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Voorwoord 

Onze speerpunten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn: 
 

 Veiligheid 

 Wonen 

 Zorg 
 

Fijn dat u de moeite neemt om ons verkiezingsprogramma te lezen. Wij waarderen dit ten zeerste. We 
hopen dat het programma u aanspreekt en u op onze partij gaat stemmen. Dit laatste geldt zeker voor 
onze trouwe VVD-kiezers; ga ook stemmen voor de gemeenteraad, ook uw stem hebben wij hard nodig! 
Woensdrecht is een goede en mooie gemeente om in te wonen. Het is een betrekkelijk rustige 
woonomgeving waar de inwoners een gezellige omgang met elkaar hebben. Onze natuurlijke omgeving 
en ligging maakt menig inwoner van ons land jaloers. Toch kan er nog het nodige worden verbeterd en 
moeten we ons op een niet altijd zekere toekomst voorbereiden. In dit verkiezingsprogramma werken 
wij de drie hierboven genoemde speerpunten, maar ook andere belangrijke onderwerpen, verder uit. 
Wij benaderen de onderwerpen met als leidraad de vijf kernwaarden* van de Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie. 
 

VVD Woensdrecht vindt dat de gemeente Woensdrecht hoe dan ook een zelfstandige gemeente moet 
blijven. Herindeling is geen optie voor ons. Daarom is het wel van belang dat we blijven samenwerken 
met andere gemeenten m.b.t. onder andere efficiëntie. Een financieel gezonde gemeente is een 
zwaarwegend gegeven om deze zelfstandigheid te kunnen waarborgen. 
 

VVD Woensdrecht is tegen de komst van een AZC. De gemeente heeft “haar beurt” al gehad en door de 
huidige krapte op de woningmarkt en het hoge aantal arbeidsmigranten vinden wij het voor onze 
gemeenschap geen goede zaak om dan ook nog een AZC erbij te krijgen.  
 

De VVD zal zich in de komende raadsperiode inzetten voor goede uitvoering van wet- en regelgeving en 
beleid van de gemeente Woensdrecht die een verbetering inzake de woningmarkt mogelijk kunnen 
maken. Een goed en sterk bestuur, ondersteund met een kwalitatief en kwantitatief voldoende uitgerust 
ambtelijk apparaat, zijn daarvoor vereisten. 
Woensdrecht is een van de gebieden in Nederland waar de bevolkingsgroei achter blijft. Krimp in de 
verschillende kernen moet bestreden worden door Woensdrecht aantrekkelijker te maken voor 
jongeren met als doel dat zij hier blijven of komen wonen.   
 

Covid-19. 
VVD-Woensdrecht hoopt dat iedere inwoner zich laat vaccineren om zo de besmettingen te 
minimaliseren en zodoende ook onze zorghelden te ontlasten. Wij vinden dat de algemene gezondheid 
boven eigen principes moet staan. Omdat we ons realiseren dat de gevolgen van Covid-19 niet direct 
geheel zichtbaar zullen zijn, vragen wij de GGD en RIVM om het welzijn van onze inwoners te blijven 
monitoren. Hierdoor zijn we in staat om ook in de toekomst op eventuele gevolgen van Covid-19 in te 
blijven spelen, vooral op de gebieden van mentale en fysieke gezondheid. Daarnaast willen wij dat er 
goede plannen van aanpak klaar moeten liggen voor mogelijk volgende crisissen zodat we op tijd 
kunnen reageren met de ervaringen van de afgelopen periode.  
 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij hier kunnen schrijven wat wij willen bereiken, maar dat we 
daarnaast te maken hebben met de landelijke en grensoverschrijdende stikstof- en PFAS problemen.  
 
 
 
 
 

 
* vijf kernwaarden VVD: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en     
  gelijkwaardigheid.  
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Woensdrecht blijft goed, wordt beter. 

In onze gemeente gaat niet alles perfect. Maar eerlijk is eerlijk, het is er wel gaaf wonen.  
En natuurlijk gaan er dingen niet goed, maar dat is echt wat anders. Ook in een gaaf dorp zijn er weleens 

problemen, maar dat betekent niet gelijk dat het allemaal niets meer is.  
Problemen zijn er om op te lossen.  

En dat moet bij jou in de buurt dan gewoon gefikst worden, zonder politiek gedoe.  
Een liberale lantaarnpaal bestaat niet. Die moet het gewoon doen. 

Juist omdat jouw dorp zo mooi en zo gaaf is, willen we die nóg gaver maken. 

 
We hebben nu de kans om samen te zorgen dat wat goed is, goed blijft.  

En dat wat beter kan, beter wordt.  
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1. Veiligheid   

Inleiding   

De gemeente Woensdrecht is een van de veiligste grensgemeenten in Zuid-Nederland. Dat moet zo 
blijven en beleid moet dat ondersteunen. VVD Woensdrecht wil dat iedere inwoner zich veilig voelt, 
veilig kan bewegen en wonen. Het is essentieel dat de geldende regels gehandhaafd worden en VVD 
Woensdrecht wil dat de gemeente hier, waar nodig, extra aandacht aan besteedt. De samenwerking 
tussen de politie, de door de gemeente aangestuurde BOA’s en buurtpreventie vraagt blijvende 
aandacht. VVD Woensdrecht ondersteunt de campagne m.b.t. meldingsbereidheid “Woensdrecht voor 
veiligheid, samen tegen criminaliteit” van harte. 

Verkeersveiligheid 

De kwaliteit van fietsroutes tussen de dorpen, maar vooral in de dorpen kan beter. Er zijn nog stukken 
waar goede verlichting ontbreekt of in ieder geval goede belijning afwezig is. Bij de ontwikkeling en/of 
reconstructie van schoollocaties moeten veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers 
voorop staan. Daarbij moet het wel mogelijk blijven om kinderen met de auto naar school te brengen. 
Ouders zullen echter moeten accepteren dat "voor de schooldeur" parkeren niet meer van deze tijd is. 
Wij gunnen iedereen het genot van het fietsen en georganiseerde MTB-tochten in onze mooie 
gemeente. Op de openbare weg levert dit soms gevaarlijke situaties en ongelukken op. Wij willen dat de 
organisaties zich hier meer bewust van zijn en hen verplichten hier wat mee te moeten doen. 

Ondermijning 

Aandacht voor actuele thema’s zoals ondermijning, drugsproblematiek, cybercriminaliteit etc., zeker 
gezien de gebeurtenissen waarbij bestuurders (zoals de burgemeester) ernstig bedreigd zijn, verdient de 
hoogste prioriteit! Deze ondermijning en zware criminaliteit mogen we niet onderschatten. 
Samenwerking met de verschillende betrokken instanties zoals Openbaar Ministerie en politie is voor 
VVD Woensdrecht één van de topics de komende raadsperiode. Lokaal hebben de burgemeester en de 
gemeente al vele middelen gekregen om hierbij op te treden. Echter, het is een zaak van ons allemaal. 
Wij als burger horen en zien vaak meer wat juist de onderwereld verborgen wil houden voor de 
bovenwereld. Wij staan voor het principe: “tippen is niet klikken”. U neemt hierbij als burger juist uw 
verantwoording. We moeten dit samen doen en hier niet voor wegkijken. 

Kleine criminaliteit 

Ook de kleine criminaliteit, waardoor de inwoners zich onveilig voelen, moet de aandacht krijgen. Het is 
zichtbaar, tastbaar en levert direct een onaangenaam gevoel op. Daarom moet toezicht op 
overlastplekken opgevoerd worden. VVD Woensdrecht is voor een lik-op-stukbeleid. Door buurt - 
preventie, uitbreiding buurt-WhatsApp groepen en voorlichting over inbraakpreventie kan de gemeente 
een proactieve rol spelen. 

Overlast in het algemeen 

Jongeren in het algemeen, maar vooral ook de groep jongeren tussen de 12 en 17 jaar verdienen meer 
aandacht in onze gemeente. De jeugd zoekt een plek om samen te mogen zijn. Wij als VVD Woensdrecht 
vinden dat zij daar recht op hebben. Er moeten in alle kernen plekken gevonden worden, bijvoorbeeld 
jeugdhonken, waar de jeugd kan verblijven en waarbij er geen botsingen ontstaan met andere 
doelgroepen. Daarbij zou het beter verlichten van de speeltuinen en dergelijke, waar dit nog niet is 
gerealiseerd, helpend zijn. Hoe dan ook, ouders moeten hier ook hun verantwoordelijkheid in nemen. 

Drugsgebruik 

Het gebruik en dealen van harddrugs in Woensdrecht moet hard aangepakt worden. In samenwerking 
met het Openbaar Ministerie en de politie moet er een “Zero-tolerance”-beleid gevoerd worden.  
De mogelijkheden binnen de Wet Damocles (extra bevoegdheden burgemeester) moeten in onze 
gemeente maximaal en consequent toegepast worden. 
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2. Wonen, mobiliteit en ruimte  

Inleiding  

Onze gemeente ligt in een mooie woonomgeving en heeft een ideale ligging voor de combinatie wonen, 
werken in de regio en toerisme. Het geeft ons een prachtige kans om dit voordeel te benutten op allerlei 
gebieden. Echter, we moeten er voor waken dat dit zo blijft en verbeteren waar het kan. Hier is nog veel 
werk aan de winkel. 

Wonen  

De laatste jaren is de woningmarkt oververhit en ook in Woensdrecht hebben we daar veel last van. 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 zullen we ervoor 
moeten zorgen dat er passende woningen komen. Ook zullen er meer en betaalbare huurwoningen 
moeten komen voor mensen met een lager inkomen. Om doorstroming te bevorderen, zullen er meer 
(levensloopbestendige) duurzame woningen gebouwd moeten worden voor senioren. Hierbij valt te 
denken aan hofjes of appartementen met een binnentuin wat tevens het gevoel van veiligheid kan 
vergroten. Ook moet er de mogelijkheid zijn dat de gemeente aan initiatiefnemers verplicht stelt via 
vergunningverleningen, daar waar mogelijk, 40 % van de huizen nieuwe projecten voor jongeren, 
alleenstaanden of senioren te laten zijn. Creatief kijken wat kan en niet altijd vasthouden aan het oude. 
Er zijn geen “heilige huisjes”. Hierbij willen we ook de woningbouwstichting meer betrekken. Er moet 
meer ruimte komen om te voldoen aan de vraag. Een soepeler beleid om eventueel 
bestemmingsplannen aan te passen om bijvoorbeeld van bedrijfspand naar woningpand over te gaan. 
De Verzilverlening kan daarbij ook van dienst zijn en moet daarom meer de aandacht krijgen.  
VVD Woensdrecht zal in de komende jaren de Starterslening blijven steunen. Bij nieuwbouwprojecten 
zouden inwoners en mensen met een economische binding voorrang moeten krijgen. VVD Woensdrecht 
is ook voorstander van de opkoopbescherming/zelfbewoningsplicht. Dit bevordert de sociale 
rechtvaardigheid en dat is een kernwaarde van de VVD. Aangezien grote steden dit beleid al hebben 
aangenomen, wordt dit voor ons nog actueler. Wij willen niet dat beleggers die op deze manier geld 
verdienen en daardoor een ongezonde woningmarkt creëren in onze gemeente voet aan de grond 
krijgen met alle nevengevolgen. 

Verkeer   

Al jaren zetten wij ons in voor een goede doorstroming van het verkeer door de verschillende 
dorpskernen. VVD Woensdrecht wil de aanleg van verkeersdrempels minimaliseren. Soms kan het niet 
anders, maar we moeten er ons van bewust zijn dat deze niet zaligmakend zijn en ook weer overlast 
geven voor de direct omwonenden. Het is van belang dat alle verkeersdeelnemers zich gemakkelijk, 
veilig en altijd toegankelijk tussen de verschillende dorpen kunnen verplaatsen. Ook moet er voldoende 

ruimte zijn op de doorgaande wegen voor onze landbouwvoertuigen. Sluipverkeer, vooral van onze 
zuiderburen geeft tijdens de spitsuren buitensporige drukte in de grensdorpen. VVD Woensdrecht wil 
dat dit een vast agendapunt wordt in een grensoverschrijdend overleg om zo aan de andere zijde van de 
grens een efficiëntere infrastructuur te bewerkstelligen. Niets doen, gaat ook niets oplossen. Binnen de 
bebouwde kom gaat VVD Woensdrecht uit van 50 km/u waar het kan en 30 km/u waar het noodzakelijk 
is. Buiten de bebouwde is dit 80 km/u waar het kan en 60 km/u waar het noodzakelijk is. Fiets- en 
voetpaden moeten in goede staat zijn voor gebruik door de schoolgaande jeugd, plaatselijke bevolking, 
maar ook voor de toeristen. Aansluiten op het fietssnelwegennet van België is een aanmerkelijk punt 
voor ons. Bij renovatie van fietspaden wil VVD Woensdrecht dat er naast verlichting en belijning ook 
gekeken wordt naar het gebruikersgemak en veiligheid voor hogesnelheid elektrische fietsen. De 
fietsinfrastructuur moet constant goed gemonitord worden en fietspaden moeten, waar en wanneer 
mogelijk, aangepast worden naar de huidige tijd. 
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Openbaar vervoer  

VVD Woensdrecht vindt het noodzakelijk dat alle kernen een goede ontsluiting hebben met het 
openbaar vervoer. Dit is belangrijk voor zowel de schoolgaande jeugd als de ouderen die minder mobiel 
zijn. Ook voor de leefbaarheid en brede aantrekkelijkheid van de gemeente Woensdrecht is dit van 
belang. Bussen dienen te rijden op de behoefte die gewenst is. Niet de gemeente maar de provincie 
heeft hierin de regie maar die kunnen wij als landelijke partij wel degelijk aansturen. De toekomstvisie 
van de provincie Noord-Brabant over “gedeelde mobiliteit” zien wij als een kans om laagdrempelig 
openbaar vervoer aan te bieden voor alle kernen voor scholieren, werknemers en ouderen. De visie 
spreekt ons zeer aan en we willen dit graag ondersteunen. We houden deze nieuwe ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten. 

Ruimtelijke ontwikkeling  

Binnen Woensdrecht moet er ruimte zijn voor het verder ontwikkelen van zowel bouwgrond als 
bedrijventerreinen. De aanstaande omgevingswet is de transitie, overgang van provinciaal beleid naar 
gemeentelijk beleid, vindt VVD Woensdrecht een positieve ontwikkeling. Het beleid staat daardoor 
dichter bij de burger. Ontwikkelingen van nieuwe initiatieven die ervoor zorgen dat de gemeente 
aantrekkelijker wordt voor recreatie en wonen, moeten positief benaderd worden en verloedering 
willen we tegengaan. VVD Woensdrecht wil dat de gemeente “rotte plekken” aanpakt in nauwe 
samenwerking tussen gemeente en de direct betrokken inwoners, eigenaar, politie en dorpsplatforms.  

Groenvoorziening  

VVD Woensdrecht staat voor het uitvoeren van een gemeentelijk groenbeleid met behoud van natuur. 
Onkruidbestrijding binnen de woonwijken vinden wij van belang met inachtneming van wat wettelijk en 
ecologisch verantwoord is. Niet alleen voor het aanzicht maar ook voor de veiligheid. Sommige planten 
woekeren dusdanig dat de stoep onveilig wordt, andere planten zijn giftig voor mens en dier, zoals 
bijvoorbeeld de berenklauw. Bestrijding hiervan is een noodzaak. Ook de “invasieve exoten”, planten 
die hier niet thuishoren en schade veroorzaken, zoals de Japanse duizendknoop, behoeven extra 
aandacht.  
Burgerinitiatieven stimuleren wij. VVD Woensdrecht is voor projecten zoals place-making/groene 
rustplaatsen. Dit betekent dat de inwoners betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte. 
De gemeente moet ook inzetten op projecten om vergroening van tuinen samen met buurtbewoners te 
realiseren. Het opzetten van tuinstraten is een goed initiatief om meer vergroening in onze gemeente te 
bewerkstellingen en het geeft de buurt daarmee ook meer karakter. 



                    
 

Verkiezingsprogramma VVD Woensdrecht 2022-2026  Pagina 8 van 15 

3. Zorg en gezondheid  

Inleiding  

Voor menig zorgvraag, of men nu oud, ouder of jong is, is het vaak lastig te weten waar die vraag gesteld 
kan worden. Bij welk loket, bij wie moet men zijn? VVD Woensdrecht streeft ernaar deze wegen, voor u 
als inwoner van de gemeente Woensdrecht, duidelijker te maken. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden 
die er allemaal zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  
Meer dan 50 % van het budget van de gemeente gaat naar het Sociaal Domein (zorg, scholing, jeugd, 
sociale zaken, participatiewet, WMO enz.) Het gaat dus ergens over! Een kritische blik hoe deze gelden 
besteed worden, is een vereiste om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. 
Mantelzorgers zijn een belangrijke spil in de zorg. Zij doen, met en uit liefde, op de achtergrond hun 
“werk”. Zij doen dit vrijwillig maar het is vaak noodzakelijk en daarmee ontlasten ze de zorg. Deze 
mensen verdienen ons respect en een luisterend oor. 

BWI (Brede Welzijnsinstelling) 

We zien dat er op veel gebieden aanvragen liggen, maar zien ook dat de BWI niet altijd aan deze vragen 
kan voldoen. Wij zien graag dat de BWI laagdrempelig en professioneel is en blijft, en voor iedereen 
toegankelijk is. Ook moet het voor iedereen duidelijk zijn wat de BWI te bieden heeft. Hierbij is het 
streven om zo kort mogelijke lijntjes te hebben. Om dit te laten slagen, moet het de keuze van de 
inwoner zijn om te kiezen tussen persoonlijk contact, of digitaal contact. Dit bevordert die 
laagdrempeligheid.  

Ouderen 

Een landelijke trend is dat ouderen langer thuis blijven wonen. VVD Woensdrecht staat 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. Ook op het gebied van geschikte woningen op de juiste plaatsen valt winst te behalen. 
Zorgappartementen en andere woonmogelijkheden moeten vanuit woningcorporaties of particuliere 
initiatieven worden ontwikkeld. De gemeente moet dit natuurlijk wel vergemakkelijken. Hierdoor wordt 
hulpverlening eenvoudiger (thuiszorg) en is er onderling een betere sociale controle. VVD Woensdrecht 
streeft er daarom nadrukkelijk naar dat thuiswonende ouderen middels actief WMO-beleid daartoe ook 
in staat worden gesteld. Dit doen we door de zorg dichtbij te organiseren en hen optimaal te 
informeren. Goed voor de ouderen zorgen, is ook zorgen dat ze fijn en veilig kunnen wonen. Ouderen 
raken dus hiermee alle drie onze speerpunten. 

Jeugd  

VVD Woensdrecht wil de gezondheid van de jeugd van Woensdrecht, kinderen, tieners en 
jongvolwassenen blijvend bevorderen. Een gezond eet- en bewegingspatroon is hiervoor erg gewichtig. 
Wij streven er daarom ook naar zoveel mogelijk sportaccommodaties en sportverenigingen te behouden 
in de gemeente en te zorgen dat deze voor zoveel mogelijk jeugd toegankelijk is of wordt gemaakt. Dit is 
zeker van belang na de moeilijke periode die wij hebben of gehad hebben door Covid-19.  
VVD Woensdrecht vindt dat ook andere initiatieven op het gebied van voeding en beweging omarmd 
moeten worden. Wij vinden het cruciaal dat men de juiste weg weet te vinden voor de benodigde 
hulpvraag voor jeugd en dat hier snel, actief, efficiënt en in samenhang op gereageerd wordt door alle 
betrokken instanties. Voorkomen is beter dan genezen! De speeltuintjes spelen hierbij ook een 
beduidende rol. Het meegroeien van een speeltuin met de veranderende behoefte van de omgeving is 
een interessante optie, zoals een levensloopbestendige activiteiten- en speeltuin waar jong en oud 
gebruik van kunnen maken 
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Verslavingszorg 

VVD Woensdrecht ziet dat verslaving en misbruik van middelen grote problemen zijn in onze gemeente. 
Wij willen als gemeente een ondersteunende rol aannemen, door o.a. de BWI en 
WijZijn Traverse Groep in te schakelen waar nodig. Wij willen hiermee voorkomen dat iemand met een 
verslaving nog verder afglijdt, maar ook dat de verslaafde door inzet van maatwerk eerder zal herstellen 
en weer actief kan deelnemen aan de maatschappij. Hierbij mag niet vergeten worden dat de kosten 
voor de maatschappij nog hoger worden als we hier niets aan doen. Verslaving is niet alleen een 
probleem van de persoon zelf. De gevolgen van de verslaving werken door op vele gebieden. Ook de 
naasten hebben vaak veel te lijden van deze verslaving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huiselijk geweld, 
financiële problemen, uithuisplaatsing e.d.  
Het is gemakkelijk om te (ver)oordelen, maar een verslaving heeft altijd een oorzaak. Verslaving is ook 
niet leeftijdsgebonden. Verslaving is geen ziekte en dus ook niet te “genezen”. Het is alleen te leren 
beheersen, waarbij de naaste omgeving ook een aanmerkelijke rol speelt. Dit is een langdurig en breed 
proces. Preventie en voorlichting is dus essentieel en van onschatbare waarde. Uit het oogpunt van 
preventie is VVD Woensdrecht voor een actieve, goede en doelmatige voorlichting, ook op de scholen. 
Dit kan lokaal heel goed aangestuurd worden. Voorkomen is beter dan leren beheersen. 
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4. Onderwijs en cultuur 

Inleiding  

Onderwijs is de basis voor onze vrijheid, onze democratie en onze welvaart. Onderwijs biedt je de 
kansen om je persoonlijk te ontwikkelen. De kans om je leven zo in te richten zoals jij dat wilt, geeft 
meer kans op een baan en het is de motor van de economie. De ontwikkeling van een persoon staat niet 
stil. Van jongs af aan leert en ontwikkelt iedereen zich en daarbij heeft de overheid een faciliterende 
taak. Wij als VVD Woensdrecht vinden dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen 
middels een breed onderwijsaanbod en dat het een goede aansluiting heeft met de arbeidsmarkt. 
Aviolanda geeft ons grote “high-tech” kansen. De basis is er al, maar het kan volgens ons nog veel 
sterker. We denken aan; 
     - bouwen aan één civiel en militair onderwijscluster voor vliegtuigonderhoud; 
     - erkenning van Aviolanda als campus, waar onderwijs en bedrijvigheid elkaar maximaal versterken; 
     - ontwikkeling van een kenniscluster waar het gaat om het onderhoud van composietmaterialen.   

Basis en voortgezet onderwijs  

VVD Woensdrecht streeft er naar dat er in iedere kern minstens één basisschool is. Wij zijn trots op ons 
ZuidWestHoek College en het IKC (Integraal Kind Centrum) Fortuna. Topsporteducatie is daarnaast ook 
iets waar de gemeente zich voor moet blijven inzetten en waar mogelijk ondersteunen. Hierbij moet 
gekeken worden naar een breed scala aan sporten.  

Onderwijs en arbeidsmarkt  

Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien en een baan kunnen vinden die bij hen 
past en hen gelukkig maakt. Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor 
de lokale economie. VVD Woensdrecht vindt dat de gemeente samenwerking tussen het onderwijs en 
het bedrijfsleven moet stimuleren. Sterker nog, VVD Woensdrecht streeft naar een situatie waarin 
onderwijs, ondernemers en overheid samenwerken zoals beschreven in concepten van de 
kenniseconomie en de kennismaatschappij.  
Het is essentieel dat er naast theorielessen ook praktijkonderwijs wordt gegeven op scholen en dat 
bedrijven hier nauw bij betrokken zijn. Wij willen dat het aantal en het type stageplaatsen is afgestemd 
op de groeiende regionale vraag naar arbeid. De vakwerkscholen hebben een voorname rol in deze 
afstemming. Ondernemers en scholen moeten meer kennis uitwisselen. Zo worden leerlingen en 
werkenden beter toegerust op de arbeidsmarkt. Wij realiseren ons dat dit geen “taak” voor de 
gemeente is, maar het is voor onze gemeente wel van belang. Dus daar waar invloed uitgeoefend kan 
worden, willen wij dat het ook gebeurt. Uiteraard dient de gemeente een voorbeeld te stellen en er 
actief zorg voor te dragen dat er binnen de gemeentelijke organisatie een scala aan stageplaatsen 
aanwezig is. 

Cultuur  

Cultuur heeft een groot effect op onze maatschappij en helpt ons onze identiteit te vormen. Behoud van 
cultuurhistorische locaties, musea en de informatieverstrekking daarover is een aanmerkelijk punt voor 
VVD Woensdrecht. Het heeft immers ook een educatieve werking. Particuliere initiatieven moeten 
hierbij in de breedst mogelijke zin van het woord worden ondersteund, zoals bijvoorbeeld de 
Heemkundekringen en carnavalsverenigingen. Maar cultuur is nog zoveel meer. Ook zijn wij van mening 
dat de gemeente een Dorpsvisie zou moeten ontwikkelen waarbij de authentieke identiteit van de 
verschillende kernen gewaarborgd wordt. Dit zal ook het onderwerp “toerisme” ondersteunen. 

Verenigingen 

Wij willen verenigingen bijstaan met kennis, advies en informatievoorziening. Dit willen wij niet alleen 
voor sportclubs maar voor alle levensvatbare verenigingen. Ook willen wij ons hard maken voor het 
behoud en onderhoud van de gebruikte accommodaties in alle kernen. Wij hebben de vrijwilligers hoog 
in het vaandel staan, zonder hen zouden de verenigingen nooit kunnen functioneren. 
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5. Economie  

Inleiding  

Inkomen en onderdak zijn essentiële zekerheden voor een inwoner. Onze gemeente moet er naar 
streven om dit actief te stimuleren en te optimaliseren. Wij geloven in de kracht van de ondernemer die 
in de afgelopen periode heeft laten zien over creativiteit en veerkracht te beschikken. Ondernemers 
zorgen er voor dat we banen hebben om onze boterham te verdienen. Zij zijn het die zorgen voor 
innovatie en nieuwe technieken. Zij zijn de sponsoren van ons verenigingsleven. Zij hebben een groot 
aandeel in de levendigheid van onze dorpen. Daarom zijn de ondernemers heel belangrijk voor ons! Ook 
“ondernemen met natuur” moet veel beter onder de aandacht worden gebracht. 

Werk  

Werkgelegenheid is een zwaarwegende drijfveer waarom mensen kiezen om in een gemeente te 
wonen. Stimuleren van bedrijvigheid is hierbij een aanmerkelijk punt. VVD Woensdrecht streeft ernaar 
om voor alle inwoners in de (grens)regio werk te creëren. Dit kan ook heel goed in samenwerking met 
andere gemeenten en samenwerkingspartners binnen de regio.  

Ondernemerschap en vestigingsklimaat  

Wij zijn ons er al jaren van bewust dat de centrale ligging tussen de havens van Rotterdam en 
Antwerpen een grote kans is voor onze gemeente. Dit moet in de volgende periode nadrukkelijker 
worden vermarkt richting bedrijven. In Woensdrecht moet de mogelijkheid zijn voor het verantwoord 
uitbreiden van bedrijfslocaties en voor goede faciliteiten voor ondernemers. Wij hebben bereikt dat we 
nu goede ontsluitingswegen hebben, maar goede internetverbindingen horen hier ook bij. Daarnaast is 
van belang dat de samenwerking tussen ondernemers onderling gestimuleerd wordt. VVD Woensdrecht 
pleit ervoor om startende innovatieve ondernemers optimaal te ondersteunen om zo meer 
werkgelegenheid te genereren. Bijvoorbeeld via het ondernemerscentrum Start To Grow en ons 
regionaal vlaggenschip Aviolanda, drone-industrie en de vliegbasis geven de gemeente Woensdrecht 
een uitgelezen kans om het ondernemerschap in de gemeente te stimuleren en de 
innovatiemogelijkheden van deze vliegtuigindustrie te faciliteren. De een versterkt de ander en het 
heeft tevens een link met onderwijs. 

Toerisme  

Gemeente Woensdrecht heeft zich de laatste jaren terecht als wielergemeente geprofileerd. Toch is er 
meer dan wielrennen alleen. Als gemeente moeten we ook op andere manieren het toerisme verder 
ontwikkelen. Het fiets- en wielerplan geeft hier een goede aanzet toe. In samenwerking met andere 
gemeenten in de regio moet dit nog meer vorm krijgen. Wij zijn van mening dat hierbij de huidige 
digitale middelen beter benut moeten worden. Denk dan aan QR-codes waarmee je fiets- en 
wandelroutes kunt downloaden met als doel de fiets- en wandeltoeristen aan te trekken. Het 
vermarkten van de Brabantse Wal, Grenspark en Natuurpoort als “een beleving” is hierbij belangrijk. 
Samenwerking met en initiatief van de horeca en andere ondernemers moeten wij maximaal 
ondersteunen en bevorderen. Onze gemeente ligt aan een van de grotere natuurgebieden van 
Nederland en België. Dit is een uitgelezen kans om Woensdrecht als toeristische gemeente te profileren. 
Het is een wezenlijk onderdeel van het motorblok voor onze economie. 

Uitkeringen  

Van inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering van de gemeente mag enige bijdrage in de 
samenleving worden verwacht. VVD Woensdrecht vindt dat de gemeente samen met deze inwoners op 
zoek moet gaan naar een invulling om actief mee te doen in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan 
vrijwilligerswerk dat binnen hun kennis en kunde past. De BWI kan hierin een aanmerkelijke rol spelen. 
De doelstelling is om te streven naar een sociale rechtvaardigheid binnen onze gemeenschap. Ook 
gedwongen huisuitzettingen moeten koste wat het kost voorkomen worden. Een actieve aanpak  
“van bijstand naar baan” moet mensen ondersteunen om uit de armoedeval te geraken of voorkomen 
er in te belanden. De wet “vroegsignalering” biedt de gemeente de ruimte om hierop tijdig te reageren, 
hetgeen dan ook dient te gebeuren. 
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Horeca 

Tijdens de Covid-19 periode is er een uitbreiding van de terrassen gekomen. Wij zijn van mening dat dit 
ook na de Covid-19 moet kunnen blijven bestaan. Na een nader te bepalen tijd zou dit dan geëvalueerd 
kunnen worden. Dit geeft een positieve impuls aan het uitgaansleven en de horeca en daarbij denken 
wij dat het stimuleren van de verbreding van het uitgaansleven van belang is, temeer ook om het leven 
in de gemeente Woensdrecht nog aangenamer te maken. Wij gaan daarbij zeker uit van de kracht van 
de ondernemer die in de afgelopen periode heeft laten zien over creativiteit en veerkracht te 
beschikken. 

Landbouw en veeteelt  

In Woensdrecht zijn de land- en tuinbouw en veehouderij aanmerkelijke sectoren. Met name de 
veehouderij wordt door wetgeving in een strak milieukeurslijf gedrongen. Wij willen er zijn voor de 
veehouders die door deze wetgeving in het nauw komen. Daarnaast is het van belang ontwikkelingen 
van duurzame landbouw en veeteelt ruim baan te geven waardoor ook de bijdrage van deze sector aan 
de natuurontwikkeling wordt vergroot en de combinatie met andere activiteiten zoals recreatie, 
toerisme en milieu wordt bevorderd. Uitbreiden van bestaande bedrijfsvoering moet binnen de grenzen 
van de regelgeving positief worden benaderd. Dit bevordert immers de verdere verduurzaming van deze 
vorm van bedrijvigheid waarbij natuurlijk de stikstofproblematiek in acht moet worden genomen. De 
boer is ook een ondernemer, “koop lokaal” is ook “koop bij de boer”. 
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6. Energie en milieu 

Inleiding 

De gemeenteraad van Woensdrecht heeft een duurzaamheidsplan vastgesteld. VVD Woensdrecht vindt 
de daadwerkelijke uitvoering hiervan een prioriteit. Wij zijn er ons van bewust dat de huidige 
klimaatcrisis grote gevolgen voor ons allen zal hebben. Iedereen zal daarin zijn eigen steentje moeten 
bijdragen. We vinden het van groot belang dat de gemeente de inwoners goed en snel informeert over 
de maatregelen die landelijk of Europees worden opgelegd. We zullen het echt samen moeten doen! 

Energie 

Het lange termijnbeleid van de rijksoverheid is erop gericht om in 2030 de broeikasgassen in Nederland 
met tenminste 55 % te reduceren, ten opzichte van 1990. De bijdrage van de gemeente is dat er sinds 
2019 alleen nieuwe gebouwen worden gerealiseerd die (nagenoeg) energieneutraal zijn. VVD 
Woensdrecht ondersteunt ontwikkelingen met betrekking tot zonne-energie. Windenergie op kleine 
schaal moet mogelijk zijn, echter het realiseren van meer grote windparken en ontsierende zichtbare 
zonnepanelenvelden binnen onze gemeente, zal VVD Woensdrecht niet ondersteunen. Moderne 
kernenergie heeft de VVD altijd al als een goed alternatief gezien. Groene waterstof en andere 
innovaties geven ook nieuwe mogelijkheden. 

Milieu  

Een leefbaar Woensdrecht is in het belang van iedere inwoner. Door middel van waterbergingen binnen 
de wijken en bij andere nieuwbouwprojecten zoals wegen en kantoren willen wij ons steentje bijdragen 
aan de klimaatopdracht. Bij nieuw te bouwen objecten zullen wij als VVD Woensdrecht het belang van 
“groen” bouwen meenemen, al moet het niet een te grote kostenpost voor de inwoner worden. Verder 
moeten de mogelijkheden en initiatieven tot het plaatsen van laadpalen voor auto’s en fietsen 
onderzocht worden om zodoende aan de vraag te voldoen. Door meer incidenten vanuit het Antwerpse 
havengebied, moet de gemeente trachten, samen met de OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant) een grotere rol te verkrijgen bij nieuwe vergunningen van aangrenzende industriële gebieden. 
Een groot probleem binnen onze gemeente is het dumpen van drugsafval in de natuur. VVD 
Woensdrecht staat voor “zero tolerance”-beleid op het gebied van drugs en dus ook het afval. Wij zijn 
voor het plaatsen van camera’s op dumpgevoelige plaatsen om te voorkomen dat daardoor onze natuur 
aangetast wordt en we met hoge schoonmaakkosten opgezadeld worden.  

Duurzaamheid 

Duurzaam bouwen wordt toegejuicht. Ook hier geldt dat de gemeente ruimhartig met nieuwe 
initiatieven moet omgaan en deze moet omarmen. Duurzame ambities van de gemeente zelf moeten op 
dusdanige wijze worden ingevuld dat dit budgettair binnen de mogelijkheden past.   
VVD Woensdrecht ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van 
economisch rendement. Wij willen duurzaamheid stimuleren met minder regels, eenvoudige 
procedures en informatievoorziening. 

Afval 

Als VVD Woensdrecht vinden wij het van belang dat er aandacht blijft voor het scheiden van afval. Dit is 
enerzijds goed voor het milieu, anderzijds is het een manier om kosten voor u als bewoner uit te sparen. 
Scheiden loont. Wij willen deze kosten zo beheersbaar mogelijk houden en we moeten constant kijken 
naar verbetering en innovatie op dit gebied. Het huidige percentage restafval in onze gemeente is boven 
het landelijk gemiddelde. De gemeente moet de burger hierover dus nog beter informeren. Wij moeten 
ons daarvan bewust zijn. Hier valt nog wat te winnen! Verder vinden wij “bij-plaatsingen” bij de 
afvalcontainers in de wijken een doorn in het oog en daar moet nu echt kritischer naar gekeken worden. 
Het schaadt het aanzien van de directe leefomgeving en de gezondheid. De milieustraat in Ossendrecht 
moet zo spoedig mogelijk uitgebreid worden, zodat ook daar aan een nog betere afvalscheiding gewerkt 
kan worden, iets wat door de huidige omvang niet mogelijk is. 
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7. Gemeente en geld 

Inleiding 

De gemeente Woensdrecht heeft de afgelopen jaren een dip gehad in het huishoudboekje, oftewel de 
gemeentefinanciën. Daardoor was het helaas noodzakelijk om twee jaar geleden de OZB na vele jaren te 
verhogen om de gemeente financieel gezond te houden. Het niet verhogen van de OZB was jarenlang 
ons stokpaardje, maar iets willen en kunnen zijn twee verschillende zaken. Door deze verhoging en 
andere maatregelen zijn de cijfers uit het rood gekomen. Voorts vinden wij wel dat bij tekorten eerst 
intern kritisch gekeken moet worden, alvorens deze tekorten te verhalen op de inwoners. Structurele 
tekorten moeten opgelost worden en niet kortzichtig met incidentele inkomsten gedekt worden. Voor 
VVD Woensdrecht is het behoud van een gezonde financiële positie een randvoorwaarde voor nieuw 
beleid. Goed rentmeesterschap betekent immers dat er geen financiële problemen worden 
doorgegeven aan de volgende generaties en stelt onze gemeentelijke zelfstandigheid veilig. 

Dienstverlening van de gemeente 

VVD Woensdrecht heeft bereikt dat er ruimere openingstijden van het gemeentehuis voor de burger zijn 
gekomen (voor Covid-19). Er moet goed worden nagedacht op welke wijze de dienstverlening voor de 
inwoners verder verbeterd kan worden. Vooral m.b.t. de klachtenafhandeling is er nog wat te winnen. 
Wij willen dat iedere burger, met welke vraag dan ook, altijd terecht kan bij een laagdrempelige 
gemeente en dat men dan te allen tijden verder geholpen wordt. Burgerparticipatie is mooi, maar wij 
willen een stap verder gaan, doorpakken naar overheidsparticipatie. Dit is een samenwerking tussen 
overheid, burgers, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties waarbij de overheid één 
van de gelijkwaardige deelnemers hierin is. De gemeente is er voor de burger! 

Bestuursvisie 

VVD Woensdrecht vindt dit een heel essentieel onderwerp. We moeten immers steeds sneller inspelen 
op de veranderende samenleving en dat vraagt om een heldere sturingsfilosofie. Als voorbeeld; vorige 
bestuursperiode bestond het woord Corona nog niet, was klimaat- en energiebeleid nog nauwelijks een 
hoofdthema en stonden er nog redelijk wat woningen te koop voor inmiddels historische lage prijzen.   
Kortom, we moeten steeds sneller schakelen en als een ondernemende overheid te werk gaan. We 
moeten kansen die voorbij komen niet laten liggen maar pakken. Dit gaat dan over zaken die nu nog niet 
spelen maar uit het niets naar boven komen. Nieuwe maatschappelijke opgaven die zich de komende 
jaren aandienen, moeten we snel het hoofd kunnen bieden. Dat vraagt om flexibiliteit van het bestuur.  

Regeldruk 

Minder regels, zowel voor de burger alsook voor de ondernemer! VVD Woensdrecht wil vergunningen 
daar waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. 
De geldigheidsduur van vergunningen kan verlengd worden waar dat nodig en mogelijk is. De 
organisatie van evenementen in de dorpskernen moet zoveel mogelijk worden ontlast van extra regels. 
De gemeente moet dienstverlenend en transparant zijn en aanvragers van een vergunning zouden via 
een ”track & trace“-systeem middels een unieke inlogcode de stand van zaken met betrekking tot de 
vergunningaanvraag kunnen inzien.  

Belastingen 

De afgelopen jaren hebben wij helaas belastingverhogingen moeten accepteren, anders dan indexering. 
Met de huidige financiële positie is de inzet van VVD Woensdrecht om de komende jaren geen verdere 
belastingverhogingen, behalve de indexering, door te voeren. De hondenbelasting dient te worden 
afgeschaft. Deze is niet meer van deze tijd en wij hebben er voor gezorgd dat deze al afgebouwd werd in 
de afgelopen vier jaar. Als gevolg daarvan zullen de onhygiënische hondenuitlaatstroken en de gele 
afvalbakken verdwijnen of vervangen worden. We verwachten dat de hondenbezitter zich als een goede 
sociale inwoner zal gedragen en zich houdt aan de wettelijke bepalingen. Voor wat, hoort wat. Extra 
toezicht moet dit gedrag motiveren. Hondenpoep of ander afval hoort niet op straat maar in de bak. 
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Subsidies 

De verschillende subsidies die de gemeente aan evenementen geeft, moeten een positieve spin-off 
hebben voor een groot gedeelte van de bevolking en waar mogelijk ook de ondernemingen. Grote 
subsidies aan evenementen moeten korting of gratis toegang geven aan de inwoner van Woensdrecht. 
Zelfredzaamheid voor evenementen is voor VVD Woensdrecht zwaarwegend. Mocht er verdiend 
worden aan gesubsidieerde evenementen dan wil VVD Woensdrecht dat de gemeente meedeelt in de 
winst tot een maximum van de subsidie.  

Leges 

Leges dienen volgens VVD Woensdrecht niet hoger te zijn dan de dekking van de kosten voor de 
gemeente. Als er een maatschappelijk belang is, kan men afwijken van deze kostendekking. 

Investeringsbeleid 2022-2026 

VVD Woensdrecht vindt het van belang dat de inwoners van de verschillende kernen actief worden 
betrokken bij het bepalen van de benodigde investeringen. Zij weten immers waar behoefte aan is. De 
coördinatie zou nog meer via de dorpsplatforms kunnen lopen. Wij hebben daar al goede voorbeelden 
van gezien. Als er een goed onderbouwd plan door de dorpsplatforms of ander burgerinitiatief wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad zouden wij daar extra gelden voor vrij willen maken. 

Inkoopbeleid gemeente 

Op dit moment maakt de gemeente gebruik van een centraal inkoopbeleid in West-Brabant. Onderzocht 
moet worden hoe lokale leveranciers nog actiever betrokken kunnen worden bij de levering van 
producten en diensten die de gemeente gebruikt. Het is evident dat de gemeente zelf het goede 
voorbeeld geeft en probeert de lokale ondernemers te ondersteunen in de breedste zin van het woord. 
Uiteraard dient het kostenaspect kritisch bekeken te worden maar moet zeker niet altijd per definitie 
leidend zijn. 

Samenwerking met andere gemeenten 

Verschillende activiteiten van de gemeente zijn regionaal georganiseerd, zoals de BWB 
(Belastingsamenwerking West-Brabant). VVD Woensdrecht is uitsluitend voor samenwerken als dit ten 
goede komt aan onze inwoners, financieel en/of via betere dienstverlening. De zelfstandigheid van onze 
gemeente mag daarbij niet in het geding komen. Andere gemeenten, die een bepaalde samenwerking 
zijn aangegaan en die dit om financiële redenen willen minimaliseren, zullen wij daarop aanspreken. 
Samenwerken doe je samen en de afspraken dien je dan na te komen. 
 
 

Tot slot……. 
 

Wij danken u dat u de tijd heeft genomen om de 15 pagina’s door te nemen. We hebben het zo kort en 
krachtig als mogelijk willen houden, maar de inhoud dekt wel de lading. Wij hebben al deze 
onderwerpen goed en kritisch bekeken en bewust hier in het programma gezet.  
Mocht u nog vragen hebben over ons programma of dingen missen waarvan u wilt weten hoe wij hier 
over denken, laat het ons weten via: info@vvd-woensdrecht.nl. 
We hopen dat u ons uw stem gunt. We hebben een mooie kandidatenlijst van mensen die gemotiveerd 
zijn om met dit programma voor u aan de slag te gaan. Wilt u meer van deze mensen weten of over ons 
in het algemeen, klik dan op de QR-code op het voorblad of ga naar www.vvd-woensdrecht.nl. Bedankt! 
 
 
 
      Woensdrecht verdient meer VVD. 
     Doe mee, kies VVD.         
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