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Rondom

de KERN

INL IDING • Rondom de kern

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en de ChristenUnie in Borsele laten jou op weg
naar de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. 16 maart 2022 graag weten wat zij belangrijk
vinden.
De titel van ons programma is ‘Rondom de KERN’. Het heeft voor ons een aantal
betekenissen.
De basis van dit programma en voor alle beslissingen die wij nemen, vinden we in de Bijbel.
Daarin staat voor ons de KERNboodschap van dingen die belangrijk zijn om te doen. Omdat
de wereld waar we in leven steeds sneller verandert, staan er in dit programma ook weer
andere dingen dan in het vorige programma.
Kort samengevat is dit voor ons de KERN: God liefhebben met heel je hart, je ziel, je verstand
en al je krachten en de naaste (=de medemens) als jezelf.
Wij zijn trots op Borsele. Het mooie landschap en de prachtige natuur. Goede mogelijkheden
voor bedrijven om te groeien. De manier waarop we goed voor elkaar zorgen. De dingen die
door heel veel vrijwilligers worden gedaan. Kerken die belangrijk zijn en nog heel veel
andere dingen die we graag zo willen houden of nog verder willen verbeteren.
Voor veel mensen is Borsele alleen maar bekend door de KERNcentrale. Maar volgens ons is
er nog veel meer dat ook heel erg belangrijk is.
Het belangrijkste daarvan is dat we 15 mooie dorpsKERNen hebben. Dorpen die allemaal
van elkaar verschillen, maar toch ook op elkaar lijken. Je kunt er goed wonen en werken.
Ook is er veel om in je vrije tijd te doen. De SGP/ChristenUnie wil zich in de komende jaren
daarvoor inzetten.
Natuurlijk zijn er ook dingen die beter kunnen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:
•
•
•
•
•
•
•

het bouwen van genoeg huizen
ervoor zorgen dat iedereen de zorg krijgt die nodig is en dat we die ook kunnen
betalen
ervoor zorgen dat iedereen op de plek kan komen waar hij graag wil zijn
problemen door de veranderingen in het klimaat goed oplossen
aan de slag met het veranderen van de energiebronnen die we gebruiken
ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente
enzovoorts

Allemaal dingen die ook voor jou belangrijk zijn. Laat dus ook jouw stem horen op 16 maart!
En we hopen natuurlijk dat je na het lezen van onze ideeën ook op ons gaat stemmen.

Vriendelijke groeten,
namens SGP/ChristenUnie Borsele
Kees Weststrate
Lijsttrekker SGP-ChristenUnie Borsele

Verkiezingsprogramma SGP-ChristenUnie Borsele 2022 – 2026

⚫

Makkelijk lezen versie

2

===

V N VOORST LL N • Onze mensen

C. (Kees) Weststrate | SGP

B. (Bauke) de Jong | SGP

G.T.T. (Gerard) Verkuil | CU

G.A. (Gijsbrecht) Gunter | SGP

Nieuwdorp

‘s-Gravenpolder

Hoedekenskerke

Nieuwdorp

Wethouder & lijsttrekker

Raadslid (nr. 2 kieslijst)

Raadslid (nr. 3 kieslijst)

Raadslid (nr. 4 kieslijst)

‘Aandacht geven aan de balans
tussen het woongenot in onze
dorpen enerzijds en de ontwikkelingen van de industrie en
energietransitie anderzijds.
Oog voor de hele gemeente
in al haar facetten!’

‘Op zoek gaan naar evenwicht
tussen goede en adequate
zorg en ondersteuning -met
daarbij een rol voor ons
allemaal in het omzien naar
elkaar- op basis van gezonde
gemeentelijke financiën.’

‘Samen aan de slag voor een
leefbare gemeente. Dat
betekent er met elkaar alles
aan doen om iedereen te
betrekken en betrokken te
houden. Alleen ga je sneller,
samen kom je veel verder.’

‘Verder gaan met waar we in
Borsele sterk in zijn en aandacht
vestigen op kansen voor zoet
water voor boeren, tuinders,
recreatie, klimaatadaptatie en
de brandweer. Aan de slag voor
robuuste biodiversiteit!’

C. (Kees) Weststrate | SGP

H. (Henk) van Hartingsveldt | SGP

J.C.IJ. (Hans) van Vliet | CU

Borssele

‘s-Gravenpolder

‘s-Gravenpolder

Raadslid (nr. 5 kieslijst)

Raadslid (nr. 6 kieslijst)

Kandidaat-raadslid (nr. 7 kieslijst)

‘Voldoen aan de woningbehoefte
van de lokale bevolking en bij de
nieuwbouwplannen vooral ruimte
bieden aan het type woningen
waar vraag naar is.’

‘Aan de slag voor betaalbare WMOzorg in het algemeen en Jeugdzorg
in het bijzonder. Actief inzetten op
woningbouw in het algemeen en
voor starters en senioren in het
bijzonder.’

‘In de komende vier jaar hoop ik me te
mogen inzetten voor de eigenheid en
de leefwereld in de dorpen (kernen)
van de gemeente Borsele. Samenleven doe je immers niet alleen!’
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1. B STUUR • In vertrouwen

Op een eerlijke manier besturen en leidinggeven zijn belangrijk. Samen zijn
zij de basis voor een samenleving waarin mensen vertrouwen hebben in
elkaar. De leiders moeten het goede voorbeeld geven. Veel mensen voelen
een afstand tussen de burgers en het bestuur. Om die afstand kleiner te
maken, is het belangrijk om echt te gaan samenwerken.

Onze standpunten
•
•
•
•
•
•
•

De mensen in het gemeentebestuur zijn eerlijk en open en luisteren
naar andere meningen
De gemeente heeft een veilige en goed werkende website
inwoners en organisaties denken mee en komen ook zelf met goede
ideeën
Bij nieuwe plannen wordt altijd bedacht wat de gevolgen zijn voor de
toekomst
We werken graag samen, maar Borsele blijft Borsele
Er wordt goede uitleg gegeven over geld dat binnenkomt en wordt
uitgegeven
Er wordt alleen belasting gevraagd als dat echt nodig is
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2. V ILIGH ID • In bescherming

Mensen verwachten dat ze veilig zijn in hun huis, in hun wijk, in het verkeer,
op school en op het werk. Veiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen
in onze samenleving. De gemeente moet er - samen met anderen – voor
zorgen dat mensen zich veilig voelen. De gemeente beschermt de burgers –
ook digitaal – en zorgt ervoor dat burgers zich veilig voelen.

Onze standpunten
•
•
•
•

Problemen worden met elkaar voorkomen, zodat iedereen zich veilig
voelt
We letten goed op vriendjespolitiek en andere manieren van
zakendoen die niet eerlijk zijn
De brandweer, politie en boa’s kunnen hun werk goed doen
Drugsgebruik en drankmisbruik worden voorkomen

Verkiezingsprogramma SGP-ChristenUnie Borsele 2022 – 2026

⚫

Makkelijk lezen versie

5

===

3. V RK R N V RVO R • In verbinding

Als je mobiel bent, kun je makkelijk anderen bereiken. Goede wegen, fietsen voetpaden en OV-verbindingen zijn nodig om bij je vrienden, op school en
je werk en bij je sportclub of bandje te komen. Hoe we tegenwoordig van plek
A op plek B kunnen komen, verandert snel. Het is belangrijk dat deze
veranderingen goed passen bij onze gemeente. Het OV willen we slim
organiseren. Het fietsverkeer kan ook echt nog worden verbeterd. Wij
vinden het belangrijk om het vervoer milieuvriendelijker te maken.

Onze standpunten
•
•
•
•
•
•

Wandelaars en fietsers worden binnen en buiten de dorpen zo goed
mogelijk beschermd
De fietspaden naar Goes vanuit ’s-Gravenpolder en Heinkenszand
worden verbeterd
Vrachtwagens en trekkers rijden zo min mogelijk door de dorpen
heen
Er komen meer laadpalen om fietsen en auto’s te kunnen opladen
Er wordt onderzocht hoe we auto’s, scooters en fietsen beter samen
kunnen gebruiken
Openbaar vervoer slim organiseren zorgt ervoor dat iedereen komt
waar die wil zijn
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4. CONOMI • In bedrijf

Om onze doelen te kunnen bereiken, is het belangrijk dat we in onze
gemeente en regio een sterke economie hebben. Winkels, bedrijven en
industrie zorgen er in de Gemeente Borsele voor dat je hier fijn kunt wonen,
werken en leven. Wij vinden het belangrijker dat we het samen goed hebben,
dan dat dit maar voor een paar mensen zo is. Als het kan is het belangrijk dat
materialen om te bouwen vaker dan een keer gebruikt kunnen worden.

Onze standpunten
•
•
•
•
•
•
•

Geld verdienen is belangrijk, maar niet belangrijker dan een fijne
omgeving om te leven
De gemeente heeft goede contacten met de grote bedrijven in de regio
Als bedrijven plannen hebben, overleggen ze daarover op een goede
manier met inwoners
Het is belangrijk dat er veel banen zijn, maar bedrijven moeten wel
passen bij Borsele
Winkels blijven op zondag gesloten, dat is een dag om te rusten
Boeren horen bij Borsele, we helpen hen om hun bedrijf gezond te
houden
We zorgen samen voor genoeg zoet water voor akkers en
boomgaarden
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5. SOCIAAL DOM IN • In betrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen en goed
voor zichzelf kunnen opkomen. Samen met kerken, verenigingen, scholen en
organisaties kunnen we mensen helpen die hier hulp bij nodig hebben. In de
Bijbel lezen we dat naastenliefde en aandacht hebben voor elkaar ervoor
zorgen dat we het samen goed hebben. Dat is een opdracht voor ons
allemaal. Als je hulp nodig hebt, moet je zelf kunnen kiezen door wie je
geholpen wordt. Zorg moet bij je passen, dan kan je het beste geholpen
worden.

Onze standpunten
•
•
•
•
•
•

Als er hulp nodig is, krijg je de hulp die bij je past
Mensen en organisaties die helpen kunnen hun werk goed doen
Jongeren en ouderen die beschermd moeten worden, kunnen
rekenen op de gemeente
Helpen is niet alleen voor professionals, Jezus vraagt iedereen te
helpen waar hij kan
Mensen die (nog) niet kunnen werken, krijgen steun en hulp van de
gemeente
Iedereen telt mee, iedereen is waardevol
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6. OND RWIJS • In ontwikkeling

Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze (jonge)
burgers en dus van de samenleving. De gemeente zorgt ervoor dat scholen
krijgen wat nodig is om goed onderwijs te geven. De gemeente zorgt voor
extra hulp op scholen als dat nodig is. Jongeren hebben recht op onderwijs.
Het is belangrijk dat jongeren veilig op school kunnen komen. De gemeente
denkt mee wanneer het jongeren zelf minder goed lukt om naar school te
gaan. De SGP-ChristenUnie vindt het belangrijk dat scholen zelf keuzes
kunnen maken over de manier waarop ze onderwijs geven. Ook is het
belangrijk dat ouders en jongeren een school kunnen kiezen die past bij hun
geloof of levensovertuiging.

Onze standpunten
•
•
•
•
•

In de gemeente Borsele zijn genoeg verschillende soorten scholen om
uit te kiezen
Er zijn fijne schoolgebouwen die duurzaam en goed geventileerd zijn
Het is belangrijk dat school en opvang samenwerken in Integrale
Kindcentra’s
Kinderen die op school extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dat
ook
Alle Borsele kinderen en jongeren gaan met plezier naar school
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7. SPORT, CULTUUR N R CR ATI • In beweging

Sport, cultuur en ontspanning maken het leven – en de samenleving –
interessanter. Sporten is goed voor je lichaam en geest en het brengt
mensen bij elkaar. Kunst en cultuur maken de gemeente Borsele mooier en
nog fijner om te leven. De coronacrisis heeft ons geleerd dat het belangrijk
is dat je dichtbij huis kunt sporten en ontspannen. We zorgen er daarbij voor
dat de dingen die we organiseren en aanleggen, passen bij onze gemeente.

Onze standpunten
•
•
•
•
•
•

De gemeente moedigt mensen aan gezond te leven en zorgt voor
sport- en beweegruimte
Het is belangrijk dat sportverenigingen met elkaar samenwerken
In ’s-Gravenpolder en Heinkenszand kun je bij de bibliotheek terecht
Mensen worden uitgenodigd om musea en evenementen te
bezoeken
We zijn trots op de geschiedenis van Borsele en laten dit op
verschillende manieren zien
Toeristen voelen zich welkom en hebben het naar hun zin
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8. VOLKSG ZONDH ID, MILI U N N RGI • In bewaring

Rentmeesterschap is voor de SGP-ChristenUnie heel belangrijk. We willen
goed omgaan met de schepping die we van God gekregen hebben. We zorgen
goed voor elkaar en voor onze omgeving. We letten erop dat de keuzes die
we in deze tijd maken geen problemen opleveren voor de toekomst. Regels
voor het milieu spreken we af met de gebieden en landen om ons heen. Het
is belangrijk dat er goed wordt gecontroleerd of de afspraken ook worden
nagekomen.

Onze standpunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er worden plannen gemaakt en uitgevoerd om mensen te helpen
gezond te leven
Er wordt steeds minder energie gebruikt
Mensen werken samen om met elkaar hun buurt duurzamer te maken
Bouwmaterialen worden vaker dan een keer gebruikt
Er wordt zo min mogelijk afval veroorzaakt en dit wordt goed
gescheiden
We zijn zuinig op de natuur en ruimte die we in Borsele hebben
We doen wat nodig is om ons aan te passen aan het veranderen van
het klimaat
Iedereen kan lopend op een plek komen waar hij actief kan spelen en
bewegen
Energie wordt groen en op slimme manieren opgewekt
We doen wat we kunnen om niet verrast te worden door veel regen of
lange droogte
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9. VOLKSHUISV STING, RUIMT LIJK ORD NING N
ST D LIJK V RNI UWING • In aanbouw

SGP-ChristenUnie wil ervoor zorgen dat het fijn is om te wonen en werken
in de Gemeente Borsele. Het is belangrijk dat er genoeg verschillende
soorten huizen zijn om iedereen een plaats te geven die bij hem of haar past.
Zo kunnen we ook nieuwe mensen aantrekken om in Borsele te gaan wonen.
Mensen die van buiten Nederland in onze gemeente komen werken, hebben
een goede plek nodig om te wonen. Het is belangrijk dat iedereen die dat wil,
kan meedenken over maken van plannen om de 15 dorpen nog fijner te
maken om te wonen en te leven.

Onze standpunten
•
•
•
•
•
•

Het is belangrijk dat er genoeg en verschillende soorten huizen zijn
Het bouwen van nieuwe huizen past bij het gebied waar de huizen
gebouwd worden
Regels zorgen voor duidelijkheid, maar we blijven altijd met elkaar
overleggen
Nieuwe huizen worden op zo’n manier gebouwd dat ze lang mee
kunnen
Gebouwen die leeg staan, proberen we een tweede leven te geven
Er zijn fijne woonplekken voor mensen die vanuit het buitenland in
Borsele komen werken
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BIJLAG 1 • De kandidatenlijst

1 • Kees Weststrate

Nieuwdorp

SGP

2 • Bauke de Jong

’s-Gravenpolder

SGP

3 • Gerard Verkuil

Hoedekenskerke

ChristenUnie

4 • Gijsbrecht Gunter

Nieuwdorp

SGP

5 • Kees Weststrate

Borssele

SGP

6 • Henk van Hartingsveldt

’s-Gravenpolder

SGP

7 • Hans van Vliet

’s-Gravenpolder

ChristenUnie

8 • Maurice van den Bos

’s-Gravenpolder

SGP

9 • Arjen de Kraker

’s-Gravenpolder

SGP

10 • Remco Adriaanse

’s-Gravenpolder

ChristenUnie

11 • Bram Nieuwenhuijse

Borssele

SGP

12 • Pieter-Jan de Lange

’s-Gravenpolder

SGP

13 • Jaap van Ginkel

’s-Gravenpolder

ChristenUnie

14 • René van der Hart

Baarland

SGP

15 • Pieter de Visser

Lewedorp

SGP

16 • Ard Flipse

’s-Gravenpolder

ChristenUnie

17 • Izak Heijboer

’s-Gravenpolder

SGP

18 • Jaap Krijger

Borssele

SGP

19 • Jos Wüllschleger

Ovezande

ChristenUnie

20 • Huib Eckhardt

Borssele

SGP

21 • Gerhard Baan

Nieuwdorp

SGP

22 • Chiel Jacobusse

’s-Gravenpolder

ChristenUnie

23 • Koos Hage

Nieuwdorp

SGP

24 • Rogier van Damme

Nisse

SGP
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BIJLAG 2 • Contact en colofon

Contact
Algemeen
mail@sgp-christenunie-borsele.nl • www.sgp-christenunie-borsele.nl

Kees Weststrate (wethouder)
cweststratewethouder@borsele.nl

Colofon
Verkiezingsprogramma SGP-ChristenUnie
Gemeente Borsele, raadsperiode 2022-2026

Samenstelling inhoud en eindredactie
Peter Kramer, Jochem Niemantsverdriet, Neline Slager en Kees Weststrate
(wethouder)
Vormgeving verkiezingsprogramma en -poster
Arjen de Kraker
Foto’s
• Jos Hoogesteger
• Jan Gijsbertse
• Beeldbank Rijkswaterstaat (J. van den Broeke, H. van Reeken J. van Houdt)
• Pixabay
• Google Earth
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