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Woord van de redactie 
 

Beste liberale vrienden, 

 

Heet he?  

De hitte, de zon, de droogheid. Het lijkt wel niet te stoppen. Niks liberaals aan! 

Wat niet alleen heel erg VVD is maar ook mijn respect afdwingt is dat er een heleboel mensen nu niet op 
vakantie bijtanken en verkoeling zoeken, maar gewoon werken. In het bijzonder de mensen die elke dag 
buiten werken en niet de kans hebben de airco op te zoeken. Mensen die onze gemeente schoon, draaiende, 
werkbaar en begaanbaar houden. Zij zijn de harde werkers die lokaal het verschil maken. 

In dit nummer aandacht voor de laatste raadsvergadering, een stukje over het Sociaal Domein in de kamer 
en verder een aantal zomerse dingen! 

Veel leesplezier! 

 

Robbert-Jan Willeboordse 

Raadslid namens VVD Woensdrecht 

Redacteur van Walpraat  

 

 

 

 

 

Hoe meer liberalen, hoe meer vreugd! 
 

Hee Woensdrechtse liberaal! Zoals je merkt proberen het bestuur en de fractie echt in contact te komen 
met jou als lid. Dat proberen we onder andere door de vernieuwde kalender. Zo hopen we je een keer te 
ontmoeten op een van de evenementen die op de kalender staan. Gezellig toch?  

De fractie en het bestuur zouden het erg leuk vinden om regelmatig 
contact te houden met jou. Daarom willen we graag een Liberalen 
Woensdrecht-groepsapp oprichten, voor leden en potentiële leden. Zo 
kunnen wij elkaar snel op de hoogte houden van evenementen, of kunnen 
we makkelijk afspraken maken met elkaar. Wil je bijvoorbeeld met raadsleden of burgerleden een afspraak 
maken? Wil je met andere leden en het bestuur een evenement opstarten? Of wil je weten wanneer de VVD 
ergens heen gaat of een evenement tippen aan ons?  

Laat het dan weten aan fractiesecretaris@vvd-woensdrecht.nl. Manus Bolders zal beheerder en moderator 
zijn van deze groepsapp.  

mailto:fractiesecretaris@vvd-woensdrecht.nl
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VVD Woensdrecht Barbecue 
 

Beste Liberalen, 

 De langste dag is geweest en de warmste dag ook… dat betekent dat de barbecue er aan komt! Dit jaar 
zal deze zijn op zondag 1 september vanaf 14u. 

Om alvast in de stemming te komen, kan je hier wat sfeerbeelden zien van vorige jaren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schrijf het alvast in je agenda! Details en mail voor aanmeldingen volgen later. 
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Raadscyclus: de zomercyclus 
 

Deze cyclus was veelbewogen. Niet alleen vanwege de jaarstukken, maar ook vanwege een aantal 
agendapunten. 

Huisvesting arbeidsmigranten 

 

In de raad werd het nieuwe beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten vastgesteld. In het nieuwe 
beleid is het in de bebouwde kom niet meer mogelijk om meer dan twee arbeidsmigranten te huisvesten in 
een woonhuis. VVD Woensdrecht vindt dit een goede zaak. Voor de arbeidsmigranten is het beter omdat 
ze niet meer in een te klein huis worden geplaatst door een huurbaas. Voor de buurt zal het beter zijn 
omdat de prikkel voor huisjesmelkers wordt weggenomen om zoveel mogelijk arbeidsmigranten in een huis 
te zetten. De woning zal hierdoor minder snel in verval raken. En voor starters kan dit betekenen dat er 
weer veel meer huizen ter beschikking komen omdat het huisvesten van arbeidsmigranten niet meer 
rendabel is. 

Structuurvisie zonneweides 

De raad heeft vastgesteld welke gebieden er wel en niet in aanmerking komen om er zonneweides te 
plaatsen. VVD Woensdrecht heeft veel waardering voor de lef en durf om ondernemend bezig te zijn met 
groene energie. Maar voor het behoud van onze groene Brabantse Wal en omringende natuur hebben we 
samen met de andere raadsfracties gekozen voor een strikt kader. Onze omgeving is uniek en dat verdient 
extra aandacht. 

Beleidskader zonneweides 

De raad heeft vastgesteld welke gebieden er wel en niet in aanmerking komen om er zonneweides te 
plaatsen. VVD Woensdrecht heeft veel waardering voor de lef en durf om ondernemend bezig te zijn met 
groene energie. Maar voor het behoud van onze groene Brabantse Wal en omringende natuur hebben we 
samen met de andere raadsfracties gekozen voor een strikt kader. Onze omgeving is uniek en dat verdient 
extra aandacht. 

Ophalen van afval 

Omdat het ophalen en verwerken van afval duurder is geworden, werd het voorstel in de raad gebracht om 
de ophaalfrequentie van afval te verminderen van eens in de twee naar eens in de vier weken. In de raad 
viel dat niet goed. Gezamenlijk zijn wethouder Kielman en de raad erop gekomen om de ophaalfrequentie 
gelijk te houden. De afspraak is gemaakt om met de progressieve tarieven proberen het contract met 
SAVER tegemoet te komen.  

“Het scheiden van afval zal meer gaan lonen, want hoe meer restafval je aan straat zet, hoe meer je 
betaalt. Groenafval blijft gratis. Dus echt scheidingsgedrag gaat je per saldo veel opleveren.”, aldus Henk 
Kielman.  

VVD Woensdrecht is blij dat restafval net zo vaak aan straat kan worden gezet als anders. “Mensen moeten 
gewoon regelmatig van hun afval af kunnen. Het afval verwerkt zichzelf niet. Het opslaan van afval werkt 
ongedierte in de hand en zeker in de zomer kan het daarbovenop zorgen voor stankoverlast”, aldus de 
fractie. 
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Beschouwingen 

Met de algemene beschouwingen hebben we natuurlijk onze liberale visie over Woensdrecht verkondigt. 
Wij hebben onder meer aandacht gehad voor: 

 Ondernemen. Met onze ondernemersavond hebben we veel inzichten gehoord over bereikbaarheid, 
parkeren, leegstand en overleg met stakeholders. Wij willen ondernemers in hun kracht zetten. 
Daarom hebben wij ons tijdens de beschouwingen samen met de coalitiepartners ingezet voor een 
blauwe zone. Met overleg willen andere punten aankaarten. Voor een goed ondernemersklimaat 
voor de mkb’ers die hard werken met hart voor hun zaak! 

 Dumpingen van afval moeten worden aangepakt. Wij zijn blij met de extra aandacht van BOA’s bij 
containerparken om dumpers te betrappen. In Rotterdam zijn er experimenten om met camera’s 
en andere acties het dumpen tegen te gaan. Daarom hebben we het college gevraagd om dit 
experiment te onderzoeken. Wethouder Kielman komt hierop terug met resultaten. Wethouder 
Kielman wijst er bovendien op dat er stickers met boetebedragen op de containers geplaatst 
worden. 

 De extra avond-openstelling willen we graag geëvalueerd zien. We zijn blij dat de pilot goed loopt. 
 De PAS-uitspraak van de Raad van State heeft veel invloed op lopende bouwprojecten. De VVD 

vraagt het college om een lobby te voeren richting de provincie, zodat het Woensdrechtse belang 
goed in beeld is. 

 Er moeten genoeg woningen zijn voor oude en jonge doelgroepen. 
 Van de overschrijdingen op het Sociaal Domein zijn wij geschrokken. In het najaar komt hier een 

raadsinformatienota over. Maar mensen hebben recht op zorg en zeker de wettelijke taken dient 
Woensdrecht uit te voeren. Vandaar dat we vinden dat het Rijk ons moet blijven steunen op het 
Sociaal Domein, zodat de wettelijke taken behapbaar blijven. Wij willen wethouder Van der Beek 
daar graag een helpende hand in bieden. 

 

Ondernemen in Woensdrecht: 14 juni in Ossendrecht 
 

Als Volkspartij en partij voor Ondernemers wil de VVD Woensdrecht laten 
zien dat zij er is voor hun belangen. Daarom hebben wij op 14 juni een 
heuse ondernemersavond gehouden! Met gastsprekers Henri Beening, 
Dave Voesenek, Paul de Waal en Henk Kielman en een hoop ondernemers 
uit de gemeente werd de avond een groot succes. 

Er kwamen veel onderwerpen aan bod, zoals de toekomst van de gemeente 
(wonen er genoeg jonge gezinnen in Woensdrecht in de toekomst), het 

voorzieningenpeil en parkeren. Een aantal van deze punten hebben we meegenomen in de Algemene 
Beschouwingen, met de motie Blauwe Zone en middels 
toezeggingen van het college.  

Voor ons smaakt dit evenement dus naar meer. Wij hebben al een 
nieuw thema op het oog, en dat is leefbaarheid in de kernen. De 
ondernemers uitten bijvoorbeeld zorg over het vertrek van de 
huisartsenpost en zorgcentrum De Beukenhof in Putte. 

 

 

v.l.n.r.: Paul de Waal (verfhandel Ad de 
Waal), Dave Voesenek (DJ Dave; Café de 
Harmoniezaal), Henri Beening (Henri's 
Ladies & Gents), Henk Kielman (Wethouder 
namens VVD Woensdrecht). 
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Onze jonge hond nu drie maanden in de 
Brabantse Delta 
 

Beste lezers, 

Tijdens de campagne merkte ik dat het waterschap voor veel 
mensen een grijs gebied is. Dat, terwijl het waterschap het 
oudste bestuursorgaan is van Nederland. En terwijl polderen en 
dijken, zo typisch Nederlands, hiermee verweven zijn. Daarom 
was een van mijn speerpunten tijdens de campagne om mij echt 
mij laten horen over hoe het in het waterschap gaat en wat we 
precies doen, want dat is broodnodig. 
 
Ik ben u allen dankbaar voor het vertrouwen dat u heeft geuit in de VVD tijdens de verkiezingen. Met ruim 
55.000 stemmen zijn we goed voor vijf zetels en hebben we als partij de meeste zetels gehaald. Ik ben 
zelf met 671 stemmen gekozen. Ik heb weliswaar niet de kiesdrempel gehaald, maar dat maakt me niet 
minder trots om namens de VVD in het waterschap te zitten. We zitten er namelijk samen als club om de 
belangen te behartigen van alle 55.000 West Brabanders die op ons gestemd hebben. 
 
Ondertussen hebben is er al een akkoord bereikt met alle fracties en hebben de dagelijks bestuursleden 
(de waterschap-“wethouders”) zitting genomen. Namens de VVD zit Cécile Franssen in het dagelijks 
bestuur en daar ben zijn we natuurlijk trots op. 
 
Een belangrijk speerpunt voor ons is de kosten laag houden. Daarom heeft fractievoorzitter Anco Sneep 
ook aangegeven tijdens het behandelen van de jaarstukken om de begroting strakker te maken en beter in 
de hand te houden, zodat er dit jaar geen greep uit de reservers moet worden gedaan. 
 
In de volgende nieuwsbrief zal ik uitgebreider zijn over de zaken die besproken worden en die ik zelf 
waarneem. Schroom niet om mij bij vragen te benaderen. Ik ben een volksvertegenwoordiger en zit er voor 
u, en ben dus ook bereikbaar voor u als inwoner. 
 
Met liberale groet, 
 
Joey Pals 
Algemeen Bestuurslid Waterschap Brabantse Delta 
joey.pals@brabantsedelta.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joey Pals 
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Sociaal Domein: het kind en de rekening 
 

Zoals we allemaal in de kranten hebben gelezen, is Jeugdzorg de afgelopen 
maanden het grootste onderwerp binnen het Sociaal Domein. Regelmatig hebben 
er stukken in de krant gestaan over het zwartboek JBB (Jeugd Bescherming 
Brabant), financiële problemen bij Juzt, en (mis)handelingen en buitensporige 
straffen van jongeren in diverse jeugdzorginstanties. In de Opinieraad 
Samenleving, als ook in de werkgroep Sociaal Domein en raadsvergaderingen, 
zijn veel vragen gesteld hierover, maar ze konden om verschillende redenen niet 
altijd tot volledige tevredenheid beantwoord worden.  

JBB heeft in de Werkgroep Sociaal Domein een gedegen uitleg gegeven van alle zaken. Daar blijven wij de 
vinger aan de pols houden. De conclusie is dat bij het ingaan van de participatiewet in 2015 een hele berg 
werk verzet is om alles op lokaal gebied goed op te zetten. Hieruit zijn meerdere punten naar voren 
gekomen op gebied van aanbieders van zorg: 

1. Er zijn meer jongeren gekomen met een hulpvraag. Vaak is dit een lichte vorm van zorg.  Dit komt 
omdat we waar nodig preventief zorg aanbieden, om zwaardere zorg te voorkomen.  

2. Op lokaal niveau wordt er specifieker naar de hulpvraag wordt gekeken. Daardoor kan er, meer 
dan vroeger, een maatwerkpakket aangeboden worden.  

3. De maatschappij verandert en veel kinderen raken betrokken bij (vecht-)scheidingen. Hier kunnen 
kinderen door ontwricht raken.  

4. Hulporganisaties moeten complexere zorg verlenen. Maar door personeelstekorten en/of door 
onvoldoende ervaring kan die zorg niet altijd adequaat geboden worden. 

Hierop moeten wij lokaal, regionaal en landelijk alert op blijven. We moeten alle 
knelpunten met zorg behandelen. Wij als VVD hebben ook in de landelijke politiek 
de kans om al onze vragen en problemen mee te laten nemen in de Tweede kamer.  

Voor de VVD zit Judith Tielen sinds 31 oktober 2017 in de Tweede kamer. Zij 
heeft onder andere  Jeugdbeleid, jeugdwet en jeugdgezondheidszorg in haar 
portefeuille. Ze diende een motie in, waarin ze de minister verzoekt om samen 
met gemeentes uit te zoeken hoe het komt dat ouders en kinderen nog altijd niet 

samen kunnen beslissen over 
jeugdzorgtrajecten. Ouders en jongeren voelen 
zich niet gehoord bij de keuze van hulp. Dit 
moet beter.  

Zij evalueert in de kamer bovendien het rapport 
over de decentralisatie van de jeugdzorg. Ze 
concludeert dat er onvoldoende handvaten zijn 
gegeven aan de gemeente tijdens de 
decentralisatie. Ook het geldtekort bij diverse 
hulporganisaties is reeds doorgedrongen tot de 
Tweede Kamer. Hierom heeft minister De Jonge 
besloten dat er de komende drie jaar extra geld 
naar de gemeentes toe moet. 
 
In de Gemeente Woensdrecht is daar goed op 
gereageerd. Ook al is er de laatste jaren een reserve Sociaal Domein opgebouwd (€ 1 miljoen) en kon het 

Judith Tielen stelde de volgende vragen: 

 Mijn grootste fout is dat ik hulp heb gezocht voor 
mijn kind. 

 Kent u soortgelijke situaties in andere regio’s, 
waarbij ouders en kinderen terechtkomen in 
uitzichtloze juridische conflicten onderling en 
waarbij inadequate hulpverlening schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid en 
ontwikkeling van kinderen? 

 Herkent u het signaal dat ouders weerstand 
ervaren om tijdig hulp in te schakelen bij 
echtscheidingen, co-ouderschapsplannen en 
omgangsregelingen?  

Judith Tielen 
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tekort van € 188.000 euro hieruit opgevangen worden om de begroting sluitend te krijgen, dat wil niet 
zeggen dat wij dit elk jaar kunnen doen. Sociaal Domein moet sluitend zijn elk jaar en we moeten er voor 
zorgen dat de juiste hulp gegeven wordt aan de jongeren die het nodig hebben. 

 
Zowel lokaal als regionaal blijft jeugdzorg, het tekort op Sociaal Domein 
en de problemen in de zorg onze aandacht houden en wij vertrouwen 
erop dat ook de landelijke VVD zich hard in blijft zetten.  
 
Burgerraadslid Carin Schellekens-Jaspers 

 
 

De nieuwsbrief van VVD Woensdrecht zoekt jou! 
 

Er is weinig dingen leuker dan redacteur te zijn van de nieuwsbrief van VVD 
Woensdrecht. Het lukt me helaas niet om in mijn eentje al het redactiewerk te doen. 
Om minstens één keer in de zes weken een editie uit te brengen, lukt me niet met 
een fulltimebaan en als raadslid. Daarom zoek ik jouw hulp! 

Wat vraag ik van je?  

Ik zoek iemand die samen met mij kan zorgen voor inhoud van de nieuwsbrief. Ik zoek dus iemand die met 
mij kan zorgen dat de nieuwsbrief vol raakt. Geen zorgen, ik blijf eindredacteur. De tekstuele afwikkeling 
en het versturen van de nieuwsbrief blijf ik verantwoordelijk voor.  

Als redacteur zal je mede verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de nieuwsbrief. Die zal bestaan uit: 
verslagen van raads- en ledenvergaderingen,  beschouwingen, opinieartikelen, verslagen van evenementen 
die we bezocht hebben, aankondigingen van evenementen.  

 

Wat ik dus zoek is iemand die 

- Het leuk vindt te schrijven over de Woensdrechtse politiek, zoals raadsverslagen of actuele zaken 
die leven in de Woensdrechtse gemeente. 

- Graag er op uit gaat om ook te schrijven over evenementen waar (iemand van) de VVD 
Woensdrecht naar toe gaat. 

- De boodschap van VVD Woensdrecht op een vlotte en leuke manier kan overbrengen voor leden en 
niet-leden in geschreven tekst. 

- Leden benadert op tijd een leuk stuk in te dienen voor de nieuwsbrief. 

Lijkt jou dat wat? 

Mij lijkt het erg leuk met jou samen te werken. Ik wil graag met je zo snel mogelijk om de tafel zitten in de 
leeskamer op het gemeentehuis. Dan ga ik met een kopje koffie in gesprek over hoe wij samen de 
nieuwsbrief kunnen trekken. 

Neem dan contact op met: 

Robbert-Jan Willeboordse 
fractiesecretaris@vvd-woensdrecht.nl  
+31 (0) 610 924 266 

mailto:fractiesecretaris@vvd-woensdrecht.nl
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Vier de VVD 
 

Op deze plek nog wat mooie impressies van Woensdrechtse liberalen! 
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Kalender 
 

Wilt u weten waar VVD Woensdrecht is komende maanden? In deze kalender vindt u een houvast!  

Dikgedrukt: Raadsevenementen; Oranje: VVD-evenementen; Blauw: lokale activiteiten;  

* = besloten voor raads- en burgerraadsleden 

 Augustus    Oktober 

16 Jaarmarkt Woensdrecht 
 10 

KLU Concert 

17 Jaarmarkt Woensdrecht 
 13 

Putse Kermis 

18 Jaarmarkt Woensdrecht 
 

14 Fractieoverleg 

22 Zuidwesthoektoernooi 
 14 

Kermisloop 

24 Nieuwe inwonersavond / 

Zuidwesthoektoernooi  15 

Putse Kermis 

25 Trekkertrek ossendrecht 

 16 

Sluitingsprijs Putte-

Kapellen 

31 Wielerweekend Calfven 
 16 

Putse Kermis 
 

 
 17 

Putse Kermis 

  September  18 
Putse Kermis 

1 Wielerweekend Calfven 
 19 

Putse Kermis 

1 VVD Woensdrecht barbecue  20 
Putse Kermis 

2 Fractieoverleg  22 Opinieraad Ruimte 

7 Tractordefilé 
 

23 Opinieraad Samenleving 

8 Woensdrechtse Boerendag 
 

24 Opinieraad Bestuur 

10 Opinieraad Ruimte  26 75 jaar bevrijding 

11 Opinieraad Samenleving  27 75 jaar bevrijding 

12 Opinieraad Bestuur  31 Themabijeenkomst 

15 Brabantse Waldag       

19 Themabijeenkomst       

23 Fractieoverleg       

26 Raadsvergadering       

27 Huijbergse Paarden3daagse       

28 Brabantse Waldag       

29 Brabantse Waldag       

29 Gezinsfietstocht       
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Noot van de redactie 
 

Voor deze editie bedank ik in het bijzonder Ronald Averdieck, Cor 
van Oorschot, Carin Schellekens en Joey Pals voor hun hulp en 
inbreng. Zij hebben me geholpen voor stukjes, verspreiding, 
controle en de lay-out. 

Voor de foto’s heb ik getracht om iedereen de credits te geven voor 
de foto die het verdient. Vandaar staat bij elke foto wie de fotograaf 
is. Als er geen naam staat bij een foto, ben ik zelf de fotograaf. 

Graag nodig ik iedereen uit om stukjes aan te leveren. Sterker nog: 
dat zou ik ook nog eens heel leuk vinden! Een nieuwsbrief van VVD 
Woensdrecht is van en voor de leden. Mocht je een stukje willen 
indienen, of mij wijzen op boeiende nieuwtjes of evenementen, 
spreek mij aan, of mail mij op fractiesecretaris@vvd-
woensdrecht.nl! 

Ook voor fouten, opmerkingen of feedback kunt u terecht op hetzelfde adres. 

 

 

mailto:fractiesecretaris@vvd-woensdrecht.nl
mailto:fractiesecretaris@vvd-woensdrecht.nl

