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Woord van de redactie

Beste liberale vrienden,

April en mei zijn rotmaanden geweest. Op persoonlijk vlak en op VVD-vlak. Het waren maanden van verlies,
rouw en emotie. De kers op de taart was de laatste raadsvergadering, waarin wij als VVD-fractie weten
waar we staan. Hierover later zeker meer.
Het verlies van mijn vader en de laatste vergadering laten sporen na. Absoluut. Maar weet je wat, beste
lezer? Ik zit niet stil. VVD Woensdrecht zit niet stil.
Wij laten de wereld zien hoe veerkrachtig we zijn. Hoe bruisend wij zijn. Actief. Betrouwbaar.
Ondanks alle tegenslagen, gaat VVD Woensdrecht met bijna hernieuwde kracht aan de slag om Woensdrecht
beter te maken. Met ‘De paden op, de lanen in’ zetten we stappen om veel meer dan voorheen als team er
te zijn voor onze inwoners. De eerste highlight is de ondernemersavond op 14 juni, waar ik jullie graag over
vertel op de ALV van 5 juni.
VVD Woensdrecht gaat hard werken om voor iedereen dé liberale volkspartij te zijn. Benieuwd naar onze
ambities? Kom woensdag luisteren!

Veel leesplezier!

Robbert-Jan Willeboordse
Raadslid namens VVD Woensdrecht
Redacteur van Walpraat
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De paden op, de lanen in
Tijdens de ALV gaan jullie er meer van kunnen horen. ‘De paden op, de lanen in’ is de nieuwe VVD
Woensdrecht-visie voor de komende jaren. Hierin staat alles over plannen om meer er te zijn voor de
inwoners. Er staan bijvoorbeeld een paar leuke acties in: activiteiten die we willen organiseren,
evenementen waar we heen moeten gaan en als een club het gezellig kunnen hebben.

Kom 5 juni luisteren! Het is heel laagdrempelig en je zal merken dat er veel energie is in de club. Je zal
het al kunnen merken in het evenement van 14 juni: Ondernemen in Woensdrecht! Volledig in de visie van
de nieuwe energie van ‘de paden op, de lanen in’, zijn we een nieuw evenement aan het opzetten, hebben
we persoonlijk winkeliers uitgenodigd en op eigen kracht het thema aan het maken! Gaaf hè?

14 juni: Ondernemen in Woensdrecht
De VVD vindt leefbaarheid belangrijk. Voor de
leefbaarheid van onze dorpen is een levendige
middenstand zo belangrijk. Daarom willen we met
ondernemers in gesprek over wat er beter kan aan ons
ondernemersklimaat.
Hoe zit het met het parkeerbeleid? Hoe bereikbaar zijn
onze winkels? Hoe aantrekkelijk zijn onze
winkelstraten? Is het wel fijn om een winkel te hebben
hier? Is het betaalbaar en vinden klanten ons genoeg?
Dat zijn allemaal thema’s die aan bod zullen komen op
vrijdag 14 juni.
Het doel van de avond is dat we een aantal concrete
punten horen van de ondernemers zodat we deze kunnen
inbrengen in de raad. Wij willen dat Woensdrecht het
best mogelijke ondernemersklimaat heeft.
Graag gaan we aan de slag voor onze ondernemers! Dus
ben je ondernemer? Kom dan op 14 juni!
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Barsten in de coalitie?
Zaterdag 25 mei stond dit artikel
in de krant. De tekst liegt er niet
om: scheurtjes in de coalitie?
Wat was er aan de hand?
Op de raadsvergadering van 13 mei
stond er de kandidatuur van
Benego op de agenda. Benego is
het
Belgisch-Nederlands
Grensoverleg,
waarin
alle
grensgemeenten vertegenwoordigd
zijn door een burgemeester en een
raadslid.
Robbert-jan
Willeboordse
en
Thierry de Heer van D66 waren de
enige kandidaten. “De enige taak
van deze functie is het vaststellen
van de jaarlijkse begroting en de
jaarrekening bekijken”, aldus
burgemeester Adriaansen.
Bij de eerste stemronde bleek dat
beide kandidaten 9 stemmen
hadden en één stem was ongeldig.
Dat betekent dus dat meerdere
raadsleden uit de coalitie in de
eerste stemronde niet op hun
coalitiegenoot
Robbert-Jan
hebben gestemd.
De gelijke stand betekende een
herstemming. Toen mochten de
beide kandidaten niet stemmen. De uitslag was zeven stemmen voor Robbert-Jan Willeboordse, en tien
stemmen voor Thierry de Heer. Dat betekent dus dat er meerdere raadsleden van onze coalitiegenoten
hebben gestemd op een oppositiekandidaat.
De VVD was hier uitermate teleurgesteld in onze
coalitiegenoten. Maar de VVD is ook een partij van man om man,
woord om woord. VVD Woensdrecht wil kiezers en voor andere
fracties een betrouwbare partner zijn. Dat hebben we ook
uitgestraald door de lachgasmotie mee in te dienen en te
ondersteunen.

De raad bestaat uit 19 zetels. De
verdeling is:
ABZ:
CDA:
VVD:
PVDA:
D66:
AKT:

7
4
2
2
2
2

De coalitie heeft samen 13 zetels. De
oppositie heeft er 6.
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De nieuwsbrief van VVD Woensdrecht zoekt jou!
Er is weinig dingen leuker dan redacteur te zijn van de nieuwsbrief van VVD
Woensdrecht. Het lukt me helaas niet om in mijn eentje al het redactiewerk te doen.
Om minstens één keer in de zes weken een editie uit te brengen, lukt me niet met
een fulltimebaan en als raadslid. Daarom zoek ik jouw hulp!

Wat vraag ik van je?
Ik zoek iemand die samen met mij kan zorgen voor inhoud van de nieuwsbrief. Ik zoek dus iemand die met
mij kan zorgen dat de nieuwsbrief vol raakt. Geen zorgen, ik blijf eindredacteur. De tekstuele afwikkeling
en het versturen van de nieuwsbrief blijf ik verantwoordelijk voor.
Als redacteur zal je mede verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de nieuwsbrief. Die zal bestaan uit:
verslagen van raads- en ledenvergaderingen, beschouwingen, opinieartikelen, verslagen van evenementen
die we bezocht hebben, aankondigingen van evenementen.

Wat ik dus zoek is iemand die
-

Het leuk vindt te schrijven over de Woensdrechtse politiek, zoals raadsverslagen of actuele zaken
die leven in de Woensdrechtse gemeente.
Graag er op uit gaat om ook te schrijven over evenementen waar (iemand van) de VVD
Woensdrecht naar toe gaat.
De boodschap van VVD Woensdrecht op een vlotte en leuke manier kan overbrengen voor leden en
niet-leden in geschreven tekst.
Leden benadert op tijd een leuk stuk in te dienen voor de nieuwsbrief.

Lijkt jou dat wat?
Mij lijkt het erg leuk met jou samen te werken. Ik wil graag met je zo snel mogelijk om de tafel zitten in de
leeskamer op het gemeentehuis. Dan ga ik met een kopje koffie in gesprek over hoe wij samen de
nieuwsbrief kunnen trekken.
Neem dan contact op met:
Robbert-Jan Willeboordse

fractiesecretaris@vvd-woensdrecht.nl
+31 (0) 610 924 266
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Kalender
Wilt u weten waar VVD Woensdrecht is komende maanden? In deze kalender vindt u een houvast!
Ontbreekt er iets in de kalender? Laat het me weten via fractiesecretaris@vvd-woensdrecht.nl.
Dikgedrukt: Raadsevenementen; Oranje: VVD-evenementen; Blauw: lokale activiteiten.
* = besloten voor raads- en burgerraadsleden
juni

juli

5

ALV

1

Fractieoverleg

6

WMO Adviesraad

3 Raad

9

Pinksteren // doorkomst Roparun Ossendrecht

4 Raad

10 Pinksteren
11

Fractieoverleg

12 Financiële commissie*
13 Raad verbonden partijen
Ondernemen in Woensdrecht
18 Opinieraad (later meer)
19 Opinieraad (later meer)
14

20 Opinieraad (later meer)
21 Woensdrechtse Veteranendag
26 Dorpsplatform Ossendrecht

Noot van de redactie
Voor deze editie bedank ik in het bijzonder Cor van Oorschot, Manus
Bolders en Carin Schellekens. Zij hebben me geholpen met controle,
kalenderupdates en verspreiding.
Voor de foto’s heb ik getracht om iedereen de credits te geven voor
de foto die het verdient. Vandaar staat bij elke foto wie de fotograaf
is. Als er geen naam staat bij een foto, ben ik zelf de fotograaf.
Graag nodig ik iedereen uit om stukjes aan te leveren. Sterker nog:
dat zou ik ook nog eens heel leuk vinden! Een nieuwsbrief van VVD
Woensdrecht is van en voor de leden. Mocht je een stukje willen
indienen, of mij wijzen op boeiende nieuwtjes of evenementen,
spreek mij aan, of mail mij op fractiesecretaris@vvdwoensdrecht.nl!
Ook voor fouten, opmerkingen of feedback kunt u terecht op hetzelfde adres.
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