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Inleiding
Het verkiezingsprogramma van de VVD Woensdrecht heeft als doelstelling ervoor te zorgen
dat de leefbaarheid in alle kernen van de gemeente Woensdrecht verbetert of in ieder geval
stabiel blijft. Belangrijk is dat de gemeente in dienst staat van zijn inwoners en een zo goed
mogelijke service levert om het leefgenot van de inwoners, toeristen en werknemers te
verbeteren. Daarnaast staat de gemeente in dienst van ondernemers om de ontwikkeling van
werkgelegenheid te bevorderen.
Het verkiezingsprogramma is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:
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Woensdrecht moet als een zelfstandige gemeente blijven bestaan.
VVD Woensdrecht is van mening dat Woensdrecht zijn zelfstandigheid kan veilig stellen met
goed en krachtig bestuur, goede dienstverlening aan burgers en bedrijven, lage lasten en een
goede financiële positie. De VVD Woensdrecht zal zich maximaal inspannen voor de
realisatie van deze randvoorwaarden.
VVD Woensdrecht zal zich tevens, wanneer dit aan de orde komt, tegen een mogelijke
herindeling verzetten en via de politieke achterban in de Provincie en Tweede Kamer dit
standpunt verdedigen.
De gemeenten hebben van de overheid meer verantwoordelijkheden gekregen. De VVD ziet dit
niet als een bedreiging maar juist als een kans. Het raakt immers de grondbeginselen van de
VVD. Echter, we moeten er voor waken dat er goed, verstandig en vooral professioneel met
deze verantwoordelijkheid wordt omgesprongen. Tevens benadrukt dit de belangrijkheid van
gemeenteraadsverkiezingen, de burger heeft nu op meerdere gebieden direct invloed op de
manier hoe deze verantwoordelijkheden worden uitgevoerd.
Onze speerpunten zijn:

 Veiligheid
 Zorg en welzijn
 Geen lastenverhoging
 Burgerparticipatie en dienstverlening
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1 Veiligheid
Algemeen
Het is voor de VVD Woensdrecht van belang dat binnen de gemeente ieder persoon zich veilig
en vrij kan bewegen en wonen naar zijn eigen maatstaven, met respect voor anderen.
Handhaving van de geldende regels is belangrijk voor de VVD en wij willen hier ook actief in
investeren.
Gemeentelijke en persoonlijke eigendommen
Vernielingen van gemeentelijke of persoonlijke eigendommen en vandalisme worden niet
getolereerd. Op het moment dat een dader in beeld is, moet deze gestraft worden door zowel
het betalen van de schade als een passende straf. De VVD wil zich inzetten voor het vergroten
van de pakkans. Wij zijn voorstander om op plaatsen waar geregeld problemen zijn handhavend
op te treden en cameratoezicht in te stellen.
Veilig gevoel
Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de dorpskernen en in het buitengebied.
Belangrijk daarbij is goede verlichting op de schoolroutes voor onze jeugd en in de avond
richting (sport)accommodaties. De inwoners moeten zich vrij en veilig kunnen bewegen over
goed verlichte straten. De VVD streeft naar meer blauw op straat. Tevens vinden we het
belangrijk dat de gemeente faciliteert in bijvoorbeeld: buurt WhatsApp-groepen, buurtpreventie
en voorlichting over inbraak- en brandpreventie. Hier moet een proactieve rol worden gespeeld.
Integratie
De VVD is geen voorstander van een grootschalige vluchtelingenopvang in de gemeente
Woensdrecht. Dit zijn we nooit geweest en willen we ook niet worden. Vluchtelingen die hier
mogen blijven, de zgn. statushouders, zullen in de gemeente Woensdrecht komen wonen. De
VVD zal daarin verantwoordelijkheid nemen. Wel vinden we dat statushouders zoveel mogelijk
over alle kernen verspreid gehuisvest moeten worden. Dit vergroot maatschappelijke acceptatie
maar ook integratie. Taalles, werk en het verrichten van een tegenprestatie door diegenen met
een uitkering is daarbij belangrijk.
Drugsgebruik
De afgelopen jaren is het drugsgebruik zowel landelijk als lokaal significant toegenomen.
Vooral het gebruik en dealen van harddrugs is een doorn in het oog van de VVD. Komende
jaren willen wij daarom aansturen op het zero-tolerance beleid. Veel dealerplaatsen zijn een
publiek geheim. De gemeente moet i.s.m. de politie en andere betrokken instanties een
gestructureerd plan van aanpak maken om deze plekken met intensieve acties onaantrekkelijk
te maken en te verstoren zodat deze plaatsen niet verder gebruikt worden. Daarnaast streven
wij naar een effectief afkickbeleid.
Criminaliteit
Criminaliteit is de eerste verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en de Politie. Wel
zien we als VVD een toenemende vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Dit moet
worden aangepakt. Als VVD willen we lokaal een actieve bijdrage leveren aan de bestrijding
van criminaliteit door middel van een actieve samenwerking met Openbaar Ministerie en
Politie.
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Industrie en externe factoren
De korte afstand tot verschillende grote industriecentra in de Benelux kan een risico met zich
meebrengen. Afgelopen jaren zijn er verschillende rapporten verschenen over de kerncentrales
en industriegebieden in de nabije omgeving. VVD Woensdrecht wil het contact met onze
buurgemeentes en grote industriële bedrijven intensiveren en bij het ontwikkelen en updaten
van calamiteitenplannen nauw betrokken zijn en blijven.
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2 Zekerheid, inkomen en economie
Inleiding
Inkomen en onderdak zijn de belangrijkste zekerheden voor een inwoner. Woensdrecht moet
er naar streven om deze twee punten actief te stimuleren en te optimaliseren in de gemeente om
een gezonde lokale economie te bereiken.
Het onderhoud aan de motoren van de JSF/F35 en de komst van het Europees Logistiek
Centrum op de vliegbasis bieden veel mogelijkheden tot werkgelegenheid binnen onze
gemeente. Echter, het heeft ook invloed op de onderwerpen wonen, het vestigingsklimaat,
ondernemerschap en onderwijs. Hieruit blijkt dat dit een belangrijke ontwikkeling is voor de
gemeente en de VVD wil deze op alle gebieden ondersteunen.
Werk
Werkgelegenheid is een van de belangrijkste drijfveren waarom mensen kiezen om in een
gemeente te wonen. De VVD streeft er naar om voor alle lagen van de bevolking werk in de
(grens)regio aan te kunnen bieden. Het stimuleren van bedrijvigheid is hiervoor een belangrijk
punt. Van VMBO tot universitair opgeleid moet je kunnen wonen en werken binnen de
gemeente Woensdrecht. De VVD ziet graag dat vacatures binnen de gemeente Woensdrecht
ingevuld worden door mensen uit de directe omgeving.
Wonen
Huisvesting binnen de gemeente moet de focus hebben op levensbestendig wonen. Ouderen,
jongeren en jonge gezinnen moeten in de toekomst in Woensdrecht kunnen wonen. De VVD
heeft als doelstelling om het bezit van een eigen woning te stimuleren en te faciliteren. Voor
betaalbare huurwoningen aan de onderkant van de markt is nog ruimte te winnen. De VVD is
voorstander van startersleningen om jongeren de kans te geven om in Woensdrecht te blijven
of komen wonen. Als VVD vinden wij dat duurzaam bouwen de voorkeur heeft en nieuwe
initiatieven juichen we actief toe. Wat de VVD betreft worden in alle kernen nieuwe woningen
gebouwd, met als belangrijk doel dat in de krimpkernen hier speciale aandacht voor komt.
Bijvoorbeeld: in de kern Huijbergen 50 nieuwe woningen erbij in de komende 4 jaar.
Vestigingsklimaat
De centrale ligging tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen is een grote kans voor de
gemeente, alsmede de komst van de JSF/F-35. Dit moet in de volgende periode nadrukkelijker
worden vermarkt richting bedrijven. In Woensdrecht moet de mogelijkheid aanwezig zijn voor
het verantwoord uitbreiden van bedrijfslocaties en goede faciliteiten voor ondernemers. Hierbij
kan gedacht worden aan ontsluitingswegen richting snelwegen, internetverbindingen en het
stimuleren van samenwerking tussen de ondernemers. De VVD wil een actieve rol spelen om
nieuwe bedrijven naar Woensdrecht te trekken om werkgelegenheid te stimuleren.
Ondernemerschap en innovatie
De VVD Woensdrecht pleit ervoor om startende innovatieve en zelfstandige ondernemers
(waaronder ZZP-ers) te stimuleren en te ondersteunen. Belangrijk hierin is dat de gemeente
optimaal faciliteert. Bijvoorbeeld Aviolanda, de drone-industrie, komst JSF/F-35 en de
vliegbasis geven de gemeente Woensdrecht een uitgelezen kans om het ondernemerschap in de
gemeente te stimuleren en de innovatiemogelijkheden van deze vliegtuigindustrie te faciliteren.
Dit willen we bereiken door de regeldruk te verminderen en actiever te lobbyen.
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Uitkeringen
Inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering van de gemeente willen we stimuleren tot het
leveren van een tegenprestatie. De VVD vindt dat de gemeente, samen met deze inwoners, op
zoek moet gaan naar een invulling om actief mee te doen in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld
aan passend vrijwilligerswerk wat binnen hun kennis en kunde past. De doelstelling is om te
streven naar sociale rechtvaardigheid. De VVD wil mensen met een uitkering o.a.
(vrijwilligers)werk laten doen.
Demografie
Woensdrecht is een van de gebieden in Nederland waar de bevolkingsgroei achter blijft. Krimp
in de verschillende kernen moet bestreden worden door Woensdrecht aantrekkelijk te maken
voor jongeren om hier te komen of te blijven wonen.
Dit willen wij aan de hand van vijf punten bereiken.
1) Startersleningen voor jongeren die starten op de woningmarkt;
2) Goedkope huurwoningen, onafhankelijk van huursubsidie;
3) Goed openbaar vervoer;
4) Behoud van goede kinder- en naschoolse opvangfaciliteiten;
5) Instandhouding van het voorzieningenpeil.
Jeugd
De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige
omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt
jongeren tot verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar in de eerste plaats voor
verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden, moet de overheid ingrijpen.
De gemeente is dan aan zet. Gemeenten hebben de regie over de Jeugdzorg. Het Verdrag
betreffende de Rechten van het Kind is de basis voor een preventief integraal jeugdbeleid.
Het belang van het kind staat voorop. Er is één coördinerend hulpverlener per gezin. De
gemeente biedt ruimte aan professionals zodat die niet gehinderd worden door bureaucratische
regels en schotten tussen sectoren. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van
doelen, prestaties en resultaten.
Ouderen
Het ouderenbeleid dient gebaseerd te zijn op keuzevrijheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid
en participatie in het maatschappelijk leven. De senior van nu is niet de oudere van 20 jaar
geleden. De senior inwoner wil zolang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving blijven
wonen. Het gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn om de vitaliteit te stimuleren. De VVD
stelt de verantwoordelijkheid van ouderen voor zichzelf voorop. Wel is de VVD er voorstander
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning maximaal in te zetten voor de vitaliteit van
ouderen en het stimuleren van gezond bewegen. De VVD verliest daarbij niet uit het oog dat
de grenzen tussen oud en jong zijn vervaagd. Ook onder de senioren zijn er verschillen in
levensstijl. Tevens moet er geïnventariseerd worden waar er knelpunten zijn in het grijze gebied
tussen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
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3 Onderwijs en cultuur
Inleiding
De ontwikkeling van een persoon staat niet stil. Van jongs af aan leert en ontwikkelt iedereen
zich en daarbij heeft de overheid een belangrijke faciliterende taak. Wij als VVD Woensdrecht
vinden dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen via een breed
onderwijsaanbod.
Basis- en voortgezet onderwijs
De VVD Woensdrecht streeft er naar dat in iedere kern minstens één basisschool is. Wij zijn
trots op ons ZuidWestHoek College. Topsporteducatie is daarnaast ook iets waar de gemeente
zich voor moet inzetten en waar mogelijk ondersteunen. Hier moet gekeken worden naar een
breed scala van sporten.
Binnen de grenzen van onze gemeente zijn geen hbo/wo-opleidingen gevestigd. Belangrijk hier
is dat wij provinciaal en landelijk stimuleren dat de verschillende onderwijsinstellingen die er
zijn, dichtbij en goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
Onderwijs en arbeidsmarkt
Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien en een baan kunnen vinden
die bij hen past. Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de
(lokale) economie. De VVD vindt dat de gemeente Woensdrecht samenwerking tussen het
onderwijs en het bedrijfsleven moet stimuleren. De VVD vindt het belangrijk dat er naast
theorielessen ook praktijkonderwijs wordt gegeven op scholen en dat bedrijven hier nauw bij
betrokken zijn. De VVD wil dat het aantal en het type stageplaatsen is afgestemd op de
regionale vraag naar arbeid. De vakwerkscholen hebben een belangrijke rol in deze afstemming.
De VVD wil dat ondernemers en scholen meer kennis uitwisselen. Zo worden leerlingen en
werkenden beter toegerust op de arbeidsmarkt.
Cultuur en historie
Woensdrecht zit boordevol erfgoed en plaatsen van herinnering. Dan gaat het om kerken, musea
en monumenten. De VVD is trots op de waarde hiervan en streeft naar instandhouding hiervan.
Het behouden van musea in Woensdrecht en daarbij het toevoegen van de mooie molen Johanna
in Huijbergen zou een streven moeten zijn. Particuliere initiatieven en burgerparticipatie
moeten hierbij in de breedst mogelijke zin worden ondersteund.
De VVD is trots op cultuur in Woensdrecht. Via de Multi Functionele Centra (MFC's), het
gemeentehuis en het verenigingsleven, maar ook via particulieren, is het cultuuraanbod
levendig. VVD Woensdrecht is ervoor om dit aanbod levendig te houden en waar mogelijk te
stimuleren.
De Slag om de Schelde heeft veel impact gehad in Woensdrecht. Dit wordt in 2019 groots
herdacht. In het oog springen de plaatsen van herinnering aan de oorlog. VVD Woensdrecht
erkent de waarde van monumenten die hieraan herinneren en is ervoor dat dit erfgoed goed
wordt onderhouden maar waar mogelijk ook toeristisch worden geëxploiteerd.
Toerisme
De VVD ziet toerisme als een belangrijke speerpunt in de toekomst voor Woensdrecht.
Belangrijk hierin is dat daar vooral lokale ondernemers van gaan profiteren. De VVV Brabantse
Wal kan hierbij een belangrijke rol spelen. Grensoverschrijdende samenwerking met
toeristische trekkers in de omgeving is een belangrijk punt. Het vermarkten van de Brabantse
Wal en het Grenspark Kalmthoutse heide, met een natuurpoort aan Nederlandse zijde, dienen
daarbij te helpen.
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4 Zorg en gezondheid
Inleiding
Bereikbaarheid van zorg en de faciliterende rol van de Brede Welzijns Instelling (BWI) is een
belangrijk punt voor de VVD Woensdrecht. De BWI moet laagdrempelig toegankelijk zijn voor
alle burgers. Het is daarom zaak dat de BWI zodanig is opgezet dat het professioneel
functioneert.
Ouderen en WMO
Het is een landelijke trend dat ouderen langer thuis blijven wonen en verzorgingshuizen worden
gesloten. Binnen de verschillende kernen worden verzorgingshuizen op dit moment
herontwikkeld. Hierin moet de gemeente een faciliterende actieve rol spelen.
Zorgappartementen en andere woonmogelijkheden moeten vanuit particuliere initiatieven
worden ontwikkeld. De ontwikkeling van St Margaretha in Huijbergen vinden wij hier een goed
voorbeeld van. Denk ook aan het “delen” van een huis door twee oudere stellen. Hierdoor wordt
hulpverlening eenvoudiger (thuiszorg) en de sociale controle beter. Faciliteer dit dan ook
binnen de gemeente. De VVD Woensdrecht streeft daarom nadrukkelijk dat thuiswonende
ouderen met actief WMO-beleid daartoe ook in staat worden gesteld door de zorg dichtbij te
organiseren. Men moet oud kunnen worden hoe en waar men wil.
Jeugd en sport
De VVD Woensdrecht wil de gezondheid van onze jeugd bevorderen en daarom sportbeoefening breed aanmoedigen. De VVD zal de instandhouding van de sportaccommodaties
in de hele gemeente bevorderen en de sportverenigingen ondersteunen en faciliteren.
Verslavingszorg
De VVD Woensdrecht vindt verslavingszorg (o.a. drugs en alcohol) zeer belangrijk. Daarom
moet een goed afkickprogramma worden ingericht, inclusief begeleiding naar nieuw werk. Zo
wordt een nieuw perspectief gegeven. Door een ondersteunende rol van de gemeente kan
worden voorkomen dat de verslaafde verder afglijdt, zodat de kosten voor de maatschappij niet
hoger worden. Uit het oogpunt van preventie is de VVD Woensdrecht voor goede en doelmatige
voorlichting ter bevordering van een gezond leefpatroon. Een belangrijke doelgroep hierbij
vormen de jongeren.
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5 Mobiliteit en ruimte
Inleiding
Onze gemeente ligt aan een van de grootste natuurgebieden van Nederland en België. Dit is een
uitgelezen kans om Woensdrecht als toeristische gemeente te positioneren.
Verkeer
Al jaren zetten wij ons in voor een goede ontsluiting van de verschillende dorpskernen
(o.a. randweg Putte). Drempels en andere verkeersremmende maatregelen zijn daarbij een
doorn in het oog. Belangrijk is dat er makkelijk en toegankelijk tussen de verschillende kernen
kan worden gereden met de auto. Dit is met name belangrijk om politie, brandweer en
ambulances snel bij een noodgeval te laten komen. Tevens geeft dit voldoende ruimte aan
landbouwvoertuigen.
Binnen de bebouwde kom gaat de VVD uit van 50 km/u waar het kan en 30 km/u waar het
noodzakelijk is. Buiten de bebouwde is dit 80 km/u waar het kan en 60 km/u waar het
noodzakelijk is.
Fiets- en voetpaden moeten in goede staat zijn voor gebruik door de schoolgaande jeugd en
anderen, maar ook door de toeristen die er gebruik van maken. Aansluiting op het
fietssnelwegennet van België is een speerpunt, net als het optimaliseren van de knooppunten
van fiets- en wandelroutes. Bij renovatie van fietspaden wil de VVD dat er naast verlichting
ook gekeken wordt naar het gebruikersgemak voor elektrische hogesnelheidsfietsen.
Openbaar vervoer
De VVD vindt het belangrijk dat alle kernen een goede ontsluiting hebben met het openbaar
vervoer. Dit is belangrijk voor zowel de schoolgaande jeugd als de ouderen die minder mobiel
zijn. Dit is een speerpunt voor de leefbaarheid en brede aantrekkelijkheid van de gemeente
Woensdrecht. Bussen dienen te rijden op de tijden waarop de behoefte het grootst is.
Ruimtelijke ontwikkeling
Binnen Woensdrecht moet er ruimte zijn voor het verder ontwikkelen van zowel bouwgrond
als bedrijventerreinen. De VVD is voorstander van het afschaffen van de welstandscommissie.
De nieuwe omgevingswet die gaat komen is de transitie van provinciaal beleid dat overgaat
naar de gemeente. De gemeente moet er proactief in participeren en kijken hoe ze dit positief
voor de burger kan insteken. Ontwikkelingen van nieuwe initiatieven die ervoor zorgen dat de
gemeente aantrekkelijker wordt voor recreatie en wonen zullen positief worden beoordeeld.
De VVD wil dat de gemeente “rotte plekken” aanpakt in nauwe samenwerking tussen gemeente
en de direct betrokken inwoners, eigenaren, politie, welzijn en dorpsplatforms.
De VVD Woensdrecht is voorstander van de ontwikkeling van de Boudewijngroeve en het oude
Glatt terrein. De carpoolplaats aan de Scheldeweg in Hoogerheide dient te worden uitgebreid.
Landbouw en veeteelt
In Woensdrecht zijn de land- en tuinbouw en veehouderij een belangrijke sector. Met name de
veehouderij wordt door hogere wetgeving in een strak milieukeurslijf gedrongen. De VVD
Woensdrecht vindt het faciliteren van veehouders die door deze wetgeving in de problemen
dreigen te komen een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. Dit bevordert immers de
verdere verduurzaming van deze vorm van bedrijvigheid. Daarnaast is het belangrijk
ontwikkelingen van duurzame landbouw, duurzame veeteelt en precisie-landbouw te
stimuleren en ruim baan te geven, waardoor ook de bijdrage van deze sectoren aan de
natuurontwikkeling wordt vergroot en de combinatie met andere activiteiten zoals recreatie en
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toerisme wordt bevorderd. Uitbreiding van bestaande bedrijfsvoering moet binnen de grenzen
van de regelgeving positief worden benaderd.
Natuur en landschap
Een groot deel van onze mooie gemeente Woensdrecht bestaat uit natuur en beschermd
landschap. Denk hierbij aan Landgoed Mattemburg, de Kalmthoutse Heide en het Moretusbos.
Een aantal gebieden heeft een Natura 2000-status of hoort bij Landschap van Allure. VVD
Woensdrecht is van mening dat landschap niet los te zien is van leven in de gemeente. Uit ons
landschap halen we water via de waterwingebieden, en van dat water zijn burgers én agrariërs
afhankelijk. Agrariërs en ondernemers zijn afhankelijk van het landschap. En burgers halen
plezier uit het landschap. De VVD vindt het daarom belangrijk dat de waarde van landschap
erkend wordt en dat de symbiose tussen mens en landschap in stand blijft. Het een mag niet ten
koste gaan van het ander. Ondernemerschap en landschap gaan wat de VVD betreft hand in
hand.
Gebieden met een beschermde status bieden kansen voor recreatie en dat kan volgens VVD
Woensdrecht goed samengaan. Duurzaam natuurbeheer en recreatie zijn met strikte kaders
aanvullingen op elkaar. Dat houdt in dat gebieden niet vervallen en dat recreatie niet ten koste
gaat van natuurbeheer. Deze onderlinge afstemming kan een impuls geven om
vervallen gebieden op te knappen. Bijvoorbeeld het verval van de Koningin
Wilhelminakazerne is voor de VVD een doorn in het oog; de verloedering slaat toe en zorgt
ervoor dat verkeerde activiteiten worden aangetrokken. De komende jaren willen wij er bij de
Dienst der Domeinen (Rijksdienst) op aandringen om dit gedeelte terug te geven aan de natuur
met daarnaast behoud van de poort als herinnering aan de geschiedenis van het gebied.
Groenvoorziening
Een gevarieerde groenvoorziening binnen de gemeente Woensdrecht draagt bij aan een
aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Om het groene karakter te waarborgen wil de VVD de
openbare ruimte zo groen mogelijk inrichten en onkruid milieuvriendelijk bestrijden.
De VVD vindt dat de huidige werkwijze met wijkteams en de samenwerking binnen de kernen
prima functioneert en moet worden voortgezet.
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6 Energie en duurzaamheid
Inleiding
De gemeenteraad van Woensdrecht heeft in juli 2017 een ambitieus duurzaamheidsplan
vastgesteld. De VVD vindt de daadwerkelijke uitvoering hiervan een belangrijke prioriteit. Het
is van belang dat dit plan aansluit op de duurzaamheidsambities van het kabinet en het huidige
duurzaamheidsplan zal voor de zomer van 2018 geactualiseerd moeten worden.
Energie
Het lange termijnbeleid van de rijksoverheid is gericht op het bereiken van energieneutraliteit
in 2040. De bijdrage van de gemeente Woensdrecht hieraan moet volgens de VVD zijn dat er
vanaf 2019 alleen nieuwe gebouwen worden gerealiseerd die energieneutraal zijn. Daarnaast
wordt de komende raadsperiode in beeld gebracht waar gemeentelijke investeringen het meeste
effect sorteren bij het bereiken van de beoogde energieneutraliteit. Ook de burger moet zich
bewust worden dat iedereen hieraan moet bijdragen, waarbij de gemeente een actieve rol moet
spelen aangaande de mogelijkheden.
De VVD ondersteunt ontwikkelingen met betrekking tot zonne-energie, ook op grote schaal.
Windenergie op kleine schaal moet mogelijk zijn, echter meer grote windparken binnen onze
gemeente zal de VVD niet ondersteunen.
Milieu
Goede lucht- en waterkwaliteit en beperking van geluidsoverlast zijn volgens de VVD
belangrijke uitgangspunten voor de leefomgeving en het milieu in Woensdrecht. De VVD is
er daarom voorstander van bestaande knelpunten in beeld te brengen en hierop binnen de
wettelijke mogelijkheden een actiever beleid te voeren.
Duurzaamheid
Duurzaam bouwen wordt toegejuicht. Ook hier geldt dat de gemeente ruimhartig met nieuwe
initiatieven moet omgaan en deze moet omarmen. Duurzame ambities van de gemeente zelf
moeten op dusdanige wijze worden ingevuld dat dit budgettair binnen de mogelijkheden past.
De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van
economisch rendement. De VVD wil duurzaamheid stimuleren; niet door te subsidiëren maar
door te faciliteren met minder regels en eenvoudige procedures.
De VVD vindt dat een gemeente die duurzame ontwikkeling nastreeft zelf het goede voorbeeld
moet geven. Dit kan bijvoorbeeld door rendabel duurzaam bouwen, zonne-energie en andere
vormen van duurzame energie. De gemeente stelt geen eisen boven de wettelijke eisen.
Innovatieve en duurzame producten zoals zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische auto’s
zijn in principe vergunningsvrij.
Afval
De VVD vindt dat het produceren van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Indien
er toch afval wordt geproduceerd, geldt als stelregel: de vervuiler betaalt. Zwerfvuil moet
worden aangepakt, met name de dumping bij de verzamelplaatsen. De VVD is voorstander van
het uitbreiden van de mogelijkheden voor het gebruik van de milieustraat, en van de huidige
manier van afval inzamelen. De frequentie van ophalen van gft-, restafval en papier dienen
voorlopig hetzelfde te blijven totdat alternatieve inzamelingsmethoden aantoonbaar leiden tot
een betere recycling. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied dienen dan ook nauwlettend in de
gaten te worden gehouden.
Niet alle bedrijfsafval is afval. Een eerste stap is het faciliteren van hergebruik van afvalstoffen,
omdat afval soms grondstof voor een bedrijf is.
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7 Burgers en dienstverlening
Inleiding
De gemeentelijke organisatie is er primair voor de burgers en ondernemers. Dat betekent dat
burgerparticipatie, vermindering van regeldruk en kwalitatief goede dienstverlening voor de
VVD vanzelfsprekend zijn en daarmee belangrijke onderwerpen in dit verkiezingsprogramma.
Burgerparticipatie
De VVD Woensdrecht heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan, wil daarbij innovatief
zijn en ontwikkelt nieuwe vormen, die afwijken van de reeds bestaande
werkvormen. Voorbeelden hiervan zijn creatieve sessies, internetdiscussies of een
debat/discussie-café. De VVD Woensdrecht ziet een duidelijke toegevoegde waarde van
burgerparticipatie: deelname van burgers aan het publieke domein is een uiting van
democratische betrokkenheid. Het verkleint de kloof tussen burgers en overheid. Daarnaast
biedt burgerparticipatie ook andere voordelen, zoals het betrekken van zwakke groepen bij de
samenleving. De VVD Woensdrecht wil de burgers actiever bij beleid betrekken. Dit geeft
meer draagvlak en betrokkenheid. Goede voorbeelden hiervan zijn de zorgcoöperatie in Putte
en de dorpscoöperatie in Huijbergen.
Dienstverlening door de gemeente
Op het gebied van dienstverlening door de gemeente is de VVD voorstander van ruimere
openingstijden van het gemeentehuis. De huidige dinsdagavond is te weinig om aan de
behoefte te voldoen. Er moet goed worden nagedacht op welke wijze de dienstverlening voor
de inwoners die verder van het gemeentehuis wonen in stand kan worden gehouden of
verbeterd kan worden. De gemeente is er voor u!
Daarnaast is de VVD Woensdrecht voorstander van het zoveel mogelijk verder optimaliseren
van de digitale dienstverlening en concrete voorstellen hiervoor zullen worden gesteund.
Samenwerking met andere gemeenten
De afgelopen jaren zijn verschillende activiteiten van de gemeente gecentraliseerd. Een
voorbeeld hiervan is de belastingsamenwerking in Midden- en West-Brabant. De activiteiten
die de gemeente samen met een andere gemeente, ook grensoverschrijdend, kan oppakken uit
het oogpunt van kostenbesparing met minimaal behoud van kwalitatief goede dienstverlening
zijn belangrijk. De VVD is uitsluitend voor samenwerking indien dit ten goede komt aan onze
inwoners, financieel of betere dienstverlening, en onze zelfstandigheid niet aantast.
Inkoopbeleid gemeente
Op dit moment maakt de gemeente gebruik van een centraal inkoopbeleid in West-Brabant.
Onderzocht moet worden hoe lokale leveranciers actiever betrokken kunnen worden bij de
levering van producten en diensten die de gemeente gebruikt. Het is belangrijk dat de gemeente
zelf het goede voorbeeld geeft en probeert de lokale ondernemers te ondersteunen in de breedste
zin van het woord.
Subsidies
De verschillende subsidies die de gemeente aan evenementen geeft, moeten een positieve spinoff hebben voor een groot gedeelte van de bevolking. Grote subsidies aan evenementen moeten
korting of gratis toegang geven aan de inwoner van Woensdrecht. Zelfredzaamheid voor
evenementen is voor de VVD belangrijk. Mocht er verdiend worden aan gesubsidieerde
evenementen dan wil de VVD dat de gemeente meedeelt in de winst tot een maximum van de
subsidie. De organisatie van evenementen in de dorpen moet zoveel mogelijk worden
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ondersteund en gefaciliteerd. Voor het aanvragen van dit soort vergunningen behoeven geen
leges (meer) te worden betaald.
Regeldruk
Minder regels. De VVD wil vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of
vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. De geldigheidsduur van vergunningen
wordt verlengd.
De VVD vindt dat gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage, niet
op elkaar afgestemde procedures ondernemers belemmeren. Alles wat de gemeente zelf in huis
heeft aan informatie hoeft niet meer ingeleverd te worden.
Om ondernemers minder lastig te vallen werkt de gemeente bij de handhaving waar mogelijk
samen met andere overheidsdiensten.
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8 Lastendruk en financiën
Financiële positie is gezond
De gemeente Woensdrecht heeft de afgelopen jaren onder leiding van de VVD wethouder
Martin Groffen er voor gezorgd dat de gemeentelijke financiën gezond zijn gebleven. Dat biedt
een goede basis voor de toekomst. Voor de VVD is het behoud van een gezonde financiële
positie een randvoorwaarde voor nieuw beleid. Goed rentmeesterschap betekent immers dat er
geen financiële problemen worden doorgegeven aan de volgende generaties.
Gemeentelijke lasten
De afgelopen jaren zijn geen lastenverhogingen gerealiseerd, anders dan indexering. Met de
huidige financiële positie is de VVD-inzet de voorzieningen in alle kernen te handhaven en
hiervoor ook de komende jaren geen lastenverhogingen anders dan indexering door te voeren.
De VVD wil de hondenbelasting zo snel als mogelijk afschaffen.
Leges
Leges dienen volgens de VVD niet hoger te zijn dan de kosten voor de gemeente. Indien er een
maatschappelijk belang is, kan men afwijken van deze kostendekking.
Investeringsbeleid 2018-2022
De VVD vindt het belangrijk dat de inwoners van alle kernen actief worden betrokken bij het
bepalen van de benodigde investeringen die lokaal nodig zijn. Zij weten immers waar behoefte
aan is. De coördinatie zou via de dorpsplatforms kunnen lopen. Indien er goed onderbouwde
plannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad zou de VVD daar gelden voor vrij willen
maken. De VVD Woensdrecht ziet dit als een ultieme vorm van burgerparticipatie.
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