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Samen onderweg in Borsele

Inleiding

Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, onze 
werkgever, onze werknemers, over de brandweerman, de onderwijzeres, de mantelzorger, 
de winkelier,  de burgemeester, de voetbalcoach en ga zo maar door. Ze gaan over ons en 
onze samenleving. Daarom doen wij mee aan deze verkiezingen.

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en de ChristenUnie willen dat gezamenlijk 
doen vanuit de overtuiging dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan 
elkaar gegeven heeft om samen te leven. Als rode draad loopt deze Bijbelse visie door 
het verkiezingsprogramma.  In die visie beoogt de overheid welzijn en welvaart van haar 
burgers en kennen burgers hun verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar.

Burgers vormen in de eerste plaats zelf de samenleving, waarbij de overheid
 “Gods dienares is, de burgers ten goede”. Wij geloven in de kracht van zo’n samenleving, 
in zorg voor elkaar, in een cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige 
overheid, in godsdienstvrijheid, in een duurzame  economie en in een zorgvuldige 
omgang met Gods schepping. 

Kernbegrippen in dit verkiezingsprogramma zijn dan ook: 
 - integriteit
 - verantwoordelijkheid 
 - zorgzaamheid
 - bedrijvigheid
 - duurzaamheid
 - mobiliteit
 
Herkent u zichzelf  hierin? Neem dan uw verantwoordelijkheid en stem op 19 maart 
2014 ook op SGP/ChristenUnie.

Vriendelijke groeten,
Namens SGP/ChristenUnie Borsele

Kees Weststrate
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Onze overheid
Samen onderweg naar een bereikbare overheid

- Burger en bestuur
-  Veiligheid
-  Financiën

Burger en bestuur

Interactie
Het gemeentebestuur richt zich op een dynamische samenleving en staat ten dienste van 
de burger.  Dat vraagt van bestuurders een zorgvuldige luisterhouding  en een actieve 
betrokkenheid. Wij willen er als fractie voor iedereen zijn. Ook bij het opstellen van een 
nieuwe toekomstvisie (“B2030”) is het belangrijk dat er zoveel mogelijk draagvlak is onder 
de bevolking. 

Concreet:
•  de gemeente stelt per kern een contactambtenaar aan, die de schakel vormt tussen de  
 gemeentelijke afdelingen en de mensen in de kern
•  de bedrijfscontactfunctionaris is een actieve schakel tussen gemeente en bedrijfseven 
•  dorpsraden hebben een klankbordfunctie voor het gemeentebestuur en worden daar 
 voor voldoende gefaciliteerd
•  de gemeente communiceert actief om de betrokkenheid van burgers te bevorderen.
•  verder ontwikkelen van Project B2030, de toekomstvisie in het kader van demografie en  
 leefbaarheid
• snelle, doelgerichte dienstverlening
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Duidelijkheid
Het is van belang dat het gemeentebestuur duidelijk maakt wat haar rol is en hoe  
bevoegdheden liggen, zowel extern (richting burgers), als intern (richting ambtelijke  
organisatie). Het gemeentebestuur moet niet overnemen, wat de burger zelf kan 
aanpakken.

Concreet:
• helderheid en een vaste koers in de besluitvorming
• algemeen belang afwegen tegen het individueel belang
• burgers, bedrijven, organisaties en adviesraden weten binnen welke kaders    
 zij een rol kunnen spelen in het besluitvormingsproces
• het gemeentebestuur gaat uit van de “eigen kracht” van de samenleving

Integriteit
Bestuurlijke integriteit moet hoog in het vaandel staan. 
Hierbij is een vertrouwensrelatie tussen college en gemeenteraad van essentieel belang. 
Dat geldt eveneens voor de samenwerking met andere gemeenten in de regio.  

Concreet:
• verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuurders en ambtenaren    
 zijn duidelijk en helder vastgelegd en worden nageleefd
• het college informeert de gemeenteraad tijdig, correct en volledig
• binnen de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie moet ruimte zijn voor    
 gewetensbezwaren
• de gemeenten werken constructief samen bij uitvoeringstaken; beleidsmatig    
 blijven de individuele gemeenten verantwoordelijk
• gemeentelijke herindeling is alleen aan de orde indien dat gebeurt op 
 vrijwillige basis, de dienstverlening aan de burger daarbij gebaat is en de    
 identiteit van de gemeenten daar niet onder leidt
• nuttige regels handhaven, maar onnodige regels schrappen
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Veiligheid

Gemeente / Bedrijven 
Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. De gemeente heeft hierbij een belangrijke 
taak, zowel door onveilige situaties te voorkomen als door handhavend op te treden 
tegen burgers, bedrijven, instellingen en organisaties die de veiligheid in gevaar brengen. 
Samenwerking met andere gemeenten en partners op het gebied van veiligheid moet 
resulteren in een positief effect op kwaliteit, bereikbaarheid en zo mogelijk 
betaalbaarheid. 

Concreet:
•   politie is goed bereikbaar (o.a. digitale aangifte)
• politie is goed herkenbaar en benaderbaar (o.a. wijkagent)
• voldoende dekking van brandweerkazernes om uitruktijden te garanderen
• voldoende toezicht op het veiligheidsniveau van risicovolle
 bedrijfsactiviteiten
• samenwerking met bedrijfsbrandweren in het Sloegebied
• de (financiële) verantwoordelijkheid van de Westerscheldetunnel ligt 
 bij de hele regio
• voldoende vluchtopties m.b.t. calamiteiten en rampen
• meer (regionale) samenwerking ter voorkoming van woninginbraken

Burgers
Niet alleen de gemeente heeft een taak, ook burgers kunnen vaak zelf een bijdrage 
leveren aan het bevorderen van de veiligheid in de eigen leefomgeving. Een belangrijke 
groep burgers die zich inzet voor de veiligheid van hun leefomgeving vormen de vele 
vrijwilligers bij de brandweerkorpsen. Door stimulering van gemeenschapszin en sociale 
cohesie wordt samengewerkt aan een veilige leefomgeving.

Concreet:
• voldoende aandacht voor de vrijwillige 
 brandweerlieden
• verdere stimulering van een 
 jeugdbrandweerkorps
• actieve deelname van burgers
 via social media (Burgernet of 
 SMS-Alert) stimuleren
• personen die de inzet van 
 hulpverleners blokkeren en 
 frustreren, hard aanpakken
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Financiën 

Gemeenschapsgeld
Voor de uitvoering van het beleid zijn financiële middelen nodig. Middelen die worden 
verkregen door uitkeringen van het Rijk of via belastingsheffing door de gemeente zelf. 
Gemeentelijke financiën betreffen dus gemeenschapsgeld! 
Dit geld moet dan ook verantwoord besteed worden. 

Concreet:
• terughoudend zijn met belastingverhoging
• constante afweging tussen belastingverhoging en bezuinigingen; 
 beide moeten goed onderbouwd zijn
• transparante verantwoording van de bestedingen
• de reserves van de gemeente zijn voldoende om risico’s op te vangen
• jaarlijks worden alle risico’s duidelijk in beeld gebracht

Beleidsvrijheid
De gemeente moet voldoende vrijheid krijgen om een belastingbeleid uit te voeren 
dat is toegesneden op de geheel eigen omstandigheden van de gemeente. 
Het is van belang dat het Rijk bij de taken die zij bij de gemeente neerlegt ook 
voldoende financiële middelen beschikbaar stelt. 

Concreet: 
• de woonlasten in Borsele behoren tot de laagste in Zeeland
• subsidieverlening is alleen voor stimulering en dient een 
 maatschappelijk doel
• een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid toepassen
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Onze samenleving
Samen onderweg naar een verbonden samenleving

-  Zorg en welzijn
-  Educatie
-  Cultuur, recreatie en sport

Zorg en Welzijn 

Verantwoordelijkheid
Wij staan voor de zwakkeren in de samenleving. Dat betekent dat we omzien naar 
mensen in kwetsbare omstandigheden. Vanuit Bijbelse naastenliefde willen wij hen zorg 
en ondersteuning of zelfs bescherming bieden en helpen om hun eigen  
verantwoordelijkheid weer op te pakken. De basis vormt de ondersteuning vanuit familie, 
kerk en maatschappelijke verbanden. Waar deze basis tekortschiet, willen wij zorgen voor 
adequate aanvulling.
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Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid bij de 
burgers. Wij pleiten voor een ruimhartig beleid, dat voorwaarden schept voor de 
burger om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn t.o.v. mensen 
met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte. Wij willen een 
optimale keuzevrijheid, zodat de burger hulp kan kiezen die bij hem past.

Concreet:
• optimale keuzevrijheid garanderen, o.a. door contracten af te sluiten met
 meerdere partners voor dezelfde zorg zodat optimaal wordt tegemoet     
 gekomen aan de diversiteit en de vraag van burgers. Wij zijn voorstander 
 van het zogenaamde “Zeeuws model” waarbinnen alle zorgaanbieders 
 kunnen participeren
• maximaal “ontschotten” van de verschillende budgetten
• maximale ruimte bieden aan het persoonsgebonden budget of een 
 vergelijkbare systematiek
• wmo-voorzieningen moeten aan geldende kwaliteitscriteria voldoen
• ouderen en gehandicapten de mogelijkheid bieden zo lang mogelijk 
 zelfstandig thuis te wonen
• goede toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen voor 
 gehandicapten
• gemeente onderzoekt mogelijkheden m.b.t. hergebruik hulpmiddelen
• passende dagbesteding voor mensen met een beperking

Jeugdzorg
De Jeugdzorg wordt van de provincies overgeheveld naar de gemeenten. 
Het betreft de regie over alle zorg voor minderjarigen, variërend van opvoedingsonders-
teuning tot jeugdbescherming en reclassering. Ook hier komt veel verantwoordelijkheid 
bij de burgers te liggen. Wij gaan uit van de eigen kracht van jongeren, ouders en de 
gemeenschap. 
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Concreet:
• jongeren opleiden naar een startkwalificatie (de school pas verlaten als 
 diploma behaald is)
• een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in stand houden.
• bij de vormgeving van de gedecentraliseerde jeugdzorg ruimte bieden 
 voor identiteitsgebonden zorg
• zoveel mogelijk ondersteunen in de natuurlijke context van een jongere en    
 zo weinig mogelijk in instellingen waarin jongeren langdurig verblijven
• kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen intensief betrekken    
 bij het tot stand komen van gemeentelijk beleid m.b.t. de jeugdzorg
• genotmiddelengebruik ontmoedigen

Vrijwilligers en mantelzorgers
Wij koesteren de hoge waarde van het vrijwilligerswerk en mantelzorgers. 
Zij zijn onmisbaar in een goed functionerende samenleving.

Concreet:
 • goede ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers
 • naast mantelzorgers ook bijv. studenten en uitkeringsgerechtigden zorg    
  laten verlenen

Op het gebied van Zorg en Welzijn liggen er de komende periode grote uitdagingen voor 
de gemeente. Daarom moeten we inzetten op intensieve samenwerking tussen de hele 
breedte van het sociale domein (gemeente, scholen, kerken, arbeidsintegratiebureaus, 
woningbouwverenigingen, justitie zorg- en welzijnsorganisaties). In die samenwerking 
(onder leiding van een sterke bestuurder van een instelling) dienen alle hulpvragen op 
maat te worden opgelost. Dat samenwerkingsverband zal een netwerk van 
mantelzorgers, stagiaires, werkzoekenden, studenten, WSW-ers, vrijwilligers, 
taakgestraften, huismeesters en ZZP-ers moeten vormen om de 
hulpvragen te beantwoorden.
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Educatie

Onderwijs
Het belang van kwalitatief goed onderwijs kan moeilijk worden overschat. De rol van de 
gemeente  -het creëren van optimale randvoorwaarden hiertoe – is beperkt, maar niet 
onbelangrijk. Immers, zaken als huisvesting en leerlingenvervoer vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Maar ook m.b.t. “passend onderwijs” 
(elk kind dát onderwijs en die zorg aanbieden die aansluit bij de mogelijkheden en 
talenten van het kind) zal de gemeente een regiefunctie moeten vervullen. 
De vrijheid van onderwijs is leidend voor het gemeentelijk onderwijsbeleid.

Concreet:
• streven naar een evenwichtige spreiding van scholen over de gemeente,    
 waarbij de identiteit van de school leidend is
• zorg dragen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting, waarbij 
 binnenklimaat, veiligheid en duurzaamheid prioriteit hebben
• de onderwijsgebouwen zodanig inrichten, dat tegemoetgekomen kan     
 worden aan de toenemende diversiteit van leerlingen als gevolg van 
 passend onderwijs
• leerlingenvervoer goed regelen
• brede-schoolbeleid blijven bevorderen en faciliteren
• beschikbare gelden voor voorschoolse educatie ook daadwerkelijk ter 
 beschikking stellen aan het onderwijsveld om zo een doorlopende leerlijn 
 te waarborgen
• kinderen die nog niet leerplichtig zijn niet verplichten een bepaalde vorm    
 van onderwijs te volgen

Bibliotheek
Wij streven in deze tijd van de beeldcultuur de bevordering van de leescultuur onder jong 
en oud na. De openbare bibliotheek vervult hierbij een belangrijke functie .

Concreet:
• bij samenstelling en uitbreiding van het assortiment is er aandacht voor 
 verschillende doelgroepen, zoals laaggeletterden en verschillende denominaties   
 binnen de gemeente
• de door de bibliotheek aangeboden boeken en andere informatiebronnen    
 kennen geen godslasterlijke, aanstootgevende en gezagsondermijnende    
 uitingsvormen 
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Cultuur, recreatie en sport

Cultuur
We hechten grote waarde aan de beleving van cultuur. Mensen willen zichzelf 
kunnen zijn en die eigenheid ook delen met elkaar. We willen een samenleving en niet 
een naast-elkaar-leving. Cultuur en cultuurhistorie kunnen hierin een grote rol spelen. 
Primair dienen culturele activiteiten voort te komen uit particulier initiatief, maar de 
gemeente vervult hierbij een stimulerende en ondersteunende rol. Kunstuitingen in de 
publieke ruimte moeten in overeenstemming zijn met de Bijbelse cultuuropdracht: 
tot eer van God en tot welzijn van de naaste.

Concreet:
• behoud van cultureel erfgoed
• cultuureducatie versterken
• actieve of passieve deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners 
 bevorderen

Recreatie en toerisme
We willen bijdragen aan verantwoorde recreatie. De gemeentelijke taak bestaat vooral 
in het scheppen van goede randvoorwaarden. Behalve recreatiemogelijkheden voor de 
eigen inwoners zijn ook goede faciliteiten nodig ter ondersteuning van het toerisme. 
We pleiten voor aantrekkelijke  toeristische voorzieningen, maar uitdrukkelijk met behoud 
van het eigen karakter en de zondagsrust.

Concreet:
• samenhang creëren tussen cultuur en recreatie
• monumentendag organiseren op zaterdag
• verkoop van streekproducten stimuleren
• fietsroutes verbeteren en faciliteren
• oplaadpunten voor elektrische fietsen realiseren
• ruimte bieden aan het vrije ondernemerschap
• stimuleren van musea en evenementen 
 die verwijzen naar de lokale
 cultuur(historie)
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Evenementen
Evenementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid van de 
gemeente. We staan open voor gezellige activiteiten die de sociale cohesie bevorderen. 
Wel zijn duidelijke spelregels nodig, onder andere om overlast voor omwonenden te 
voorkomen.

Concreet:
• Geen (geluids)overlast bij buitenevenementen na 23:00 uur.
• Geen vergunningen verlenen voor evenementen met een verhoogd risico    
 op drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik en activiteiten die in strijd zijn    
 met de goede zeden.

Sport
Sport kan een positieve bijdrage leveren aan vorming en ontwikkeling van de jeugd, aan 
volksgezondheid en het versterken van sociale cohesie. De vele vrijwilligers die actief zijn 
binnen de verschillende sportverenigingen en betrokkenheid van familie en vrienden zijn 
sprekende voorbeelden. Wij willen daarom sportactiviteiten ondersteunen door als 
gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Niet alleen in het mogelijk 
maken van sport en beweging als doel op zich, maar ook om onderlinge sociale 
contacten te verbreden. Wij keren ons echter tegen sportverdwazing en zondagsport.

Concreet:
• diverse vormen van bewegingsonderwijs op scholen stimuleren
• Sportverenigingen moeten samenwerken (omni-verenigingen)
• goed beheer van sportvoorzieningen door verenigingen
• geen gemeentelijke middelen beschikbaar stellen voor topsport(activiteiten)
• streven naar een goed evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere 
 bijdragen  - ouderen en gehandicapten verdienen extra aandacht
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Onze werk- en woonomgeving
Samen onderweg naar een uitdagende werk- en woonomgeving

-  Economie
-  Werk en inkomen
-  Ruimtelijke ordening en wonen
-  Leefomgeving

Economie

Continuïteit
Economische ontwikkeling is van belang voor de continuïteit van een gemeenschap. 
Wij willen de economie stimuleren vanuit verantwoord rentmeesterschap. 
De kwaliteiten die onze omgeving biedt en de talenten van de bevolking dienen 
optimaal ingezet te kunnen worden, waarbij continuïteit op langere termijn centraal staat.

Concreet:
• werkgelegenheidsprojecten stimuleren
• een kenniscentrum energie in Borsele opzetten
• realiseren van voldoende bedrijfsterrein- en ruimte
• benutten van de kennis en contacten van Economische Impuls Zeeland

Sloegebied
Het haven- en industriegebied “Sloe” is al decennialang een belangrijke motor voor onze 
economie die ook voor de toekomst kansen biedt voor duurzame werkgelegenheid, 
zeker ook voor Borsele. Daarom willen wij de economische structuur van dit 
gebied graag verder verbreden. 

Concreet:
• ruimte in Sloegebied beter benutten,
 zowel water als niet-watergebonden
• bedrijventerrein “Sloepoort” 
 realiseren
• verdere ontwikkeling van het 
 havengebied alleen 
 landafwaarts
• inspelen op containerisatie
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Agro- en Foodsector
Ook de Agro- en Foodsector vormt een belangrijke pijler onder de Borselse economie, 
die kansen biedt voor de toekomst. Daarom verdient ook deze sector het om volop de 
ruimte te krijgen voor verdere ontwikkeling en diversificatie.

Concreet:
• innovatie van de agrarische sector stimuleren
• schrappen van belemmerende regelgeving
• gebruik anti-hagelkanonnen wettelijk mogelijk maken 
• innovatieve “Borselse producten” stimuleren
• geen ontpoldering binnen de gemeente

Dorpen
Werkgelegenheid en middenstand zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen. 
Door ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening 
komen deze voorzieningen echter onder druk te staan. Het is van groot belang tijdig 
en adequaat hierop in te spelen, zodat het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) verder kan 
ontwikkelen

Concreet:
• werkgelegenheid bij de dorpen behouden
• bestaande bedrijfsterreinen revitaliseren
• geen winkelopenstelling op zondag
• in alle dorpen mogelijkheden creëren voor bedrijven aan huis
• goede afstemming tussen winkeliers en marktkooplieden
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Werk en Inkomen

Werk! / geen werk ?
Wij willen economische activiteiten stimuleren, maar trekken daarbij ook grenzen. 
Werken is geen doel op zich, maar richt zich op de bijdrage aan de maatschappij en het 
verwerven van inkomen. Werk is geen vanzelfsprekendheid meer in de huidige 
economische realiteit. Het vraagt om een betrokken samenwerking tussen gemeenten 
en bedrijfsleven.

Participatiewet
Voor iedereen die nu een beroep doet op de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wajong of de 
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) komt er één regeling: de Participatiewet. 
De gemeenten worden verantwoordelijk voor werkgelegenheid. Alleen uitzonderlijke 
gevallen komen in aanmerking voor een uitkering. De sociale werkvoorziening sneuvelt in 
zijn huidige vorm en blijft slechts beschikbaar voor hen die geen mogelijkheden hebben 
op de arbeidsmarkt, hiervoor worden in Nederland 35 werkbedrijven opgezet. 
Mensen met een beperking, van welke aard dan ook, moeten zoveel mogelijk binnen 
reguliere bedrijven worden ondergebracht.

Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, 
bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen om aan werk te 
komen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en de 
regio en met sociale werkplaatsen. We houden oog voor mensen die door 
omstandigheden niet in staat zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen.
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Concreet:
• gericht arbeidsmarktbeleid, waar mogelijk regionaal en provinciaal
• re-integratiemogelijkheden verder ontwikkelen
• bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om meer mensen met een   
 (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.  De gemeente moet daarin 
 zelf het goede voorbeeld geven
• bij inkopen en aanbestedingen waar mogelijk “social return” opnemen als    
 contractvoorwaarde. (bij uitvoering van de opdracht ook mensen inzetten    
 met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt)
• de gemeente stelt zich open voor meerdere aanbieders van 
 re-integratietrajecten
• instroom in de bijstand beperken (strenge poortwachter)
• Sociale werkplaatsvoorziening “De Betho” moet goed inspelen op de 
 Participatiewet

Financiële ondersteuning
Wie niet kan werken, verdient financiële ondersteuning. De gemeente moet zich houden 
aan de landelijke richtlijnen, maar kan zelf ook iets doen. Wij voeren een pleidooi om
wettelijke mogelijkheden zoveel mogelijk te benutten. Inkomensondersteunende 
maatregelen zijn er voor burgers die een inkomen hebben tot 110% van het sociaal 
minimum.

Concreet:
• ambtshalve kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook ondernemers 
 kunnen hiervoor in aanmerking komen
• ruimhartige verlening van bijzondere bijstand
• goede en betaalbare aanvullende ziektekostenverzekering
• vooral aandacht voor kinderen
• samenwerkingsrelaties met andere instellingen op het vlak van 
 armoedebestrijding, zoals diaconieën en voedselbanken, beter benutten
• het niet-gebruik van lokale tegemoetkomingen terug dringen
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Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. Wij vinden dat voorkomen beter is dan 
genezen.

Concreet:
• met hulpverleners afspraken maken over het vroegsignaleren
• bij dreigende huisuitzetting van gezinnen met kinderen met voorrang een    
 schuldhulpverleningstraject starten
• verschil maken tussen schulden en schulden: wie zelf verantwoordelijk is voor    
 zijn schuld moet anders “aangepakt” worden dan wie er niets aan kan doen

Wij laten er geen misverstand over bestaan: wie misbruik maakt van de regelingen moet 
passend worden gestraft en dient terug te betalen.

Ruimtelijke ordening en wonen

Ruimte
Ruimte wordt steeds schaarser en is enorm waardevol. Vertaling van landelijk naar 
gemeentelijk beleid is van belang, omdat onze gemeente eigen unieke ruimtelijke 
kwaliteiten heeft. Ruimtelijk gezien is de gemeente Borsele een gemeente van contrasten, 
die mogelijkheden biedt om verschillende ruimtelijke sporen naast elkaar te ontwikkelen 
die elkaar kunnen versterken. 
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Concreet:
• ruimtelijke aandacht voor de dorpen in de “Sloerand”: Borssele, ’s-Heerenhoek, 
 Nieuwdorp en Lewedorp
• verder ontwikkelen van Project B2030, de toekomstvisie in het kader van demografie 
 en leefbaarheid
• kansen benutten die ons cultuurlandschap biedt (m.n. De Zak van Zuid Beveland)
• bestemmingsplannen actueel houden
• actieve grondpolitiek bedrijven
• functieverandering van agrarische gebouwen mogelijk maken om zodoende 
 verpaupering van het landelijk gebied tegen te gaan

Woningbouw 
Bouwen betekent denken aan de toekomst. Zeker in tijden van economische crisis is het 
van belang vroegtijdig in te spelen op bevolkingstrends. Enerzijds moet bouwen voor 
leegstand voorkomen worden, anderzijds is het nodig om flexibel te kunnen anticiperen 
op vragen uit de (woning)markt. Leefbaarheid en sociale cohesie moeten hierbij 
leidend zijn.

Concreet:
• woningbouw naar behoefte in elke kern
• inbreiding waar mogelijk, uitbreiding waar nodig
• voldoende aanbod van betaalbare woningen
• levensloopbestendig bouwen moet mogelijk zijn
• kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen moeten gerealiseerd 
 kunnen worden
• duurzame maatregelen bij verbouw en nieuwbouw stimuleren
• goede balans tussen koop- en huurwoningen waarbij voldoende ruimte is    
 voor particulier opdrachtgeverschap
• bij het uitvoeren van het welstandsbeleid moet de dienstverlening aan 
 burgers en bedrijven uitgangspunt zijn
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Leefomgeving

Groen en water
Wij behoren zorgvuldig om te gaan met de natuur. Een schoon milieu, waaronder ook het 
openbaar groen en het water valt, moet onze aandacht hebben. Hier geldt bij uitstek het 
rentmeesterschap. Hoofdlijnen zijn bijvoorbeeld het investeren in duurzame 
energiebronnen en het duurzaam inrichten van de (leef )omgeving.

Concreet:
• openbaar groen (waaronder begraafplaatsen) op een acceptabel niveau    
 onderhouden
• de culturele eigenheid van het landschap in stand houden
• gemeentelijke riolering op goed niveau beheren
• grond- en oppervlaktewater zuiver houden
• aandacht voor landschappelijke inpassing van solitaire objecten en 
 bedrijventerreinen
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Milieu
Zorg voor onze leefomgeving is een Bijbelse opdracht die onze blijvende aandacht vraagt 
(rentmeesterschap). We moeten samen heel zorgvuldig omgaan met beschikbare 
grondstoffen en ons richten op het sluiten van kringlopen. Daarom willen wij het gebruik 
van eindige voorraden graag verminderen en het gebruik van hernieuwbare bronnen 
juist stimuleren. Gebruiken, verbruiken en hergebruiken zijn begrippen die vragen om 
een stuk bewustwording en persoonlijke verantwoording van iedereen.

Concreet:
• verdere uitbouw van alternatieve energieopwekking door zon, water, wind    
 en biomassa
• stimuleren van duurzame industrie- en bedrijventerreinen
• vervuiling woonmilieu (hondenpoep, afval) stevig aanpakken
• medewerking blijven verlenen aan oplaadpunten voor elektrische auto’s 
 en fietsen

Afvalstoffen
Het afvalstoffenbeleid is belangrijk om verloedering van de openbare ruimte tegen te 
gaan. Burgers en bedrijven moeten zich bewust zijn / worden van de geweldige productie 
van afval. Voor ons is het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt.

Concreet:
• afvalscheiding aan de bron verder stimuleren
• inzamelen van oud papier door verenigingen en stichtingen blijven
 stimuleren

Verkeer
Het verkeer zal voortdurend aandacht blijven vragen. Wij vinden dat de belangrijke 
doorgaande verkeersstromen (industrie, landbouw) zoveel mogelijk buiten de dorpen om 
moeten worden geleid. Een optimale ontsluiting van de dorpen is hierbij vanzelfsprekend. 
Het openbaar vervoer moet meer afgestemd worden op de vraag. Wij hechten groot 
belang aan veilige fietspaden. 
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Concreet:
• uitvoering geven aan het GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan
• vracht- en agrarisch verkeer zoveel mogelijk buiten de dorpen houden
• elke kern (indien mogelijk) verkeersbordvrij maken
• maximale snelheid van 30 km binnen de bebouwde kom
• vrijliggend fietspad Korenweg / Stoofweg (Lewedorp / Sloeweg) aanleggen
• vrijliggend fietspad Gerbenesseweg (Nisse / ’s-Heer Abtskerke) 
 prioriteit geven
• realiseren oostelijke ontsluiting ’s-Gravenpolder

Speel- en ontmoetingsplaatsen
Het is belangrijk dat (jonge) kinderen op korte loopafstand kunnen spelen en bewegen. 
Speeltuinverenigingen hebben bewezen hierin een grote rol te vervullen en dienen daar-
om ook in de toekomst voldoende ondersteunt te worden.
Plaatsen waar opgroeiende jeugd elkaar treft, moeten zoveel mogelijk tegen vandalisme 
bestand zijn. Ook voor ouderen is het wenselijk dat er ontmoetingsplaatsen zijn. 

Concreet:
• speelplaatsen-/tuinen afstemmen op diverse doelgroepen
• bij de inrichting hiervan rekening houden met minder valide kinderen
• veiligheid bevorderen en misbruik door “hangjongeren” voorkomen
• goede (financiële) ondersteuning van de speeltuinverenigingen
• dorpshuizen moeten multifunctioneel inzetbaar zijn
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Mobiliteit
De leefbaarheid in de dorpen komt mede onder druk te staan door het ontbreken van 
voorzieningen zoals een school en winkel(s). Daarom is het van het grootste belang dat 
de voorzieningen in de dorpen optimaal bereikbaar zijn. Maar ook dat de voorzieningen 
zelf voldoende mogelijkheden hebben om hun bestaansrecht te garanderen. 
Ook is het belangrijk dat regionale voorzieningen zoals ziekenhuizen en scholen voor 
voortgezet en speciaal onderwijs goed bereikbaar zijn. Er moet gezocht worden naar 
duurzame oplossingen om de afstanden tot de voorzieningen te overbruggen.

Concreet:
• de gemeentelijke organisatie maakt gebruik van voertuigen met een 
 lage  CO2 emissie
• in de dorpen met een centrumfunctie zijn voldoende oplaadpunten voor    
 elektrische voertuigen
• onderzoek doen naar mogelijkheden van openbaar vervoer in combinatie    
 met andere vervoersstromen om zo de bereikbaarheid te vergroten
• dorpshuizen moeten multifunctioneel inzetbaar zijn
• in ruimtelijke plannen zoveel mogelijk rekening houden met concentratie    
 van voorzieningen
• zoveel mogelijk veilige fietsroutes realiseren om op die manier 
 fietsen te stimuleren

  Verkiezingsprogramma SGP ChristenUnie Borsele 2014 -201822



  Verkiezingsprogramma SGP ChristenUnie Borsele 2014 -2018 23

Kandidatenlijst

1. Kees Weststrate
 Nieuwdorp
 SGP

2. Gijsbrecht  
 Gunter 
 Nieuwdorp
 SGP

3.  Gerard Verkuil
 Hoedekenskerke
 CU

4. Henk van
  Hartingsveldt
 ‘s-Gravenpolder
 SGP

5. Karel de Vries 
 ‘s-Gravenpolder
 SGP

6.  Jaap van Ginkel
 ‘s-Gravenpolder, CU
7. Kees Weststrate
 Borssele, SGP 
8.  Wim Kooijman
 ‘s-Gravenpolder, SGP
9.  Frank Riemens
 ‘s-Gravenpolder, CU
10.  Koos Hage
 Nieuwdorp, SGP
11.  Maurice Wisse
 Nieuwdorp, SGP
12.  Peter van Netten
 Nieuwdorp, CU
13.   Willem-Jan Joosse
  Borssele, SGP
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14.   Jaco Jobse
  ‘s-Gravenpolder, SGP
15.   Rogier van Damme
  Nisse, SGP
16.   Jan-Willem van der Hart
  Nieuwdorp, SGP 



SAMEN ONDERWEG
IN BORSELE

Ontwerp: Rick Maassen


