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Voorzitter,  

In de achterliggende tijd hebben we veel bereikt, ondanks dat het financieel niet 

allemaal over rozen ging. Ik ben van mening dat ons gezamenlijk succes 3 

ingrediënten bevat: 1) vertrouwen en consensus, 2) duidelijke keuzes en gezond 

georganiseerd wantrouwen en 3) een bevolking die volop meedoet. Met deze 

ingrediënten willen we verder besturen! 

We kunnen vol voldoening inzoomen op succesessen en onszelf schouderklopjes 

geven of zeggen dat we ons verkiezingsprogramma bijna afgevinkt hebben, maar wij 

willen vanavond vooral met elkaar vooruit kijken en de piketpaaltjes slaan voor de 

periode die voorbij de gemeenteraadsverkiezingen ligt…. Uiteraard gaan we ons 

verkiezingsprogramma nog niet uit de doeken doen, maar we willen wel graag een 

paar onderwerpen in de discussie richting 2021inbrengen. 

 

Allereerst moet ons van het hart dat we de uitspraak ‘B2030 lijkt aan zijn eigen 

succes ten onder te gaan’ niet kunnen plaatsen. Waarom zo’n negatieve uitdrukking 

voor een zo positieve bottom-up ontwikkeling. Waar we eens gestart zijn met 

‘dorpsprofielen’ zitten we momenteel in een periode waarin het bruist van initiatieven. 

Wij zijn benieuwd waar die negatieve uitdrukking op gebaseerd is. Immers, wij laten 

B2030 niet ten onder gaan! Kom op, ik kan me nog herinneren dat sommige partijen 

in de raad het jaar 2030 veel te ver van hun bed vonden, maar gezien de 

betrokkenheid vanuit de bevolking denken burgers daar echt anders over. Waar 

bepaalde politici aan de zijlijn bleven staan participeren de burgers en tal van lokale 

organisaties volop. Graag horen we of het vanuit de gemeentelijke organisatie 

ontbreekt aan capaciteit, geld, prioriteitsstelling of iets anders want nogmaals ‘wij 

laten B2030 niet ten onder gaan’. De bijna 400 betrokken burgers, de 19 

werkgroepen en 25 projecten krijgen onze steun de komende jaren. Laat dat duidelijk 

zijn! 

 

Wat betreft mobiliteit hebben we in deze raadsperiode de beste prestatie ooit 

geleverd. Vrijliggende fietspaden, verkeersbordenvrije kernen, de voortvarende 

aanpak van prioriteiten uit het GVVP, laadpalen, extra budget voor onderhoud 

wegen, een nieuwe methodiek voor effectievere monitoring (OBSURV) van de 

wegkwaliteit en last but not least de Sloeweg met de schitterende ongelijkvloerse 

aansluiting waarvoor we meermalen raadsbrede steun mobiliseerden.  

De komende tijd willen we een stap verder zetten. We denken bijvoorbeeld aan een 

oostelijke ontsluiting van ‘s -Gravenpolder. Gezien allerlei infrastructurele plannen in 

en om de omgeving van ’s-Gravenpolder, zoals de kruising bij de Zwaakse Weel en 

de nieuwe afslag A58, willen wij graag de verkeersstromen om het dorp monitoren 

om te zien hoe we de infrastructuur rondom deze groeiende kern toekomstbestendig 



kunnen houden. Het laatste kruispunt met stoplichten in onze gemeente (afgezien 

van enkele verkeerslichten in het Sloegebied) is misschien niet meer de beste 

oplossing 

Echter, wij willen ook graag kijken naar mobiliteit in brede zin. Aanbod en vraag van 

vervoer kan beter, zeker met digitale tools. Het is eigenlijk te zot voor woorden; We 

hebben vandaag de dag de provinciale openbaar vervoerroutes, de buurtbus, het 

schoolvervoer, de Borselse sprinter, dorpsbusjes, de vele forensen en ander 

particulier vervoer... Wij pleiten ervoor een pilot te starten om al deze stromen in 

beeld te brengen, nieuwe vervoersconcepten te bedenken en digitale tools te testen 

om vraag en aanbod te matchen. Laatst las ik hierover een interessante thesis die 

onze ideeën bevestigt. De groep die op dit moment behoefte heeft aan vervoer is 

wellicht nog relatief klein en lastig te definiëren, maar voor de toekomst voorzien we 

een groeiende vraag. Wij zien dit thema als essentieel onderdeel voor leefbaarheid.  

Een paar suggesties die in de pilot kunnen worden meegenomen: supermarkten en 

andere ondernemers betrekken als sponsors met als tegenprestatie klanten in hun 

winkel op tijden dat het hun best past, introductie van de deelauto, vrijstelling 

wegenbelasting. Afijn, vanavond gaat het om visie en niet om uitwerking. Eén van de 

onderliggende oorzaken van mobiliteitsproblematiek is volgens ons de afnemende 

sociale cohesie. Daarom moeten we dit thema integraal oppakken. Niet alleen vanuit 

harde infrastructuur, B2030 en onze visie op het 4x2 model voor de basisscholen, 

maar ook vanuit duurzaamheid en het brede sociale domein. Samen met 

maatschappelijke organisaties, kerken en verenigingen. We horen graag van de 

andere fracties of ze hieraan willen meewerken. 

 

Wat betreft de bedrijventerreinen lijkt het ons wijs om de regionale visie weer eens 

tegen het licht te houden. Op de website van de gemeente staat de brochure uit 

2010, maar tussen dat jaartal en de periode die de Kadernota schetst ligt dus ruim 

een decennium.  

Gezien de ontwikkelingen in de havens starten we liefst zo snel mogelijk met Facility 

park Sloepoort. Duurzaam en vraaggericht ontwikkelen is wat wij willen. Hoe staat 

het met de realisatie van een tankstation en verzorgplek voor chauffeurs op deze 

locatie? Op de route Goes – Gent kom je verder heel weinig tegen, dus laten we 

vooral doorpakken voordat een ander ermee aan de haal gaat.  

Tegelijkertijd willen we het succesvolle maatwerkbeleid van bedrijventerreinen bij 

kleine kernen continueren. Goed voor de leefbaarheid en goed voor onze lokale 

economische pijlers landbouw, logistiek en handel. We hebben al mooie resultaten 

bereikt, maar ondernemers willen voortdurend voortuit. 

Een aantal jaren geleden spraken we over een energie evoluon. Wat ons betreft 

blazen we dit verstofte initiatief nieuw leven in. Een paar ingrediënten: Realisatie van 

datacenter Green Bay die Zeeland de meest ideale plek van Nederland noemt voor 

datacentra, de batterij-opslag van AES en wellicht plannen voor groene industriële 



producenten zoals Tesla, windmolenproducenten en Power to Products initiatieven 

waarbij elektriciteit wordt omgezet in waardevolle chemicaliën.  

De industrie ziet dit laatste als belangrijke ontwikkellijn om de klimaatdoelstellingen te 

halen en wij zijn van mening dat de nationale begrotingsreserve Stimulering 

Duurzame Energieproductie ingezet moet worden voor deze ketenontwikkeling. Het 

zou onze regio geen windeieren leggen. Ook de honderden banen voor onderhoud 

van windparken passen in dit plaatje. De enorme golven van duizenden megawatts 

duurzame energie die onze gemeente de komende jaren binnenkomen via de 

windparken voor de kust bieden economische kansen voor Borsele. Wat is er 

goedkoper en beter vragen wij ons af? De elektriciteit transporteren via dure en 

zware netwerken, of lokaal gebruiken om er waardevolle chemische bouwstenen van 

te maken die we via buisleidingen transporteren naar elders? Samen met de 

vestigingsfactoren ruimte, voldoende koelwater, diep vaarwater en goede 

achterlandverbindingen in combinatie met de diversiteit aan procesindustrie hebben 

we goud in handen dat we economisch beter kunnen uitnutten.  

Er is overigens nog iets wat we moeten uitnutten… In Lewedorp en Nieuwdorp zijn 

informatiesessies gehouden waarin het toenemende aantal helikoptervluchten vanuit 

Vliegveld Midden-Zeeland als gevolg van onderhoud aan windparken is besproken. 

Tegenover de overlast die dat met zich meebrengt mag best iets komen te staan. We 

stellen voor dat de dorpswethouder hiermee aan de slag gaat en samen met de 

betrokken dorpen een wensenlijstje opstelt en hiermee naar de initiatiefnemers gaat. 

We spraken  net over banen en zijn blij te vernemen dat vandaag de pilot met de 

eerste 5 statushouders gestart is in de opleidingskas van Glastuinbouw Zeeuws-

Vlaanderen. ‘Kon je nog een moeilijkere doelgroep sturen’, dacht ik eerst bij mezelf… 

Anderzijds, als we dit voor elkaar boksen kan er nog veel meer. Onze fractie heeft er 

meermaals op aangedrongen en het eerste resultaat is er. We zijn blij dat de 

gemeentelijke organisaties over de gemeentegrenzen heen gaan kijken en meer 

ondernemerschap tonen. Daarop moeten we de komende jaren doorpakken! Wat 

zou het mooi zijn wanneer mensen die nu oneerbiedig gezegd in de ‘sociale bak’ 

zitten kunnen participeren op de arbeidsmarkt, meer kunnen consumeren, 

inkomstenbelasting gaan afdragen in plaats van een sociale uitkering te leven. 

Kortom, werk is inkomen!  

 

We stipten net het onderwerp ‘duurzaamheid’ even aan. Al eerder gaf onze fractie 

aan dat het Zeeuws Energieakkoord wel een tandje harder mag. Vorige week is een 

Zeeuwse energiemakelaar aangesteld om het gebruik van industriële restwarmte 

voor de bebouwde omgeving beter te benutten, iets waar onze fractie reeds op wees. 

Interessante ontwikkelingen waarop we de komende tijd nog pro-actiever willen 

inspelen. De laatste restwarmte studies Sloegebied dateren inmiddels alweer van 8 

tot 15 jaar geleden en behoeven een update.  

Ook de woningbouwcorporatie moeten we scherp houden om ambitieus te blijven. In 

2045 alle woning energieneutraal is een enorme maatschappelijke opgave 

waaronder de handtekening van onze raad staat! 



De starterslening blijkt goed te lopen, maar zit al jaren op hetzelfde maximum van 

170.000 euro. Gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt pleit onze fractie om die 

te verhogen. 

Voldoende woningen zijn belangrijk. Echter, het gaat ons niet alleen om nieuwbouw, 

maar ook om bestaande bouw toekomstbestendig te maken. Duurzame materialen al 

dan niet met een zogenaamd bouwpaspoort, energieneutraal of zelf energieleverend 

en levensloopbestendig zijn belangrijke kaders die we destijds in dorpsvernieuwing 

benoemd hebben en ook voor de komende jaren leidend zijn. 

Mooi vinden we ook het ‘Masterplan Nieuwdorp’. Een term die een collega-raadslid 

naar aanleiding van onze visie enige jaren geleden gekscherend naar voren bracht, 

maar nu gewoon werkelijkheid wordt. Wij zijn er blij mee en blijven de ontwikkelingen 

graag volgen, waarbij we voortdurend de integraliteit in het oog zullen houden. Niet 

alleen de school, het dorpshuis en bedrijfsontwikkelingen, maar ook de sportvelden, 

de regionale speeltuin, het Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp en een veilige en vlotte 

ontsluiting van het dorp horen daarbij. 

 

Wat betreft zorg willen we vanavond enkele speerpunten benoemen. In eerste plaats 

de jeugdzorg: Ons pleidooi is opnieuw om extra in te zetten op de 

preventieprogramma's en de laagdrempelige zorg. Als dat niet haalbaar is op 

regionaal niveau moeten we hier zelf in Borsele maar beleid op maken en uitvoeren. 

Immers, met goed preventiebeleid kan voorkomen worden dat schrijnende gevallen, 

zoals we pas in de media zagen, schering en inslag worden. We moeten hier niet in 

de kramp schieten en regels maken zoals Den Haag doet, maar oplossingen bieden! 

We willen meer inzicht voor de komende jaren en werken aan een plan om te 

voorkomen dat in onze gemeente geen plek is voor mensen die zorg hard nodig 

hebben.  

Een ander punt is dat vanuit de politiewereld ons berichten bereiken dat soms 

gesleept wordt met verwarde psychiatrische patiënten en instanties waar aangeklopt 

wordt de deur dichthouden uit angst de hoognodige zorg niet vergoed te krijgen, 

zodat deze mensen soms uiteindelijk in een politiecel belanden, of erger op straat 

aan hun lot worden overgelaten. Als we van mening zijn dat dit onze gemeente 

voorbij gaat, hebben we onze ogen dicht. 

Tenslotte een punt van zorg in de zorg is het onderwerp ‘beschermd wonen’. Wij 

vinden onafhankelijke indicering belangrijk. Marktwerking kan heilzaam zijn, 

betaalbaarheid binnen de perken houden en innovatie stimuleren, maar we moeten 

voorkomen dat subjectieve indicering plaatsvindt of bepaalde marktpartijen een 

monopolie krijgen. Natuurlijk moeten we professionals betrekken bij indicering en 

laten doen waar ze goed in zijn, maar tegelijkertijd moeten we voorkomen dat we ‘wij 

van wc-eend adviseren u wc-eend’ toestanden krijgen. Wij vinden objectiviteit bij 

indicering en keuzevrijheid echt speerpunten en hopen daarin de andere fracties aan 

onze zijde te vinden. 

 



Voorzitter, ik hoop met ons betoog een bijdrage te hebben geleverd aan de 

discussie. Er is veel de revue gepasseerd en wellicht hebben sommigen gedacht dat 

onze fractie vanavond haar beginsel thuis heeft gelaten.  

Dat is niet het geval, want zonder dat beginsel weten wij geen visie te vormen. 

‘Rentmeesterschap, Liefde, Veiligheid, Barmhartigheid en Gerechtigheid’, het is 

allemaal langsgekomen voor wie geluisterd heeft. De bekende uitdrukking ‘Ora et 

Labora’ toont 2 zijden van de medaille. Letterlijk vertaald: ‘Bid en Werk’. 

Oorspronkelijk stond er nog een woord tussen deze uitdrukking, namelijk ‘Lege’, 

oftewel ‘Lees’...  

Deze drie zuilen ‘Ora, Lege et Labora’ raden we iedereen aan.  

In de Bijbel wordt gesproken over ‘Leesbare brieven van Christus’ als 

gemeenschappelijke opgave. Hierin ligt enerzijds de opdracht om niet onleesbaar te 

worden, maar anderzijds ook een uitdaging om te blijven proberen te lezen…  

Biddend, lezend en werkend visie vormen, dat is in onze optiek de basis voor 

duurzaam beleid, ook richting 2021. 

 

Heinkenszand, 29 juni 2017 

  

 

 


