunnen staan
en deze uit kunnen dragen. Help ons mee en als
u tussendoor ideeën en punten heeft die erin
moeten komen, laat het weten via het
secretariaat.
U
kunt
uiteraard
ook
amendementen indienen na de vergadering
van 27 september

De groslijst, het advies voor de lijsttrekkers en
het concept verkiezingsprogramma zult u te
zijner tijd ontvangen bij de uitnodiging van de
agenda. Verder wensen wij u een prettige
vakantie en hopen u te ontmoeten op de BBQ
op 10 september.

Groslijst kandidatenlijst
gemeenteraadsverkiezingen 2018:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Averdieck, Ronald
Bakker, Marius
Bolders, Manus
Boussen, Annelie
Boussen, Roger
Damme, Willem
Groffen, Martin
Kielman, Henk
Kuijlen, Gerda
Kuijlen, Niels
Mouwen, Robbert
Muller, Rudy
Pals, Joey
Slagboom, Teus
Speekenbrink, Ingrid
Sprundel, Edwin van
Willeboordse, Robbert-Jan

Er zijn dus nog twee VVD ledenbijeenkomsten, naast de BBQ op 10 september, ter voorbereiding
van de gemeenteraadsverkiezingen in Woensdrecht gepland voor:

1. Woensdag 27 september

Kiezen van lijsttrekker, vaststellen van
de lijstduwer, de definitieve groslijst en
het verkiezingsprogramma.

2. Donderdag 2 november

Vaststelling van de kandidatenlijst.
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VVD Verkiezingsplannen 2018
In de VVD Woensdrecht Nieuwsbrief zijn we, nu de gemeenteraadsverkiezingen de
volgende verkiezingen zullen zijn, begonnen met een serie onderwerpen die voor de
VVD fractie op de agenda zullen moeten komen vanaf heden tot 2022. Hier
benadrukken we nog even onze speerpunten die we noemen in de onderstaande
beschouwingen maar die ook in het programma voor de verkiezingen weer terug
zullen komen.

Deze speerpunten van de VVD Woensdrecht zijn:
- Onze medeburgers en communicatie
- Financiën op orde voor de komende jaren
- Veiligheid en milieu incl. duurzaamheid
Hier willen we de nieuwe omgevingswet en de implementatie daarvan aan toevoegen.

De VVD Statenfractie op bezoek in Bosschenhoofd
Donderdag 29 juni streek de Brabantse Statenfractie van de VVD neer in Bosschenhoofd. Wilma Dirken,
Alex Panhuizen en fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen waren aanwezig om met de WestBrabantse afdelingen te praten over lopende zaken en onderwerpen die in de toekomst spelen.
Secretaris Cor van Oorschot en burgerraadslid Robbert-Jan Willeboordse waren namens Woensdrecht
van de partij.
Voor Woensdrecht is er een aantal (regionale) ontwikkelingen op korte termijn van belang.
Onderwerpen die aan bod kwamen, waren de recente successen in de regio op het gebied van
economie, logistiek en werkgelegenheid; niet alleen door de komst van enkele grote logistieke centra
maar ook door de kansen die de ontwikkelingen op Aviolanda bieden. Bijzondere aandacht in dit kader
is gevraagd voor de beperkte beschikbaarheid van technisch personeel. Er zijn ook zorgen en
prangende zaken. Dan gaat het vooral over krimp in de kernen en leegstand onder middenstanders.
Vanuit de afdelingen kwam bovendien een vraag om ondersteuning bij het groeiend aantal
bijstandsgerechtigden.
Leegstand en leefbaarheid staan extra op de agenda van de Statenfractie en dat vinden wij een goede
zaak. Zij drukken ons op het hart dat de provincie niet van zin is door regelgeving leegstand in stand te
houden. Om de leefbaarheid te verbeteren in kleine kernen en daardoor krimp te remmen heeft de
provincie bovendien een aantal plannen in de koker. Dan gaat het onder meer om de bereikbaarheid
op een betaalbare wijze te verbeteren.
In de toekomst wordt er veel gedaan om de situatie op de snelweg te verbeteren. Voor Woensdrecht
is interessant dat knooppunt Zoomland wordt aangepakt. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in
fietssnelwegen.
Er was ook discussie. Over veerkrachtig bestuur bijvoorbeeld. En over de maatregelen omtrent de
versnelling transitie duurzame veehouderij, waarover uw fractievoorzitter Manus Bolders hieronder
meer schrijft in deze nieuwsbrief.
Na het formele gedeelte was er uiteraard een gezellige borrel.
Cor van Oorschot en Robbert-Jan Willeboordse, juli 2017
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VVD Woensdrecht fractie boos op VVD Statenfractie
De VVD Woensdrecht fractie is boos op de VVD Statenfractie. Het overleg op 29 juni, 4 juli en de
stemming in de PS op 7 juli hebben daar helaas niets aan veranderd. Waar gaat het over?
In 2010 zijn afspraken met de boeren en de Provincie Noord-Brabant gemaakt over de maatregelen
rond de intensieve veehouderij (het convenant stikstof). Dan gaat het over de uitstoot van stikstof en
ammoniak uit stallen en de mestproductie. De toen gestelde deadline voor het bereiken van de nieuwe
milieueisen was per 2028. Om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen zijn grote investeringen veelal
nodig en dat vergt voor de boeren tijd en geld. Tot zover was dat op zich geen probleem, maar nu was
aan de orde om deze deadline te vervroegen naar 2022. Voor een aantal boeren, vooral in OostBrabant kan dat een serieus probleem zijn, maar het speelt ook in heel Brabant. De Provinciale
Statenfractie van de VVD is voorstander van deze versnelde invoering van de afgesproken eisen, samen
met de coalitiepartners in de Provincie: D66, PvdA en de SP.

Wat zegt de Statenfractie? We zien dat de uitstoot van stikstof en ammoniak niet afneemt in de mate
die in 2010 was afgesproken. De boeren doen dat dus niet goed genoeg en er is nu actie nodig. Met
deze versnelde invoer van de strengere milieuregels blijft er nog altijd 5 jaar over om de nodige
aanpassingen en investeringen te doen en dat is redelijk en haalbaar volgens de Statenfractie van de
VVD. Innovatie loont en er komt een extra investeringsfonds beschikbaar en een pakket van
aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de agrarische sector.
Wat zeggen wij hier vanuit de Woensdrechtse VVD fractie? Het hele verhaal speelt veel meer in Oosten Zuidoost-Brabant dan hier; dus waarom geen maatregelen alleen in die gebieden waar de uitstoot
nog te hoog is? Verder hebben boeren na de afspraak in 2010 lange termijn investeringen gedaan, of
in elk geval rekening gehouden met de deadline in 2028. Dat kun je nu niet zomaar halveren zonder
de financiële gevolgen voor de boeren te negeren. Afspraak is afspraak en daarom is ons devies: blijven
bij het jaar 2028. De boeren moeten dus wel in actie komen waar dat nodig is. Dat betekent niet dat
wij in Woensdrecht nu milieuonvriendelijk bezig zijn, integendeel !!!, maar de afspraken moeten
worden nagekomen en dat geldt voor beide partijen, boeren en provincie.
Op de Provinciale Staten agenda van 7 juli 2017 stond o.a. het voornemen tot een versnelling van de
transitie in de veehouderijsector. Het betreft een aanpassing van de Verordening ruimte en de
Verordening natuurbescherming Noord-Brabant op de agenda. De voorliggende plannen zorgen voor
veel onduidelijkheid en onrust in de agrarische sector èn alle aanverwante sectoren. Op 29 juni was er
een bijeenkomst in Oudenbosch waar ook over dit onderwerp is gesproken; zie het artikel hierboven
van Cor en Robbert-Jan die daar bij aanwezig waren.
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Op 4 juli was er in Deurne nog een voorbereidende infoavond georganiseerd door de VVD-Brabant
fractie. Vanuit Woensdrecht waren daar Manus Bolders en Robbert-Jan Willeboordse bij aanwezig.
Hier werd aan geïnteresseerden, zowel VVD leden als agrariërs, het voorgenomen beleid uitgelegd
door de PS fractie van de VVD. De transitie in de veehouderij zou versneld moeten worden naar 2022
omdat anders de gemaakte afspraken in 2028 niet gehaald zouden worden.

Robbert-Jan en Manus
komen op voor de
belangen van onze boeren
in West-Brabant
op 4 juli tijdens de
VVD informatieavond.

De sector zelf is zeer teleurgesteld in de voorgestelde gang van zaken mede omdat de veehouders de
afgelopen jaren al tientallen miljoenen hebben geïnvesteerd in milieumaatregelen. Alles is gebaseerd
op berekeningen, NIET op metingen. Deze berekeningen blijken te zijn gebaseerd op onjuiste
uitgangssituaties. Verschillende onderzoeken geven echter verschillende resultaten met verschillende
conclusies. Zo blijkt bij voorbeeld dat de ammoniakconcentratie in de lucht tussen de 20 en 30% lager
is dan tot nu toe werd aangenomen, maar ook dat de rol van andere bronnen dan de landbouw veel
groter is. Het is belangrijk dat er nieuw beleid komt, dat gebaseerd is op gefundeerde metingen in
plaats van op aannames en berekeningen!
De gezamenlijke Brabantse Wal fracties (VVD Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom) hebben
bij de VVD Brabant fractie aangedrongen op een zorgvuldige besluitvorming inzake het ammoniak- en
stikstofbeleid en dus niet met de versnelling naar 2022 in te stemmen. De Brabantse VVD is voor
verantwoorde maatregelen in de intensieve veehouderij om economische ontwikkelingen in Brabant
mogelijk te maken. 2022 is noodzakelijk en volgens de Provinciale VVD fractie wél haalbaar.
Tijdens de behandeling van het voorstel in de PS opende VVD-woordvoerder Wouter Bollen zijn betoog
met “Boeren horen bij Brabant, dat was zo, dat is zo en wat de VVD betreft blijft dat ook zo”. Dat geldt
zeker ook voor de VVD fractie Woensdrecht.
Het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) gaat uit van eisen in 2020 of 2022 die door iedereen op
stalniveau gehaald moeten worden. De provinciale VVD fractie heeft nog wel een pakket aan
flankerende maatregelen ingebracht. Voor de Brabantse VVD is het sowieso klip en klaar dat er geen
ongelukken mogen gebeuren door de ingezette versnelling. Te denken valt aan steun voor jonge
ondernemers die het bedrijf net hebben overgenomen, boeren die later wilden stoppen en een
oplossing voor degenen die wegens een gebrek aan beschikbare technieken de norm niet kunnen
halen. Dat kan hier en daar dan wel weer helpen.
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Zo zijn wij vanuit de VVD Woensdrecht fractie in deze bijeenkomsten opgekomen voor onze boeren in
West-Brabant maar blijft de Provinciale versnelling van 2028 naar 2022 wel overeind.
Op 7 juli heeft de meerderheid in de Provinciale Staten deze versnelling, met instemming van de VVD
Statenfractie, toch goedgekeurd. We gaan het zien de komende jaren, maar boos zijn we wel, en de
koeien ook zo te zien.

Fotostudio Dr. H.S. Kielman© : Koeien in West-Brabant.
Meer informatie is te vinden op www.brabant.nl en https://brabant.vvd.nl
Manus Bolders, fractievoorzitter VVD Woensdrecht.
15 juli 2017

De gemeenteraad in juli 2017
Op 12 en 13 juli waren de laatste 2 gemeenteraadsvergaderingen voor het zomerreces. Op 12 juli
stonden o.a. de duurzaamheidvisie 2017-2035 en plannen ter verdere verbeteringen van de
afvalinzameling (Diftar) op de agenda. Op 13 juli ging het over financiële zaken. De jaarstukken 2016
en de vooruitzichten voor de komende jaren via de Perspectievennota 2017-2021 werden in
verschillende termijnen besproken met de mogelijkheid om veranderingen en aanvullingen aan te
geven via moties en amendementen. De beraadslagingen beginnen altijd met de Algemene
Beschouwingen van iedere politieke partij.
Hieronder eerst enkele punten uit de Raad van 12 juli, gevolgd door onze algemene beschouwingen
onder de titel ”Aan de slag voor Woensdrecht” en de amendementen en moties die een meerderheid
haalden in de vergadering van 13 juli.
Duurzaamheid
Voor de duurzaamheidsvisie 2017-2035 hebben wij aangedrongen om ook over veiligheid in relatie tot
klimaatverandering en duurzaamheid een stuk in de visie op te nemen om deze verder te versterken.
Dat gaat helaas niet gebeuren, maar de wethouder heeft wel toegezegd dat bij de thema’s die in het
stuk worden genoemd als uitvoeringsprogramma’s veiligheid in elk programma zal worden
meegenomen. Ook hebben wij aangedrongen om wel realistisch te blijven; het moet een haalbare visie
blijven en geen onmogelijke droom. Door de veranderingen kunnen droogte (brandgevaar) en extreme
regenval (wateroverlast, wadi’s, gescheiden rioolsysteem) risico’s inhouden waar we oog voor moeten
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hebben. De duurzaamheidsvisie werd vastgesteld met ook de toevoeging dat deze elke 2 jaar zal
worden aangepast aan de ontwikkelingen en dat duurzaamheid in allerlei andere projecten en
voorstellen meer aandacht, en waar wenselijk, ook budget zal krijgen.
Afvalinzameling
Over de verdere ontwikkeling van de afvalinzameling en de doorontwikkeling van Diftar hadden wij
een amendement gemaakt en ingediend om het tijdpad, de kosten en de mogelijkheden in de
toekomst verder te verbeteren. Een goede zaak volgens de VVD Woensdrecht. De containers gaan
volgend jaar ondergronds en na een jaar, in 2019, volgt een evaluatie waarna alle verdere
verbeteropties van Diftar bekeken zullen worden om afvalscheiding door onze inwoners verder te
stimuleren. ABZ, CDA, PvdA en AKT waren mede-indieners van ons amendement terwijl ook D66 vóór
stemde. Een mooie stimulans voor nog betere afvalscheiding in onze gemeente in de toekomst.
Meer aandacht voor het openbaar groen.
Op 13 juli was de laatste vergadering voor het zomerreces. Met de algemene beschouwingen van alle
partijen kwamen ook 4 amendementen en 3 moties aan de orde. Het CDA kwam met een
amendement om het kwaliteitsniveau van het openbaar groen in zowel de dorpscentra als de
woongebieden verder te verbeteren. Wij, en ook alle andere partijen, zijn van mening dat onze
openbare ruimte er netjes en verzorgd uit moet zien. Extra budget is nu ook hiervoor vrijgemaakt. Het
amendement werd door alle partijen mede ondertekend.
Op ons initiatief is een amendement ingediend om extra financiële middelen vrij te maken voor
startersleningen. Alle partijen konden zich hierin vinden zodat dit amendement unaniem werd
aangenomen. Ook een bijbehorende motie om een nieuwe evaluatie uit te voeren naar de
voorwaarden voor zo’n lening en nog eens goed naar de voorwaarden te kijken werd unaniem
aangenomen. Dank aan alle andere partijen in de gemeenteraad voor de steun. Hieronder nog eens
extra aandacht voor deze startersleningen.
Op 1 juli 2017 trad de Wet Aanpak Woonoverlast in werking. Deze wet geeft meer mogelijkheden om
woonoverlast aan te pakken en is een mooi voorbeeld voor een hele concrete oplossing van een veel
voorkomend probleem. Onze burgemeester Steven Adriaansen was hier positief over en meldde dat
er voor het eind van het jaar een aanpassing in de APV te verwachten is.
Tegen het einde van de vergadering werden de besluiten genomen om met de Jaarstukken 2016 en de
Perspectievennota 2017-2021 in te stemmen en deze aldus vast te stellen.
Henk Kielman, fractie VVD Woensdrecht

Startersleningen nieuw leven ingeblazen
De verordening Startersleningen is in december 2013 aangenomen door de Raad en nog steeds van
kracht. Hij staat ook nog steeds op de website vermeld. Voor 2014 en daarna is destijds een bedrag
van € 200.000,- beschikbaar gesteld. In 2014 betaalde het Rijk en de Provincie nog mee aan deze
verordening zodat deze pot niet zo snel leeg raakte. Dat is nu niet meer zo. Wel wordt dit potje weer
aangevuld door aflossingen van de lopende leningen. Hoe het met vraag naar leningen staat en wat
het huidige budget is, lijkt nu even onduidelijk. De verordening staat nog steeds open en jaarlijks zou
de Raad een budget moeten vaststellen. Dat laatste is na 2015 niet meer gebeurd.
Om de pot weer nieuwe leven in te blazen en de mogelijkheden tot huisvesting voor met name
jongeren in onze gemeente te bevorderen hebben wij het initiatief genomen om te bekijken hoe dat
het beste kan.
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Amendement en motie van onze VVD Woensdrecht
Via een amendement hebben wij gevraagd om extra middelen beschikbaar te stellen voor nieuwe
startersleningen. Wij vinden dat dit kan nu er een behoorlijk overschot is op de jaarrekening van 2016
van bijna 2 miljoen Euro en hebben dan ook voorgesteld om hiervan € 200.000,- te reserveren voor de
reservepot voor startersleningen. Het maximale bedrag voor een starterslening is nu € 36.500,- .
Tevens hebben wij via een motie gevraagd om de regeling voor startersleningen nog dit jaar opnieuw
te evalueren en aan te passen aan de actualiteit. Zowel ons amendement als onze motie zijn
aangenomen. Een goed voorbeeld dus dat onze VVD Woensdrecht opkomt voor de belangen van
starters op onze woningmarkt en met name ook voor onze jongeren.

Algemene beschouwingen 2017 VVD Woensdrecht
Aan de slag voor Woensdrecht
De VVD Woensdrecht is tevreden over de gang van zaken in de gemeenteraad en de samenwerking
met de andere partijen en in het bijzonder de coalitiepartijen ABZ en CDA. De afgelopen jaren is al
gebleken dat wij de wensen uit ons verkiezingsprogramma voor het overgrote deel gaan realiseren in
deze periode 2014-2018. Maar, het is nog niet af. We gaan begin volgend jaar naar de verkiezingen toe
en dus is er nog maar een half jaar om een paar puntjes op de i te zetten. Wij verwachten dan ook een
voortzetting van beleid; meer een evolutie dan een revolutie.
Nog een half jaar de schouders eronder en dus: aan de slag voor Woensdrecht. Op vele aspecten
kunnen we nog blijven verbeteren. Onze unieke mogelijkheden liggen op de Brabantse Wal.
De speerpunten van de VVD Woensdrecht blijven zoals we die ook vorig jaar al hebben uitgesproken:
- Onze medeburgers en communicatie
- Financiën op orde voor de komende jaren
- Veiligheid en milieu incl. duurzaamheid
Hier willen we de nieuwe omgevingswet en de implementatie daarvan aan toevoegen.

Huidige VVD Raadsfractie met Roger Boussen, Manus Bolders (fractievoorzitter) en Henk Kielman.
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Onze medeburgers en communicatie
Voor onze liberale volkspartij is het belangrijkste dat mensen hier veilig en plezierig kunnen wonen,
werken en recreëren. Met respect - voor elkaar en de omgeving - en met voldoende eigen vrijheid.
Woningen moeten ook in de huursector voor de lagere inkomens in onze gemeente beschikbaar zijn.
Hierbij doelen wij op huurprijzen van € 450,- á € 500,- excl. huursubsidie. De wensen van vooral de
jongeren moet we goed in acht nemen (b.v. startersleningen) zodat ze zich ook na hun studie in
Woensdrecht willen vestigen. Hoe gaat het College dat bevorderen?
De zorg is, na de transitieperiode, nu echt bij de gemeente beland. Ons Sociale Domein is op orde, de
doorontwikkeling van de BWI loopt met als insteek: niemand valt buiten de boot. De financiën die
daarbij horen zijn in voldoende mate aanwezig en dat beleid kan worden gecontinueerd. 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.
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.
Ouderenzorg en Jeugdzorg verdienen met de demografische ontwikkelingen voor de komende jaren
alle aandacht. Duidelijkheid over beleid en duidelijkheid voor de burgers, met name onze ouderen,
over de mogelijkheden voor hulp en over het loket waar ze moeten zijn voor steun en informatie
worden alleen maar belangrijker. De zorgontwikkelingen in Huijbergen zien wij, als voorbeeld, met
vertrouwen tegemoet.
Voor wat betreft de jeugdzorg dienen we wel de vinger aan de pols te houden. Het mag in onze
gemeente niet zo zijn dat kinderen “slachtoffer” worden van een bureaucratisch dwalen.
Samenwerking met de vernieuwde dorpsplatforms kan voor onze bewoners veel betekenen in hun
directe woon- en leefomgeving. Ook de dorpscoöperaties dragen wij een warm hart toe. Veel hangt af
van de vrijwilligers in onze dorpskernen; wij hebben daar groot respect voor en willen dat blijven
stimuleren.
Op 1 juli 2017 treedt de Wet Aanpak Woonoverlast in werking. Deze wet geeft meer mogelijkheden
om woonoverlast aan te pakken en is een mooi voorbeeld voor een hele concrete oplossing van een
veel voorkomend probleem. Momenteel zijn er bij de aanpak van woonoverlast slechts twee keuzes:
een waarschuwing of uit huis plaatsen. Deze wet geeft de mogelijkheid de overlastgever een specifieke
gedragsaanwijzing te geven; bijvoorbeeld een verbod om ’s nachts muziek te draaien of een gebod om
honden te muilkorven. Dit soort maatregelen, die nu nog niet mogelijk zijn, kunnen goed van pas
komen bij een effectieve aanpak van woonoverlast. De VVD Woensdrecht is er voorstander van om
een verordening aan te nemen waarin de burgemeester de bevoegdheid krijgt deze nieuwe wet te
gebruiken.
Promoten van de Brabantse Wal en grensoverschrijdende samenwerking met Putte, Stabroek en
Kalmthout is een goede zaak. Hierbij moet er gestimuleerd worden dat toeristen meer gaan besteden
en meer komen overnachten. Onze wethouder heeft hier al een mooie aanzet voor gegeven.
Suggesties van onze kant zijn gericht op een betere uitstraling van onze gemeente.
Ook sport, in team verband of individueel, is een belangrijk onderdeel van welzijn. Ongeveer 50% van
onze inwoners doet op een of andere manier aan sport. Wij moeten sportbeoefening goed faciliteren.
Met het fiets- en wielerplan en het sportplan heeft de VVD fractie in de afgelopen periode wezenlijk
bijgedragen aan het stellen van de kaders en het promoten van sport voor onze inwoners.
De aanpak van lelijke plekken, Glatt-terrein, Dubois, de Kooi, kan nog beter. Met de verbetering van
het groenonderhoud hebben we weer de goede weg ingeslagen naar verhoging van de kwaliteit van
de buitenruimte.
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Economie en werkgelegenheid en het behoud van de voorzieningen in alle kernen in de gemeente is
meer dan belangrijk, ook voor de VVD. De bedrijventerreinen goed toegankelijk houden is een
noodzaak. De GVVP (Vervoer) en de Woonvisie zijn de pijlers voor de toekomstige ruimtelijke indeling.
Op het gebied van verkeer in onze gemeente is het niet wenselijk nog meer hindernissen op te richten.
Ook van de weggebruikers wordt discipline gevraagd. Snelheidsbeperkingen moeten duidelijk en
logisch zijn met onderscheid tussen waar in kernen 30 km/uur echt nodig is (bv. bij de school en
winkels) en waar niet. Dat maakt het volgens de VVD veiliger. Bij wegversmallingen is het aangeven
van de voorrang een veiligheid verhogende maatregel.

Financiën op orde voor de komende jaren
Een correct financieel beleid voeren we met onze wethouder al enige jaren en de huidige financiële
situatie van Woensdrecht is ronduit, met een behoorlijk overschot, gezond te noemen.
De VVD is verheugd dat de lasten voor de burgers (behalve door inflatie) niet omhoog gaan. Wij voeren
dat beleid al de nodige jaren met succes en dat willen we vasthouden.
De financiële positie van de gemeente ziet er ook voor de komende jaren in de perspectievennota
2017-2021 goed uit. Complimenten daarvoor.
De jaarstukken en de perspectievennota, waaraan wij samen met de ambtenaren en onze wethouder
Martin Groffen hebben bijgedragen, hebben geleid tot het meer inzichtelijk maken van de
gemeentelijke financiën. We hebben nu de jaarstukken van het afgelopen jaar (2016) en de
perspectievennota 2017-2021 voor het huidige en de komende jaren behandeld. Beide documenten
sluiten goed op elkaar aan en geven de overzichten en ambities in de 5 programma’s net als de vorige
jaren. Wel zijn wij van mening dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo hebben we al voorgesteld,
o.a. ingegeven door de nieuwe veel omvattende Omgevingswet die er aan gaat komen en ook ter
vereenvoudiging, om de programma’s 2 -Economie- en 3 -Ruimte, Wonen en Leven- samen te voegen
tot één nieuw programma Ruimte, Wonen en Economie. Hoe gaat het college de raad betrekken bij
de implementatie van de nieuwe omgevingswet?
De 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. In de Raad zijn
over de hondenbelasting al afspraken gemaakt.

Veiligheid en milieu incl. duurzaamheid
Milieu, duurzaamheid, afval scheiden, beheer van water, lucht en de natuur moeten zorgen voor een
aantrekkelijke groene gemeente op de Brabantse Wal. 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. Met 3 tikken voor de
milieustraat zijn we op de goede weg waarbij we open staan voor nog meer gratis tikken in de
toekomst. Ook dat draagt bij aan een schone omgeving.
Op de Brabantse Wal wordt dit jaar en ook de komende jaren hard gewerkt aan een verbeterde
infrastructuur. Zo zijn er woningbouwprojecten in Ossendrecht, Huijbergen en Putte. 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. De plek voor de Brandweerkazerne is gunstig
voor een nog betere service wanneer dat nodig is. Ook in de andere kernen worden straten en pleinen
opgeknapt.
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Veiligheid is van belang voor iedereen maar zeker ook voor de jeugd waardoor deze veilig naar en van
school kan fietsen. Verlichting op alle utilitaire fietspaden gaat er nu echt van komen mede dankzij de
VVD Woensdrecht. Laten we daar nu snel mee beginnen zodat we de komende winter al resultaten
kunnen zien.
Ook bescherming en handhaving zijn noodzakelijk om de kwaliteit van onze omgeving te behouden en
de criminaliteit tegen te gaan. Daar mag volgens de VVD best wat meer aandacht aan gegeven worden
(b.v. geen quads in de natuur, geen afvaldumpingen). Hier denken wij aan het behoud van de
verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte bij de gemeente.
Duurzaamheid zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Duurzaamheid heeft vele facetten
en voorbeelden zijn: wind- en zonne-energie stimuleren, het faciliteren van oplaadpunten voor
elektrische fietsen en -auto’s voor zowel bedrijven als particulieren, duurzame aanpak van
nieuwbouwprojecten op alle belangrijke aspecten, fietsen stimuleren en afvalverwerking en
afvalscheiding optimaliseren. Vooral bewustwording bij alle bewoners en samenwerking om een
steentje bij te dragen aan de duurzaamheid van het energieverbruik zullen moeten worden
gestimuleerd via goede communicatie.
Voor afvalverwerking en -scheiding zijn er inmiddels plannen om Diftar nog verder te verbeteren. De
service voor de burgers moet volgens de VVD niet achteruitgaan, waarbij ook het aspect van hygiëne
in beschouwing moet worden genomen. Het verbeteren van de afvalscheiding kan ook via de tarieven.
Het vaste bedrag omlaag en de grijze bak duurder is volgens ons een serieuze optie. Omgekeerd
inzamelen (restafval wordt niet meer opgehaald maar moet zelf worden weggebracht) zien wij
vooralsnog niet zitten.
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 met zijn verschillende chemische fabrieken en de kerncentrale in Doel en er lopen
diverse pijpleidingen door onze gemeente. Daar moeten we goed over blijven communiceren.
Daarnaast hebben we de natuur te beschermen en te onderhouden. In West-Brabant kan dat allemaal
prima samengaan met het promoten van het toerisme op de Brabantse Wal en de fiets- en
wielergemeente Woensdrecht.

Slot
De coalitie werkt constructief samen en in overleg met het College is veel van de plannen bereikt de
afgelopen periode. Voor de komende periode 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 houding in de
gemeenteraad. Wanneer we dat goed doen kunnen we op de ingeslagen weg voortgaan en met de
nodige samenwerkingsverbanden en verbonden partijen met vertrouwen een zelfstandige gemeente
blijven de komende jaren.
Met dank aan het College en vooral ook aan onze Woensdrechtse ambtelijke medewerkers voor al hun
bijdragen.
De VVD Woensdrecht zal de schouders eronder blijven zetten om het wonen, werken en recreëren op
de Brabantse Wal en in Woensdrecht voor al onze inwoners aangenaam en veilig te houden en naar
verdere verbeteringen te blijven zoeken. Aan de slag voor Woensdrecht.
13 juli 2017, Fractie VVD Woensdrecht
Henk Kielman, Manus Bolders en Roger Boussen.
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AGENDA 2017
Ma 4 september 19:30 uur
Zondag 10 september
Di/wo/do 12/13/14 september
Ma 25 september 19:30 uur
Wo 27 september
Do 28 september 19:30 uur

VVD Fractieoverleg
VVD Woensdrecht BBQ
Opinieraadsvergaderingen Ruimte, Samenleving, Bestuur
VVD fractieoverleg

Di 10 oktober
Ma 16 oktober 19:30 uur
Di/wo/do 24/25/26 oktober

Themaraad over duurzaamheid
VVD Fractieoverleg
Opinieraadsvergaderingen Ruimte, Samenleving, Bestuur

Donderdag 2 november

ALV-3 VVD Woensdrecht

Ma 6 november 19:30 uur
Wo/do 8/9 november

VVD fractieoverleg
Vergaderingen Gemeenteraad

Ma 20 november 19:30 uur
Di/wo/do 28/29/30 november
Ma 11 december 19:30 uur
Do 14 december 19:30 uur

VVD Fractieoverleg
Opinieraadsvergaderingen Ruimte, Samenleving, Bestuur
VVD fractieoverleg
Vergadering Gemeenteraad

5 februari 2018
Woensdag 21 maart 2018

Dag van de Kandidaatstelling
Verkiezingen Gemeenteraad

ALV-2A en ALV-2B VVD Woensdrecht
Vergadering Gemeenteraad

“Samen voor Woensdrecht”
WAL
DE GROENE VVD GEMEENTE OP DE

Fijne zomervakantie !
Kom gezond weer terug; er is nog genoeg te doen.
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