
 

 

 

Onze leefomgeving.  

Leefbaarheid omvat alle aspecten van het leven in wijken en is een zaak van inwoners, 

ondernemers en gemeente. Een omgeving met voldoende voorzieningen, die uitnodigt tot 

beweging en ontmoeting is van groot belang om tot op hoge leeftijd zo gezond mogelijk 

zelfstandig te kunnen blijven wonen.   

Bewoners maken zich in toenemende mate zorgen over de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Dat gaat om veel aspecten: onderhoud, maar ook de veiligheid (woninginbraak, hard rijdende 

auto’s, bedreiging; drugs dealing enz.)  We willen zeker zijn van een veilige leefomgeving, een 

omgeving die heel en schoon is, s ’avonds en s ’nachts goed en duurzaam verlicht en er verzorgd 

uitziet. Een goede inrichting van onze openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van veiligheid. 

Budgetten vanuit de gemeente lijken niet voldoende om een goed niveau te garanderen.     

Bewoners kunnen en willen wellicht zelf meer doen, maar daar zal vanuit de gemeente dan een 

prestatie tegenover moeten staan.  

 

Onze bijdrage in 2014-2018:  

 

• Behoud van de multifunctionele centra met minimaal een sporthal, grote zaal en foyer   

• In Woensdrecht het Blickvelt de status van lokaal dorpshuis geven en faciliteren 

• De dorpen met elkaar mooi en leefbaar maken (en houden)  

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:  

 

• Het regelen van voldoende inspraak van bewoners uit de dorpen. 

• De 30 kilometerzones in woonbuurten worden bij voorkeur zo ingericht, dat harder 

rijden onmogelijk is. In elk geval moet de weginrichting zodanig zijn dat de politie kan 

handhaven.   

• We vinden goede wegen en fietspaden belangrijk, maar het onderhoudsniveau stellen 

we afhankelijk van beschikbare financiën. We willen steeds een afweging maken 

tussen stenen en leefbaarheid.   



 

 

• Het beleid en aanpak rondom de gezonde leefomgeving steviger te verankeren, 

rekening houdend met de samenstelling van de wijk en de behoeften van inwoners.  

• Eigen ambities bepalen voor een gezonde leefomgeving en het maken van een eigen 

omgevingsvisie en -plan.  

• Gezondheid in een vroeg stadium mee te nemen bij planvorming op de 

beleidsterreinen Milieu, Veiligheid, Ruimtelijke ordening en Leefomgeving. 

• Goede voorlichting aan schooljeugd over gebruik van drugs en alcohol. 

• We over harddrugs niet  mild zijn. Wij pleiten voor een keiharde aanpak van 

harddrugs en van de infrastructuur die productie en verspreiding op de markt 

mogelijk maakt.  

• Er alles aan zal doen om de middenstand van al onze kernen te ondersteunen waar 

mogelijk. 

• De openbare ruimte toegankelijk moet zijn voor iedereen zodat kinderen en 

volwassenen elkaar als vanzelfsprekend ontmoeten. 

• De gemeente, bewoners, ondernemers, corporaties en andere organisaties samen 

optrekken bij het uitvoeren van toegankelijk maken en houden van winkels en 

kantoren voor mindervaliden (rollator /rolstoelproef). (Parkeren van auto’s op de 

stoep, bosschage van particulieren die over het trottoir hangt, terrassen in de zomer 

die het volledig looppad in beslag nemen e.d.) 

 


