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De PvdA Woensdrecht is er voor iedereen 

 

Wij streven naar een eerlijke verdeling van kennis, 
inkomen en macht en we willen onderlinge solidariteit 
bevorderen. Ons doel is dat iedereen mee kan komen 
en mee kan doen in onze samenleving.   
Uw bestaanszekerheid, uw werk, uw wonen, uw 
veiligheid, uw welzijn en uw ontwikkeling gaat ons aan 
het hart en daar zetten wij ons voor in. U staat op 
nummer 1 als mens! 
 
Voor de PvdA Woensdrecht is de rechtvaardige 
samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed 
wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, 
emancipatie en recht op zeggenschap. Een 
samenleving waar kinderen vrij van angst opgroeien 
en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, 

creatief te zijn en vooruit te komen. Een samenleving 
waarin rechten en eigendom worden beschermd, 
plichten worden nageleefd en wangedrag wordt 
bestraft. Naast handhaving proberen we het 

voorgenoemde te voorkomen door zorg en ondersteuning te bieden.  
 
Wij geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze 
samenleving is. Een samenleving waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, 
waarin onbekendheid en discriminatie bestreden wordt en we onderling het vertrouwen 
versterken. Waarin ontplooiing, emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van inwoners 
een doorlopende opgave is.   
Daarom kiezen wij ervoor om mensen met elkaar in contact te brengen, elkaar te laten 
ontmoeten en met elkaar te verbinden.  
Werk hebben is van groot belang: om in het eigen bestaan te kunnen voorzien en om een 
fatsoenlijk dak boven het hoofd te kunnen betalen. Wie geen bestaanszekerheid kent, komt 
er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen.   
Goede en betaalbare zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, evenals sport en cultuur. Het 
zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven.  
De overheid of de politiek kan niet voor geluk of welzijn zorgen, daar zijn mensen 
zelfverantwoordelijk voor. Maar we kunnen wel de voorwaarden scheppen die het makkelijker 
maken om mee te doen in de samenleving. 
De PvdA Woensdrecht staat voor zekerheid en vooruitgang, is zelfbewust en heeft lef zonder 
arrogant te zijn. Ze is modern en toekomstgericht en ook warm en gezellig.  
 
Een partij van mensen, voor mensen. En ook dóór mensen, omdat de kracht van de vrijwilligers 
de motor van de partij vormt.  

  

Wendy de Koning-Bogers 
Lijsttrekker PvdA 
Woensdrecht. 
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Mensen met elkaar verbinden.  

Dat doen we in Woensdrecht ook. De PvdA Woensdrecht is trots op het Integraal Dorps 

Ontwikkeling Programma van de diverse kernen, de hechte gemeenschappen en het bloeiende 

verenigingsleven in onze gemeente.  

Dankzij deze eigenschappen kunnen mooie evenementen zoals bijvoorbeeld het Wereldbeker 

veldrijden; Carnavalsoptochten en Lichtstoet; Lentefeesten; Wandel driedaagse; Brabantse 

Wal en marathon Osstival bestaan. Ook zetten velen zich in als vrijwilliger. De bibliotheken, 

EHBO voor speciale evenementen, het Wilhelmietenmuseum, de diverse Heemkunde kringen, 

wandelen met bejaarden, museum “den Aanwas”, medezeggenschapsorganen, sportkantines, 

Multi Functionele Centra’s, gezellige middagen in verzorgingshuizen, amateursport, noem 

maar op, het zou allemaal niet bestaan zonder hen.   

We zijn ook trots op de kwaliteit van de (gebouwde) omgeving, de natuur, de 

landbouwgebieden, onze dorpen met hun bedrijvigheid. We zijn trots op het feit dat het 

Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, Landgoed Mattemburgh,  Moretusbos  in onze 

gemeente liggen. De identiteit en eigenschappen van Woensdrecht willen we koesteren, 

behouden en verder versterken.   

Gelukkig gaat het met veel mensen gewoon goed – zeker ook in Woensdrecht - maar een te 

grote en bovendien groeiende groep mensen dreigt achterop te raken. Daar maken we ons 

zorgen over. Dit kan leiden tot een grotere en diepere scheiding tussen de groep die kansen 

heeft en deze weet te benutten en de groep voor wie dit moeilijker is.    

De noodzaak voor eerlijk (ver)delen is de laatste jaren alleen maar verder gegroeid.   

Veel mensen hebben geen of moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. Wie een arbeidsbeperking 

heeft of op 55-jarige leeftijd werkloos is geworden, komt nauwelijks meer aan een baan. En 

mensen met een migratie-achtergrond worden vaak (onbewust) gediscrimineerd in hun 

zoektocht naar werk. 

Nog steeds bestaan er verschillen in opleidingskansen en op het vinden van vast– en voldoende 

betaald werk. Daardoor bestaan er verschillen in gezondheid en levensduur, mensen met een 

lage of zonder opleiding leven korter en krijgen eerder gezondheidsklachten.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moretusbos
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Daardoor bestaan er ook verschillen in toegang tot de woningmarkt. Mensen met lage 

inkomens zijn afhankelijk van sociale huisvesting. Kinderen die opgroeien in armoede staan bij 

voorbaat al op achterstand.   

 

Laaggeletterdheid is een blijvend en nijpend probleem. 

Laaggeletterden kunnen zichzelf minder goed redden, doen 

een groter beroep op gemeentelijke voorzieningen en 

hebben tegelijk grote moeite om brieven, websites of 

andere communicatiemiddelen van de overheid te 

begrijpen. 

 Wij investeren daarom in het bevorderen van gelijke kansen 

en dat wat ons bindt.  

We zoeken het in de kracht van de mensen, met de steun 

van een beschermende overheid. De PvdA Woensdrecht 

staat voor een lokale samenleving die verbonden is en waar 

iedereen erbij hoort en ertoe doet. Een inclusieve 

samenleving, waarin je erop kunt vertrouwen dat iedereen 

gelijk behandeld wordt en gelijke rechten en kansen heeft.   

En als we keuzes moeten maken, dan gelden voor ons de 

volgende regels:  

• De bestaande ondersteuning van onze inwoners wordt zoveel mogelijk in stand 

gehouden.  

• Voorzieningen moeten bereikbaar zijn.  

• Op het vlak van welzijn en gezondheid willen we liever voorkomen dan genezen. 

Bijvoorbeeld: we geven liever geld uit aan voorlichting over gezonde voeding & 

bewegen en het organiseren van sport & bewustwordingsactiviteiten dan aan de 

behandeling van overgewicht.  

• We willen inwoners waar mogelijk de ruimte, het vertrouwen en de middelen geven 

om zelfinitiatieven te nemen. De gemeente ondersteunt hen daarbij.  

 

Onze principes werken we in dit verkiezingsprogramma uit voor Woensdrecht, aan de hand van 

een aantal   thema’s, van wonen, werken, zorg en welzijn tot en met de gemeentelijke 

organisatie. Per thema schetsen we wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen in 

de komende vier jaar. Daarbij geven we ook aan wat we op deze punten de afgelopen jaren 

hebben bereikt.   

 

  

 Percentage laaggeletterden per gemeente. 
Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland 
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De PvdA Woensdrecht: terugblik op de periode 2014-2018  

 

Na de verkiezingen van maart 2014 is de PvdA Woensdrecht in de oppositie terecht gekomen, 

het stemmenverlies was te groot om ander ambities te vervullen, maar vanaf het begin is 

sprake geweest van een goede samenwerking met de coalitie waardoor er toch veel is bereikt.    

Aan de doelstelling, ‘in de buurt’, hebben wij zelf als fractie invulling willen gegeven door ons 

zoveel mogelijk in de samenleving te bewegen en daar goed te luisteren. We moeten nog beter 

worden in het samen met inwoners plannen maken. Onze toekomstige-  en huidige 

fractievoorzitter Wendy de Koning- Bogers en Cees Jaspers zijn erg actief in onze gemeenschap. 

De afgelopen bestuursperiode heeft onze fractie zich collegiaal en constructief opgesteld, maar 

ook een eigen geluid laten horen. Bij een al te grote aandacht voor financiën hebben we 

tegengas gegeven en dat gold ook voor plannen die alleen met asfalt te maken hadden. Op het 

gebied van zorg en welzijn stond de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners centraal, 

aangevuld met de hulp die zij eventueel van mantelzorgers en de gemeenschap kunnen krijgen. 

Mocht deze hulp er niet of onvoldoende zijn, dan zijn wij voorstander van passende maar 

ruimhartige gemeentelijke ondersteuning. Daar heeft de PvdA Woensdrecht zich hard voor 

gemaakt en dat blijven wij ook doen.  
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Wonen. 
Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een 

ankerpunt in de samenleving en de basis van waaruit je de wereld tegemoet treedt.  

Wonen doe je in een buurt of wijk, dorp midden van en samen met anderen.  

Iedereen heeft er recht op goed te wonen, voor een redelijk deel van zijn besteedbaar inkomen. 

Wonen is verbonden met zeggenschap  over de eigen woning en woonomgeving: als 

bewoners dat willen, moeten ze letterlijk de baas zijn over hun eigen huis en op die manier 

een directe invloed op hun woonomgeving hebben.  Zeggenschap gaat daarom ook over de 

invloed die huurders e n  gemeenten hebben op het beleid van de woningcorporatie.  

Huurdersparticipatie en -medezeggenschap zijn hierom noodzakelijk. 

Wij streven naar gemengde wijken in 

dorpen. Dit betekent dat er ruimte is 

voor diversiteit: jongeren, 

alleenstaanden, gezinnen met kinderen, 

meerdere generaties van een familie 

onder één dak, ouderen en 

statushouders. Gemengde wijken (met 

een evenwichtige verdeling van koop en 

huur, duurder en goedkoop) passen bij 

het idee van een samenleving waarin 

iedereen ertoe doet.   

Woensdrecht heeft een bijzondere 

structuur, met 5 kernen en een aantal 

buurtgemeenschappen. Ieder dorp of buurtgemeenschap vraagt om eigen oplossingen op het 

gebied van wonen. Dit in combinatie met thema’s als zorg, energie en voorzieningen. De 

bevolking vergrijst en zal op termijn krimpen.    

Daar moet nu al op worden ingespeeld. Het gaat er niet alleen meer om grote aantallen huizen 

bij te bouwen maar ruimte te scheppen voor allerlei woonvormen, voor uiteenlopende wensen 

bouwen aan de randen van de dorpen. Het gaat om het beter maken van de woningen die er 

Sociale huurwoningen broodnodig, of niet? 

WOENSDRECHT - Hoeveel sociale huurwoningen telt 
de gemeente Woensdrecht? Het antwoord op deze 
vraag is nodig om te weten of het er te veel, te weinig 
of precies genoeg zijn. 

Annelies Vlaanderen 23-03-17, 06:40  

Vooral dankzij de lokale PvdA staat deze kwestie 
herhaaldelijk op de politieke agenda. Deze partij is 
ervan overtuigd dat het er te weinig zijn. 

,,Uit de woonvisie blijkt dat er een duidelijke 
behoefte in alle kernen is aan goedkope 
huurwoningen'', hield fractievoorzitter Cees Jaspers 
dinsdagavond tijdens een opinieraadsvergadering 
zijn collega-raadsleden voor. 

 



 

 
Pagina 9 van 36    

 Verkiezingsprogramma 2018-2022, Woensdrecht 

 

15 NOVEMBER 2017 

al staan. En om gericht woningen toe te voegen binnen de bestaande dorpsstructuren 

(‘inbreiden’). Met verschillende oplossingen proberen we de woonlasten van mensen terug te 

dringen.   

Als voorbeeld dat er lokaal wordt nagedacht over de problemen rond bouwen zijn er in 

Huijbergen drie belangenverenigingen die zich hard maken voor extra woningen in Huijbergen. 

Ondernemersvereniging Hover, Dorpsplatform Huijbergen (DPH) en de Dorpscoöperatie 

Huijbergen (DCH) willen de koppen bij elkaar steken dat de woningbouw in Huijbergen een 

extra impuls krijgt.  

Dit zijn initiatieven die op steun van de PvdA Woensdrecht kunnen rekenen.  

 

Onze bijdrage in 2014-2018:  

 

• Sociale woningbouw hebben we weer op de agenda gezet.  

• We hebben de aanzet gegeven tot de “Blijvers lening”. Die is bedoeld voor mensen 

die hun woning “levensloopbestendig” willen maken, maar die daar het geld niet 

voor hebben en ook niet bij de bank kunnen lenen.  

• Stimuleren van starterwoningen in Huijbergen  

• Zorgen voor zorgwoningen in alle kernen voor de senioren met indicatie beneden 

ZZP5 in de vorm van begeleid wonen met name hebben wij de Ontwikkeling 

Noordrandfase 2 aandacht gegeven voor betaalbare en duurzame woningen. 

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:  

 

• Oudere moeten zeker zijn dat zij verantwoord langer zelfstandig kunnen blijven 

wonen. Een flink aantal bestaande woningen moet met voorrang worden 

aangepast, of nieuwe gelijkvloerse kleine 2 persoons huizen bouwen. Het 

realiseren van voldoende betaalbare woningen voor jong en oud zodat deze 

doelgroepen in ons dorp kunnen blijven wonen in de komen 4 jaar. Om dit zo 

efficiënt mogelijk te regelen pleiten wij ervoor om de partners, die belang hierbij 

hebben, te bundelen zodat er een sterk en goed overleg zal zijn.  

• Deze woningen kunnen ook gebruikt worden als starters woningen door onze 

jongeren.  

• Iedereen moet zeker zijn dat zij betaalbaar kunnen wonen. Betaalbaar wonen 

betekent ook: beter wonen. Duurzamer en energiezuinig, zodat de woonlasten 

omlaaggaan. Beter wonen betekent ook beter bouwen, gericht op de woonwensen 

van jongeren, gezinnen en ouderen in plaats van de portemonnee van 

projectontwikkelaars.  
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• We willen bevorderen dat er meer sociale huurwoningen komen waarvoor niet 

meer dan 592 euro (huidige “eerste aftoppingsgrens”) per maand betaald hoeft te 

worden. Deze woningen zijn vooral bestemd voor 1 en 2-persoonshuishoudens.   

• Er geldt zoveel mogelijk een verkoopverbod op sociale woningen. Hierover maken 

we prestatieafspraken met de corporaties.  

• Als er gebouwd wordt, dan binnen bestaande dorpsgrenzen.  

• We nodigen actief projectontwikkelaars en anderen uit om te experimenteren met 

vormen van woningbouw voor jongeren (ook kleine huizen) en 

levensloopbestendig (ver)bouwen voor ouderen, al of niet in woongroepen en in 

combinatie met zorg.  

• Snel aan de slag gaan met de ontwikkeling van de (toekomstig) leegstaande panden 

zoals bijvoorbeeld in Huijbergen rond de molen, het gemeentehuis, de 

badkamerwinkel 

• Wanneer de gemeente een gebouw verkoopt, geldt de verplichting om eerst te 

onderzoeken of het geschikt is om er woonruimte van te maken of een andere 

bestemming te geven.  

• We ondersteunen initiatieven van particulieren die gezamenlijk woningen willen 

ontwikkelen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en wooncoöperaties)  

• Speciale aandacht gaat uit naar particuliere woningen die slecht geïsoleerd zijn 

(zoals de door corporaties verkochte huurwoningen); de gemeente zet hier extra 

op in met haar duurzaamheidsbeleid, bijvoorbeeld door subsidies toe te wijzen aan 

de minst geïsoleerde huizen (met de laagste energie labels).  

• De gemeente zorgt ervoor dat alle belanghebbenden goed kunnen snappen hoe 

het toewijzen van woningen, ook aan bijzondere groepen zoals statushouders, 

werkt.   

 

De gemeente gaat desnoods zelf bouwen als de marktsector en/of de corporaties er niet voor 

zorgen dat er in Woensdrecht een voldoende gevarieerd aanbod van woningen is.  
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Werk.  

Werk staat bij de PvdA Woensdrecht voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk 

en voldoende inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot 

meedoen in de samenleving. Werk biedt perspectief.  

Voor de PvdA Woensdrecht is werk: betaald werk. Lukt het hebben van een baan nog niet, dan 

zorgen we dat mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen. Dat gebeurt op een 

manier die het beste bij hen past en de mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en 

ontplooiing.  

Het gaat goed met de werkgelegenheid in de gemeente Woensdrecht. Het aantal banen is in 

2017 met 1,3% gestegen daarnaast is het aantal vestigingen van bedrijven gestegen met 3,7%. 

De werkgelegenheid groeit vooral in de industrie, de overheid en detailhandel. Dit blijkt uit de 

werkgelegenheidsenquête van de Regio West-Brabant1.   

Maar ook in Woensdrecht is er nog steeds een groep mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, die niet of heel moeilijk de stap kan zetten naar een betaalde baan. Mede 

daardoor verkeren sommigen onder de armoedegrens. De gemeente kan hier wat aan doen; 

door zelf mensen in dienst te nemen of werk lokaal uit te besteden.  

 Onze jeugd moet zeker zijn dat binnen de gemeentegrenzen een kans wordt geboden op 

wonen en werk, daarnaast   moeten bedrijven die zich hier vestigen zeker zijn dat er goed 

opgeleid personeel beschikbaar is. 

Daarom is het belangrijk te zorgen voor goede woningplanning en opleidingen op elk niveau. 

De praktijk wijst uit dat, op het moment dat jongeren de streek verlaten om elders te studeren 

zij niet meer terug keren naar de geboortestreek2. 

De gemeente zet alles op alles om haar inwoners aan werk te helpen.  

                                                                 
1 (Website gemeente Woensdrecht 23-11-2017)  

2  (Http://www.deburcht.nl/userfiles/file/Werkenmetkrimp.pdf) 
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Maintenance heeft betrekking op verschillende 

sectoren, één daarvan is de luchtvaart. De regio 

West-Brabant heeft vanouds een sterke band met 

deze sector omdat de luchtvaart altijd al in 

Woensdrecht vertegenwoordigd was. Die relatie 

wordt nu verder uitgebreid doordat het 

Fokkerterrein, onder de vlag van Aviolanda 

Aerospace wordt omgevormd tot een Maintenance-

cluster met nationale en internationale 

ondernemingen die gespecialiseerd zijn in militair en 

civiel vliegtuigonderhoud. 

Het vliegtuigonderhoudscluster in Woensdrecht, nu al goed voor ca. 3000 banen, zal daardoor 

de komende jaren behoorlijk uitbreiden. Opgeteld verwachten de Koninklijke Luchtmacht en 

het bedrijfsleven ter plekke de komende jaren meer dan 500 nieuwe banen te kunnen creëren. 

Zowel het onderhoudscentrum van de Luchtmacht, het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) 

en twee Fokkerbedrijven (Fokker Services en Fokker Elmo) breiden uit.  

Het zijn de steunpilaren van het Maintenance-cluster. Daarnaast vestigen zich op het naast de 

basis gelegen bedrijvenpark Aviolanda Aerospace en binnen de beveiligde zone van de 

luchtmachtbasis ook nieuwe bedrijven.   

Gezien Aviolanda Aerospace (samen met de Luchtmacht) de grootste werkgever is in onze 

gemeente verdient dit bedrijvenpark extra aandacht.  

Maar er is meer, zoals hieronder in de tabel is af te lezen, is het ook de detailhandel die een 

grote groei doormaakt. Daarom is er noodzaak naar een afgestemde hbo-opleidingen voor 

zowel de vliegtuigindustrie als logistiek en detailhandel omdat er 

bij een tekort aan gekwalificeerd personeel een rem komt op 

deze ontwikkelingen. (zie Onderwijs)  

Onze aandacht gaat uit naar:  

• Hoe kunnen we starters nog beter begeleiden zodat zij met 

succes kunnen ondernemen. 

• Hoe kunnen we de daling van arbeidsplaatsen bij de grote bedrijven stopzetten en 

omdraaien naar een stijging.  

• Zorgen dat de detailhandel en middenstand kan blijven bestaan in alle kernen. 
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Onze bijdrage in 2014-2018:  

 

• Uitbreiden van de bedrijventerreinen in Hoogerheide en Ossendrecht.  

• Startende ondernemers begeleiden in de verschillende kernen. 

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

• De gemeente heeft de taak om haar inwoners maximaal mee te laten doen. Goed 

voorbeeld doet goed volgen. Daarom willen we dat de gemeente jaarlijks aan 

minimaal drie nieuwe mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een 

werkervaringsplaats aanbiedt. Dit met de bedoeling hen een passende opleiding te 

geven en hen door te leiden naar een baan elders.  

• De groenploeg van het werkvoorzieningsschap is gekoppeld aan de groep 

groenvoorziening van gemeentewerken. In een volgende fase komen deze mensen 

in dienst van de gemeente en verlaten zij de sociale werkvoorziening. Een door velen 

van hen gedeelde wens met natuurlijk de conditie dat de arbeidsvoorwaarde gelijk 

of beter zijn.  

• Goede invulling geven aan het voormalig beproevingsterrein van defensie in 

Huijbergen en de Wilhelmina kazerne.  

• Bestaande bedrijven maar ook de starters zoveel als mogelijk ondersteuning geven 

in het uitvoeren waar zij goed in zijn: ondernemen, natuurlijk rekening houdend met 

de People, Planet, Profit filosofie.  

 

  

Bron Tabellen: Vestigingenregister Bewerking: Onderzoek en Inzicht Gemeente Breda onderzoek@breda.nl 
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Zorg en welzijn.  

Goede zorg voor de gezondheid is onontbeerlijk voor het welbevinden van Inwoners van 

gemeente Woensdrecht en voor hun onderlinge binding.   

Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven 

staan. En als dat niet lukt - even of voor langere duur - er altijd iemand is, die met je mee kan 

denken. Altijd is het doel mensen te versterken, zodat zij naar vermogen zo zelfstandig mogelijk 

door het leven kunnen gaan.   

De eigen verantwoordelijkheid staat daarbij centraal, maar eigen regie over de kwaliteit van 

leven net zozeer. In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, persoonlijk, 

beschikbaar en betaalbaar moet zijn. U moet vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op 

de zorg. Welbevinden willen we bevorderen door problemen van Inwoners van de gemeente 

Woensdrecht in het buiten en binnen gebied te voorkomen, vroegtijdig te signaleren, te 

benoemen en op te lossen.  

In 2015 zijn diverse taken op het vlak van de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en 

participatie van Rijk en provincie overgeheveld naar de gemeente. Belangrijkste reden hiervoor 

is dat gemeenten dicht bij hun inwoners staan, beter op de hoogte zijn van lokale 

mogelijkheden en daarom betere (op elkaar afgestemde) zorg kunnen leveren, die ook nog 

eens goedkoper is. De PvdA Woensdrecht vindt het belangrijk dat de gemeente 

verantwoordelijk is voor het welbevinden en dat de inwoner zelf kan sturen op de gewenste 

ondersteuning. 

 

Zorg en welzijn van haar inwoners. 

;. 

Op verschillende plaatsen proberen verschillende groepen (BWI, buurtpreventieteams, 

coöperaties, etc.) invulling te geven aan bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan van 

schooluitval, met het beperken van overlast van hangjongeren en het verminderen van 

verloedering in buurten en wijken voorkomen we dat problemen gaan ontstaan of verergeren 

en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet. Deze groepen verdienen onze 

maximale steun. 
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Onze bijdrage in 2014-2018:  

 

• Zorgen dat de bibliotheekvoorziening in de kernen aanwezig blijft om leer en 

taalachterstanden bij ouderen en kinderen te voorkomen, zorgen voor een goede 

vroeg- en voorschoolse educatie 

• Faciliteren van voorzieningen zodat senioren of mensen met een beperking 

daadwerkelijk (langer) zelfstandig kunnen blijven.  

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

  

• Voorkomen is beter dan genezen. Daarom hechten we aan   gezondheid bevorderende 

projecten als “Jongeren op gewicht”, “de gezonde kantine”, “bewegen voor ouderen” 

en “valpreventie”.  

• Introductie van een werkgroep die opkomt voor de rechten van mensen met een 

beperking.  

• Wij besteden de zorg aan op basis van gewenste resultaten, niet op basis van alleen 

de prijs. In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, 

het toepassen van bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten, werken met vaste 

dienstverbanden, innovatiekracht, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers 

en persoonlijk contact. We eisen onafhankelijke tevredenheidstoetsing onder cliënten 

en hun naasten. Die toetsing moet effectief en efficiënt uitgevoerd worden.  Waar 

mogelijk willen we ervaringsdeskundigen inzetten.  

• Ouderen die zeker zijn moeten dat de 

wijkzuster meer prioriteit krijgt als zij 

langer thuis blijven wonen. 

Preventieve actie is gewenst om 

vereenzaming geen kans te geven. 

Ook het aanbieden van beschermt 

wonen is één van de uitgangspunten. 

• Mensen met een beperking die zeker moeten zijn dat de openbare ruimte zodanig is 

ingericht dat deze voor hen toegankelijk is. 

 (“Wij staan op” Zie  www.allestoegankelijk.nl/nl/Tips-en-Checklists/Agenda-22-en-

toegankelijkheidsbeleid. html)  

• Kinderen die in onze gemeente onder de armoedegrens leven, zij moeten zeker zijn 

dat de gemeente er alles aan doet om hun situatie te verbeteren. Basis kinderrechten 

hanteren:  https://www.kinderrechten.nl/ 

• Vanaf 1 januari worden Wajongers gekort op hun uitkering. Mensen met een 

arbeidsbeperking, die geen baan hebben, gaan er daardoor zo'n 5 procent op achteruit.  

http://www.allestoegankelijk.nl/nl/Tips-en-Checklists/Agenda-22-en-toegankelijkheidsbeleid
http://www.allestoegankelijk.nl/nl/Tips-en-Checklists/Agenda-22-en-toegankelijkheidsbeleid
https://www.kinderrechten.nl/
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Uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat vorige maand werd 

gepubliceerd, blijkt dat ongeveer de helft van de bedrijven niet van plan is mensen met 

een beperking aan te nemen. Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand 

voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen voor een plek op de reguliere 

arbeidsmarkt. De PvdA Woensdrecht ziet graag dat de gemeente regie neemt en de 

eventuele Wajong-ers compenseert.  

De vraag om ondersteuning door de gemeente zal toenemen. Van elke 10 inwoners hebben er 

3 hulp nodig. Nu nog regelt de helft van hen het zelf, deels omdat hen niet bekend is wat de 

gemeente voor hen kan doen. De vraag zal ook toenemen door de stijgende gemiddelde leeftijd 

van onze inwoners. Door effectief en efficiënt met zorg om te gaan proberen we de kosten in 

de hand te houden.   

De zorg wordt in de directe omgeving van inwoners geboden. Lokale, kleinschalige aanbieders 

hebben voorkeur, voor zover ze voldoende resultaat en kwaliteit kunnen leveren. Zie als 

voorbeeld Margareta Woonhof in Huijbergen. Zorgcoöperatie “Zorg om zorg” is ook bezig met 

een woonproject. Nieuwe lokale betaalbare initiatieven worden gestimuleerd. We houden de 

ontwikkeling hierin bij.   

• Wij willen de zeggenschap van mensen in de zorg vergroten, zowel bij de aanbieders 

als bij de gemeente zelf. Wij ondersteunen daarom (de oprichting van) 

patiëntenorganisaties, zorgcoöperaties en medezeggenschap. We zien erop toe dat 

alle doelgroepen hierbij betrokken worden.  

• Wij kiezen voor het bundelen van voorzieningen: gezondheidscentra zijn de norm, al 

dan niet in combinatie met dorpshuizen.   

• In de aanpak van jongeren in probleemsituaties en/of met probleemgedrag staat altijd 

hun toekomst centraal. In het jeugdbeleid moet in de kernen van Woensdrecht 

aandacht zijn voor een eigen ‘plek’ voor de jeugd bijvoorbeeld door het inrichten van 

ontmoetingsplaatsen (in het MFC?) met moderne virtuele technieken. 

• Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Wij willen bevorderen dat zij dit 

belangrijke werk kunnen doen en volhouden. Door praktische en emotionele hulp 

(bijvoorbeeld training in de omgang met dementie of het bevorderen van contact met 

lotgenoten) en het mogelijk te maken dat de zorg tijdelijk overgenomen kan worden 

willen we dit bereiken.  

• Wij werken mee aan het actieprogramma voor uitvoering van het verdrag dat door de 

Verenigde Naties is opgesteld voor de rechten van mensen met een beperking (de 

lokale “meedoen” agenda). Doel hiervan is de toegankelijkheid van informatie en 

voorzieningen voor mensen met een beperking maximaal maken – materieel en 

immaterieel dus.  

https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/aannemen-mensen-met-arbeidsbeperking/
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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.   
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• 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.) 
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Onderwijs.  

De toekomst begint al op de basisschool. Die moet kwalitatief op orde zijn, met goede 

docenten voor de klas, want een goed begin is het halve werk. Leraren die de ontwikkeling 

stimuleren en het maximale halen uit iéder kind. Die kinderen kansen bieden door extra 

ondersteuning als het nodig is en extra uitdaging waar dat kan. Die breed onderwijs geven met 

aandacht voor sociale vaardigheden als leren samenwerken. Met voldoende aandacht voor de 

basisvaardigheden als het om taal en rekenen gaat. En als het nodig is beginnen we ook al 

eerder met spelen in een leerrijke omgeving, om zo taal- of ontwikkelingsachterstanden te 

verhelpen. Ieder kind, ongeacht de achtergrond, kan op die manier een vliegende start maken. 

Op een school en met de snelheid die bij hem of haar past. 

 

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene kind 

ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt dat doordat talenten 

uiteenlopen. Een te groot gedeelte wordt echter bepaald door verschillen in sociaal-

economische achtergrond. 

 

Wij willen dat kinderen met beperkingen zoveel mogelijk meedoen in het reguliere onderwijs. 

Dat is goed voor het kind. Het vergt wel een extra investering in goede begeleiding, het moet 

kunnen. Voor kinderen die niet gedijen in het reguliere onderwijs blijft het speciaal onderwijs 

en praktijkonderwijs goed toegankelijk. De taakverdeling tussen het reguliere basisonderwijs 

en de samenwerkingsverbanden wordt verder aangescherpt. Ouders moeten zelf kunnen 

bepalen op welke school hun kind passend basisonderwijs krijgt. 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:  

 

• Kleine dorpsscholen hebben bestaansrecht, omdat zij invulling geven aan de sociale 

verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen, daarom zorgen dat elke kern zijn 

eigen basisschool behoudt. Wij willen verder meer aandacht voor de kwaliteit van 

schoolgebouwen. De school is tenslotte een van de belangrijkste plekken in het leven 

van een kind. 
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• 'Samen op gezond gewicht'. We willen scholen, kinderopvang- organisaties, huisartsen 

en jeugdgezondheidszorg betrekken bij de aanpak van overgewicht en het stimuleren 

van een gezonde levensstijl. Denk daarbij onder andere aan de gezonde school- en 

sportkantine. 

• Gebruik te maken van de provinciale en lokale mogelijkheden om bijvoorbeeld voor 

de vliegtuigindustrie en logistiek een Hbo-opleiding te kunnen starten met 

gebruikmaking van goede bestaande faciliteiten. Hogescholen willen wij stimuleren 

om zich te verbinden met hun regionale omgeving, bijvoorbeeld door ‘social return’-

programma’s als expertisecentra gericht op maatschappelijke sectoren en het 

stimuleren van science parks. 

• Uit de samenwerking van industrie en opleidingsinstituten zou een opleidingscampus 

(science park) kunnen ontstaan die zowel voor de militaire als civiele opleidingen 

gebruikt en gestimuleerd kan worden. 

• Gezien het tekort bij bedrijven en sectoren van specifiek geschoolde jongeren willen 

wij bedrijfsopleidingen stimuleren. 
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Armoede en schuldhulpverlening.  

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement en afhankelijkheid.  

Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede in Woensdrecht. Kinderen die 

opgroeien in armoede hebben minder goede 

ontwikkelkansen, wijst onderzoek uit. In de 

gemeente Woensdrecht zijn dat 1 op de 8 kinderen. 

PvdA Woensdrecht wil dat alle kinderen mee 

kunnen doen op het gebied van sport of cultuur, 

met sociale activiteiten op school of in hun vrije tijd. 

Een plan van aanpak beschrijft hoe het college 

kinderarmoede wil aanpakken. Wat wij willen en 

wat wij doen is kinderen de kansen bieden om 

hun talenten ongeacht hun afkomst en 

achtergrond t e  ontplooien,   

Met het program “Samen tegen armoede” slaat de 

gemeente Woensdrecht, professionele partijen en vrijwilligersorganisaties de handen ineen 

om armoede aan te pakken.  

 

De PvdA Woensdrecht vindt dit een prachtig initiatief en zal er alles aan doen om de 

doelstellingen van dit programma te ondersteunen of verder te ontwikkelen.  

 

Maar ABZ Wethouder Van der Beek zegt in “De Bode” van 14-12-2017: “Helaas is de armoede 

in onze gemeente niet afgenomen maar we hebben wel de pijn kunnen verzachten". Des te 

meer redenen voor de PvdA Woensdrecht om te zorgen dat de armoedebestrijding aandacht 

blijft krijgen. 

 

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene kind 

ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt dat doordat talenten 

uiteenlopen. Een te groot gedeelte wordt echter bepaald door verschillen in 

sociaaleconomische achtergrond. Daarom zal er binnen/voor onderwijs extra aandacht nodig 
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zijn om de kinderen, die vanuit een armoedepositie komen, toch de kans krijgen zich volledig 

te ontwikkelen en op deze manier armoede te “ontgroeien”. Burgers laten weten wat we 

kunnen bijdragen om hun dromen te durven volgen.  

 

Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke sportvoorzieningen, 

goede k i n d e r z o r g  en op een leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen.  Via 

de scholen loopt een project, dat ieder kind kan gaan sporten of er nu wel een armoedegrens 

is in het gezin of niet. Vaak is het, dat mensen die net boven de grens zitten óók niet de kans 

krijgen.  

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:  

 

• Voortzetting van het Armoedepact. Kinderen, die in onze gemeente onder de 

armoedegrens leven, moeten zeker zijn dat de gemeente er alles aan doet om hun 

situatie te verbeteren met als basis de 

kinderrechten hanteren: 

https://www.kinderrechten.nl/ In onze 

gemeente mag geldgebrek van de 

ouders niet de reden zijn dat kinderen 

niet mee kunnen doen met sport, de 

schoolreis, culturele vorming en 

verjaardagen.   

• Jongeren moeten zeker zijn dat er 

mogelijkheden bestaan om meer in 

contact te komen met kunst en 

cultuur. Zij moeten een beroep 

kunnen doen op een subsidiepot om 

kunst en cultuur binnen onze gemeentegrenzen een “volwassen” status te geven. 

Hiervoor is het nodig dat het gemeentelijk beleid voor stimulering van de jeugd in 

kunst en cultuur verandert.  

• Geldcursussen door bijv. Rabobank laten verzorgen en niet alleen op 

basisschoolniveau, maar ook juist overgang naar voortgezet en beroepsonderwijs.  

 

Uitsluiting of problemen op school, hebben 
ook vaak te maken met onrust binnen het 
gezin. Kinderen hebben door stress vaak 
concentratieproblemen, ze schamen zich als 
ze op hun verjaardag hun klas niet kunnen 
trakteren of voelen zich buitengesloten 
wanneer ze niet mee kunnen op schoolreisjes. 

De Kinderombudsman pleit voor één 
begeleider per gemeente die contact 
onderhoudt met het gezin en een 
langetermijnplanning maakt om de rust te 
doen terugkeren. Verschillende diensten 
binnen de gemeente werken nu niet goed 
samen. Gezinnen krijgen soms wel te maken 
met acht hulpverleners. 
 

Kinderombudsman Margrite Kalverboer. 

 

 

https://www.kinderrechten.nl/
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Wij kijken in het 

armoedebeleid niet alleen 

naar het bruto-inkomen, 

maar ook naar het 

besteedbaar inkomen om 

verborgen armoede op te 

sporen en aan te pakken. 

Naast mensen in de bijstand 

gaat het om mensen die 

werken, maar daar niet genoeg mee verdienen, arme ouderen, alleenstaanden en mensen met 

sterk wisselende inkomsten (bijvoorbeeld sommige ZZP’ ers, de kleine zelfstandige)  

Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomensgrens van 120% van het 

bijstandsminimum, 130% voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar.   

Een hardheidsclausule moet garanderen dat iedereen die ondersteuning nodig heeft om te 

participeren in de samenleving gebruik kan maken van de gemeentelijke (armoede)regelingen.   

Op die manier kan maatwerk worden geboden en staan niet de regels, maar het leven van 

mensen en het doorbreken van armoede centraal.  

  

Defence for Children International - Nederland 
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Klimaat en duurzame energie  

Voor de PvdA Woensdrecht is 

duurzaamheid belangrijk. De 

klimaatverandering, de 

toename aan regenwater en 

de CO2-uitstoot baren ons 

zorgen. Ook de lokale 

overheid heeft een bijdrage 

te leveren aan het 

verduurzamen van onze 

gemeente en ons land. De 

verduurzaming gaat nu te 

traag, er is versnelling nodig. 

De gemeente richt zich op 

duurzame projecten, die 

tegelijkertijd zoveel mogelijk 

de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, 

organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van een 

eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt. De luchtkwaliteit moet verbeteren. Dit is 

een belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen leven. Woensdrecht heeft verder een 

gevarieerd landschap met unieke landschappelijke kenmerken die deze streek een eigen 

identiteit geven en die we koesteren. Natuur en natuurgebieden horen toegankelijk te zijn. 

De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat is overmorgen. Het plan dat de gemeente 

hiervoor heeft gemaakt moet de komende jaren veel meer en veel zwaardere invulling krijgen. 

Steeds meer inwoners willen werk maken van verlaging van hun energieverbruik; de gemeente 

kan daarop inspelen. Zij geeft verder haar eigen voorbeeldfunctie veel beter vorm. Wij vinden 

dat inwoners en ondernemers door de gemeente moeten worden ondersteund bij het 

voorkómen van opwarming van de aarde en klimaatverandering. Wij geloven ook, dat 

duurzaamheid een bijdrage kan geven aan onze lokale economie.  Als bedrijven volgen, kan 

onze gemeente de bakermat zijn van een duurzame, energie neutrale gemeente. 
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Het onderwerp ‘water’ biedt de gemeente Woensdrecht kansen of mogelijkheden om op het 

gebied van klimaatadaptatie, leefbaarheid en de omgevingswet kosten te verminderen, 

kwaliteit te vergroten en kwetsbaarheid te verminderen.  

 

Groen en Water krijgen de ruimte 

 

Meer groen en water in de bewoonde omgeving is goed voor de gezondheid en de 

biodiversiteit. Het is wetenschappelijk aangetoond, dat de meeste mensen en dieren prettiger 

functioneren met meer groen in hun omgeving. Ook zorgen groen en water voor meer 

bestendigheid tegen wateroverlast, droogte en hittestress. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen wil PvdA Woensdrecht nadrukkelijk van groen en water mee 

laten wegen in de planvorming. Dat betekent dat wij altijd een watertoets doen bij ruimtelijke 

ontwikkeling en gehoor geven aan de aanbevelingen uit deze toets. Het betekent ook dat we 

openbare ruimte aanleggen met meer groen en met waterbestendigere verharding. Wij willen 

een water robuuste omgeving die water kan bergen in tijden van overlast en water kan leveren 

in tijden van tekort.  

 

De PvdA wil het regenwater zoveel 

mogelijk de grond in hebben en niet in 

het riool. Dat dient 3 doelen: 

Minder overlast bij regen en minder 

droogte bij neerslagtekort. Droogte 

zorgt net als te veel water voor schade. 

Ten derde zorgt het voor minder 

belasting van rioolwaterzuiveringsinstallaties en grotere kans op terugwinning van 

grondstoffen. De PvdA wil het regenwater zoveel mogelijk ontkoppelen van de riolering en de 

ruimte zodanig in te richten dat het water op een verantwoorde manier de grond in kan. De 

PvdA Woensdrecht wil onderzoeken of de rioolheffing lager kan als je je regenwater afkoppelt. 

(dan wel hoger als je dit niet doet). 

 

Ontstenen en vergroenen 

Concreet betekent dat ontstenen en vergroenen: Zorg voor minder versteende oppervlaktes in 

openbare ruimtes en tuinen. Dit komt het waterbergend vermogen van dorpen en buurten ten 

goede. Het doet ook de kans op hittestress afnemen. Even wel bedenken, dat 

rolstoelgebruikers e.d. niet benadeeld worden door hun handicap. 

Stimuleer groene daken en gevels en meer groen in de openbare ruimte. De PvdA vindt dat 

gemeenten daarin het goede voorbeeld moeten geven bij hun eigen gebouwen. De gemeente 

kan de ontstening en vergroening bevorderen door subsidies of beloning via belastingverlaging.  
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Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:  

 

• De gemeente gaat ”circulair inkopen” doorvoeren in het inkoopproces. (dat wil zeggen 

dat de grondstoffen en ingekochte materialen opnieuw te gebruiken zijn).   

• Aanpak van ‘sjoemelstroom’. Gemeente moet haar eigen energie duurzaam inkopen 

• We al onze gemeentelijke gebouwen met geschikte daken voorzien van 

zonnecollectoren. 

• Dat de Gemeente in bouwafspraken met corporaties en bij het ontwikkelen van 

nieuwe woonwijken alleen nog energie neutrale woningen toestaat.  

• In al onze gemeentelijke gebouwen willen we het energiegebruik terugdringen en alle 

geschikte daken voorzien van zonnecollectoren.  De gemeente gaat gegarandeerd 

100% duurzame stroom inkopen. Ook leveranciers en subsidie ontvangende 

organisaties worden gestimuleerd om dit te doen. 

• Nadrukkelijk nodigt de PvdA Woensdrecht de inwoners uit om met initiatieven te 

komen die leiden tot een aangenamere groene leefomgeving.  

• De PvdA Woensdrecht zet in op opzetten van teams die zorgen voor 

keukentafelgesprekken waarin deze initiatieven en mogelijkheden in kaart worden 

gebracht en mensen leren over ontstenen, vergroenen en afkoppelen van regenwater. 

We zien in het inrichten van deze teams een kans voor een werkgelegenheidsproject 

voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt   

 

Energie neutraal moet ook gelden bij renovatie van bestaande complexen. Dit drukt 

toekomstige woonlasten voor huurders en het is goed voor het milieu. Deze items kunnen als 

toets worden gecontroleerd vóór de afgifte van de bouwvergunningen. 
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Denk bijvoorbeeld 

aan het afkoppelen 

van hemelwater 

(regenton, grijs 

watercircuit) of 

minder verstening 

(tegel eruit, plantje 

erin).  Het Rainproof 

maken van 

openbare wegen en 

gemeentegebouwen 

en nieuwbouwprojecten voor bedrijven en particulieren 

 

Op het gebied van duurzaamheid willen we samen een versnelling bereiken. Gemeenten en het 

waterschap werken samen in landelijke pilots voor de energietransitie. We kijken dan naar de 

ruimtelijke inpassing van windmolens en zonneweides bijvoorbeeld op het Aviolanda 

Aerospace  terrein. 

 

DVEP (De Vrije Energie Producent) 

De Vrije Energie Producent (DVEP) is een energiebedrijf dat energie-diensten aanbiedt in de zakelijke sector. Het bedrijf 

valt onder Majoto Holding B.V. die ook Qwint (een energieleverancier voor consumenten) in bezit heeft. 

Herkomst elektriciteit 

DVEP maakt gebruik van gas (44 procent), kolen (23 procent), kernenergie (5 procent), wind- en waterkracht (17 procent) 

voor de stroomopwekking. DVEP is zelf geen energieproducent, maar koopt elektriciteit in. 

Een aantal gemeenten zitten collectief bij De Vrije Energie Producent en die is oranje (slechte leverancier en slechte 

GVO’s). Het betreft de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, 

Gilze-Rijen, Loon op Zand, Moerdijk, Oosterhout, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, en Woudrichem. De 

leverancier scoort slecht en de GVO’s komen uit Noorwegen. Eigenlijk zouden de gemeenteraden in deze gemeenten in 

actie moeten komen voor een andere leverancier en, als dat niet kan vanwege een contract, op zijn minst voor goede 

GVO’s. 

Zonneweides op landbouwgrond 
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De circulaire economie, het zorgen dat de gebruikte basisgrondstoffen weer terugkomen in 

productieprocessen na het economisch leven van het product, telt niet alleen voor de “hogere” 

productieprocessen maar net zo goed voor de recycling van oude bouwmaterialen.   

 

• We stimuleren de ontwikkeling (samen met het waterschap) van collectieve 

buurtwasplaatsen voor auto’s.  

• Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen willen we duurzaamheid en 

energie (voorziening) opnemen als eis. Net als het gebruik van energiebesparende 

maatregelen en het weglaten van een gasaansluiting. “Nul op de meter” geldt als 

standaard bij nieuwbouw.  

• Met de corporaties maken we afspraken over kleinschalige energieopwekking voor en 

door huurders en het isoleren van alle sociale huurwoningen binnen 10 jaar, waarbij 

de netto woonlasten niet boven de sociale huurwoningen grens komt.   

• Bewoners worden uitgedaagd 

om energiebesparende maatregelen te 

bedenken en te treffen. We zoeken in 

woonbuurten naar mensen die in hun 

omgeving “de kar willen trekken”. 

Samen met de provincie bieden we ze 

ondersteuning en desgewenst 

opleiding.   

• Door het aanleggen van 

oplaadpunten/snel laders stimuleren 

we het gebruik van elektrische auto’s en 

scooters. Dat doen we samen met marktpartijen, ook in Calfven, en op toeristische 

plaatsen, mooi vergezichten en dergelijke. Zodat we aantrekkelijk zijn voor eigen 

inwoners als voor toeristen 

• Bij vervanging van voertuigen kiest de gemeente voor elektrische aandrijving.  

• Het stoken van houtkachels wordt niet verboden, maar de gemeente zet wel in op 

regelmatige voorlichting (betere/schone kachels, gebruik pellets in plaats van hout, 

niet stoken bij mist/ regen).   

• Aantasting van het landschap gaan we tegen. Er worden geen nieuwe 

bedrijventerreinen ontwikkeld. Woningbouw vindt zoveel mogelijk binnen bestaande 

dorpsstructuren plaats (‘inbreiden’ voor ‘uitbreiden’). Grote silo’s en biovergisters 

leggen we liever aan op bestaande bedrijventerreinen dan in het landelijk gebied.  

  

 
www.woensdrecht.nl/home/algemene-informatie-over-

duurzaamheid 
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Kunst en Cultuur, Sport en beweging.  

Sport en beweging is belangrijk voor iedereen: sport bevordert de gezondheid, werkt 

samenbindend, is gezellig, leert met (spel)regels en winnen en verliezen om te gaan en samen 

te werken en ga zo maar door.   

Sport wordt veel in verenigingsverband georganiseerd. We hebben veel waardering voor de 

vrijwilligers bij de sportclubs. Dankzij deze vrijwilligers kunnen de verenigingen bestaan. Er zijn 

in onze gemeente heel veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Juist 

in wijken en dorpen zijn deze verenigingen van groot belang voor de leefbaarheid en verbinden 

zij verschillende sociale netwerken door de samenleving heen. Sport moet toegankelijk zijn 

voor alle inwoners van de gemeente Woensdrecht.  

 

Onze bijdrage in 2014-2018:  

• Als onderdeel van het nieuwe huurbeleid is 

gekeken of er een vorm van privatisering te vinden 

was voor de sportcomplexen. Dit is nu in het beleid 

opgenomen 

  

Kunst en Cultuur is in feite alles waar een mensenhand aan 

te pas is gekomen. Altijd ligt er iets eigens van de maker in 

en daarom gaat het over wie we zijn en wie we kunnen zijn, 

waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan en over 

onze drijfveren en motieven.   

Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in Woensdrecht. Het gaat over vorm, over beleving 

en waardering. Het vraagt creativiteit en vaak samenwerking. Zo werkt het verbindend.   

In die grote verscheidenheid komt ook de identiteit van onze gemeente tot uitdrukking.  Daar 

moet het beleid op inspelen.   

Voor onze gemeente gaat het bij cultuur onder andere om bibliotheken, muziek bij de 

plaatselijke fanfare en knutselen, tekenen en schilderen in het Kloosterhof.  Een mooi 

uiteenlopend pakket voor zowel de traditionele muziek tot aan popmuziek toe.  Maar kunst en 
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cultuur gaat natuurlijk verder zoals kunst- en cultuureducatie, uiteenlopende vormen van 

culturele uitingen en kunst als beroepsuitoefening. Onze inwoners kunnen daarbij natuurlijk 

goed profiteren van de stedelijke voorzieningen vlakbij.  

Het Cultuurbeleid in onze gemeente zou daar goed op kunnen aansluiten en aanvullen. Juist 

voor de PvdA Woensdrecht is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur 

toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is en onze 

inwoners interesseren voor cultuur en daarmee kennis laten maken.  

 

Onder “cultuur” horen ook onze monumenten. Zij verdienen een mooie plaats in onze 

samenleving om de historie, eigen identiteit van de kern, te behouden en aan onze toekomst, 

de jongeren, door te vertellen welke geschiedenis deze steek heeft meegemaakt. 

 

Een eerste aanzet tot behoud van ons cultureel erfgoed is het maken van een goede 

inventarisatie van alle zaken die tot dit erfgoed behoren daarna kan er gekeken worden hoe en 

wat we willen behouden en breed aan het publiek willen tonen.  

  

Hiervoor willen wij een actiever beleid, zodat de gebouwen/ objecten, die wij voor het 

nageslacht willen bewaren, in goede staat houden.  

Hiernaast een klein voorbeeld van de 

site Drimble die de cultuurobjecten van 

diverse gemeente in kaart wil brengen. 

Steeds meer instellingen (musea, 

archieven, erfgoedinstellingen, 

theatergezelschappen, bibliotheken, 

etc.) maken informatie digitaal 

beschikbaar. Op deze manier kan 

iedereen deze waardevolle informatie 

op een laagdrempelige wijze inzien. 

Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. 

Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen zij deze hier toevoegen. 

 https://drimble.nl/cultuur/gemeente/woensdrecht/ 

 

Onze bijdrage in 2014-2018:  

 

• Gezorgd dat de bibliotheekvoorziening in alle kernen aanwezig bleef om leer- en taal 

achterstanden bij kinderen te voorkomen, zorgen voor een goede vroeg- en 

voorschoolse educatie  
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 Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

  

• Wij plaatsen cultuureducatie en muziekonderwijs, in samenwerking met culturele 

voorzieningen, kunstenaars en het onderwijs, hoog op de agenda. Jongeren moeten 

zeker zijn dat er mogelijkheden bestaan om meer in contact te komen met kunst en 

cultuur. Zij moeten een beroep kunnen doen op een subsidiepot om kunst en cultuur 

binnen onze gemeentegrenzen een “volwassen” status te geven. Hiervoor is het nodig 

dat het gemeentelijk beleid voor stimulering van de jeugd in kunst en cultuur 

verandert.  

 

Dus niet alleen de sportverenigingen moeten aandacht krijgen maar ook aandacht voor kunst 

en cultuur voor jongeren, ook voor jongeren met een beperking. Dit zou kunnen in 

samenwerking kunnen met de voor – en na schoolse opvang en plaatselijke artiesten en, zoals 

nu al gebeurt, met de plaatselijke fanfare / harmonie en cultuur kenners. Jeugd moet zo de 

mogelijkheid krijgen voor het kiezen van zowel een sport als voor kunst en cultuur. 

 

• De bibliotheken houden we in stand en combineren we waar mogelijk met andere 

lokale voorzieningen. We zien de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en 

leerplaats.   

 

Dat betekent dat er in bibliotheken een 

bijdrage geleverd wordt aan de 

bestrijding van analfabetisme, 

laaggeletterdheid en eenzaamheid, er 

allerlei vormen van informatie te 

vinden zijn en er permanent open 

wifiverbindingen zijn. Laaggeletterd zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, 

rekenen, omgaan met geld of toegepaste informatisering.  
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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. 
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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 bijeenblijft en niet uiteenvalt. 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. 
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Beknopt terugkijkend op vorig raadsperiode 2014-

2018 

Hoofdlijnen Verkiezingsprogramma PvdA Woensdrecht 2014. 

Ondank dat de PvdA Woensdrecht deze periode niet in de coalitie zat zijn er veel van de 

verkiezingspunten van 2014 ingelost, hieronder vindt u een opsomming van de toenmalige 

verkiezingsonderwerpen en het behaalde resultaat  

Woensdrecht Ontwikkelt:   

• Ontwikkeling van Noordrand 2e Fase in Ossendrecht   in voorbereiding 

• Het in kaart brengen van de verschillende behoeften in de kernen voor detailhandel 

en daarop beleid ontwikkelen in procedure 

• Stimuleren van starterwoningen in Huijbergen gerealiseerd 

• Zorgen voor zorgwoningen in alle kernen voor de senioren met indicatie beneden ZZP5 

in de vorm van begeleid wonen 

Woensdrecht Bereikbaar:   

• Via het BWI, met vrijwilligers een vervoersdienst opzetten tussen de kernen 

Huijbergen, Putte, Ossendrecht, Woensdrecht en Hoogerheide . 

• Van Hoogerheide uit aan te sluiten op het openbaar vervoer 

• Realiseren van de ontsluitingsweg Putte   

• Realiseren van de ombouw van de Scheldeweg en Putseweg in Hoogerheide  

• Bestrijden van het sluipverkeer door Huijbergen en Ossendrecht 

Woensdrecht leeft:   

• 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 

Woensdrecht werkt: 

• uitbreiden van de bedrijventerreinen in Hoogerheide en Ossendrecht, goede invulling 

geven aan het voormalig beproevingsterrein van defensie in Huijbergen.  

• Startende ondernemers begeleiden in de verschillende kernen 

Woensdrecht zorgt:   
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• Zorgen dat de bibliotheekvoorziening in de kernen aanwezig blijft om leer en taal 

achterstanden bij kinderen te voorkomen, zorgen voor een goede vroeg- en 

voorschoolse educatie 

• Faciliteren van voorzieningen zodat senioren daadwerkelijk langer zelfstandig kunnen 

blijven.  

Woensdrecht ontspant:   

• kijken of er een vorm van privatisering te vinden is voor de sportcomplexen waar een 

ieder beter van wordt, te denken valt aan het faciliteren van coöperaties ten behoeve 

van het onderhoud.  

Woensdrecht leert: 

• gebruik maken van de provinciale mogelijkheden om op de vliegtuigindustrie en 

logistiek een MBO opleiding te kunnen starten met gebruikmaking van de bestaande 

faciliteiten. 

• Samengaan van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang om de vroeg voorschoolse 

educatie uit te voeren.  

Woensdrecht veilig:  

• nadruk op handhaving van de 30km zones 

• Wijkagent moet blijven, meer zichtbaar op straat 

• Korte lijnen tussen buurtpreventieteams en de gemeente, sneller oplossen van 

klachten die via de klachtenlijn binnenkomen. 

• Een goede communicatie t.o.v. Antwerpen en grensoverschrijdende calamiteiten.  

Woensdrecht bestuurt:   

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

mogelijk in de openbaarheid vergaderen, duidelijke financiële transparantie.  

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

benodigde voorzieningen in de kernen.   



 

 

 


