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Woord van de redactie 
 

 

Beste liberale vrienden, 

 

Het is het nieuwe jaar en dat betekent: Exit VVD Woensdrecht Nieuwsbrief, welkom Walpraat! Op de 
nieuwjaarsreceptie is de nieuwe naam gekozen en gepresenteerd. De beste naam werd door Marius Bakker 
aangedragen op de nieuwjaarsreceptie. Ik hoop van harte dat de fles smaalt, Marius! 

Waarom was Walpraat mijn favoriet? Het heeft iets luchtig, maar ook iets typisch lokaals voor mij. Wat 
ademt er meer Woensdrecht en onze streek dan de Brabantse Wal?  

Ik heb er hartstikke veel zin in om met deze nieuwe naam gestaag door te gaan met schrijven! 

 

 

Veel leesplezier! 

 

Robbert-Jan Willeboordse 

Raadslid namens VVD Woensdrecht 

Redacteur van de Nieuwsbrief van VVD Woensdrecht 
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Een heel gelukkig 2019! 
 

 

 

Driekoningen is al geweest, dus de kerstbomen zijn al lang al op hun nieuwe bestemming. Toch geef ik jullie 
graag een leuke impressie van de Nieuwjaarsrecepties van de gemeente en van onze eigen club. 

 

 

 

Receptie op het gemeentehuis. Tummers wint de 
Woensdrechtse Promotieprijs. Burgemeester 
Adriaansen reikt de prijs uit. 

Op onze eigen receptie werden toespraken van Joey 
Pals, Manus Bolders, Ronald Averdieck en Martin 
Groffen afgewisseld met muziek van Pim de Bruijn 
(basgitaar), Mike van Reijen (cajon) en uw eigen 
redacteur en raadslid Robbert-Jan (gitaar). 
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De Bronzen Os terug 
 

Op zondag 11 februari werd in Ossendrecht de nieuwe Bronzen Os onthuld. Zoals u weet, is dit omdat de Os 
verleden jaar werd gestolen. Via een motie in de raad is de Os door de gemeente voor €10.000 op dezelfde 
plaats in ere hersteld. Manus Bolders en Robbert-Jan Willeboordse waren bij de ceremoniële onthulling.  

 

 

Een gezellige en feestelijke ceremonie valt hier niet in het water. 
Foto's: Jan Krijtenburg en uw redacteur. 
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De Boerenmaaltijd 
 

Op 8 maart was het weer Boerenmaaltijd! Hier een leutige fotocollage van het Woensdrechtse spektakel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regio Zuid klaar voor de verkiezingen 
 

26 januari waren Manus, Joey en Robbert-Jan naar de Dag voor de Lokale Netwerken te Goirle. Hier werden 
ze klaargestoomd voor de komende verkiezingen en de permanente campagne. Wij hebben veel tips gehoord 
om de campagne bruisend te maken, en om het bestuur integer uit te voeren. 

Een aantal campagneideeën wil VVD Woensdrecht uitvoeren. Wil je mee doen met de campagne? Laat het 
weten: fractiesecretaris@vvd-woensdrecht.nl. 

Henk dirigeert dweilband 't Nuk me niks. 

Wethouder Hans de Waal schiet fruit van het 
hoofd van de börgemjeester. 

mailto:fractiesecretaris@vvd-woensdrecht.nl
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Bouwen aan een mooier Krabbegat 
 

Op 15 februari zijn Manus Bolders, Joey Pals en Robbert-Jan Willeboordse samen met kandidaten van VVD 
Brabant en VVD Brabantse Delta naar B.C. Wij geweest in ’t Krabbegat. Jan, Cees en Ton vertelden ons 
met veel passie over hoe ze te werk gaan. 

Als goede Krabben doen ze er 
alles voor om de Krabbegatse 
Vastenavendwagens mooi en 
veilig te houden. Zij werken 
niet meer met kunststoffen. 
“Kunststof is erg chemisch en 
geeft veel overlast, voor ons en 
de omgeving. Bovendien werk 
je dan met terpentine en dat is 
erg brandgevaarlijk.” Met hun 
huidige methode is er geen 
overlast en ze werken met vol-
strekt ongevaarlijke materia-
len: tempex en een gipscoating. 

Het materiaal verkrijgen ze 
volledig cradle to cradle (of in 
de woorden van Henk Kielman: 
van milieustraat naar grond-
stoffenstraat). BC Wij heeft 
afspraken met Logus over af-
val. Zij krijgen tempex, en het 

afval dat overblijft na het bouwen van een wagen kan de bouwclub weer kwijt bij Logus. 

De afspraken zijn ontstaan omdat het niet meer 
mogelijk is bij SAVER tikken als particulier te gebruiken 
voor dit afval. De VVD vindt het prachtig om te zien hoe 
deze vereniging op deze manier probeert slim en 
duurzaam om te gaan met de bouw van hun 
praalwagens. Het laat zien dat het door afspraken te 
maken cradle to cradle te werken. “De afspraak is dat 
we de tempex zo schoon mogelijk terug afleveren bij 
Logus”. Wij hopen als VVD dat het wordt aangemoedigd 
dat bedrijven in Woensdrecht op dezelfde wijze met 
afval omgaat: een afspraak maken met een bedrijf om 
hun afval als grondstof te zien. 

 

 

 

Jan Gladdines laat zien hoe tempex de basis vormt van de wagens en hoe het gesneden 
wordt. Op de achtergrond zijn enkele vormen al gecoat met gips en geverfd. 

Wilma Dirken en Rian Govers-Gabriëlse inspecteren een 
creatie van BC Wij. 
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Hoe meer VVD’ers 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 zoveel mogelijk leden. 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? Wij vinden in ieder geval dat die 
mogelijkheid er moet zijn om elk moment met enthousiaste leden in contact te kunnen komen! 

Alle actieve leden zullen er dus inkomen. Van voorzitter en wethouder tot misschien wel jij. Je bent van 
harte welkom! 

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

 

 

’t Water staat de club tot aan de lippen… 
 

Een bijdrage van penningmeester Ronald Averdieck. 

Verkiezingstijd is een aanslag op de kas.  

Nu is het niet de bedoeling dat wij een financieel rijke vereniging zijn, maar een reserve is toch altijd wel 
wenselijk. Welnu, de huidige reserve is niet zodanig klein dat het nauwelijks nog een reserve kan worden 
genoemd. Kijkend naar de toekomst baart dit de penningmeester toch wat zorgen. Helaas is het ledenaantal 
teruggelopen, krijgen we minder van de aspirant-leden en hebben we een Raadslid minder die de bijdrage 
levert voor de verkiezingskas. Dit zijn negatieve gegevens die de kas geen goed doen. 

Uiteraard zal het bestuur, samen met de fractie, werken aan de ledenwerving en zullen we de uitgaven 
doordacht besteden om zo te streven om meer vlees op het bot te krijgen. Gelukkig ontvangen wij ook 
donaties, en dat is een welkome aanvulling voor de kas. Dus, als u genegen bent ons financieel wat extra 
te steunen, stellen wij dat zeer op prijs. Alle kleine beetjes helpen. 

Dus….. als u ons ook financieel wat extra wil steunen, stellen wij dat zeer op prijs. Donaties vloeien altijd 
rechtstreeks in de verenigingskas. 

Het te gebruiken rekeningnummer is: NL35 ABNA 0554 5854 99. Bij voorbaat dank! 

 

 

mailto:fractiesecretaris@vvd-woensdrecht.nl
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Raadscyclus: 27 november t/m 13 december 
 

De eerste cyclus was een korte cyclus met heel veel agendapunten.  

Opinieraad Ruimte 

 

In de Opinieraad Ruimte waren er weinig agendapunten. Het bestemmingsplan Kabeljauwbeek is voor de 
tweede maal aangenomen. Dat moest omdat het beroep bij de Raad van State is geweest. Verder stonden 
de schriftelijke vragen van het CDA op de agenda over de milieustraat.  

SAVER heeft bekend gemaakt dat de scheiding tussen 
bedrijfsafval en particulier afval strikter wordt nageleefd. Wat 
er gaat veranderen is dat de handhavingsregels strenger 
worden toegepast, omdat bedrijven misbruik maakten van de 
regels. Het misbruik moet minder worden. Misbruik maken van 
de regels van de milieustraat is namelijk niet eerlijk tegenover 
de particulieren die betalen en bedrijven die wel netjes het 
afval op de juiste manier verwerken. 

Wat als misbruik wordt gezien, is als een aanbieder van afval 
bedrijfsafval wil achterlaten op de milieustraat. Dit zal niet 
meer toegelaten worden. De milieustraat in Ossendrecht is 
alleen nog maar toegankelijk voor particulier afval.  

Soms is het niet helemaal duidelijk of het gaat om bedrijfsafval. Mocht de aanbieder twijfelen of deze 
aanbieder bedrijfs- of particulier afval bij heeft, dan komt gemeente tussenbeide voor een oplossing. Bij 
een echt grijs gebied en als de twijfel niet wordt opgelost, dan krijgt de aanbieder het voordeel van de 
twijfel.  

In de vragenronde vroeg Robbert-Jan Willeboordse naar het aantal gevallen van funderingsschade in 
Woensdrecht. Dit, omdat er in 
Reporter Radio aandacht was 
voor dit probleem. In delen van 
Nederland zakt de bodem, met 
grote gevolgen voor Nederland. 
De stichting Kennis Centrum 
Aanpak Funderingsproblematiek 
heeft data ter beschikking gesteld 
waarop te zien is dat de polders in 
de gemeente en het stedelijk 
gebied van het dorp Woensdrecht 
een risicogebied is voor 
funderingsschade. Zijn er 
gevallen bekend van schade? 
Wethouder Van Agtmaal 
antwoordt dat er geen meldingen 
bekend zijn van schade. Er is 
namelijk geen sprake van 
structurele bodemdaling. Wel dat 

Voorbeelden: 

 Bij de milieustraat in Ossendrecht 
komt een bedrijfswagen van Hovenier 
Walpraat met groenafval. Deze 
bedrijfswagen wordt geweerd. 
Bedrijfsafval mag hier niet meer. 

 De volgende dag neemt deze 
bedrijfswagen van Hovenier Walpraat 
een bankstel van thuis mee naar de 
milieustraat. Dit wordt wél toegelaten. 
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er weleens vocht in kelders staat. 
“Meldingen worden waarschijnlijk 
nooit bij de gemeente gedaan, 
omdat het vermoedelijk een 
verzekeringskwestie is.”  

Onlangs is er meer aandacht 
geweest voor funderingsproble-
matiek. De Monitor had er namelijk 
aandacht aan besteed. Hier twee 
artikelen van de NOS en uit BN 
DeStem over dit onderwerp. 

VVD Woensdrecht wil graag door 
met dit onderwerp. 
Funderingsschade betekent veel 
schade voor eigenaren. Er zijn 
mogelijkheden voor financiering en 
preventie van funderingsherstel en 
de VVD wil graag dat de gemeente 
daar in ondersteunt. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Andere vragen van de VVD gingen over mogelijke problemen voor de gezondheid bij aardwarmte. Door 
corrosie kunnen bij geothermiek namelijk schadelijke stoffen bij het grondwater komen. In Woensdrecht 
zal daar gelukkig geen sprake van zijn, omdat de waterwingebieden zo streng zijn dat aardwarmte daar 
niet kan komen. Tot slot vroeg Robbert-Jan Willeboordse naar het onderhoud van de waterpartij in de 
Groenling. Dat blijkt, aldus wethouder Van Agtmaal, een retentiebekken te zijn en de mensen daar zijn 
middels een brief op de hoogte gehouden van hoe dit bekken wordt onderhouden. 

BN Destem van 23 februari; Website van de NOS, 'Zeker 1 miljoen huizen in Nederland 
dreigen te verzakken', < https://nos.nl/artikel/2273107-zeker-1-miljoen-huizen-in-
nederland-dreigen-te-verzakken.html >, laatst geraadpleegd op 26 februari 2019. 
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Zwerfafval  

 

VVD Woensdrecht is er klaar mee dat er veel zwerfafval ligt in heel 
de gemeente. Robbert-Jan Willeboordse vroeg daarom of het mogelijk 

was dat er tijdens de themaraad 
over afval er aandacht aan kon 
worden besteed en hoe veel 
meldingen er zijn over zwerfvuil. 
Wethouder Van Agtmaal 
antwoordt dat er weinig meldingen 
zijn van zwerfafval. 

Wethouder Van Agtmaal zegt dat 
hij verrast is dat inwoners niet 
melden bij de servicelijn, maar dat 
in plaats daarvan via raadsleden 
doen. Welnu… Robbert-Jans vraag 
kwam voort uit eigen ervaring en 
zelf doet hij regelmatig melding. Daarom wil VVD Woensdrecht iedereen 
oproepen zoveel mogelijk melding te doen! Dat geeft de VVD de kans 
druk te houden op de gemeente, om meer te doen aan handhaving op 
zwerfafval. 

 

Opinieraad Samenleving 

 

Een bijdrage van Carin Schellekens 

Sinds lange tijd was deze vergadering weer op de woensdagavond, 
omdat Jeugdbescherming Brabant (JBB) op de agenda stond. Dit, 
naar aanleiding van het Zwartboek en het gehouden onafhankelijke 
onderzoek van Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ). Het 
voornaamste onderwerp is of JBB goed handelt bij 
uithuisplaatsingen. Voor dit agendapunt waren er twee insprekers: 
Dhr. Krijn ten Hove (schrijver van het Zwartboek JBB) en mevrouw 
Lambregts, die vertelt over hoe JBB zorgde voor haar kinderen na 
haar scheiding. Manus Bolders en Carin Schellekens zijn op deze 
opinievergadering aanwezig. 

Carin Schellekens volgt dit agendapunt vanaf het begin. Het zwartboek van JBB is een complexe zaak. Het 
onderwerp duurde bijna twee in deze vergadering. Dit is de reden waarom ik voorstel om op de bijgevoegde 
link te klikken en dit verhaal te horen: 

http://player.companywebcast.com/gemeentewoensdrecht/20190206_1/nl/Player 

Boven: afval gedumpt op de parkeerplaats 
van RKVV Meto; Links: afval bijgezet bij 
bushalte o.l.v. Ter Duinenlaan. Van beide 
gevallen is melding gemaakt en zijn 
opgelost. 

http://player.companywebcast.com/gemeentewoensdrecht/20190206_1/nl/Player
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Dit zwartboek kwam uit in september 2018. Sindsdien zijn er 
volgens wethouder Van der Beek reeds meerdere gesprekken 
gevoerd met JBB.  

Het onderzoek van Inspectie Gezondheid en Jeugd 
concludeert dat JBB weliswaar verbeterpunten heeft, maar 
dat aan de gestelde kadernormen wordt voldaan. De VVD en 
de andere fracties waren kritisch, bijvoorbeeld over het feit 
dat een jeugdprofessional pas aan het eind van een Onder 
Toezichtstelling de jeugdige ziet. De wethouder zal daarom bijvoorbeeld onderzoeken of het mogelijk is om 
aan het begin van een Onder Toezichtstelling een jeugdprofessional te plaatsen.  

Andere vragen gingen over de certificering van jeugdzorg, het contract van de Gecertificeerde Instelling 
(GI) JBB, de open inschrijving hiervan en of het mogelijk is een andere GI hier in te laten deelnemen, zoals 
Intersum uit Zeeland.  

Op de vraag voor een tussentijdse evaluatie van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van JBB zal de 
wethouder de raad verder informeren.  JBB blijft op de agenda staan van onder meer de werkgroep sociaal 
domein. Maar de wethouder wilt geen informatieavond organiseren met JBB in de werkgroep. Als de 
(burger)raadsleden dat willen prima en indien hij tijd heeft zal hij zeker komen luisteren. Kortom: dit 
onderwerp is zeker nog niet afgesloten en zal door mij maar ook de andere raadleden en fracties nauw 
gevolgd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdrecht in getallen 

Van de 3.818 jongeren in Woensdrecht 
ontvangen er op dit moment 330 
jeugdzorg. Hiervan zijn er 41 onder 
toezicht gesteld (OTS). 29 van deze 41 
jongeren zijn ondergebracht bij JBB. 
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Maestro Henk Kielman 
 

Zijn concurrent Niels van Elzakker zei het al: “de eigenlijke dirigent kan met vakantie. Henk neemt het wel 
over.” Bij Maestro mochten drie bekende gemeentegenoten harmonie Aurora begeleiden in een 
dirigeerwedstrijd van epische proporties.  

Dat de wedstrijd episch was, is te zien aan 
de wapens die de kandidaten gebruikten. 
Marianne van der Pol had zangeres Carina 
Titulaer die de laatste ronde haar nummer 
mooi begeleidde. Niels had vrolijke sokken. 
En Henk nam talent mee, want tot de laatste 
ronde stond hij op punten soeverein 
bovenaan. In de laatste ronde pas liet hij 
punten liggen en werd hij door Niels en 
Marianne ingehaald.  

Ook de publieksstem kon Henk helaas niet aan de 
winst helpen. Marianne won de dirigeerwedstrijd 
en Niels werd tweede. Marianne mocht met 
Carina het laatste nummer nog een keer 
opvoeren. 

Tussen de wedstrijdelementen door gaf Aurora 
een mooi concert met de eigen échte dirigent. 

Maestro was een ontzettend leuk evenement. 
Complimenten aan Harmonie Aurora voor de 
organisatie en aan iedereen die erbij betrokken 
was voor de ontzettend leuke middag die Gerard, 
Ingrid, Carin, Joey en ik er hadden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk dirigeert Beauty and the Beast. 

Marianne dirigeert. 

Niels met vrolijke sokken. 
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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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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 

 April 

1 tot 
6 Kijken bij Bedrijven (Samen in de regio) 

8 Fractievergadering 

11 Raadsvergadering 

16 
Werkgroep Sociaal Domein (besloten voor raads- en 

burgerraadsleden) 

21 Pasen 

22 Pasen 

25 WMO Adviesraad 

26 Lintjesregen 

27 Koningsdag 

    

  Mei 

11 ODIO-WVV 

 

Noot van de redactie 
 

Voor deze editie bedank ik in het bijzonder Ronald Averdieck, Cor 
van Oorschot, Carin Schellekens, Rudy Muller, Henk Kielman en 
Teus Slagboom 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. 
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