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Beste lezer, 

Niets is voor veel mensen zo moeilijk als een 
stem uitbrengen op een politieke partij. Het is 
niet slechts een kwestie van een rondje rood 
kleuren en het stembiljet in de stembus doen. 
Met een stem op een politieke partij tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen kiest u immers de 

In de gemeente Woensdrecht doen dit keer 
zeven partijen mee. De Conservatieve Partij is 
een nieuwkomer naast ABZ, CDA, PvdA, VVD, 
D66 en AKT. Al die partijen hebben hun eigen 
standpunten, maar welke partij past nu bij u? 
Om u wegwijs te maken, hebben wij als redactie 

In de krant staan thema’s als duurzaamheid, 
ondernemen, veiligheid, zorg voor jong en oud, 
wonen en leefbaarheid. Belangrijke thema’s 
die ook leven onder velen van u. Alle partijen 
geven bij deze zes thema’s hun visie weer, maar 
ook inwoners, bedrijven en organisaties actief 

Als redactie hopen wij u met deze verkiezings-
krant te kunnen ondersteunen in het maken 
van uw keuze. Zodat u straks uw stem kunt 
uitbrengen op een partij die het meest met uw 
eigen visie en leven overeenkomt. Zodat deze 
partij misschien ook u kan vertegenwoordigen 

mensen die de komende vier jaar alle inwoners 
zullen vertegenwoordigen binnen de gemeen-
teraad. Ook u. Uw stem is dan ook belangrijk! 

van de Woensdrechtse Bode, in samenwerking 
met alle politieke partijen en de gemeente 
Woensdrecht, deze verkiezingskrant samenge-
steld. 

in onze Woensdrechtse samenleving mochten 
hun visie geven op dezelfde thema’s. Daarnaast 
hebben de partijen ook andere belangrijke 
onderwerpen mogen belichten. 

in de gemeenteraad. 

Redactie Woensdrechtse Bode 

WAAR IS MIJN 
STEMLOKAAL? 

#1 Gemeentehuis (theaterzaal MFC Kloosterhof) 
Huijbergseweg 3, Hoogerheide  

#2 Appartementencomplex Lucashof 
St Lucasplein 110, Hoogerheide 

 #3 Dorpshuis ‘t Blickvelt 
Dorpsstraat 49, Woensdrecht 

 #4 Multifunctioneel centrum De Drieschaar 
De Ploeg 11, Ossendrecht 

 #5 Hotel Dekkers 
Zr Marie Adolphinestr 6, Ossendrecht 

 #6 Multifunctioneel centrum De Biezen 
Schoolstraat 42, Putte 

 #7 Multifunctioneel centrum De Kloek 
Prior Borrekensstraat 1, Huijbergen 

 #8 Gemeentewerken (buitendienst) 
Doelstraat 3b, Hoogerheide  

www.woensdrecht.nl/verkiezingen 
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Beste lezer, 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wordt de nieuwe 
gemeenteraad van Woensdrecht gekozen voor een periode van vier jaar. 
Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen waar binnen de gemeente 
aandacht aan besteed moet worden. Voor een veilig verloop van de gemeen-
teraadsverkiezing kunt u eerder stemmen dan 16 maart 2022. Vooral risi-
cogroepen als gevolg van het coronavirus kunnen vervroegd stemmen op 
maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 in het Kloosterhof (Hoogerheide), de 
Drieschaar (Ossendrecht) en de Biezen (Putte). Op 16 maart zijn álle stem-
bureaus open. 

In Woensdrecht doen 7 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
Wanneer u het moeilijk vindt om een keuze te maken, dan is een goede tip 
om voor uzelf na te gaan welke onderwerpen u belangrijk vindt. In de ver-
kiezingsprogramma’s van de partijen kunt u zien voor welke standpunten zij 
staan en welke partij het beste bij u past. In deze verkiezingskrant geven alle 
partijen een korte inkijk in hun belangrijkste standpunten. De uitgebreide 
verkiezingsprogramma’s kunt u online vinden. Op www.woensdrecht.nl/ 
verkiezingen staan links naar alle websites van de partijen. De partijen pre-
senteren zich op de gemeentelijke website ook met korte filmpjes. 

Wat uw politieke voorkeur ook is, ik roep iedereen in onze gemeente die 
stemgerechtigd is op om van dit recht gebruik te maken. Met het uitbrengen 
van uw stem bepaalt u rechtstreeks wie u in de gemeenteraad gaat verte-
genwoordigen. 

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.woensdrecht.nl/verkiezingen voor 
meer informatie, of neem contact op met het team verkiezingen via verkie-
zingen@woensdrecht.nl of tel. 140164. 

Steven Adriaansen 
Burgemeester 

Lars van der Beek 
Lijsttrekker lijst 1 

ABZ 
ABZ weet wat er leeft in de samenleving. Ooit ontstaan door een samenvoeging van 6 politieke 
partijen uit alle kernen van de gemeente, zijn we nog steeds overal goed vertegenwoordigd. We 
benaderen inwoners actief via enquêtes, via de dorpsplatforms, zorgcoöperaties en via onze leden 
die midden in de samenleving staan. 

Tijdens de afgelopen raadsperiode heeft ABZ 
deelgenomen in de coalitie met 2 wethouders 
en 7 raadsleden. Daarom zijn de meeste van 
onze beloften die wij 4 jaar geleden hebben 
gedaan gerealiseerd. Zo zijn er nieuwe projec-
ten voltooid, zoals Noordrand in Ossendrecht, 
Verlengde Duinstraat in Hoogerheide en Ter-
voplein in Putte.  Honderden mensen hebben 
een nieuwe woning gevonden. Projecten die 
door de stikstofwet vertraging opgelopen heb-
ben, staan klaar om nu gerealiseerd te worden. 
Denk aan grote en kleinere plannen in Put-
te, Huijbergen en Hoogerheide, voornamelijk 
gericht op starters en senioren. 

hebben aandacht en ondersteuning geboden 
Binnen het sociaal domein hebben wij als ABZ aan burgerinitiatieven in de kernen. Op diverse 
al jaren een leidende rol. Afgelopen periodes vlakken worden we landelijk gezien als een 
hebben wij vol ingezet om geen van onze gemeente waar ze de zorg goed voor elkaar 
inwoners buiten de boot te laten vallen. Een hebben. Deze lijn wil ABZ gestaag doorzetten 
goed functionerende Wmo die de afgelopen met oog voor verdere doorontwikkeling. 
jaren steevast met een 8 of hoger door onze 
inwoners is beoordeeld, is een mooi succes. Wij 
hebben een reëel en ruimhartig armoedebeleid 
gevoerd voor onze kwetsbare inwoners. Wij 

mailto:zingen@woensdrecht.nl
www.woensdrecht.nl/verkiezingen
www.woensdrecht.nl


 

 

 

Jeffrey van Agtmaal 
Lijsttrekker lijst 2 

CDA WOENSDRECHT 
Onder het motto ‘Creatief, Daadkrachtig, Aanwezig’ wil CDA Woensdrecht verder gaan op de 
ingeslagen weg. Ons hoofddoel is het versterken van de sociale samenhang, uitbreiden van de 
woningbouw en het in stand houden van het voorzieningenniveau in al onze dorpen. 

Het CDA heeft in Woensdrecht, Huijbergen, 
Putte, Ossendrecht en Hoogerheide aandacht 
voor een actief verenigingsleven. Ook de zorg 
voor de ouderen en een gezond bedrijfsleven 
zijn belangrijke aandachtspunten. Voor CDA 
Woensdrecht is de leefbaarheid in al onze dor-
pen van groot belang, onze inwoners moeten 
zich thuis voelen in hun eigen dorp. 

CDA Woensdrecht neemt besluiten op basis 
van interactief overleg met burgers en onder-
nemers. We zijn een lokale partij, die midden 
in de samenleving staat en een luisterend oor 
heeft voor alle bewoners. Wij staan voor een 
gemeente die haar inwoners kent en die weet 
wat er leeft. Wij zijn dus voor een bestuur en 
ambtelijk apparaat dat korte lijnen heeft met Met de coalitie hebben we al veel kunnen 
inwoners, verenigingen en bedrijven. De kloof realiseren. Samen met u willen we nieuwe 
tussen politiek en inwoner moeten we kleiner uitdagingen en doelstellingen gaan waarma-
blijven maken. Onze raads- en burgerleden zijn ken. Ons volledige verkiezingsprogramma voor 
actief in het maatschappelijke middenveld en 2022-2016 leest u terug op: cdawoensdrecht.nl 
weten zo precies wat er speelt. Iedereen kan 
onze raadsleden en onze huidige wethouder 
én lijsttrekker Jeffrey van Agtmaal, rechtstreeks 
benaderen. 

Thema: LEEFBAARHEID 
Hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap 
is om te wonen of te werken staat gelijk aan het begrip ‘leef-
baarheid’. Maar leefbaarheid omvat heel veel zaken om de 
omgeving aantrekkelijk te maken en kan steeds weer aange-
past worden. 

Tamara Arts, Dorpscontactblad ’t Loopke in Ossendrecht 
‘De leefbaarheid in Ossendrecht hangt nauw samen met de 
onderlinge verbondenheid in het dorp. Door de coronaperi-
ode lijkt dat een stuk minder te zijn geworden. ‘t Loopke kan 
daar een belangrijke rol in spelen en is een prima medium om 
verbondenheid te creëren, doordat informatie die relevant is 
voor de inwoners in ‘t Loopke wordt vermeld. Wat mij betreft 
zou de politiek zich nog kunnen inzetten om de samenhang in 
Ossendrecht verder te verbeteren en te behouden. Dit kunnen 
zij doen door toegankelijk te zijn voor alle inwoners die ergens 
tegenaan lopen. Met name bij het organiseren van evene-
menten zou het fijn zijn dat wethouders meedenken in moge-
lijkheden in plaats van onmogelijkheden. Deze evenementen 
bevorderen namelijk de onderlinge samenhang, die tijdens de 
coronaperiode flink aangetast is.’ 

Leden Dorpsplatform Huijbergen 
‘Het is prettig wonen in Huijbergen, met een bruisend vereni-
gingsleven en goede mogelijkheden voor sociale contacten. 
Om de leefbaarheid te vergroten moeten we zorgdragen voor 
het behoud/uitbreiden van voorzieningen als de basisschool, 
enkele winkels, horeca, het MFC en een actief verenigingsle-
ven. Ook kunnen we meer contactmomenten organiseren voor 
ouderen en eenzame mensen. Voor de toekomst zou het fijn 
zijn als er meer ruimhartige en creatieve mogelijkheden komen 
voor de bouw van met name starterswoningen, maar ook voor 
doorstromers en ouderen. De aanwas van jonge gezinnen met 
kinderen is belangrijk voor de leefbaarheid. Ook mag er meer 
creativiteit getoond worden bij burgerinitiatieven en meer aan-
dacht voor de veiligheid komen.’ 

Dees Verbeek, Stichting Behoud Cultuurhistorisch 
Erfgoed Zuidwesthoek 
‘Leefbaarheid is een zeer subjectief begrip, maar het is een 
feit dat een grote groep in de samenleving een grote interesse 
toont voor erfgoed en zijn historie. Daarnaast geeft erfgoed de 
eigen bevolking een identiteit, het creëert een ‘thuis’ gevoel 
en een samenhorigheid: het is van ons! Dus investeren in erf-
goed en erfgoededucatie is investeren in leefbaarheid. Erfgoed 
efficiënt inzetten voor de leefbaarheid van een gebied vergt 
creativiteit, omdat het verbonden dient te worden aan andere 
beleidsgebieden zoals Wonen, Toerisme, Recreatie en Onder-
wijs. Zo wordt het een integraal onderdeel van het gemeentelijk 
beleid. Men moet dus gaan inzien dat erfgoed en erfgoededu-
catie leefbaarheid verhogende factoren zijn en men moet eens 

Wat leeft er 
in Woensdrecht? 

een keer stoppen om het als een los element en struikelblok te 
zien. De uitdaging is dus: maak het onderdeel van het totaalbe-
leid van de gemeente.’ 

Fancy Roeken, MFC De Biezen in Putte 
‘Als verenigingen en het MFC aan het groeien zijn, faciliteer dit 
dan vanuit de gemeente. Doordat al enkele jaren het vereni-
gingsleven aan het groeien is, wordt De Biezen te klein. Vereni-
gingen zitten elkaar letterlijk in de weg. De gemeente moet er 
dan ook voor zorgen dat de gemeentelijke voorziening (MFC) 
meegroeit. De flow van deze groei mag niet geremd worden 
door gemeentelijke bureaucratie. Blijf als gemeente mee- en 
vooruitdenken in plaats van afwachten.’ 
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Marius Bakker 
Lijsttrekker lijst 3 

VVD WOENSDRECHT 
De verkiezingen staan weer voor de deur en we hebben er zin in! We gaan met een grotendeels 
nieuw team de campagne voeren voor uw stem. We zijn dan ook trots op onze kieslijst, met 5 
vrouwen in de top 10! 

Woensdrecht is een van de veiligste grens-
gemeenten in Zuid-Nederland. Dat moet zo 
blijven, we willen dat iedere bewoner zich veilig 
voelt, kan bewegen en wonen. 
Toerisme is een belangrijke sector en er moet 
een nauwe samenwerking zijn met (recreatie) 
ondernemers en horeca om onze mooie natuur, 
fiets- en wandelroutes te promoten. 
De hondenbelasting moet afgeschaft worden 
en de onhygiënische uitlaatstroken verdwijnen. 
Onkruidbestrijding vinden wij belangrijk, de 
‘invasieve exoten’ dienen bestreden te wor-
den. Wij stimuleren burgerinitiatieven m.b.t. de 
groenvoorziening. 

ment voor hetgeen de afgelopen raadsperiode 
Onnodige regels moeten verdwijnen voor de bereikt is. We moeten zorgen dat we in de zwar-
inwoners en er moet gekeken worden op welke te cijfers blijven en dat de lasten voor de burgers 
wijze de dienstverlening voor de inwoners ver- zo laag mogelijk blijven. 
beterd kan worden. 
De gemeente moet dienstverlenend en trans- De VVD Woensdrecht staat dan ook klaar voor 
parant zijn en aanvragers van een vergunning onze inwoners om ervoor te zorgen dat ook de 
zouden via een ‘track & trace’-systeem de stand komende jaren men weer veilig en met plezier 
van zaken van de aanvraag kunnen inzien. in Woensdrecht kan wonen en leven. Kortom: 
Financieel staan we er goed voor, onze wethou- Woensdrecht blijft goed, maar wordt beter! 
der Henk Kielman verdient dan ook een compli-

Thema: DUURZAAMHEID 
Windenergie, zonnepanelen, isolatie, energieneutraal wonen, 
een gasloze toekomst en elektrisch autorijden. Er zijn veel 
zaken die onder de noemer duurzaamheid vallen en ook in 
Woensdrecht is hier volop aandacht voor. Maar dat betekent 
niet dat al deze zaken geen uitdaging voor de toekomst vor-
men. 

Evert Jansma, energieambassadeur in de gemeente 
Woensdrecht 
‘De interesse in energiebewustheid en duurzaamheid bij inwo-
ners is redelijk beperkt. Mensen zijn in eerste instantie wel geïn-

teresseerd in zonnepanelen, maar eigenlijk moet je eerst kijken 
hoe het met de rest van de woning gesteld is. Denk aan isolatie 
van de woning. Als energieambassadeur kunnen wij gratis ener-
giescans uitvoeren bij mensen thuis, maar de interesse hierin 
is laag. Mensen tonen wel interesse in de hoogte van de eigen 
energierekening en portemonnee, maar denken minder aan 
duurzaamheid zelf. Woensdrecht neemt daarbij initiatieven, 
maar is als gemeente meer een volger van de kopgroep. Het 
beleid kan dan ook wel beter. Natuurlijk zijn acties als vouchers 
op zich een goed idee, maar met een led-lamp of tochtstrip 
redden we het niet. Ik heb geen echte oplossing voor wat wel 

Wat leeft er 
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werkt, maar wellicht kan er in de communicatie iets aangepast 
worden om mensen moeite voor duurzaamheid te laten doen 
en niet omwille van de eigen energierekening. Ik denk dat het 
voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad de groot-
ste uitdaging wordt om mensen echt meer betrokken te maken 
bij duurzaamheid. Probeer meer interesse in duurzaamheid te 
krijgen en denk dan niet alleen aan warmtepompen of zonnepa-
nelen. Er kan al veel verbeterd worden door alleen het gedrag.’ 

Bert Zwiers, milieuvereniging Benegora 
‘De gemeente Woensdrecht scoort op de Duurzaamheidsladder 
per gemeente een 6,0. In dat cijfer kan ik me wel vinden. De 
gemeente doet haar best, maar het kan beter. Daarbij valt te 
denken aan het stringenter toepassen van de zogenoemde ‘zon-
neladder’. Zet dan bijvoorbeeld eerst in op het toepassen van 
zonnepanelen op daken in plaats van het in beslag nemen van 
onder meer landbouwgrond voor zonnepanelenparken. Ook 
met betrekking tot het windpark ZeBra bij Reimerswaal en in 
Woensdrecht heeft de gemeente te veel voor de gemakkelijke 
weg gekozen. Ja, de doelstellingen worden zo wel bereikt, maar 
richting de bevolking is dit niet de juiste weg. Er is een meer 
actieve benadering nodig. De gemeente heeft mooie visies, 
maar nu moet er ook aan gewerkt worden. Ontmoedig de uit-
breiding van de veehouderij en stimuleer de natuurinclusieve 
landbouw en de regionalisering ervan. Het bestemmingsplan zit 
hier dan wel op slot voor nieuwe veebedrijven, maar bestaande 
mogen nog wel uitbreiden. Op termijn is een kleinere veestapel 
echter gewoon noodzakelijk. Een visie hebben is dan ook niet 
genoeg. De visies liggen er, maar neem mensen ook mee in de 
plannen. Ontmoedig bijvoorbeeld stenen tuinen om zo verdro-
ging tegen te gaan en stel misschien ook eens wat meer regels, 
bij bijvoorbeeld nieuwbouw. Laat mensen bij nieuwbouw 
voor meer natuurlijke erfafscheidingen kiezen. Wees dus als 
gemeente proactief en assertief.’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

THEMA’S 

Leefbaarheid 

Duurzaamheid 

Ondernemen 

Veiligheid 

Wonen 

Zorg voor 
jong en oud 

ABZ staat al jaren voor een groene en duurzame 
gemeente. Wij staan voor milieuvriendelijk groenon-
derhoud. Op initiatief van ABZ is er extra geïnvesteerd 
in onderhoud van wegen en groenvoorziening. ABZ 
strijdt al jaren voor behoud van voorzieningen in de 
kernen, zoals MFC’s, sportaccommodaties en andere 
voorzieningen. Wij geloven in de kracht van de eigen 
inwoner en willen deze faciliteren en ondersteunen bij-
voorbeeld door het helpen van burgerinitiatieven. Wij 
staan voor eigen identiteit van onze kernen en willen 
deze zo houden. 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie wat betreft 
duurzaamheid. ABZ wil dat wij onze kinderen een 
leefbaar Woensdrecht nalaten. Daarom moeten we 
met z’n allen minder CO2 opwekken. Wind- en zon-
ne-energie horen daarbij. Isoleren van oudere panden 
moet gestimuleerd worden. Wij staan open voor alter-
natieve energievormen. De panden van de gemeente 
moeten een voorbeeldfunctie krijgen. 

De winkels en bedrijven in onze gemeente zijn 
belangrijk voor ons voortbestaan, niet alleen qua werk-
gelegenheid maar ook sociaal en lokaal. Als gemeente 
kunnen we zelf niet ondernemen maar we moeten wel 
de beste voorwaarden scheppen voor onze onderne-
mers. Leegstand kunnen we voorkomen. 
ABZ wil doorgaan met investeren in de ontwikkeling 
van Aviolanda om de toekomst van onze gemeente 
veilig te stellen. Ook wil ABZ vergroting van de bedrij-
venterreinen, met name om uitbreiding van bestaande 
bedrijven op te vangen. 

Er zijn in ons land en in onze gemeente regels en 
wetten. Personen die deze overtreden, moeten lik op 
stuk krijgen. ABZ tolereert geen inbrekers, overvallers 
of terroristen in Woensdrecht. Wij hebben lage mis-
daadcijfers en dat moet zo blijven. Veiligheid betekent 
voor ABZ ook voldoende verlichting op straat en sociale 
controle door buurtpreventie en WhatsApp-groepen. 
Wij blijven investeren in onze EHBO-verenigingen en de 
AED-apparaten. 

Gezien de toegenomen vraag naar woningen en vooral 
starters- en seniorenwoningen gaat/wil ABZ hier de 
komende periode op inzetten. Onlangs zijn al projecten 
in Putte en Huijbergen opgestart. In de andere kernen 
willen we verder bouwen met voorrang voor onze 
eigen inwoners. Wij willen de arbeidsmigranten uit de 
kernen halen door alternatieve huisvesting te bieden. 
Hierdoor komen er woningen voor starters vrij. Wij 
kijken naar invoering van de zelfbewoningsplicht en 
voorrang bij toewijzing van huurwoningen voor onze 
eigen inwoners. 

Een klein gedeelte van onze jeugd heeft psychische of 
gedragsproblemen. ABZ wil dat deze jeugdigen snel 
geholpen worden, zodat ze weer volwaardig deel uit 
kunnen maken van de maatschappij. Preventieve maat-
regelen blijven we steunen. Wij moeten investeren in 
de jeugd en de gezinnen die het niet alleen aankunnen. 
Wij faciliteren de bouw van (zorg)woningen, maar ook 
verpleeghuizen zoals in Hoogerheide en Ossendrecht. 
Fietspaden en stoepen dienen op orde te zijn. Wij 
stimuleren bewegen, voor ouderen en voor iedereen. 

Het is voor jong en oud van groot belang dat het in 
al onze dorpen prettig wonen, werken en recreëren 
is. De school, het gemeenschapshuis, accommodaties 
voor verenigingen, bedrijventerreinen en de openbare 
ruimte moeten daarvoor op een goed niveau zijn. Ver-
enigingen zijn de smeerolie en het bindmiddel van onze 
gemeenschap. Ze mWaken het voor iedereen mogelijk 
om mee te doen en erbij te horen. 
- Elk dorp behoudt zijn eigen sportmogelijkheden 
- Er worden in elk dorp ontspanningsmogelijkheden 

gerealiseerd voor alle leeftijdsgroepen 

De leefbaarheid in onze dorpen is onbetaalbaar, 
ons groene landschap is van grote waarde en moet 
zorgvuldig worden beheerd. Er moet een goede balans 
zijn tussen ecologie, economische ontwikkeling en een 
gunstig sociaal maatschappelijk klimaat. Het gemeente-
lijk milieu- en klimaatbeleid moet gericht zijn op ener-
giebesparing voor inwoners, verenigingen en bedrijven. 
De gemeente moet investeren in duurzaamheid, initia-
tieven op dit vlak stimuleren en zo een voortrekkersrol 
vervullen. Wij staan onder andere voor: 
- Het ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven 
- Blijvend aandacht voor afvalscheiding door onder-

grondse milieuparken 

Samen met ondernemers streven wij ernaar het hoge 
percentage banen in stand te houden en mogelijk te 
vergroten. De gemeente moet hierbij goede randvoor-
waarden scheppen voor economische ontwikkeling. 
Onze gemeente kent een uitgestrekt buitengebied met 
een sterke agrarische sector, ontwikkelingen hierin 
moeten we kansen blijven bieden met de juiste infra 
zoals goede wegen, waterlopen en snel internet. 
- Winkelvoorzieningen in alle dorpen worden in stand 

gehouden 
- Lokale bedrijven mee laten doen met aanbestedingen 
- Ondernemersverenigingen betrekken bij nieuw beleid 

In onze samenleving ervaren sommige mensen 
een gevoel van onveiligheid. Samenwerking tussen 
gemeente, politie en inwoners is een gerichte aanpak 
voor dit probleem. Wij zijn trots op de positieve invloed 
van de buurtpreventie op het veiligheidsgevoel. Wij 
staan voor: 
- Een harde aanpak van criminaliteit en drugs 
- De politie zichtbaar in de wijken 
- In ieder dorp een brandweerkazerne 
- Handhaven op overlast van te hard rijden in de 

bebouwde kom 
- Betere aanrijtijden ambulances naar alle dorpen 

Om de leefbaarheid in onze dorpen te waarborgen 
moeten mensen uit elke leeftijdscategorie in Woens-
drecht kunnen blijven wonen of vestigen. In alle 
dorpen zullen we daarom bouwmogelijkheden moeten 
creëren! Starters, ouderen en sociale huurwoningen 
hebben daarbij de hoogste prioriteit. Dit betekent voor 
ons onder andere: 
- In alle dorpen woningbouw door middel van 

inbreiding 
- Starterslening blijft behouden en indien nodig 

uitgebreid 
- Verplichten van woningcorporaties en ontwikkelaars 

om duurzaam en levensloopbestendig te bouwen 
- Eenvoudige en laagdrempelige regelgeving omtrent 

het bouwen van een mantelzorgwoning 

CDA Woensdrecht wil inwoners de regie geven over 
hun eigen zorgvoorziening. De behoefte of vraag 
en draagkracht van de cliënt is leidend. Mensen die 
zorg nodig hebben moeten daarop kunnen rekenen. 
Iedereen moet zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan 
de samenleving. Enkele van onze uitgangspunten: 
- De Wmo Adviesraad en andere ouderen-belan-
genorganisaties ondersteunen en blijvend bij beleid 
betrekken 
- Mensen in staat te stellen om langer thuis te blijven 
wonen of mantelzorgwoningen voor hen te realiseren 

Ieder dorp en zijn buitengebied heeft zijn eigen 
karakter en zijn kenmerken. Dat willen we behouden 
en verbeteren. Dat doen we samen met de inwoners, 
dorpsplatforms, buurtpreventie en lokale onderne-
mers. Voor ieder dorp moet een dorpsvisie komen om 
het specifieke te behouden op cultuur en historisch 
gebied. Initiatieven van buurtbewoners moeten positief 
benaderd worden. Het is immers hun directe leefom-
geving. Wij willen dat iedereen fijn en veilig leeft in hun 
buurt. Goede busverbindingen vinden wij belangrijk. 
Woensdrecht is goed, wordt beter! 

Energiebesparing blijft prioriteit voor onze klimaatop-
gave. Hoe dan ook, dit moeten we samen doen. 
Daarom wil de VVD doorpakken met het isoleren van 
huizen en het leggen van zonnepanelen. Nieuwbouw 
moet zoveel mogelijk energieneutraal zijn. Meer 
windmolens en grootschalige zonnevelden zien wij niet 
zitten. We gaan hierin niet doorschieten. ‘Haalbaar 
en betaalbaar’. Dat betekent voor de VVD: geen 
gezondheidsrisico’s, behoud van natuurwaarde en naar 
redelijkheid betaalbaar voor de burger. Wij willen duur-
zaamheid stimuleren met minder regels, eenvoudige 
procedures en informatievoorziening. 

Ondernemers zorgen er voor dat we banen hebben 
om onze boterham te verdienen. Zij zijn het die zorgen 
voor innovatie, nieuwe technieken en zijn de sponsoren 
van ons verenigingsleven. Ondernemers hebben een 
groot aandeel in de levendigheid van onze dorpen. 
Daarom zijn de ondernemers belangrijk voor ons! Ons 
regionaal vlaggenschip Aviolanda, drone-industrie en 
de vliegbasis is een uitgelezen kans om het onderne-
merschap in de gemeente te stimuleren en de innova-
tiemogelijkheden van deze vliegtuigindustrie te facilite-
ren. De een versterkt de ander. 

Dit moeten we waarborgen op straat en in de wijken. 
Samen met de politie, BOA’s en de buurtpreventie. 
Ondermijning samen te lijf gaan. Tippen is geen klikken, 
maar goed burgerschap! 
Aandacht voor thema’s zoals ondermijning, drugspro-
blematiek, cybercriminaliteit etc. verdient de hoogste 
prioriteit! Deze ondermijning en zware criminali-
teit mogen we niet onderschatten. Het dealen van 
harddrugs moet hard aangepakt worden. Wij staan 
voor een ‘Zero-tolerance’-beleid. Fiets- en wandelpa-
den goed en veilig houden en waar kan, aanpassen aan 
de huidige ontwikkelingen. 

De woningmarkt is oververhit. Met name voor 
jongeren, starters, alleenstaanden en senioren is het 
moeilijk om een betaalbare (huur)woning te vinden. 
Willen we jongeren behouden binnen onze gemeente 
dan moeten we ervoor zorgen dat er passende 
woningen komen. Ook moeten er meer en betaalbare 
huurwoningen komen voor mensen met een lager 
inkomen. Om doorstroming te bevorderen, moeten er 
(levensloopbestendige) duurzame woningen gebouwd 
worden voor onze senioren. Iedereen die dat wil zou 
een huis moeten hebben of vinden in Woensdrecht. 

Wij staan voor zelfredzaamheid en willen ouderen 
daarom steunen en helpen om hun zelfstandigheid en 
eigenwaarde zo lang mogelijk te behouden. Soms is 
daar echter een extra ‘handje’ bij nodig, praktisch en/ 
of financieel. De gezondheid van de jeugd, kinderen, 
tieners en jongvolwassenen moeten we blijvend 
motiveren en bevorderen. In bovengenoemde punten 
speelt de BWI een belangrijke rol en wij willen dat deze 
laagdrempelig en professioneel is. 
Het streven is om zoveel mogelijk sportaccommodaties 
en sportverenigingen in al onze dorpen te behouden. 
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WAT LEUK HIER 
Onze gemeente moet aantrekkelijk zijn en blijven om 
op te groeien, te wonen, te werken, oud te worden en 
bovenal een gemeente zijn waar je je prettig voelt. 
Of je nu wandelt, fietst of een sport beoefent. 
Ontspannen moet voor iedereen mogelijk zijn. Dus 
ook een bingo of Sinterklaasintocht in een MFC. In de 
gehele gemeente en dit in ieder dorp volgens de eigen 
tradities en gewoonten. Uw bijdrage hieraan in de 
vorm van participatie, wordt door AKT gestimuleerd. 

HELP, ik moet van het gas af. 
AKT streeft naar alternatieve energievormen. Maar 
het plaatsen van windturbines en zonneparken wordt 
alleen door ons ondersteund wanneer de overlast voor 
omwonenden acceptabel is en zij ingestemd hebben 
met voorstellen tot (burger-)participatie. 
Wij willen voorkomen dat u in uw keuze voor een 
nieuwe auto, moet kiezen voor benzine of diesel, 
omdat de laadinfrastructuur achterblijft en niet op orde 
is. 
De gemeente moet het voorbeeld geven door bij-
voorbeeld plaatsing van zonnepanelen op de eigen 
gebouwen. 

KOOP LOKAAL 
Ondernemers en (familie-)bedrijven zorgen voor 
werkgelegenheid en bedrijvigheid. Velen danken hun 
bestaansrecht aan u. Zij moeten dus gesteund worden 
en de ruimte krijgen om hun activiteiten te kunnen 
ontplooien. De komende raadsperiode verdienen onze 
bedrijventerreinen meer aandacht, omdat deze door 
achterstallig onderhoud zijn verouderd. Ook de kernen 
verdienen meer aandacht, het clusteren van winkels 
en oplossingen vinden voor leegstand is van belang. 
Verder zet AKT in op ons uniek stukje Nederland om 
het economisch klimaat te vergroten. 

In Woensdrecht hoef ik niet bang te zijn! 
Waar u ook bent in de gemeente. U moet zich veilig 
kunnen voelen. Thuis, op je werk of onderweg. 
Vandalisme en overlast van drugsgerelateerde activitei-
ten moeten worden teruggedrongen. 
AKT maakt zich sterk voor uw oproep om meer en 
betere handhaving. Het terugtrekken uit de BOA-pool 
en het zelf aanstellen van BOA’s is hierbij voor u van 
belang. Daarnaast moeten er nog steeds minimaal 4 
wijkagenten onze gemeente bewaken. 

HELP, ik zoek een woning. 
Iedereen moet een betaalbaar huis kunnen vinden, 
ongeacht leeftijd. Als u in onze gemeente wilt blijven 
wonen, dan moet dat gewoon kunnen. Er zullen 
voldoende huur- en koopwoningen moeten zijn. 
Tijd voor actie! 
We blijven ons inzetten op een gevarieerd aanbod via 
de bestemmingsplannen, waarbij ook de alternatieve 
woonvormen, zoals Tiny Houses en mantelzorgwonin-
gen een plaats kunnen krijgen. Daarnaast zijn wij voor-
stander van het legaliseren van permanente bewoning 
op de recreatieparken. 

HELP, ik kan het niet alleen. 
Goede hulp, dichtbij huis is van allergroot belang om u 
snel en goed te kunnen helpen. U moet de zorg krijgen, 
die u nodig heeft. Daarbij mag geen enkel onderscheid 
gemaakt worden tussen jong of oud, man of vrouw. 
Iedere inwoner in Woensdrecht krijgt gelijke zorgbe-
handeling. 
Met het vertrek van het Bravis ziekenhuis uit Bergen op 
Zoom gaat AKT zich nog sterker inzetten voor poliklini-
sche zorg binnen onze gemeente. Uw zorg is onze zorg. 

Iedereen mag zichzelf zijn en zich thuis voelen in de 
eigen buurt! De voorzieningen in alle kernen zoals 
winkels, basisschool, Multifunctionele Centra (spor-
taccommodaties) moeten behouden blijven. PvdA 
gaat voor minder eenzaamheid bij jong en oud, door 
het stimuleren van lokale activiteiten (Zie evenemen-
tenkalender) door gemeente en verenigingen in alle 
kernen. Signalen van vereenzaming worden opgepakt 
door iedereen. PvdA gaat voor beter openbaar vervoer, 
zodat Woensdrecht bereikbaar en aantrekkelijker 
wordt voor iedereen om te wonen en te recreëren. 

Voor iedereen een beter wereld! PvdA gaat voor 
minder betegeling en meer groen in tuinen. We maken 
onze gemeente ‘rainproof’. Dit doen we door de aanleg 
van waterdoorlatende bestrating, de afvoer van schoon 
hemelwater naar de bodem of het oppervlaktewater, 
het gebruik van regentonnen, sedum op daken, meer 
oppervlaktewater en meer groengebieden in onze 
gemeente. Natuurparken mogen niet verder uitdrogen. 
De gemeente is pro-actief om inwoners te stimuleren 
over te stappen naar duurzame energievormen met 
behulp van subsidies voor inwoners. 

Voor iedereen aantrekkelijk werk en goede werkom-
geving! De gemeente moet bedrijven aantrekken die 
werkgelegenheid bieden die aansluit op de vraag van 
(jonge) inwoners van de gemeente Woensdrecht. PvdA 
wil Woensdrechtse werkzoekenden helpen aan een 
baan. PvdA wil in gesprek met lokale ondernemers, 
om te kijken hoe vacatures het best gevuld kunnen 
worden. Omscholing van werkzoekenden is hierbij een 
mogelijke oplossing. Mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt moeten niet alleen aan het werk komen 
maar dit ook blijven werken. 

Voor Iedereen een veilige toekomst! PvdA wil aan 
jongeren, die overlast veroorzaken, de consequenties 
laten inzien door in gesprek te gaan. Slachtoffers van 
huiselijk en seksueel geweld helpen we sneller en zo 
nodig bieden we ze een veilig ander onderkomen aan.  
Ouderen voelen zich onveilig in en om het huis. We 
investeren in betere inbraakpreventie, voorlichting over 
oplichters en babbeltrucs, goede straat- en portiekver-
lichting. Wij zorgen voor geschikte nazorg en slachtof-
ferhulp als dit nodig blijkt te zijn na een incident. 

Voor iedereen betaalbaar wonen! PvdA is voor het 
gemengd (koop/huur) wonen voor jong en oud in een 
groene omgeving. Buiten dat dit goed is voor de sfeer 
in de buurt, is dit goed voor de veiligheid en verbetert 
het de leefomgeving. Wij willen het aanbod van 
woningen/appartementen voor jongeren vergroten, 
door meer (sociale)huur en goedkope koopwoningen 
(energieneutraal/nul op de meter) te realiseren en zo 
te zorgen dat ook zij in onze gemeente kunnen blijven 
wonen. 

Voor iedereen genoeg tijd en zorg! Zorg moet beschik-
baar, bereikbaar en betaalbaar zijn, gemeten met 
menselijke maat. PvdA wil dat zorggeld daadwerkelijk 
terecht komt bij de zorgbehoevenden. 
PvdA wil dat de aanrijtijd voor de ambulance (15 minu-
ten-norm) wordt gehaald. We investeren meer in het 
ontlasten van de mantelzorger, zodat familieleden en 
partners die zorgtaken hebben even op adem kunnen 
komen. Welzijn, preventie en gezondheid staan voorop. 
PvdA wil inzetten op gezondere en gelukkigere levens, 
wat uiteindelijk leidt tot minder dure zorg. 

De openbare ruimte moet beter worden onderhouden 
en moet schoner en toegankelijk zijn voor iedereen. 
Gezien de klimaatverandering zet D66 in op het 
groener maken van de omgeving. Dit draagt bij aan 
de opvang van hittestress en aan een gezonder leef-
klimaat. Leefbaarheid heeft ook te maken met bereik-
baarheid. D66 zet in op duurzame alternatieve vormen 
van openbaar vervoer, zoals de buurtbus, deelauto’s, 
deeltaxi’s en deelfietsen. Ook moet verkeersoverlast 
worden aangepakt en moeten straten veiliger worden 
ingericht. Hierbij moeten voetgangers en fietsers meer 
ruimte krijgen. 

Onze generatie is de eerste die te maken heeft met 
de gevolgen van klimaatverandering en ook de laatste 
die er wat aan kan doen. D66 wil de gemeente verder 
vergroenen. Dit doen we door meer bomen te planten, 
verdroging tegen te gaan en verharding te verminde-
ren. Er moeten meer groene initiatieven komen om 
de biodiversiteit te versterken. D66 zet in op zonnepa-
nelen op het dak en ondersteunt inwoners om dit te 
realiseren. Er is geen plaats voor grootschalige wind-
molenparken en biomassacentrales in onze gemeente. 
D66 wil gebruikmaken van restwarmte vanuit de 
Antwerpse haven. 

Ondernemers zijn zeer belangrijk in onze gemeente. 
D66 koestert dit en maakt zich sterk voor onze 
ondernemers. Duurzame initiatieven moeten worden 
ondersteund en leges met betrekking tot duurzaam-
heid worden verlaagd. De omgevingswet biedt kansen 
om de regeldruk te verminderen, zodat ondernemers 
kunnen ondernemen en niet bezig moeten zijn met 
randzaken. 
In de gemeente Woensdrecht is geen plaats voor groot-
schalige distributiecentra. D66 zet juist in op hoogwaar-
dige en duurzame bedrijvigheid. Hierbij mag op geen 
enkele manier de gezondheid en leefomgeving worden 
aangetast. 

D66 zet in op preventie. Preventie betekent voor ons 
dat de gemeente inwoners ondersteunt om weerbaar 
te zijn tegen vormen van criminaliteit en overlast. 
Preventie vraagt om goede samenwerking tussen 
gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en welzijnsin-
stellingen, buurtpreventieteams, andere private initi-
atieven en de politie. D66 vindt dat de samenwerking 
met de Belgische ambulancedienst moet verbeteren. 
De grens moet niet als belemmering worden gezien in 
het leveren van tijdige en goede zorg. Daarnaast moet 
een ruimere bezetting van de Nederlandse ambulance-
post leiden tot kortere aanrijtijden. 

Alle Woensdrechtse inwoners verdienen het om in hun 
dorp op te groeien en oud te worden. Voor starters 
is het aanbod nu te beperkt. Daarom vindt D66 dat 
minimaal één op de drie toekomstige woningen een 
starterswoning moet zijn. Er moeten regels komen om 
eigendom van woningen waar niet wordt gewoond aan 
banden te leggen, zoals verplichting tot zelfbewoning, 
het antispeculatiebeding en een verbod op leegstand. 
Alternatieve woonvormen, zoals collectief particulier 
ondernemerschap en Tiny Houses, moeten kansen 
krijgen in de gemeente. 

De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat gezondheid 
niet vanzelfsprekend is. Een gezonde levensstijl en 
gezonde leefomgeving zijn van cruciaal belang om 
gezond oud te kunnen worden. Preventie is hierbij het 
sleutelwoord. D66 vindt dat jong en oud beter moeten 
worden voorgelicht over een gezonde levensstijl. Het 
nieuwe Bravis ziekenhuis is straks verder weg en dat 
mag mensen niet belemmeren om gebruik te maken 
van de zorg. D66 vindt dat zorgvoorzieningen dichtbij 
moeten zijn, zowel poliklinische zorg als huishoudelijke 
hulp. 

De leefbaarheid van onze gemeente is van groot belang 
voor onze inwoners, als gemeente moeten we op 
verschillende manieren de leefbaarheid verbeteren. 
De leefbaarheid is al op een hoog niveau, boven het 
landelijke gemiddelde, maar kan natuurlijk worden 
verbeterd. 
De Conservatieve Partij wil de leefbaarheid verbeteren 
door het versterken en behouden van voorzieningen 
in alle kernen, de fysieke omgeving met natuur mooier 
te maken en met wandelpaden ontspanning mogelijk 
maken. 

Duurzaamheid is natuurlijk enorm belangrijk voor onze 
gemeente, maar zijn we de juiste weg ingeslagen met 
de manier waarop we duurzaamheid proberen te ver-
wezenlijken? Wij vinden van niet! 
De Conservatieve Partij wil niet dat er windmolenpar-
ken worden gebouwd binnen de gemeentegrenzen en 
is tegen het plaatsen van grootschalige zonneparken 
in de natuur en in weilanden. Wij willen inwoners en 
bedrijven stimuleren zonnepanelen op hun daken 
aan te schaffen, en daarmee een investering doen in 
duurzame energie. 

Ondernemers hebben het zwaar, de coronamaatrege-
len van het kabinet hebben ook Woensdrechtse onder-
nemers enorm hard geraakt. We moeten lokale onder-
nemers steunen waar het kan. De Conservatieve Partij 
wil inzetten op het ‘Koop Lokaal’ initiatief. Wij willen 
inwoners bijvoorbeeld stimuleren voor brood naar de 
bakker te gaan, voor vlees naar de slager in plaats van 
naar een nationale supermarktketen. Ook moeten we 
kijken welke regelgeving we kunnen schrappen om 
ondernemers meer ruimte te geven zich verder te ont-
wikkelen. 

Veiligheid is een van de kerntaken van de overheid en 
dus van de gemeente, als gemeente moeten we waken 
over de veiligheid van onze inwoners. Iedereen moet 
veilig zijn en zich veilig voelen in Woensdrecht. 
De Conservatieve Partij wil onze gemeente veiliger 
maken door een harde aanpak van criminaliteit, denk 
aan verkeersovertredingen en drugs-gerelateerde cri-
minaliteit. Ook sociale controle moet een belangrijke 
rol spelen. Met voldoende sociale controle gaan minder 
mensen de fout in omdat het een socialiserende 
werking heeft. 

Het is enorm lastig voor starters om een betaalbare 
woning te vinden in de gemeente Woensdrecht, er is 
veel vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen, 
appartementen en starterswoningen, maar er is onvol-
doende aanbod daarvan. 
De Conservatieve Partij wil inzetten op het bouwen 
van nieuwe, betaalbare, starterswoningen, betaalbare 
appartementen en zowel huur- als koopwoningen 
zodat de Woensdrechtse jongeren ook in Woensdrecht 
kunnen blijven, wat de meeste jongeren juist willen 
omdat zij hier in de gemeente geworteld zijn. 

De zorg en het welzijn van onze inwoners is een toppri-
oriteit van het gemeentebestuur. Een deel van de zorg 
is eigen verantwoordelijkheid van de inwoners zelf en 
daarvoor kunnen we als gemeente bepaalde activitei-
ten stimuleren. 
De Conservatieve Partij wil sport en beweging 
stimuleren, hiermee verbetert het immuunsysteem en 
verweren we ons tegen mogelijke ziekten. Wij willen 
ervoor zorgen dat onze ouderen zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen en ze thuis hulp kunnen 
ontvangen als nodig. 



 

 

 

 

 

John Mathijssen 
Lijsttrekker lijst 4 

AKT 
De toekomst van Woensdrecht ligt in uw handen. 

De laatste dagen voor de 
verkiezingen zijn aangebro-
ken. Weet u al wat u gaat 
stemmen? Kiest u voor door-
gaan zoals het gaat of kiest u 
voor een mooier en krachtig 
Woensdrecht. 

Als inwoner van de gemeente 
Woensdrecht verdient u een 
betrouwbare en eerlijke gemeente. AKT streeft 
naar een uitstekende gemeentelijke dienstver-
lening, want velen van u vinden de afstand naar 
het gemeentehuis te groot en de communicatie 
te stroef. En dat begint bij een goede bereik-
baarheid, naast digitaal ook persoonlijk en een 
organisatie die snel inspeelt op uw vraag of 
servicemelding. 

Maar daar blijft het niet bij. Ook uw inbreng 
over hoe het anders en beter kan, moet 
gehoord worden. Dat kan door middel van par-
ticipatie. U moet uw ideeën hoe het allemaal 
beter kan voor u en uw omgeving kwijt kunnen. 
AKT luistert naar u en het verkiezingsprogram-
ma is daar volledig op afgestemd. Nu komt het 
aan op de uitvoering. Stem op AKT, zodat wij uw 

verkiezingsprogramma kunnen uitvoeren. 
Inmiddels hebben we al voorkomen dat er 
een 2e arbeidsmigrantenhotel in Putte komt 
en hebben we de kerkklok in Woensdrecht 
weer aan de praat gekregen. Ook De Snoek in 
Hoogerheide hebben we na 11 jaar een vaste 
plek gegeven en we hebben tegen de komst van 
het windturbinepark in Ossendrecht gestemd. 
Verder maken we ons sterk voor een polikliniek 
nu Bravis van Bergen op Zoom verhuist naar 
Roosendaal. 

Het volledige verkiezingsprogramma vindt u op 
onze website: www.allekernentroef.nl 

Uw steun wordt gewaardeerd. 

Thema: ONDERNEMEN 
Wat leeft er 

in Woensdrecht? 

Er zijn in de gemeente Woensdrecht grote bedrijven, midden- 
en kleinbedrijven, horeca, zelfstandigen zonder personeel 
en startende ondernemers, actief in diverse sectoren. Al die 
ondernemers samen zorgen voor ondernemend Woensdrecht. 

Jessica Reemer en Lou Van den Broek van Jess & Lou in 
Hoogerheide (opening maart 2022) 
‘We wonen zelf in Ossendrecht en waren al langer op zoek naar 
een kooppand. In Bergen op Zoom konden we dit niet vinden, 
in Hoogerheide wel. Daar hadden we direct een goed gevoel. 
De markt is door corona erg veranderd en wij gebruiken veel 
sociale media om ons publiek te bereiken. Onze klanten komen 
gericht naar ons toe. We hopen vanuit Hoogerheide verdere 
groei te kunnen realiseren, met als grote voordeel dat klanten 
hier gratis voor de deur kunnen parkeren en Hoogerheide goed 
bereikbaar is. Dat maakt het ook aantrekkelijk om hier te onder-
nemen. We hopen dan ook dat dit zo blijft. Hoogerheide is een 
bruisend dorp en we hopen hier als nieuwe ondernemers met 
Jess & Lou aan bij te kunnen dragen.’ 

Wil de Jong, ondernemersvereniging Hover 
‘Het ondernemen in de gemeente Woensdrecht gaat prima en 
ook verlopen de contacten met de gemeente goed. Als Hover 
leggen wij daarbij wel de nadruk op het kopen in eigen dorp. 
De gemeente Woensdrecht en ook de gemeenteraad zou dit 
meer moeten benadrukken. Hover heeft dan ook nog wel wat 
wensen. Voor Huijbergen wordt er al vijf jaar gesproken over 
diverse woningbouwplannen, maar er komt nog steeds niets 
van de grond. De gemeente moet meer in gesprek gaan met de 
projectontwikkelaars over al die plannen met de boodschap dat 
er daden moeten komen in plaats van alleen maar woorden. 
De Huijbergse ondernemers en ook de leefbaarheid in het dorp 
hebben er baat bij dat het Huijbergse snel wordt uitgebreid.’ 

Humphrey Hekhuizen 

Mariska Beerendonk van Mariska’s 
Bloementheater in Putte 
‘Het ondernemersklimaat in de gemeente Woensdrecht 
kan nog wel verbeterd worden. Er is vooral behoefte 
aan een betere communicatie naar de ondernemers 
toe. Het pleintje voor mijn zaak is bijvoorbeeld van de 
ondernemers rond het plein, maar er worden zonder 
overleg bloembakken geplaatst of we krijgen op het 
laatste moment zaken te horen over activiteiten op 
het plein. Met de kermis moet ik zelfs noodgedwongen 
dicht. Beter overleg met de ondernemers is dan ook 
zeer wenselijk.’ 

Uit de meest recente cijfers van het CBS over 2021 blijkt dat er in 
de gemeente Woensdrecht 130 bedrijven actief zijn in de landbouw, 
bosbouw en visserij, 125 industriële ondernemingen, 250 bouw-
bedrijven en 350 bedrijven actief in de (detail)handel. Verder zijn 
er 45 vervoer- en opslagbedrijven, 80 horecaondernemingen, 60 
bedrijven actief in de informatie- en communicatiesector, 130 finan-
ciële dienstverleners, 25 bedrijven actief in de verhuur en handel in 
onroerend goed, 315 specialistische zakelijke dienstverleners en 80 
ondernemers actief in de verhuur en overige zakelijke diensten. Tot 
slot zijn er nog 75 bedrijven actief in de cultuur, sport en recreatie 
en nog eens 180 bedrijven vallen in de categorie overige dienstver-
lening. Al met al waren er in 2021 zo 1.845 bedrijven actief in de 
gehele gemeente Woensdrecht. (Bron: CBS) 

www.allekernentroef.nl
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Wendy de Koning-Bogers 
Lijsttrekker lijst 5 

PVDA WOENSDRECHT 
Iedereen zijn inspraak telt! PvdA streeft naar toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening met 
de gemeente. 

Wij willen de participatie van de burgers vergro-
ten door een PvdA-inloopspreekuur te organi-
seren op dinsdagavond (zie website), om zo een 
luisterend oor en adviserend te zijn. 
PvdA Woensdrecht staat voor gelijke kansen 
voor iedereen, ongeacht afkomst. 
Voor iedereen goed onderwijs! In alle ker-
nen voldoende schoolcapaciteit. Schoolvervoer 
voor speciaal onderwijs blijft bestaan. Iedereen 
verdient een eerlijke start, ongeacht waar je 
wieg staat, wie je ouders zijn en hoe breed hun 
portemonnee is. 
PvdA zet zich in om kansenongelijkheid te ver-
kleinen, leerachterstanden in te halen en laag-
geletterdheid in en buiten de klas te bestrijden Iedereen in ontwikkeling! Natuur en cultuur is 
voor jong tot oud. PvdA wil voor elk kind een belangrijk voor de leefbaarheid, recreatie en 
mogelijkheid om een startkwalificatie te beha- ontspanning. Het gaat over vorm, over bele-
len, om zo een goede en zekere baan te vinden. ving en waardering. Het vraagt creativiteit en 
Sociale solidariteit voor iedereen! Het aantal vaak samenwerking om verbinding te krijgen. 
huishoudens dat in armoede leeft moet zo snel Onder ‘cultuur’ horen ook onze monumenten 
mogelijk terug worden gebracht. en natuurgebieden. Zij verdienen een mooie 

plaats in onze samenleving om de historie, 
Mensen, die vanuit een uitkering (deels) aan eigen identiteit van de kern, te behouden en 
het werk zijn, gaan er financieel op vooruit en aan onze toekomst, de jongeren, door te ver-
krijgen recht op begeleiding, inclusief financiële tellen welke geschiedenis deze streek heeft 
coaching. Werk moet lonen. meegemaakt. 

Thema: VEILIGHEID 
Een veilige omgeving om in te leven, te wonen en te werken. 
Dat is wat iedereen wenst. Het waarborgen van de veiligheid 
en het weren van criminaliteit is dan ook iets wat van groot 
belang is. Ook in de gemeente Woensdrecht is veiligheid een 
aandachtspunt, waarbij burgers ook deels zelf kunnen helpen. 

Uit de meest recente (nog voorlopige) cijfers van het CBS over 
2020 blijkt dat er in de gemeente Woensdrecht in totaal 775 
misdrijven waren. Dit waren onder meer 405 vermogensmis-
drijven, 240 gevallen van inbraak, verduistering of diefstal met 
en zonder geweld, 85 gevallen van vernieling en 80 gevallen 
van seksuele of geweldsmisdrijven. Ook waren er 35 drugsmis-
drijven. Het betreft hier alleen de bij de politie geregistreerde 

misdrijven. De voorlopige CBS-cijfers over 2021 zijn nog niet 
bekend, maar dat onder meer drugshandel een probleem is in 
de gemeente is geen publiek geheim. In 2021 werd bijvoorbeeld 
meerdere malen een last onder dwangsom opgelegd aan drugs-
dealers, maar ook zijn meerdere drugsdealers op heterdaad 
betrapt en werden twee panden in Ossendrecht en Putte geslo-
ten wegens het aantreffen van drugs of grondstoffen van drugs. 

WhatsApp-alert 
‘Woensdrecht voor veiligheid, samen tegen criminaliteit’ is 
al langer het credo om de meldingsbereidheid onder bur-
gers te vergroten. Als burger kun je ook zelf wat betekenen. 
Door je bijvoorbeeld aan te melden bij een van de WhatsApp 

Wat leeft er 
in Woensdrecht? 

alert-groepen en zo mee te helpen aan de sociale controle. Vol-
gens de initiatiefnemer van de WhatsApp-alert in de gemeente 
Woensdrecht, Joost Hendriks, zijn er in de gemeente nu zes 
buurtapps verspreid over alle kernen, inclusief Calfven. ‘Per 
kern zijn er ook weer diverse groepen, zodat een dorp in wijken 
is opgedeeld. Sommige wijken springen er wel uit qua deelna-
me, zoals de wijken Canadalaan en De Hoef. Momenteel zijn er 
bijna 2.000 mensen lid van de WhatsApp-alert Woensdrecht en 
wachten we op aanmelding van het 2.000e lid.’ Uit onderzoek 
blijkt dat door WhatsApp-alert groepen er een preventieve 
werking merkbaar is. ‘De app werkt de veiligheid in de hand. 
Mensen houden hun omgeving beter in de gaten, waardoor 
mogelijk criminele activiteiten voorkomen worden. De meeste 
meldingen betreffen inbraken in schuren, verdachte situaties of 
personen en het attent maken op colportage, zoals het schoon-
maken van dakgoten en reparatie van schoorstenen tegen hoge 
tarieven.’ Als u ook lid wilt worden van een van de WhatsApp-
alert-groepen, dan kunt u uw naam, adres en 06-nummer naar 
woensdrecht.alert@gmail.com mailen. 

Buurtpreventie 
In de gemeente Woensdrecht is sociale controle er niet alleen 
in de vorm van een WhatsApp-alert, maar ook de buurtpreven-
tieteams houden een oogje in het zeil. Elke kern heeft een eigen 
team en het behoud hiervan is erg waardevol. In Ossendrecht is 
Harold Arts de coördinator voor het lokale buurtpreventieteam. 
‘Buurtpreventie draagt bij aan de veiligheid door tussen de 
burgers en de politie/gemeente te staan. De drempel is lager 
om het bij een dorpsgenoot te melden als bij de gemeente of 
bij de politie. De buurtpreventieteams zijn ook de ogen en oren 
van de politie en gemeente. Doordat de buurtpreventieteams 
door de wijken lopen, houden we Woensdrecht als gemeente 
veiliger. En door met de politie en handhaving samen te werken 
kunnen we overlast helpen beperken.’ 

mailto:woensdrecht.alert@gmail.com


 

 
 

Thierry de Heer 
Lijsttrekker lijst 6 

D66 Woensdrecht 
De toekomst van Woensdrecht is groen. 

14, 15 of 16 maart kunt u het verschil maken: u 
kunt kiezen voor een duurzame en groene toe-
komst of kiezen voor stilstand. D66 kiest voor 
het eerste: het is hoog tijd om actie te onder-
nemen. Problemen als klimaatverandering, het 
verlies aan biodiversiteit en de woningnood zijn 
groot. 
Het zijn onderwerpen die nu vragen om maatre-
gelen. D66 wil dit samen met u doen. De afge-
lopen jaren hebben we helaas moeten consta-
teren dat u te vaak buitenspel stond en er niet 
naar u werd geluisterd. Democratie is niet één 
keer in de vier jaar uw stem uitbrengen, maar 
het is ook echt mee mogen én kunnen doen. 
D66 wil u betrekken bij besluitvorming over 
ruimtelijke plannen en de gemeentelijke finan-
ciën. Het is tenslotte uw belastinggeld waarmee 
plannen en beleid wordt betaald. 

D66 is trots op het bruisende verenigingsleven 
en de eigen identiteit van elke kern. Dit moe-
ten we koesteren en versterken. Corona laat 
zijn sporen na; niet alleen op het gebied van 
gezondheid, maar ook in de maatschappij. Een-
zaamheid en de verharding van de maatschap-
pij zijn ook problemen die in onze gemeente 
spelen, hier mogen we onze ogen niet voor 

sluiten. D66 wil zich blijven inzetten op het 
verminderen van eenzaamheid en daarnaast 
investeren in een harmonieuze samenleving. 
Dit doen we ook nu de coronamaatregelen 
grotendeels verdwijnen. Wij staan voor een 
samenleving waarin iedereen mee kan doen en 
zichzelf kan zijn, waarin we elkaar respecteren 
en open staan voor elkaars mening. U kunt al 
onze standpunten vinden op https://d66.nl/ 
woensdrecht of volg ons op Facebook, Insta-
gram en LinkedIn. 

Thema: WONEN 
Er is nog nooit zoveel roering op de woningmarkt geweest 
als in de afgelopen tijd. Weinig aanbod op zowel huur- als 
koopmarkt, het overbieden ver boven de vraagprijs van de 
schaarse woningen die wel te koop staan en een toenemende 
vraag aan koop- en huurwoningen in alle leeftijdscategorieën, 
van inwoners in de eigen gemeente tot ver daarbuiten. De 
woningmarkt is dan ook een uitdaging. 

Wie op een huizensite als Funda.nl of Huislijn.nl kijkt, ziet met-
een al dat de huizenmarkt in de gemeente Woensdrecht onder 
druk staat. Woningen onder de 200.000 euro zijn er niet of 
amper, waardoor het met name voor starters lastig is om een 
woning aan te schaffen, zeker bij het ontbreken van voldoende 
spaargeld. De overige beschikbare woningen staan vaak maar 
een paar weken te koop en zijn dan van de markt, want ze 
worden snel verkocht. En dan is er nog de (sociale) huurmarkt, 
waar ook een tekort aan woningen is. Al met al maakt het dat 
voor velen lastig om aan een huis te komen, terwijl de wens er 
wel vaak is om in de eigen gemeente of in het eigen dorp te 
blijven wonen. 

Makelaar Ilse Hendrickx van Ilse Vastgoed 
‘De vraag is nog steeds groter dan het aanbod. Er is vraag vanuit 
inwoners zelf, maar ook van mensen uit België en zelfs vanuit 
de Randstad. Door corona zijn mensen minder gebonden aan 
werk en kijken ze verder dan de eigen omgeving. De gemeen-
te Woensdrecht is aantrekkelijk door de centrale ligging, de Koen van Haaren, manager Wonen Woningstichting 
mooie omgeving, een goed voorzieningenniveau en de goede Woensdrecht 
bereikbaarheid. Probleem is alleen wel dat in elke prijsklasse ‘Als Woningstichting Woensdrecht vragen wij de nieuwe 
een tekort is aan woningen. Ook in deze regio wordt hierdoor gemeenteraad en het College voor de komende periode weder-
flink overboden.’ Volgens Ilse zijn er wel verbeteringen moge- om te kiezen voor het behoud van en het versterken van de 
lijk. ‘Met name voor starters is er echt een groot tekort. Als ik sociale woningvoorraad. Verder vergt huisvesting van bijzon-
dan zie wat er gebouwd wordt, dan mag er echt wel meer voor dere doelgroepen in relatie tot de leefbaarheid in de wijken en 
starters gebeuren in de gemeente Woensdrecht. Daarnaast is er buurten de komende tijd ook speciale aandacht.’ 
ook te weinig aanbod in compacte gelijkvloerse woningen voor 
65-plussers. Ook hier zou bij bouwplannen beter op ingespeeld 
mogen worden, met name in een kern als Ossendrecht.’ 

Wat leeft er 
in Woensdrecht? 

Marc van der Steen, bestuurder Stadlander 
‘Betaalbaarheid en beschikbaarheid van voldoende sociale 
huurwoningen is ons startpunt. Dat doen we niet alleen, we 
werken samen met Woningstichting Woensdrecht. Daarnaast 
zijn leefbaarheid en duurzaamheid belangrijke thema’s. Een 
gemengde wijk is een leefbare wijk. Door samenwerking kun-
nen we sturen op een gezonde mix van doelgroepen binnen 
de wijken en kernen. Hierdoor wordt een goede basis gecre-
eerd. Met een duidelijke visie op energie kunnen we samen 
een essentiële bijdrage leveren aan de energietransitie en de 
klimaatdoelstellingen’ 

https://Huislijn.nl
https://Funda.nl
https://d66.nl
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Jens van Kakerken 
Lijsttrekker lijst 7 

CONSERVATIEVE PARTIJ 
We leven al in een prachtige gemeente, maar er is nog veel wat we kunnen verbeteren. De Con-
servatieve Partij heeft dan ook nieuwe plannen die Woensdrecht dag-na-dag gaat verbeteren. 

Zo willen wij een referen-
dum kunnen houden over 
ingrijpende beslissingen die 
de Gemeenteraad neemt, 
denk dan aan de plaatsing 
van windmolenparken of 
grootschalige migrantenop-
vang. Onze inwoners moe-
ten daarover hun mening 
kunnen laten horen. het onderwijs. We willen in gesprek met ouders 

en leraren over wat er kan worden verbeterd in 
Ook belastingen en financiën zijn grote thema’s ons onderwijs. 
voor ons. Wij vinden dat, waar verantwoord, De Woensdrechtse cultuur en geschiedenis zijn 
de belastingen moeten worden verlaagd. Een voor ons ook erg belangrijk. Wij willen culturele 
concreet voorstel is het afschaffen van de mid- activiteiten stimuleren en ondersteunen en zijn 
deleeuwse hondenbelasting. Ook staan wij een voor lessen over lokale geschiedenis op onze 
‘balanced budget’-beleid voor, de gemeente basisscholen. 
mag niet meer uitgeven dan wat binnenkomt. 
Ons bestuur moet open en toegankelijk zijn, De Conservatieve Partij draagt graag haar 
deels door transparantie over besluiten die steentje bij aan het steeds verder verbeteren 
worden genomen, maar ook door de besluiten van onze regio, ons thuis. Wij zullen altijd onze 
in begrijpelijke taal te openbaren en het vermij- uiterste best doen om uw belangen te verdedi-
den van ‘ambtelijke taal.’ gen in de Gemeenteraad, maar we kunnen het 

niet zonder u! 
Wij willen alle basisscholen in alle kernen 
behouden en staan niet voor bezuinigingen op Stem Lijst 7, Stem CON op 14, 15 of 16 maart! 

Wat leeft er 
in Woensdrecht? Thema: ZORG VOOR JONG 

EN OUD 
‘De jeugd heeft de toekomst’ wordt vaak gezegd, maar deze 
toekomst maken we samen met elkaar, ongeacht leeftijd. 
Daarom is goede zorg voor zowel jong als oud hard nodig. 

Ingeborg Roks, raad van bestuur tanteLouise 
‘Het aantal ouderen in de gemeente Woensdrecht neemt de 
komende jaren fors toe en daarmee ook de vraag naar com-
plexe zorg. En dat terwijl het aantal professionals dat die zorg 
kan verlenen afneemt. Samen met de gemeente Woensdrecht 
en andere partijen zoekt tanteLouise naar oplossingen om 
ouderen in Woensdrecht ook in de toekomst op een waardige 
manier oud te laten worden, het liefst in de eigen, vertrouwde 
omgeving. Om dat te realiseren investeert tanteLouise niet 
alleen in nieuwe moderne verpleeghuizen (zoals nu in de Raad-
huisstraat in Hoogerheide, later ook in Ossendrecht) maar ook 
in de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten. De tijd dringt. 
Het is belangrijk dat ook de (lokale) overheid die urgentie voelt 
en daadkracht toont, zowel in de besluitvorming als in het 
afwikkelen van procedures.’ 

Gert Miltenburg, jongerenwerker 
‘Ik ben regelmatig te vinden bij hangplekken en online en luister 
naar wat jongeren nodig hebben. Bij overlast ga ik in gesprek 
met jongeren, omwonenden en organisaties om tot een oplos-
sing te komen. Mijn boodschap aan de politiek is ‘houd de jon-
geren in het oog!’ Dat voorkomt problemen en de inzet van zorg 
op een later moment. De inzet van jongerenwerk was door de 
coronacrisis meer nodig dan ooit. Preventief, om te zorgen dat 
jongeren perspectief bleven zien. Met ondersteuning, bij hulp-
vragen door jongeren en extra inzet bij problemen op straat. Ik 
zou graag overal een jongerenruimte hebben, waar jeugd elkaar 
kan ontmoeten en waar ik met ze kan werken en zo structureel 
iets te bereiken en aandacht te geven aan zaken als sociale 
media, een gezonde leefstijl, werk, school, wonen, financiën. 

Hier tijdig op investeren loont, daar ben ik 
van overtuigd.’ 

Kitty Tielen, Margaretha Woonhof 
‘Ouderenzorg wordt onbetaalbaar. Mar-
garetha Woonhof is daarbij een concept 
voor de toekomst. Doordat ouderen bij 
elkaar wonen helpen ze elkaar waar nodig 
en waar dit kan, terwijl (professionele) zorg 
nabij is. Dit zorgt voor een gevoel van vei-
ligheid. Het sociale aspect is enorm binnen 
deze concepten, dit voorkomt eenzaam-
heid. De zorg simpel houden is wat ik dan 
ook mee zou willen geven. Er wordt te veel 
in protocollen en richtlijnen gedacht. Ieder-
een heeft het erover, maar er wordt niets 
meegedaan. Laat de verantwoordelijkheid 
bij de professie. Zoek oplossingen zoals 
mensen dat vroeger zelf deden. Allerlei 
ontwikkelingen zoals technologie: prima, 
maar laten we het gebruiken als middel en 
niet als doel. Probeer in de zorg nog met je 
hart te werken en niet met systemen.’ 

Annelies Koeken, zorggroepmanager 
Bravis Ziekenhuis 
‘Er worden steeds meer patiënten behan-
deld in het Bravispunt. Patiënten krijgen nierbehandelingen 
(dialyse) en bloedtransfusies en zijn blij dat dit dicht bij huis kan. 
Daarnaast verwijzen huisartsen patiënten steeds vaker naar het 
Bravispunt voor bloedonderzoek, hart- en vaatonderzoek en 
oogonderzoek. De huisartsen vinden het fijn dat resultaten snel 
beschikbaar zijn en patiënten hoeven bij verwijzing naar een 
medisch specialist niet opnieuw hetzelfde onderzoek te onder-

gaan in het ziekenhuis. Er wordt aan gewerkt om ook echo-on-
derzoeken aan te bieden en de vooronderzoeken die nodig 
zijn voor een operatie in het Bravispunt te verzorgen. Hierdoor 
kunnen meer patiëntgroepen dichtbij huis terecht en kunnen 
veel ziekenhuisbezoeken voorkomen worden. Werk vooral aan 
preventie en positieve gezondheid. Probeer zoveel mogelijk te 
voorkomen dat mensen ziek worden en zorg nodig hebben.’ 
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Ga stemmen 
op 14, 15 en 

16 maart! 


