Coalitieakkoord “Samen door!”
De partijen ABZ, CDA en VVD willen samenwerken in de periode 2018-2022. Zij onderschrijven
de onderstaande afspraken op hoofdlijnen. Hans de Waal, Lars van der Beek (beiden ABZ),
Jeffrey van Agtmaal (CDA) en Henk Kielman (VVD) zijn de wethouders kandidaten. Afspraken
worden verder gedetailleerd in het collegewerkprogramma.
Leefbaarheid en voorzieningen in alle kernen behouden
Elke kern houdt haar huidige gemeentelijke voorzieningen. We spannen ons in om ook nietgemeentelijke voorzieningen te behouden voor zover dat mogelijk is. Kernen houden hiermee
hun eigen identiteit. Initiatieven voor overname van eigendom of zelfbeheer door verenigingen
of inwoners worden ondersteund. De vele verenigingen verbinden op allerlei gebied. Inwoners,
vooral jeugdigen kunnen daardoor sporten en sociaal actief zijn. De bestaande
subsidiemethodiek blijft en verenigingen worden gesteund in het duurzaam maken van hun
accommodaties. Bestaand openbaar vervoer moet zo blijven en er komt onderzoek naar (snelle)
busverbindingen naar Breda en Antwerpen.
Staat en onderhoud van de openbare ruimte
We brengen het onderhoud van openbaar gebied, ook in het buitengebied op een hoger niveau
binnen de financiële mogelijkheden. Dat geldt ook voor onze wegen met speciale aandacht voor
voet- en verlichte fietspaden voor de mobiliteit en veiligheid van jong en oud.
We onderzoeken of er meer carpoolplaatsen aan de Antwerpsestraatweg kunnen komen. Ook
onderzoeken we of de Antwerpsestraatweg ter hoogte van Mattemburgh bij renovatie
heringericht kan worden. Lelijke plekken in onze gemeente worden als de gemeente daartoe
mogelijkheden heeft aangepakt.
Groene karakter Woensdrecht handhaven en beschermen
Woensdrecht bestaat voor een groot deel uit groen landschap en open polders. Dat
karakteriseert onze gemeente. We willen dit behouden met een goede balans tussen natuur,
agrarisch en recreatief gebruik. Als groen verdwijnt wordt dat gecompenseerd waarbij als
uitgangspunt geldt dat daarbij zoveel als mogelijk de inzet van landbouwgrond wordt
voorkomen.
Toerisme en recreatie stimuleren
Toeristen zijn belangrijk voor onze gemeente, voor de ondernemers maar ook voor de natuur.
Er moeten weer meer toeristen komen op de campings, hotels, B&B en vakantiebungalow
parken. Vakantiebungalowparken zijn er met name voor de toeristen niet voor
arbeidsmigranten. Het gebruik door de laatste groep wordt op termijn teruggebracht.
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De Brabantse Wal wordt actief gepromoot in samenwerking met de omliggende gemeenten.
We willen doorgaan met het op orde brengen en uitbreiden van de wandel-, fiets- en
ruiterpaden. Het Fiets- en Wielerplan moet verder uitgevoerd worden.
Aviolanda verder uitbouwen
In de komende jaren komt het F-135 motorenonderhoud naar Woensdrecht en dat zal veel
extra bedrijvigheid geven. We willen doorgaan met investeren en faciliteren in de ontwikkeling
van Aviolanda om werkgelegenheid binnen onze gemeente te behouden en uit te breiden. Het
reeds ingezette beleid om daarbij de als effectief gebleken samenwerking tussen overheden,
bedrijfsleven en onderwijs gestalte te geven wordt waar mogelijk nog verder geïntensiveerd.
Voldoende woningen in alle kernen
Alle inwoners moeten de kans hebben in Woensdrecht te blijven wonen. We zetten in op
verduurzaming van de bestaande woningen. Duurzame nieuwbouwplannen richten zich op de
behoefte van iedere doelgroep zoals jongeren, starters en senioren in alle kernen. Dat
ondersteunen we met starters-, blijvers en gelijksoortige leningen. Voor de vele
arbeidsmigranten die hier veelal niet permanent verblijven worden initiatieven genomen die
voorzien in daarbij passende huisvesting.
Investeren in Jeugd
Jeugdigen met problemen moeten snel worden geholpen. De kosten hiervoor worden zo veel
als mogelijk binnen het sociaal domein gedekt. Jeugdigen die in armoede opgroeien krijgen onze
specifieke aandacht. Wij streven naar een groter onderwijsaanbod in de eigen gemeente en een
startkwalificatie voor iedere schoolverlater. Voor de basisscholen de Poorte en de Stappen komt
er nieuwbouw.
Aandacht voor onze ouderen
Woensdrecht vergrijst, dat is een feit, en het is daarom van het grootste belang dat wij hierop
inspelen. Dit kan door de bouw van seniorenwoningen te faciliteren en te stimuleren dat er
voldoende verpleeghuizen, verzorgingshuizen met externe zorg en zorgwoningen komen.
Daarnaast wil de coalitie de sociale burgerinitiatieven extra faciliteren. Waardering voor al onze
mantelzorgers vinden wij van groot belang en wij zullen hen blijven stimuleren.
WMO, zorg en inkomen
Er komen tot 2022 extra zorgtaken over naar de gemeente. Nu, maar ook dan mag niemand
buiten de boot vallen. Eigen verantwoordelijkheid blijft het uitgangspunt, aangevuld met zorg
op maat. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers krijgen daarbij specifiek de aandacht. Soms kunnen
inwoners niet voorzien in hun eigen inkomen, zij worden begeleid naar passende arbeid of in
het leveren van maatschappelijke inzet. Het armoedebeleid wordt voortgezet en waar nodig
aangepast.
Woensdrecht ambitieus op weg naar een duurzame gemeente
Woensdrecht wil op termijn energie- en klimaatneutraal zijn. Met inwoners, bedrijven en
instellingen maken we een uitvoeringsprogramma tot 2022. Wij stimuleren en bieden actieve
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ondersteuning. De gemeente doet wat ze zelf kan en heeft een voorbeeldfunctie. Woensdrecht
is voor duurzame energieopwekking.
Woensdrecht is tegen het alternerend inzamelen van huisvuil. Het uitgangspunt dat de vervuiler
betaalt wordt onderschreven. Met dit laatste als uitgangspunt wordt het onderzoek naar een
andere wijze van afval inzamelen en de effecten daarvan op de tarieven, afgewacht.
De nieuwe Omgevingswet en de gemeentelijke Omgevingsvisie
De omgevingswet biedt kansen aan initiatieven van inwoners en bedrijven. We maken, in
overleg met de bewoners en omgeving in 2018/19, een Omgevingsvisie en verbinden daarin
diverse beleidsterreinen. Burgers krijgen meer invloed op de ontwikkeling van de ruimte om
hen heen. Belangrijke doelstelling voor Woensdrecht dient de vermindering van de regeldruk te
zijn.
Ondernemen en werkgelegenheid
Zonder winkels en bedrijven verliest Woensdrecht haar aantrekkingskracht. De gemeente
schept de best mogelijke voorwaarden voor ondernemers met een zo laag mogelijke regeldruk.
We stimuleren hergebruik van bedrijventerreinen en zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden
om bestaande bedrijven te behouden. In samenwerking met RWB, REWIN en provincie worden
nieuwe bedrijven aangetrokken om de werkgelegenheid op peil te houden.
De goede contacten met de ondernemersverenigingen willen we behouden en versterken.
Veiligheid
Woensdrecht is geen vrijplaats voor crimineel gedrag. De lage misdaadcijfers willen we zo
houden. Handhaving, sociale controle via buurtpreventie en Whatsapp dragen daaraan bij.
Woensdrecht wil een drugsvrije gemeente zijn: dus geen coffeeshops en we doen niet mee aan
experimenten. Dat betekent ook actieve aanpak tegen kofferbakverkoop. Illegale teelt en
productie dienen streng aangepakt te worden. Door extra inzet van BOA’s en waar nodig en
mogelijk mobiel cameratoezicht willen we de pakkans vergoten, ook voor milieuovertredingen.
Een veilige leefomgeving betekent ook voortdurend monitoren van risico’s uit de omgeving en
daarover het gesprek aangaan.
De brandweerzorg houden we op het bestaande peil en we blijven aandringen op oplossingen
voor overschrijding van aanrijtijden van alle hulpdiensten.
Wij zetten in op bestuurlijk overleg om de beloofde sluiting in 2025 van de kerncentrales in Doel
te bewerkstelligen.
Burgers en de gemeente
Burgers zijn zelf experts en initiatieven van inwoners krijgen waar dat maar enigszins kan ruim
baan. De gemeente betrekt inwoners, dorpsplatforms, zorgcoöperaties, wijkteams en
buurtpreventieteams van meet af aan bij projecten en uitvoering van beleid. Onnodige
regelgeving verdwijnt en de gemeente optimaliseert haar dienstverlening. De gemeente houdt
haar lijnen met inwoners kort. Door middel van een pilot, extra avondopenstelling van het
gemeentehuis, wordt de daadwerkelijke behoefte hiernaar, onderzocht.
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Bestuurlijk samenwerken
Woensdrecht werkt samen met omliggende gemeenten, in de regio en de provincie.
Samenwerken moet voordelen bieden. Woensdrecht is tegen fusie en is een bestuurskrachtige
en financieel gezonde gemeente die zelfstandig prima functioneert. De jaarcijfers dienen op
orde te blijven en ook de meerjarenramingen geven een positief resultaat. De gemeente houdt
haar financiële huishoudboekje op orde.
Geen verhoging van gemeentelijke belastingen
Lasten voor burgers en bedrijven blijven op het huidige peil. We passen alleen inflatiecorrectie
toe. Hondenbelasting wordt een doelbelasting en in stappen verlaagd.
Woensdrecht, 29 mei 2018
Namens Algemeen Belang Zuidwesthoek,
Voorzitter,
Fractievoorzitter,

Namens het CDA Woensdrecht,
Voorzitter,

Fractievoorzitter,

Namens de VVD Woensdrecht,
Bestuurder,

Fractievoorzitter,
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