
 

 

 

 

Bestuur in Woensdrecht,  

“5 dorpen en buurtgemeenschappen elk met hun eigen gezicht”  

 

Naast politieke- is er maatschappelijke democratie. Politieke democratie is het systeem waarbij 

alle inwoners door gekozen vertegenwoordigers van politieke partijen worden 

vertegenwoordigd in het bestuur van de gemeente (gemeenteraad en wethouders).   

De politieke democratie verdeelt het geld, stelt voorwaarden en controleert.  Met 

maatschappelijke democratie wordt bedoeld dat inwoners over bepaalde onderwerpen 

meedenken en meebeslissen of initiatieven nemen. Als PvdA Woensdrecht omarmen wij 

initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie.  

 

Ook in Woensdrecht groeit de behoefte aan betrokkenheid. De gemeente moet haar rol 

bepalen waar burgers zelf invulling willen geven aan hun omgeving. Naast burgerparticipatie 

wordt overheidsparticipatie een steeds belangrijker thema.  

 

Cultuur, houding en gedrag van gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie kunnen hier nog 

een slag in maken. Dit onder het motto ‘Alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, doe je 

tegen mij’ (Gandhi): ofwel: “we weten niet wat de ander wil” (George Bernard Shaw)  

 

We moeten niet alleen maar plannen ‘van bovenaf’ maken. Plannen die we samen met u maken 

zijn beter.  

 

Ook de samenwerking in de nieuw te vormen gemeenteraad verdient aandacht. Wij pleiten 

voor een goede introductie en enige coaching niet alleen voor de nieuwkomers maar ook voor 

de oudgediende om te voorkomen dat ideeën of opvattingen vastroesten. Een heldere nieuwe 

kijk kan veel opleveren zeker op het gebied van inzicht in- en respect voor elkaars opvattingen.  

Gevoel hebben en houden hoe inwoners denken en wat voor hun belangrijk is. 

Cultuur/identiteit behoud. 

 



 

 

 

Onze bijdrage in 2014-2018:  

 

• Heldere en open communicatie naar onze inwoners over beleidszaken, zo veel 

mogelijk in de openbaarheid vergaderen zoals de recente themabijeenkomsten, 

duidelijke financiële transparantie.  

• De gemeentelijke lastendruk zoveel als mogelijk beperken, met instandhouding van de 

benodigde voorzieningen in de kernen.  

 

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:  

 

• Wij kiezen voor een verbonden samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan 

doen, zichzelf kan zijn en een samenleving waarbinnen onze verscheidenheid wordt 

gekoesterd.      Een samenleving die bijeen blijft en niet uiteen valt. Wij kiezen ervoor 

om het bindend vermogen in de samenleving te versterken en de destructieve krachten 

de wind uit de zeilen te nemen.   

• De lokale overheid krijgt steeds meer taken. De PvdA Woensdrecht vindt dit een 

gewenste ontwikkeling.   

• We zien dat regionale verbanden steeds meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. De PvdA 

Woensdrecht zal er alles aan doen om te voorkomen dat de gemeenteraad buiten spel 

komt te staan.  

• De overheid is er voor haar inwoners. Voor ons is het belangrijk dat de overheid 

voorkomt dat inwoners door het ijs dreigen te zakken, ongeacht de redenen daarvoor. 

Het beschermen van de privacy van burgers hoort hier ook bij.   

• De gemeente betrekt zaak- en ervaringsdeskundigen en kunstenaars bij haar 

beleidsvorming.  

• Bij het opstellen (en afwijken) van bestemmingsplannen wordt nadrukkelijk ook het 

belang van cultuurhistorie betrokken.   

• Regels ondersteunen en zijn geen doel op zich. De gemeente toetst haar eigen regels. 

Regels zonder duidelijke reden worden afgeschaft. 


