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INL IDING • Rondom de kern

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP ) en de ChristenUnie in Borsele laten u /
jou in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. 16 maart 2022
graag kennismaken met hun standpunten voor de komende vier jaar. Dit
verkiezingsprogramma is een lijvig document geworden, maar wij willen u zo goed
en breed mogelijk informeren over onze visie. Voor degenen die snel en wat
globaler kennis willen nemen van onze standpunten, hebben we een beknopte
versie beschikbaar gesteld op onze website www.sgp-christenunie-borsele.nl.
Het centrale thema is ‘Rondom de kern’, een woord dat telkens terugkomt vanuit
verschillend perspectief.
In een veranderende wereld is het niet verwonderlijk dat u in dit programma andere
punten en accenten zult aantreffen dan in ons vorige verkiezingsprogramma
‘Samenleven met vertrouwen’. Wat echter hetzelfde blijft is het uitgangspunt voor
ons politiek handelen: de Bijbel, de KERNboodschap voor deze wereld.
Kort samengevat: God liefhebben met heel je hart, je ziel, je verstand en al je kracht
en de naaste (=de medemens) als jezelf.
Wij zijn trots op Borsele. Een waardevol cultuurlandschap, prachtige natuur, volop
economische ontwikkelingen, zorg voor elkaar (sociale cohesie), vrijwilligerswerk,
kerkelijke betrokkenheid en zoveel meer wat we graag willen behouden en
versterken. Borsele is zoveel meer dan wat je nogal eens in den lande hoort: “O,
Borsele, daar staat toch de KERNcentrale?”
Het kenmerkende van Borsele blijft toch de mooie gemeenschap van vijftien
KERNEN met elk hun eigen dynamiek en karakter waar het goed wonen, werken en
recreëren is. Daar doen we het voor, ook de komende periode!
Er zijn uitdagingen genoeg. Denk aan de woningmarkt, betaalbare zorg,
bereikbaarheid, klimaatverandering, energietransitie, leefbaarheid, enzovoort.
Laat uw stem dus horen op 16 maart! En we hopen natuurlijk dat u na het lezen van
onze standpunten tot de conclusie komt dat een stem op lijst 1 de juiste keuze is.

Vriendelijke groeten,
namens SGP/ChristenUnie Borsele

C. (Kees) Weststrate
Lijsttrekker SGP-ChristenUnie Borsele
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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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SAM NG VAT • Het programma in het kort
1 • Bestuur
Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk
moreel en integer leiderschap de basis vormen voor een
hechte samenleving en een goed bestuur, waarop je kan
vertrouwen. In onze tijd ervaren veel burgers een kloof
tussen het bestuur en de burger. Het is belangrijk dat
deze kloof wordt overbrugd.

2 • Veiligheid
Burgers verwachten veiligheid in hun huis, in hun wijk, in
het verkeer, op school en op het werk. Dat maakt dit
thema tot één van de belangrijkste zaken in onze
samenleving. De gemeente heeft - samen met anderen een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft de
fysieke en digitale veiligheid, maar draagt ook bij aan de
beleving van veiligheid.

3 • Verkeer en vervoer
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Goede wegen, fietsen voetpaden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om
sociale, economische en culturele activiteiten te
ondernemen. De groeiende en veranderende mobiliteit
mag niet ten koste gaan van onze leefomgeving. Het
openbaar vervoer (OV) willen we efficiënt organiseren.
Het
fietsverkeer
kan
nog
verder
worden
geoptimaliseerd. Wij zetten ook sterk in op de
verduurzaming van het vervoer.

4 • conomie
Een robuuste, veerkrachtige en duurzame lokale en
regionale economie is een voorwaarde én middel om
doelen te realiseren. Bedrijven en ondernemers in
Borsele zijn van grote waarde voor zowel wonen,
werken en leven. Ons samenlevingsmodel is teveel
gebaseerd op het kapitalistische groeimodel, waarbij
het individu centraal staat. Wij vinden dat het Rijnlands
economische model meer centraal moet komen te staan,
zonder teveel overheidsregulering. Bij voorkeur worden
hernieuwbare grondstoffen en middelen gebruikt.

5 • Sociaal domein
Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid vinden
we erg belangrijk. Kerken, verenigingen, scholen en
maatschappelijke
instellingen
worden
intensief
betrokken bij het gemeentelijk beleid op dit vlak.

Vanuit het Bijbelse principe ‘naastenliefde’ is omzien naar
elkaar een groot goed dat voortdurend aandacht behoeft.
Dit is een gezamenlijke en een persoonlijke opdracht.
Zorgvragers moeten keuzevrijheid hebben, zodat de zorg
past bij een ieders levensovertuiging, met name daar waar
het gaat om mensen in een kwetsbare levensfase.

6 • Onderwijs
Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van
onze (jonge) burgers en dus van de samenleving. De
gemeente heeft een belangrijke rol bij het scheppen van
goede randvoorwaarden. Dit komt tot uitdrukking in zaken
als het lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs,
nieuwbouw en uitbreiding van scholen, leerlingenvervoer,
het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op
de leerplicht. De professionele ruimte van scholen en hun
besturen blijft vooropstaan. De SGP-ChristenUnie vindt de
vrijheid van onderwijs absoluut leidend voor het
gemeentelijk onderwijsbeleid.

7 • Sport, cultuur en recreatie
De SGP-ChristenUnie wil een samen-leving, niet een naastelkaar-leving. Sport, cultuur en recreatie verrijken het leven
én de samenleving.

8 • Volksgezondheid, milieu en energie
Rentmeesterschap is een centrale waarde voor de SGPChristenUnie. We willen goed omgaan met de schepping en
daarmee ook de volksgezondheid. Een duurzame
samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen niet
worden belast met de negatieve erfenis van onze of
voorgaande generaties, is erg belangrijk. Milieuregels
worden bij voorkeur (inter)nationaal opgesteld en dienen
realistisch te zijn met voldoende controle.

9 • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening,
en stedelijke vernieuwing
SGP-ChristenUnie zet zich in om het aantrekkelijke woonen leefmilieu in de gemeente te behouden en waar mogelijk
te verbeteren. Een evenwichtig woningaanbod maakt de
gemeente aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe
inwoners. We vinden dat er oog moet zijn voor de
verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor
verschillende prijsklassen. Doorstroommogelijkheden zijn,
naast nieuwbouw, van groot belang.

Verkiezingsprogramma SGP-ChristenUnie Borsele 2022 - 2026

5

===

1. B STUUR • In vertrouwen
Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de
basis vormen voor een hechte samenleving en een goed bestuur, waarop je kan
vertrouwen. In onze tijd ervaren veel burgers een kloof tussen het bestuur en de
burger. Het is belangrijk dat deze kloof wordt overbrugd.

1.1 • Besturen voor de samenleving
Het gemeentebestuur staat ten dienste van de burger. Daarom dienen bestuurders
onder alle omstandigheden betrouwbaar te zijn.

Onze standpunten
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuurders zijn open, herkenbaar en zichtbaar in de gemeente
Bestuurders zijn eerlijk en oprecht en altijd bereid zich te verantwoorden
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuurders en ambtenaren
zijn duidelijk omschreven en worden nageleefd
Er wordt ingezet op het onderhouden van een goede relatie met alle
bewoners
Eerlijkheid is vanzelfsprekend en er worden alleen beloftes gedaan die
kunnen worden nagekomen
Er wordt helder gecommuniceerd tussen bestuurders en burgers
Goede
informatieveiligheid
en
digitale
bereikbaarheid
worden
gewaarborgd
Binnen de gemeentelijke organisatie is ruimte voor gewetensbezwaren

1.2 • Besturen met de samenleving
Het gemeentebestuur oefent haar taak uit samen met de burger. Wat de burger zelf
kan aanpakken, neemt de overheid niet over. Wel is het van belang dat wensen en
verwachtingen met betrekking tot burgerparticipatie duidelijk zijn.

Onze standpunten
•
•
•
•

Ruimte bieden voor het ‘zelforganiserend’ vermogen van de samenleving
Stimuleren en ondersteunen van maatschappelijke en particuliere
initiatieven
Waarborgen dat het publieke belang boven het individuele belang gaat
Evenals dorpsraden weten ook adviesraden, burgers, bedrijven, kerken en
andere organisaties wat de kaders voor hen zijn in het besluitvormingsproces
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1.3 • Besturen voor en met jongeren
Alhoewel jongeren (tot 18 jaar) geen stemrecht hebben, is het wel van belang dat
ook ‘hun stem’ wordt gehoord.

Onze standpunten
•
•
•

Plannen worden altijd getoetst op de mogelijke gevolgen voor volgende
generaties
Jongeren worden specifiek uitgenodigd voor de 4-5 mei activiteiten en
waar mogelijk betrokken bij de organisatie hiervan
De Gemeente Borsele draagt er zorg voor dat alle leerlingen uit de groepen
6 tot 8 van de basisscholen in de gemeente inzicht krijgen op wat de
gemeenteraad doet, bijvoorbeeld door het organiseren van gastlessen over
de gemeentepolitiek

1.4 • Besturen met de omgeving
Gemeenten zijn geen eilandjes. Gemeentelijke belangen overstijgen vaak de fysieke
gemeentegrenzen. Samenwerking met andere overheden is dus noodzakelijk.
Hierbij blijft het behoud van eigen identiteit en zeggenschap wel van belang. De
samenleving verandert sterk. Steeds vaker zijn gemeentebesturen belangrijke
deelnemers in een breed maatschappelijk regionaal netwerk, gemeenschappelijke
regeling of samenwerkingsverband. Ze hebben dus niet meer het alleenrecht op
het publieke gezag. Dit vraagt om een continu zoeken naar draagvlak en het
bereiken van een brede vertegenwoordiging uit de samenleving. Daarbij dienen de
raadsleden wel oog te blijven hebben voor de belangen van de eigen gemeente en
het democratische mandaat dat ze van de kiezer hebben gekregen op basis van hun
verkiezingsprogramma.
Naast de gezamenlijke gemeentelijke belangen spelen soms ook krachten in de
regio’s die zich tegenover zelfstandige gemeenten opstellen. Dat vraagt om een
zorgvuldige positiebepaling, waarbij de belangen van de gemeente en haar
inwoners steeds in het oog worden gehouden.
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Onze standpunten
•
•
•
•

De gemeente behoudt de democratische legitimiteit, ook in brede
samenwerkingsverbanden
Het behoud van eigen karakter, cultuur en de samenstelling van de
gemeenschap is bij alle samenwerkingsvormen het uitgangspunt
Samenwerking moet duidelijke maatschappelijke en economische
voordelen hebben
De gemeente monitort de gevolgen van de samenwerking en houdt
overzicht en grip

1.5 • Financiën
De gemeentelijke financiën bestaan voor het grootste deel uit Rijksuitkeringen en
belastingen. Kortom, gemeenschapsgeld. Daarom moeten bestuurders op een
transparante, zuinige en integere manier omgaan met deze middelen. In de
afgelopen jaren is het takenpakket van de gemeente flink uitgebreid vanwege het
overhevelen van landelijke taken naar de gemeenten. Mede hierdoor zijn de
financiële risico’s sterk toegenomen. Dat stelt de gemeente voor aanzienlijke
uitdagingen en vraagt kundige en ervaren bestuurders.

Onze standpunten
•

•
•
•

•

Er wordt efficiënt financieel beleid gevoerd. Dat betekent dat er goed in
beeld is wat de financiële risico’s zijn en hoe deze - om toekomstige
generaties niet op te zadelen met de gevolgen van slecht (financieel) beleid
van hun voorgangers - beheersbaar blijven.
Inkomsten en uitgaven worden op transparante wijze verantwoord
Er worden alleen noodzakelijke belastingen geheven
De woonlasten in Borsele zijn realistisch en goed uitlegbaar. Ze worden niet
alleen aangemerkt als ‘inkomsten voor de gemeente’, maar dienen te
worden ingezet voor noodzakelijke onderwerpen met breed draagvlak
Kosten en baten zijn, met name in het Sociaal Domein, met elkaar in balans
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2. V ILIGH ID • In bescherming
Burgers verwachten veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en
op het werk. Dat maakt het thema Veiligheid tot één van de belangrijkste zaken in
onze samenleving. De gemeente heeft - samen met anderen - een grote
verantwoordelijkheid voor wat betreft de fysieke en digitale veiligheid, maar
draagt ook bij aan de beleving van veiligheid.

2.1 • Preventie
Het creëren van een veilige omgeving betekent voldoende preventieve
maatregelen nemen en toezicht houden. Wanneer dit onvoldoende resultaat heeft,
moet er worden overgegaan tot handhaving. Om voor iedereen een veilige
omgeving te bieden is het van belang dat de gemeente in haar manier van
communiceren daadkracht uitstraalt. Vandalisme, overlast. discriminatie en
geweld tegen hulpverleners worden niet getolereerd.

Onze standpunten
•
•
•
•

•

Burgers worden gestimuleerd zich bewust te zijn van hun gevoel van
veiligheid en naar de mate van dit gevoel te handelen
Buurtpreventie en AED-projecten worden gestimuleerd
Op basisscholen krijgen kinderen voorlichting en handelingsperspectief
over (sociale) veiligheid
Er is extra zorg voor jeugd en gezinnen met complexe problemen, waarbij
gestuurd wordt op effectieve samenwerking tussen de verschillende
betrokken instanties
Op alcoholmisbruik wordt, door middel van voorlichting en controle,
intensief ingezet

2.2 • Politie
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met criminaliteit. Criminaliteit verschuift
van de stad naar het platteland. Wij willen de doelen van de Nationale Politie
bundelen met gemeentelijke doelstellingen. Daardoor neemt de slagkracht op
lokaal niveau toe. Het is noodzakelijk om met alle partners efficiënt samen te
werken. De gemeente zorgt voor voldoende capaciteit op het terrein van openbare
orde en integrale veiligheid.
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Onze standpunten
•
•
•
•
•

Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de
wijkagent
De gemeenteraad bepaalt welke thema’s lokaal de meeste aandacht krijgen
De gemeente hanteert een streng drugsbeleid en staat geen coffeeshops,
bordelen of risicovolle evenementen toe
Ondermijning en andere vormen van criminaliteit, met name in het
Sloegebied, krijgen meer aandacht
Ook bij vergunningverlening is de gemeente alert op ondermijning;
onderzoek naar crimineel verleden van de aanvrager kan hiervan onderdeel
zijn

2.3 • Boa’s
Samenwerking en afstemming tussen ambtenaren (zonder dat buitengewone
opsporingsambtenaren (boa’s) politietaken vervullen) en de politie is van groot
belang. Mocht het wenselijk zijn dat boa’s toch politietaken vervullen, dan krijgen
zij de beschikking over de middelen die nodig zijn om deze taken naar behoren uit
te kunnen voeren.

Onze standpunten
•
•

Er zijn voldoende boa’s beschikbaar om adequaat te kunnen acteren op
verschillende handhavingsthema’s
De uitrusting van boa’s wordt aangepast aan de zwaarte van de functie en
de toegenomen verantwoordelijkheden

2.4 • Brandweer en ambulancezorg
Een mensenleven is onbetaalbaar. Dit is te allen tijde het uitgangspunt wanneer er
gesproken wordt over brandweer- en ambulancezorg. Samen vormen zij twee
belangrijke schakels in de zorg en veiligheid voor burgers. Alhoewel een groot
aantal taken van de veiligheidsdiensten belegd is bij de Veiligheidsregio Zeeland
(VRZ) waarin Borsele participeert, vraagt de veiligheid van onze burgers ook
voortdurend aandacht vanuit de gemeente zelf.
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Onze standpunten
•
•
•

•

Brandweervrijwilligers zijn onmisbaar, daarom investeert de gemeente in
goede contacten en stimuleert werving van nieuwe vrijwilligers
Er wordt goed samengewerkt met de bedrijfsbrandweren in het Sloegebied
Om uitruk en aanrijtijden te garanderen is er voldoende dekking van
brandweerkazernes in onze gemeente en kunnen de brandweermensen
tijdig op de kazerne zijn voor een uitruk
Bij een ramp of crisis is de gemeente volledig en vakkundig voorbereid op
haar taken

2.5 • Discriminatie en geweld
Ieder leven is waardevol. Geweld en discriminatie -tegen wie dan ook- keuren we
af. We hebben oog voor kwetsbare groepen in de samenleving en onderstrepen het
belang van initiatieven die hun veiligheid vergroten en waarborgen. In het gesprek
over verschillen in de samenleving staat respect voor de ander voorop en wordt het
uitsluiten van groepen of individuen niet getolereerd.

Onze standpunten
•
•
•
•

De gemeente heeft een meldpunt discriminatie en geweldsincidenten waar
burgers melding kunnen maken van onveilige situaties
Aan vluchtelingen, statushouders wordt christelijke barmhartigheid
betoond
Arbeidsmigranten worden als gasten betrokken bij de lokale gemeenschap
en niet als tweederangsburgers gezien
Geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd
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3. V RK R N V RVO R • In verbinding
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Goede wegen, fiets- en voetpaden en OVverbindingen zijn noodzakelijk om sociale, economische en culturele activiteiten te
ondernemen. De groeiende en veranderende mobiliteit mag niet ten koste gaan van
onze leefomgeving. Het openbaar vervoer (OV) willen we efficiënt organiseren. Het
fietsverkeer kan nog verder worden geoptimaliseerd. Wij zetten sterk in op de
verduurzaming van het vervoer.

3.1 • Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is heel belangrijk. Daarom zet de gemeente zich volledig in om
alle verkeersstromen zo in te richten dat iedereen op een zo veilig mogelijke manier
kan deelnemen aan het verkeer.

Onze standpunten
•
•
•
•

Er is aandacht voor veilige en toekomstbestendige fiets- en wandelroutes
van en naar de scholen en andere kwetsbare locaties
Te hard rijden in de wijk wordt aangepakt
Rond scholen, speeltuinen, zorgcentra en dergelijke is extra aandacht voor
verkeersveiligheid
Er wordt een actieplan opgesteld om veilig verkeersgedrag te bevorderen,
de registratie van ongevallen is hiervan een concreet uitvoeringpunt

3.2 • Infrastructuur
Aanleg en onderhoud van wegen dient doelmatig uitgevoerd te worden om de
bereikbaarheid en de veiligheid te verbeteren. Actuele verkeersknelpunten moeten
worden aangepakt.

Onze standpunten
•
•
•
•
•

Doorgaand vracht- en landbouwverkeer in dorpskernen wordt zoveel
mogelijk tegengegaan
Er is een goede balans tussen onderhoud en kwaliteit van wegen
De Gebiedsgerichte Aanpak voor Borsele-Oost en Borsele-West worden
uitgevoerd
Voor de kern ’s-Gravenpolder wordt een oostelijke ontsluiting gerealiseerd
Het (provinciale) fietspad ’s-Gravenpolder-Goes wordt geoptimaliseerd
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3.3 • Verduurzaming vervoer
We willen dat het vervoer in Borsele verder verduurzaamt. Dit levert een
belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie die we met z’n allen moeten en willen
realiseren.

Onze standpunten
•
•
•
•

•

Het aantal openbare laadpunten voor elektrische fietsen wordt verder
uitgebreid
Er komen (meer) (snel)laadpalen in de openbare ruimte om zo elektrisch
vervoer te stimuleren
Benzinestations worden verplicht om een minimaal aantal snellaadpunten
te realiseren
Het wagenpark van de gemeente Borsele wordt verder verduurzaamd met
onder andere zonne-energie die opgewekt wordt op de daken van de
gemeentelijke gebouwen
Deelconcepten (auto, scooter, fiets), in combinatie met parkeergelegenheid
buiten het dorp, wordt onderzocht

3.4 • Openbaar vervoer
Openbaar vervoer is een verantwoordelijkheid van de Provincie. Echter, vraag
gestuurd openbaar vervoer, waarop de provincie inzet, kan betekenen dat dorpen
niet of slecht bediend worden. Tegelijkertijd beseffen we dat het weinig zinvol is
grote bussen leeg te laten rondrijden. Wij zien het als taak van de gemeente om te
zoeken naar voldoende passende vervoersmogelijkheden en hierover proactief in
gesprek te zijn met de Provinciale overheid.

Onze standpunten
•

•

•

In overleg met de Provincie wordt onderzocht of buurtbussen en andere
vormen van openbaar vervoer nog steeds aansluiten bij de wensen van de
gebruikers
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om buurtbussen ook in te
zetten voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld het vervoer van
basisschoolleerlingen
Naast het gebruik van openbaar vervoer worden ook andere vormen van
gemeenschappelijk vervoer gestimuleerd, zoals deelauto’s, carpoolen en/of
digitale applicaties om vervoersvraag en -aanbod met elkaar in contact te
brengen
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4. CONOMI • In bedrijf
Een robuuste, veerkrachtige en duurzame lokale en regionale economie is een
voorwaarde én middel om andere doelen te realiseren. Een evenwichtige economie
is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Bedrijven en ondernemers in
Borsele zijn van grote waarde voor zowel wonen, werken alsook leven.
Vanuit het Bijbelse perspectief van rentmeesterschap is het onze
verantwoordelijkheid om goed voor de schepping te zorgen. Ons westerse
samenlevingsmodel is teveel gebaseerd op het kapitalistische groeimodel, waarbij
het individu centraal staat. Wij vinden dat het Rijnlands economische model meer
centraal moet komen te staan, zonder een doorschieten in overheidsregulering. Bij
voorkeur worden hernieuwbare grondstoffen en middelen gebruikt.

4.1 • Sloegebied
Het Sloegebied, met haar havenlogistiek en industrie, is van groot belang voor onze
economie. Een belangrijk deel van de Zeeuwse (beroeps)bevolking is direct of
indirect afhankelijk van het Sloegebied als economische motor. Daarom is het
verkrijgen van draagvlak in de omgeving (maatschappelijk belang) voor
ontwikkelingen in het Sloegebied (economisch belang) cruciaal.

Onze standpunten
•

•
•

•
•

•
•

De gemeente blijft actief aandeelhouder in bedrijven zoals North Sea Port,
PZEM en Evides en denkt daarbij mee over een duurzame rol en significante
betekenis van deze deelnemingen voor de gemeente en regio
De beschikbare ruimte in het Sloegebied wordt zo efficiënt mogelijk gebruikt
(watergebonden/niet-watergebonden, geluidsoverlast)
Op de locatie van bedrijventerrein Sloepoort bij ’s-Heerenhoek wordt Central
Gate duurzaam ontwikkeld in samenspraak met de omgeving en goed
landschappelijk ingepast
In geval van aantasting van de leefomgeving wordt de omgeving vroegtijdig
geïnformeerd, betrokken in de uitvoering en ruimhartig gecompenseerd
North Sea Port pakt haar rol in het vroegtijdig communiceren met, en
betrekken van relevante stakeholders in de omgeving professioneel en met
breed mandaat op
De groene buffergebieden tussen het Sloegebied en de omliggende kernen
worden verder uitgebreid en goed onderhouden
Voor goede bereikbaarheid via weg, water, rails en buisleidingen is een
blijvend aandachtspunt
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4.2 • De regionale- en lokale economie
Een sterke en innovatieve lokale economie met voldoende bedrijvigheid is
belangrijk. Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners.
Naast het Sloegebied zijn de agrarische sector en andere zelfstandige ondernemers
voor Borsele belangrijke pijlers. Samen met de andere Bevelandse gemeenten
kunnen we ons als aantrekkelijke regio presenteren voor een breed scala aan
bedrijvigheid en samen met kennisinstellingen werken aan een innovatieve regio.

Onze standpunten
•
•

•
•

De gemeente trekt bedrijven aan die duurzame werkgelegenheid genereren
voor de lokale beroepsbevolking
Er worden, met oog voor een goede balans tussen economie, milieu,
werkgelegenheid en leefbaarheid, heldere en toekomstbestendige
ruimtelijke keuzes gemaakt
Door middel van een bedrijfscontactfunctionaris zorgen we voor goede
communicatie tussen de gemeente en bedrijven
Voor bestaande (solitaire) bedrijven wordt op basis van duidelijke kaders
zoveel mogelijk uitbreidingsruimte gezocht Lokale producten en agrarisch
huisverkoop worden gepromoot en gefaciliteerd

4.3 • De economie van de toekomst
De economie ontwikkelt zich razendsnel. Het is daarom van belang dat die nieuwe
ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. De economie wordt niet alleen
globaler, maar tegelijkertijd ook regionaler door bijvoorbeeld innovatieve bedrijven
die regionaal samenwerken en agrariërs die hun (streek)producten afzetten in
kleinschalige lokale ketens. Het is van belang om regionaal afgestemd beleid te
hebben tussen de verschillende gemeentes, zodat op deze ontwikkelingen kan
worden ingespeeld.

Onze standpunten
•
•

De gemeente voert een constante dialoog met de lokale bedrijven om in te
kunnen spelen op de nieuwe economie
De
gemeente
blijft
actief
aandeelhouders
in
de
regionale
ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland en is betrokken in het regionale
netwerk, waartoe partijen als Dockwize en Vitaal Sloegebied en Kanaalzone
behoren
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•
•

•

•

Innovatie wordt door middel van fondsen en faciliteiten gestimuleerd en/of
ondersteund
De gemeente trekt toekomstgerichte innovatieve bedrijven aan door een
regionaal samenhangend beleid te voeren waarin voldoende passende
ruimte voor bedrijven een belangrijk onderdeel is
Op het gebied van het aantrekken van werkgelegenheid wordt er op
provinciaal en regionaal gebied samengewerkt, op deze manier wordt ook
de streekeconomie gestimuleerd
Bestaande bedrijventerreinen worden up-to-date gehouden, om zo
aantrekkelijk te blijven voor (nieuw te vestigen) bedrijven

4.4 • Zorg voor ondernemers
(Zelfstandige) ondernemers in het midden– en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van
onze economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan door
hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien
worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te maken.

Onze standpunten
•
•

•
•
•

De gemeente Borsele presenteert zich als partner voor ondernemers
Nieuwe bedrijven en ZZP’ers worden ontvangen met een ‘rode
loperbenadering’, zodat zij snel alle procedures en processen kunnen
doorlopen
ZZP-ers, detailhandel en marktkooplui wordt voldoende ruimte geboden
om zich op hun eigen schaal en specifieke kenmerken te ontwikkelen
Er is een (regionaal) loket voor ondernemers, waar zij met al hun (aan)vragen
terecht kunnen
Regels zijn eenduidig en noodzakelijk

4.5 • Werken en rusten
Onze samenleving en economie gedijen het beste als er rustmomenten zijn. We
hechten grote waarde aan een zorgvuldige balans tussen werken, zorgen en
rusten. De coronacrisis heeft de behoefte aan rust en onthaasting onderstreept.
Vanuit onze christelijke levensovertuiging zijn we ervan overtuigd dat het genieten
van de zondag als collectief rustmoment voor iedereen gezond en waardevol is.
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Onze standpunten
•
•

Op zondag blijven winkels gesloten
Winkeliers worden nooit gedwongen om hun winkel op zondag te openen,
dit wordt door de gemeente gegarandeerd en bewaakt

4.6 • Gezonde agrarische sector en waardering van voedsel
Boeren en fruittelers zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en spelen een
belangrijke rol in natuurbeheer en het behoud van onze landschappen. De
gemeente creëert ruimte voor hen om hun bedrijf economisch gezond te houden.
Bij het opstellen van een visie op het buitengebied wil de SGP-ChristenUnie
inzetten op een toekomstbestendige agrarische sector. Regelgeving dient als een
steun in de rug. Ook de verwerkende bedrijven in de agrifood sector zijn belangrijke
ketenpartners die maken dat de lokaal geteelde producten vlot en duurzaam
kunnen worden verwerkt.

Onze standpunten
•

•

•
•

De gemeente voert een soepel beleid voor boeren en fruittelers om deze als
agrifood partners te koesteren, onder andere bij het verlenen van
vergunningen.
In samenwerking met boeren, voedselproducenten, de (super)markt, het
Landschapspark Borsele, scholen en zorgcentra wordt het eten van lokale
producten gepromoot
De gemeente geeft het goede voorbeeld: geen voedselverspilling, vóór
lokaal en duurzaamheid!
Meervoudig ruimtegebruik in het buitengebied, in combinatie met
voldoende zoetwater, vormt de komende jaren een belangrijk thema. De
gemeente participeert actief in projecten rondom het meervoudig
ruimtegebruik en zoetwater en zet zich in om (co)financiering te vinden
voor realisatie.
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5. SOCIAAL DOM IN • In betrokkenheid
Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid vinden we erg belangrijk. Kerken,
verenigingen, scholen en andere maatschappelijke instellingen worden intensief
betrokken bij het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Vanuit het Bijbelse
principe ‘naastenliefde’ is omzien naar elkaar een groot goed dat voortdurend
aandacht behoeft. Hierbij is naast een gezamenlijke opdracht ook sprake van een
persoonlijke opdracht. De gemeente faciliteert en ondersteunt waar dit niet anders
kan in het organiseren van zorg, ondersteuning of zelfs bescherming. Burgers
worden, waar mogelijk, geholpen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen,
maar we zullen hen als gemeente nooit laten vallen. Het is belangrijk dat
zorgvragers keuzevrijheid hebben, zodat de gekozen zorg past bij een ieders
levensovertuiging, met name daar waar het gaat om mensen in een kwetsbare
levensfase.

5.1 • Welzijn, jeugd- en jongerenwerk
In het sociaal domein zijn veel vrijwilligers actief, vaak verbonden aan kerken of
maatschappelijke organisaties. Deze initiatieven verdienen steun, mede vanuit de
Bijbelse opdracht om naar elkaar om te zien.

Onze standpunten
•

•

•

•

Lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied
van zorg en welzijn worden gewaardeerd en indien nodig vanuit de
gemeente gefaciliteerd in de uitvoering
Maatschappelijke organisaties en kerken krijgen de ruimte om jeugd- en
jongerenwerk op hun eigen manier in te vullen en worden hierbij
ondersteund
Het werk van maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied
van
armoedebestrijding,
kwetsbare
gezinnen,
begeleiding
van
statushouders, vluchtelingen, schuldhulpverlening en het tegengaan van
eenzaamheid worden door de gemeente gefaciliteerd en waar nodig
ondersteund
Een betrokken en kritische adviesraad Sociaal Domein is - gezien de grote
rol van de gemeente - van groot belang. Deze adviesraad wordt dan ook
door de gemeente gefaciliteerd om haar rol goed te kunnen uitvoeren
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5.2 • Jeugdhulp
Jongeren hebben het nodig om veilig te kunnen opgroeien in onze maatschappij,
waarbij we in eerste instantie denken aan het gezin. Ze worden vanuit een gezond
verantwoordelijkheidsbesef volop uitgedaagd om mee te doen in de samenleving.
Hoewel het aantal kinderen en jongeren in Nederland gelijk blijft, neemt het aantal
jonge mensen die jeugdhulp behoeven sterk toe, evenals de daarmee gepaard
gaande kosten. Deze zorgelijke ontwikkeling vraagt om kritisch keuzes te maken bij
de besteding van het beperkte budget dat de rijksoverheid beschikbaar stelt, zodat
de kosten beheersbaar blijven.

Onze standpunten
•
•

•

•
•

•
•

We zetten samen met andere gemeenten in op extra budget van de
Rijksoverheid om de jeugdhulp goed te kunnen blijven uitvoeren
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een laagdrempelig en toegankelijk
onderdeel van de lokale toegang tot jeugdhulp (sociaal team, wijkteam,
jeugd- en gezinsteam). Het CJG biedt zelf ook direct hulp en brengt de visie
‘één gezin – één plan – één regisseur’ in de praktijk
Voor jongeren die niet thuis kunnen wonen, wordt een zo ‘thuis’ mogelijke
oplossing gezocht in een pleeggezin of in een gezinshuis, waarbij de
gemeente hen actief steunt in het belangrijke werk dat zij doen.
De gemeente stimuleert realisatie van gezinshuizen door middel van
passend beleid op gebied van ruimtelijke ordening
Specialistische jeugdhulp is beschikbaar voor kinderen en jongeren, waarbij
intergemeentelijke samenwerking en solidariteit in het dragen van de
kosten uitgangspunt zijn en de administratieve lasten voor de aanbieders
van deze hulp wordt beperkt
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling
en huiselijk geweld en zet actief in op de preventie van (v)echtscheidingen
Er wordt op toegezien dat meldingen bij Veilig Thuis op juistheid worden
onderzocht en indien nodig snel en adequaat hulpverlening wordt ingezet.
In geval van uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen door een
gecertificeerde instelling, houdt de gemeente toezicht op goed
feitenonderzoek
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5.3 • Zorg en welzijn (wmo), ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Wij vinden het
belangrijk dat de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunt en dit ook
concreet invulling geeft.
Van burgers wordt verwacht dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen en
meelevend, solidair en behulpzaam zijn voor met mensen met een handicap,
psychische klachten en/of een langdurige zorgbehoefte.
De gemeente legt veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. De zorg en
begeleiding, zoals vormgegeven vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO), is bedoeld voor (kwetsbare) medeburgers en hun leefomgeving. Daarbij
organiseert de gemeente in samenwerking met aanbieders ondersteuning,
begeleiding en verzorging aan huis waar dit echt nodig is.

Onze standpunten
•
•
•

Door dichtbij de burger te staan en direct ondersteuning en hulp te kunnen
bieden, zijn de wijkteams laagdrempelig en toegankelijk
Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden, mede via het Vrijwilligershuis,
gestimuleerd en ondersteund
De geboden zorg en verstrekte hulpmiddelen zijn van goede kwaliteit

5.4 • Werk, inkomen en arbeidsmarkt
Betaald en onbetaald werk is voor ons gelijkwaardig. Niet alleen betaald werk is
waardevol, zoals fiscaal wordt gepropageerd. Het onbetaald verlenen van zorg,
ondersteuning en vrijwilligerswerk waarderen en stimuleren wij als even
waardevolle maatschappelijke bijdragen. De arbeidsparticipatie van betaald werk
moet dan ook niet met allerlei drang of dwang worden opgevoerd.
Uiteraard is iedereen in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn inkomen,
maar we hebben een groot hart voor mensen die door omstandigheden niet kunnen
werken. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen,
gehandicapten of bijstandsgerechtigden, worden door de gemeente actief
geholpen om aan de slag te gaan. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met
lokale en regionale werkgevers en met de sociale werkplaatsen waaronder de
Betho. Als werken onmogelijk is of als er echt geen werk te vinden is, moet de
gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen
hangmat en er mag ook wat tegenover staan, indien dat mogelijk is.
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Wij willen werkgevers en ondernemers stimuleren om een sociale arbeidsmarkt
met voldoende werk voor al onze inwoners te creëren. Daarom wordt er van lokale
bedrijven verwacht dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Onze standpunten
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

De gemeente organiseert samen met bedrijven leer-werkplekken, waar
burgers werkervaring kunnen opdoen
Van burgers die een uitkering ontvangen, mag een ‘tegenprestatie’
verwacht worden, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of een
werkervaringsplek
Instroom in uitkeringen wordt beperkt (strenge poortwachtersfunctie),
uitstroom wordt actief en innovatief uitgevoerd (WIZ De Bevelanden)
De kennis en expertise van de Betho wordt benut om zoveel mogelijk
mensen naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te begeleiden
De gemeente stimuleert en ondersteunt een goede aansluiting tussen het
onderwijs en de arbeidsmarkt
De gemeente geeft als werkgever en opdrachtgever het goede voorbeeld,
want binnen de gemeentelijke organisatie werken voldoende mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
Bij de aanbesteding van gemeentelijke opdrachten vraagt de gemeente van
opdrachtnemers dat een deel van het werk wordt uitgevoerd door mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
De gemeente voert een ruimhartig minimabeleid (tot de mogelijkheden
behoren actieve armoedebestrijding, kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen, verlening van bijzondere bijstand en ziektekostenverzekering
voor minima)
De sociale dienst en het UWV bieden één werkgeversbenadering om
werkzoekenden aan een goede baan te helpen
Onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg, verdient grote
waardering
Alleenstaanden met jonge kinderen of mensen met een zieke partner
krijgen vrijstelling van de sollicitatieplicht
De gemeente voorkomt armoedeval door werken financieel aantrekkelijker
te laten zijn dan het ontvangen van een uitkering
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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. Het Rijk is verantwoordelijk voor de organisatie,
financiering en het toezicht houden op de onderwijskwaliteit. De gemeente heeft
vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden, zoals de
huisvesting van scholen. Dit komt tot uitdrukking in zaken als het lokaal
onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding
van scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de
leerplicht. De professionele ruimte van scholen en hun besturen blijft daarbij
vooropstaan. De SGP-ChristenUnie vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend
voor het gemeentelijk onderwijsbeleid.

6.1 • Onderwijsbeleid en huisvesting
Veel scholen in onze dorpen hebben te maken met een teruglopend aantal
leerlingen. Het gevolg daarvan kan zijn dat scholen moeten sluiten, zoals in het
recente verleden verschillende keren noodzakelijk was. De gemeente Borsele voert
daarom,
in
samenspraak
met
de
schoolbesturen,
toekomstgericht
(huisvestings)beleid waarbij bereikbaarheid een belangrijk aandachtspunt is.

Onze standpunten
•
•

•

•

•

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding van scholen over de
gehele gemeente waarbij de identiteit van de school leidend is
Er wordt toegewerkt naar een 4 x 2 model, verspreid over de gemeente. 4 x
2 betekent voor ons 2 scholen voor 4 denominaties (Openbaar, Katholiek,
Protestant-Christelijk en Reformatorisch) onderwijs, waarbij vervoer voor
de leerlingen gratis is
De gemeente werkt verder aan de verduurzaming van schoolgebouwen ,
waarbij het verminderen van schoolgebouwen (4x2 model) en energie
neutrale huisvesting, goede ventilatie, een gezond binnenklimaat en
voldoende speelruimte uitgangspunten zijn.
De afbouw van subsidies van schoolbegeleidingsdiensten vereist
zorgvuldigheid, zodat complexere (duurdere) problematiek voorkomen
wordt
Er is ruimte en budget voor aanpassingen die moeten worden gedaan op
scholen voor regulier onderwijs om passend onderwijs mogelijk te maken
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6.2 • Thuiszitters
Ondanks dat ieder kind leerplichtig is, zitten nog duizenden kinderen in Nederland
thuis. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de Leerplichtwet. De
problemen met thuisblijvende kinderen zijn vaak complex en gaan meestal verder
dan het schoolverzuim alleen. Toch wil de SGP-ChristenUnie thuiszitten zoveel
mogelijk terugdringen en voorkomen. Wij realiseren ons dat de school soms tijdelijk
of zelfs definitief niet de juiste omgeving kan zijn voor iemand om zich te
ontwikkelen. Het is dan belangrijk dit te erkennen en doelgericht met specifieke
instellingen te werken aan de ontwikkeling van deze kinderen en jongeren.

Onze standpunten
•
•

•

Onderwijs en jeugdhulp werken intensief samen om thuiszitten te
voorkomen
Er is oog voor de complexiteit van specifieke problematiek omtrent de
leerplicht en indien noodzakelijk wordt geprobeerd passende oplossingen
te bieden waarbij de kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk kunnen
ontwikkelen
Er is goede begeleiding voor leerlingen die vanuit een instelling terugkeren
naar het onderwijs

6.3 • Onderwijs en zorg
Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende
ondersteuning nodig. Ze kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet zelf
redden op school of in de thuissituatie. Onderwijszorg-arrangementen regelen een
combinatie van onderwijs en zorg op school.

Onze standpunten
•
•
•
•

Laaggeletterdheid en taalachterstanden worden effectief aangepakt
De gemeente bevordert de inzet van een opvoedcoach, gekoppeld aan een
huisartsenpraktijk
Kinderen en jongeren met complexe problematiek worden direct geholpen
en krijgen niet te maken met wachtlijsten
Voor zowel geïndiceerde als kortdurende zorg wordt gekeken naar
zorgaanbieders die aansluiten bij de identiteit van de leerlingen, de ouders
en de school
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6.4 • Integrale Kind Centra (IKC)
Op veel plekken in het land worden IKC’s ontwikkeld. Dit zijn voorzieningen voor
kinderen van 0 tot 12 jaar. Een IKC biedt scholen een kans om leerlingen vroeg bij
de (identiteit van de) school te betrekken. Ook kunnen ze een goede doorlopende
leerlijn bedienen daarmee een goed instrument zijn om onderwijsachterstanden
tijdig aan te pakken en sociale cohesie te bevorderen.

Onze standpunten
•
•

•

Het heeft de voorkeur om jeugd- of kindzorg aan te bieden op het IKC of op
de schoollocatie
Kinderen die nog niet leerplichtig zijn, worden gestimuleerd om een aantal
dagdelen een bepaalde vorm van onderwijs te volgen, maar nooit
gedwongen
Peuterspeelzalen worden, indien mogelijk, bij de ‘eigen school’
georganiseerd
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7. SPORT, CULTUUR N R CR ATI • In beweging
De SGP-ChristenUnie wil een samen-leving, niet een naast-elkaar-leving. Sport,
cultuur en recreatie verrijken het leven én de samenleving.

7.1 • Sport
Sporten is goed voor het lichaam en zorgt voor ontspanning, kortom het is gezond.
Sport brengt mensen samen en vergroot het sociale netwerk. Daarnaast is het goed
voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Sport
moet beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Wij pleiten voor goede
faciliteiten en accommodaties in de gemeente Borsele. We zien een rol voor de
overheid in het bevorderen van breedtesport, maar vinden dat topsport geen taak
van de overheid is. De SGP-ChristenUnie vindt het positief dat gemeentelijke
sportvoorzieningen worden verzelfstandigd.

Onze standpunten
•
•
•
•

Sport, spel en gezondheid worden gestimuleerd
Breedtesport wordt gefaciliteerd
Maatschappelijke initiatieven en sportverenigingen worden gestimuleerd
door voldoende, goede en duurzame sportvoorzieningen
Samenwerking tussen sportverenigingen wordt aangemoedigd en is een
voorwaarde voor subsidie

7.2 • Cultuur
SGP-ChristenUnie vindt cultuurbeleving heel belangrijk. Kunst en cultuur maken de
Borselse samenleving mooier en rijker. Sociaal-culturele activiteiten die bijdragen
aan onze cultuurbeleving worden gestimuleerd. Culturele activiteiten moeten bij
voorkeur ontstaan uit particulier initiatief. De overheid vervult een stimulerende
en ondersteunende rol en verstrekt in beperkte mate ook subsidies. Evenementen
en cultuuruitingen passen altijd bij de goede zeden.

Onze standpunten
•

•

Er is een moderne, breed toegankelijke bibliotheekfunctie (in elk geval in
Heinkenszand en ’s-Gravenpolder) met bijbehorende maatschappelijke
voorzieningen
Scholen worden ondersteund bij het verzorgen van natuur- en
cultuureducatie
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•
•

Musea, activiteiten en evenementen die betrekking hebben op de lokale
cultuur(historie) worden gestimuleerd
Er is goede begeleiding voor leerlingen die vanuit een instelling terugkeren
naar het onderwijs

7.3 • Archeologie en erfgoed
Archeologie en erfgoed zijn verbonden met de lokale identiteit van het dorp de
streek en de gemeente Borsele als geheel. Wanneer de gemeente monumenten en
cultuurhistorisch erfgoed behoudt blijft Borsele aantrekkelijk voor inwoners en
toeristen. De rijke geschiedenis moet zichtbaar zijn in de bebouwing, maar ook in
de openbare ruimte en in het cultuurlandschap. Wij vinden dat we zorgvuldig
moeten omgaan met ons historisch erfgoed.

Onze standpunten
•
•
•
•

•

•
•
•

Er is actueel beleid met een duidelijke kaderstelling voor archeologie en
cultuurhistorie
Cultuurhistorisch erfgoed wordt indien mogelijk behouden, o.a. door
middel van passende herbestemming
De kerkenvisie dient als basis voor het beleid wat betreft instandhouding
en gebruik van kerkgebouwen
Met aandacht voor maatwerk wordt een betere balans gezocht tussen
enerzijds behoud en/of herbouw van beeldbepalende boerderijen en
anderzijds het gebruik voor moderne bedrijfsvoering of andere
economische activiteiten
Naast het behoud van cultuurhistorische gebouwen is er ook aandacht voor
andere karakteristieke elementen in het landschap en de openbare ruimte,
zoals de grenslinden, kreken, kreekruggen, weeltjes, dijken en andere
waterkeringen
De gemeente heeft een actieve opstelling waar het onderhoud en
restauratie van monumenten betreft en denkt mee in de realisatie hiervan
De beleving van monumenten wordt gestimuleerd, hierbij zijn “het verhaal
achter het monument” en “ensemblewaarde” van grote betekenis
Monumentendag wordt jaarlijks georganiseerd op zaterdag
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7.4 • Recreatie en toerisme
De coronacrisis heeft geleerd dat het investeren in voldoende ontspanning dichtbij
huis van toegevoegde waarde én duurzaam is. Verantwoorde ontspanning in de
vrije tijd is zowel voor onze eigen inwoners als voor toeristen van belang, daarom
willen wij de mogelijkheden hiervoor stimuleren. De gemeentelijke taak ligt vooral
in het scheppen van goede randvoorwaarden en de mogelijkheid voor meervoudig
ruimtegebruik. We pleiten voor aantrekkelijke toeristische voorzieningen, met
behoud van het eigen (dorpse en landelijke) karakter. Daarnaast willen we de
samenwerking tussen organisaties en ondernemers in de recreatieve- en
cultuursector stimuleren en samenhang creëren tussen recreatie en cultuur. Wat
betreft zoetwater zien wij kansen om landbouw, recreatie, buitensport en
klimaatbestendigheid te koppelen.

Onze standpunten
•
•
•
•
•

Fiets- en wandelroutes worden verbeterd en uitgebreid
Er worden voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen gerealiseerd
De verkoop van streekproducten wordt gestimuleerd
De Stichting Landschapspark Borsele wordt financieel ondersteund
Er wordt toeristenbelasting ingevoerd, waarbij de inkomsten aangewend
worden ten gunste van toerisme en recreatie in de brede zin van het woord,
in samenwerking met de verschillende stakeholders
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8. VOLKSG ZONDH ID, MILI U N N RGI

• In bewaring

Rentmeesterschap is een centrale waarde voor de SGP-ChristenUnie. We willen
goed omgaan met de schepping en daarmee ook de volksgezondheid. Een
duurzame samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen niet worden belast met
de negatieve erfenis van onze of voorgaande generaties, is erg belangrijk.
Milieuregels worden bij voorkeur (inter)nationaal opgesteld en dienen realistisch te
zijn met voldoende controle.

8.1 • Volksgezondheid
De volksgezondheid is een punt van aanhoudende zorg van de overheid. Het is van
belang dat welvaart en welzijn met elkaar in balans zijn. De gemeentelijke overheid
kan veel voor haar burgers betekenen door in volksgezondheid en welzijn te
investeren.

Onze standpunten
•
•
•
•

Er is een gemeentelijk gezondheidsplan met concrete doelstellingen voor
bewegen en voor het stimuleren van een gezonde levensstijl
Er wordt voorlichting gegeven over bewegen, gezonde voeding en de
gevaren van verslaving
De dorpsbossen, parken, speeltuinen en het buitengebied nodigen uit om
voldoende te bewegen
Een gezonde lucht-, water-, en bodemkwaliteit dienen vanzelfsprekend te
zijn voor burgers. Hiervoor zijn duidelijke regels opgesteld, waarop
gecontroleerd wordt

8.2 • Milieu en leefomgeving
De natuur en het milieu vragen om een zorgvuldige omgang. We hebben de taak om
Gods goede schepping te bewaren en die over te dragen aan onze kinderen. Een
schoon milieu heeft daarom steeds onze aandacht en bij mogelijke bedreigingen
vanuit omliggende regio’s worden we goed geïnformeerd. We kunnen juist lokaal
het grootste verschil maken.
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Onze standpunten
•
•

•

•

•

Nationaal en Europees klimaatbeleid wordt integraal en praktisch vertaald
naar lokaal niveau
Er wordt uitvoering gegeven aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie
waarin aandacht is voor o.a. klimaatbestendigheid, zoetwateropvang en
-gebruik, biodiversiteit, gezond voedsel, duurzame energie, mobiliteit,
hergebruik en circulaire economie
De mix van CO2-arme energieopwekking door zon, water, wind, biomassa
(voor hoge temperatuurwarmte) en kernenergie wordt duurzaam
uitgebouwd in samenwerking met de verschillende stakeholders die hierin
een rol hebben
Het verduurzamen van industrie- en bedrijventerreinen wordt
gestimuleerd, waarbij de omgeving actief betrokken wordt en indien nodig
gecompenseerd
In de woningbouw wordt verder ingezet op besparing, duurzaam gebruik en
opwek van energie

8.3 • Beheer van openbare ruimte
Het is belangrijk om te zorgen voor een prettige, groene leefomgeving. Onder het
beheer van openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting,
groen en speelvoorzieningen. Het beheer gebeurt, waar mogelijk, integraal zodat
de schop niet steeds opnieuw de grond in moet. Bij werkzaamheden en groot
onderhoud aan wegen en riolering geven we de openbare ruimte graag een
kwaliteitsimpuls. Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in
de gemeente en de biodiversiteit. Daarom verdient groen extra aandacht.

Onze standpunten
•

•
•

•

De gemeente onderzoekt hoe de openbare ruimte zo effectief en efficiënt
mogelijk kan worden ingericht, in overleg met burgers die in het
besluitvormingsproces betrokken worden
De openbare verlichting wordt verder verduurzaamd middels led en slimme
verlichting
Lichtvervuiling wordt tegengegaan, zonder dat de veiligheid in het gedrang
komt. ‘Hotspots’ op bedrijventerreinen worden aangepakt en overmatige
of onnodige verlichting wordt zoveel mogelijk vermeden
Waardevolle natuur, zoals bos en houtopstanden, worden behouden. Het
beheer van de dorpsbossen en de openbare ruimte is milieuvriendelijk en
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•

•

•

•
•

•

gericht op verhoging van de biodiversiteit, zonder dat gevaar ontstaat voor
de verkeersveiligheid of de toegankelijkheid
Groenproject ‘t Sloe wordt als groene buffer tussen de dorpen en het
industriegebied behouden en, waar mogelijk, verder uitgebreid in
samenwerking met de bedrijven en North Sea Port
Bij aantasting van het Groenproject wordt er voldoende compensatie in het
gebied geboden. De gemeente speelt hierin een proactieve rol om de
belangen van de dorpen, het buitengebied en hun bewoners en gebruikers
te behartigen
De gemeente voert een specifiek bomenbeleid met aandacht voor
bestaande (karakteristiek) bomen, kapbeleid, biodiversiteit, onderhoud en
soortkeuze
De bestrijding van de hondenpoepoverlast heeft prioriteit
Speelterreinen en speeltoestellen worden op een goede manier over de
gemeente verdeeld, in samenspraak met de verschillende verenigingen en
gebruikers.
Het streven is om elk kind op loopafstand de mogelijkheid te geven om
actief buiten te spelen en te bewegen

8.4 • Milieu en afval
Burgers en bedrijven produceren teveel afval, vaak zonder zich daarvan bewust te
zijn. De SGP-ChristenUnie wil dat de vervuiler betaalt, verschillende afvalstromen
worden gescheiden en hergebruik wordt gestimuleerd. Natuurlijk is er goed
toezicht op de naleving van wetten en regels.

Onze standpunten
•
•
•
•
•
•

Waar mogelijk wordt het gebruik van niet duurzaam wegwerpmateriaal
voorkomen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie
Afvalstromen worden tegen aanvaardbare kosten optimaal gescheiden,
hetzij aan de bron of achteraf
Mogelijkheden om het huishoudelijk restafval te beperken worden
voortdurend onderzocht
Het gratis aanbieden van particulier afval bij de milieustraten wordt
voortgezet
Oneigenlijk gebruik van de milieustraten (bedrijfsafval) wordt tegengegaan
Het creëren van een circulaire economie staat centraal door duurzame
materialen, hergebruik en reparatie te stimuleren
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8.5 • Duurzame energievoorziening
De vraag naar energie blijft stijgen. Fossiele energiebronnen op aarde raken
uiteindelijk uitgeput, maar veroorzaken met hun emissies bij gebruik ook schade
aan onze leefomgeving. Daarom wil de SGP-ChristenUnie op praktische manier een
actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen en het gebruik van niet
vervuilende energie- en grondstoffen. We zijn immers rentmeester. Ons
uitgangspunt is steeds: ‘De vervuiler betaalt’, met realistische inachtneming wie de
daadwerkelijke vervuiler is.
Het is van belang dat de gemeente een lokale duurzaamheidsagenda hanteert. Dit
zorgt voor draagvlak en helpt om een stevige positie in te nemen richting regionaal
en provinciaal bestuur, maar ook de organisaties waarin we een rol spelen als
aandeelhouder of anderszins betrokken zijn. Het maakt ook inzichtelijk in hoeverre
het landelijke beleid haalbaar en betaalbaar is. De gemeente dient hierbij mede aan
het stuur te zitten en regie te kunnen behouden voor hetgeen ze verantwoordelijk
is. Zonder een heldere eigen visie is de kans groot dat een gemeente aan de leiband
wordt genomen van Europees, landelijk en regionaal energiebeleid. Een belangrijke
voorwaarde voor ons is draagvlak en proportionaliteit.

Onze standpunten
•

•
•
•
•

•

•

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door gemeentelijke gebouwen
te verduurzamen, zuinig om te gaan met grondstoffen en hergebruik te
stimuleren
De gemeente stelt ambitieuze, maar ook realistische doelen voor
energiebesparing, voorkomen is immers beter dan genezen.
Initiatieven die het energiegebruik verminderen krijgen dan ook de
voorkeur boven het duurzaam opwekken van extra energie
De gemeente dringt aan op boter-bij-de-vis als de landelijke of provinciale
overheid energie- en klimaatambities bij gemeenten neerlegt
In het gemeentelijke beleid is er niet alleen aandacht voor warmte, maar
ook voor koeling door nieuwbouw op een groene manier in te richten,
verstening van tuinen en de openbare ruimte tegen te gaan en het areaal
openbaar groen uit te breiden
Doordat bij het verduurzamen van bestaande bouw de sociale huursector
een grote en belangrijke partner is, wordt er nauw samengewerkt met
woningcorporaties
Duurzaamheidsinitiatieven vanuit de bevolking worden gestimuleerd en
samen met de bevolking wordt gekeken of er voorbeeldprojecten
realiseerbaar zijn

Verkiezingsprogramma SGP-ChristenUnie Borsele 2022 - 2026

31

===

•
•
•

•
•

In relatie tot de energietransitie van de industrie is er aandacht voor de
leefomgeving om daarmee draagvlak te creëren en/of te vergroten
Inwoners worden actief betrokken bij het energiebeleid, op gemeentelijk en
provinciaal niveau
Het is nodig dat elke gemeente visie en beleid ontwikkelt op draagvlak voor
duurzaamheidsinitiatieven en dat de gemeentes dit beleid onderling
afstemt
Naast burgers worden ook bedrijven, waar mogelijk, verleid en gefaciliteerd
om te verduurzamen
Elektriciteitsnetbeheerders en partijen die (ondergrondse) infrastructuur
willen realiseren zoals buisleidingen geven tijdig en transparant inzicht in
hun plannen, zodat er kaders ontstaan voor wat er wel en niet mogelijk is
rond grote energieprojecten. Ze betrekken daarin zowel de gemeente
alsook omwonende reeds in de beginfase van projecten en dienen concreet
rekening te houden met de belangen van de omgeving

8.6 • Ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven
De gemeente kan bij uitstek de rol van onafhankelijk adviseur op zich nemen en een
makelaar- en schakelaar functie oppakken. Het is van belang dat burgers zich
gesteund weten door de lokale overheid bij het verduurzamen van hun huis, gedrag
en leefomgeving. De rol van de gemeente is daarbij vooral faciliteren, adviseren,
verbinden en waar nodig concreet ondersteunen middels (financieel) beleid. De
gemeente kan sturen met groene leges en publieke financieringsinstrumenten. Wij
zijn geen voorstander van structurele langdurige subsidiëring van particuliere
duurzaamheidsinitiatieven.

Onze standpunten
•

•

•

De gemeente geeft bij sociaaleconomisch kwetsbaren in de samenleving
bekendheid aan duurzaamheidswinkels en groene regelingen en steekt
hierbij de helpende hand uit
Er wordt voorkomen dat duurzaamheidssubsidies terechtkomen bij de
meest draagkrachtigen of verstrekt worden aan projectontwikkelaars die
weinig of geen belang hebben in de regio an sich
De gemeente staat positief tegenover stimuleringsregelingen voor
energiebesparing in bestaande woningbouw, zeker wanneer dit gepaard
gaat met verbetering van de woning op andere punten zoals
levensloopbestendigheid of levensduurverlening van de woning. Hierbij
heeft de gemeente oog voor maatwerk, wanneer verduurzaming leidt tot
bouwtechnische knelpunten
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•
•

De gemeente werkt proactief mee aan duurzaamheidsinitiatieven en
brengt daarvoor de benodigde (ruimtelijke) procedures op orde
De gemeenten ondersteunt energiecorporaties van inwoners en speelt
hierin een faciliterende rol

8.7 • Het opwekken van duurzame energie
Gemeenten zijn in beginsel geen initiatiefnemers voor het opwekken van duurzame
energie. Het initiatief daarvoor ligt bij bedrijven, coöperaties en particulieren. Waar
projecten in de omgeving passen en op draagvlak kunnen rekenen, dienen
gemeenten dit goed te faciliteren.

Onze standpunten
•
•

•

•

•

•

De gemeente biedt ruimte aan innovatieve vormen van energieopwekking,
passend bij de omgevingskwaliteiten en afhankelijk van de schaalgrootte
Initiatieven voor windenergie worden bij voorkeur op locaties langs
snelwegen en bij bedrijventerreinen gerealiseerd. Voldoende draagvlak,
geluidsnormen en financiële compensaties voor omwonenden zijn hierbij
een voorwaarde. Proportionaliteit in verdeling van de landelijke opgave
voor wind- en zonne-energie is een belangrijk aandachtspunt. Wij vinden
het onwenselijk dat het landelijk gebied met een laag inwoneraantal wordt
verrommeld, terwijl het stedelijk gebied (bijv. de randstad) deze complexe
opgave onvoldoende oppakt
De gemeente zet eerst in op zonne-energie op daken en dan pas op het land,
waarbij de voorkeur uitgaat naar locaties die minder geschikt zijn voor
landbouw of natuur en recreatie.
Er zijn duidelijke kaders voor zonnevelden, met heldere afspraken over
tijdelijkheid, meervoudig grondgebruik en voorrang voor niet-agrarische
locaties. Dergelijke zonnevelden worden landschappelijk goed ingepast en
bij het ontwerp, de aanleg en het beheer is aandacht voor biodiversiteit en
zoetwater opvang. De kwaliteit van de grond dient minimaal te worden
behouden om mogelijk toekomstige andere doeleinden niet te schaden
Kernenergie is een onmisbare vorm van emissieloze energieopwekking om
de energietransitie te verwezenlijken en voldoende basislast te kunnen
garanderen. Het voorkomt een te grote aanslag op het ruimtegebruik wat
betreft wind (op zee) en zonne-energie
De gemeente zorgt dat iedereen inzicht heeft in hoe het staat met de lokale
netcapaciteit in de komende jaren. Er wordt voorkomen dat dit een
beperkende factor blijkt te zijn en de gemeente stimuleert initiatieven voor
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lokale opslag van energie of omzetting in energiedragers zoals waterstof
of afgeleide producten daarvan

8.8 • Klimaatadaptatie
We krijgen steeds meer te maken met hevige regenbuien, maar ook met langere
periodes van droogte. Dat vraagt nu en in de toekomst om zorgvuldig om te gaan
met onze riolering en waterberging.

Onze standpunten
•
•
•
•
•

•
•

Er worden zoveel mogelijk rioolstelsels aangelegd/aangepast, waarbij het
regenwater apart van het afvalwater afgevoerd wordt
Wateroverlast wordt bestreden door onder andere lokale waterberging
(vijvers, wadi’s) te realiseren
Grond- en oppervlaktewater wordt zuiver gehouden en waar mogelijk
wordt verzilting voorkomen
Het verwijderen van verharding uit particuliere tuinen, ten gunste van
(tijdelijke) opvang van regenwater, wordt gestimuleerd
Bij de herinrichting van buitenruimte en woongebieden werkt de gemeente
aan beperking van wateroverlast, droogte en hitte door specifieke
maatregelen uit te voeren
De gemeente werkt, waar mogelijk, mee aan een toekomstbestendige
landbouw, zonder wateroverlast of watertekort
Buffering van zoetwater voor de landbouw en fruitteelt wordt
weloverwogen ingepast in het landschap, waarbij meervoudig gebruik,
zoals bijvoorbeeld recreatie, buitensport en biodiversiteit betrokken wordt
om projecten ook financieel realiseerbaar te maken. Bij dergelijke projecten
wordt gekeken of specifieke landschapselementen zoals kreken en welen
uitgebreid, gekoppeld of versterkt kunnen worden
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9. VOLKSHUISV STING, RUIMT LIJK ORD NING N
ST D LIJK V RNI UWING • In aanbouw
Ieder mens heeft ruimte nodig om te wonen en/of te werken. Dit zijn belangrijke
onderwerpen voor de gemeenteraad. SGP-ChristenUnie zet zich in om het
aantrekkelijke woon- en leefmilieu in de gemeente te behouden en waar mogelijk
te verbeteren. Borsele heeft een prachtig en zeer kenmerkend cultuurlandschap
met dorpen die elk hun eigen bouwhistorie laten zien, agrarische bedrijvigheid,
kerken en verenigingen.
Een evenwichtig woningaanbod maakt de gemeente aantrekkelijk voor bestaande
en nieuwe inwoners. De SGP-ChristenUnie vindt dat er oog moet zijn voor de
verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor de verschillende prijsklassen
van de koopwoningen voor jong en oud. Doorstroommogelijkheden zijn hier, naast
nieuwbouw, van groot belang.

9.1 • Ruimtelijke ordening
Medio 2022 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze al vaak uitgestelde
wet heeft als doel om regels eenvoudiger te maken en meer ruimte te bieden voor
participatie. De wet biedt een kans om lokale beleidsruimte te ontwikkelen en geeft
initiatiefnemers meer verantwoordelijkheid om zelf draagvlak voor nieuwe
bouwontwikkelingen te vinden. De rol van de omgeving wordt groter dan
voorheen, wat betekent dat initiatiefnemers als in vroeg stadium in gesprek
moeten gaan met belanghebbenden. Vergunningen kunnen eenvoudiger
aangevraagd worden en in kortere tijd behandeld worden. Bij de uitvoering van de
Omgevingswet moet de gemeente nauw samenwerken met de Provincie en het
Waterschap. Er zijn duidelijke (provinciale) kaders nodig die voldoende ruimte
bieden om aan het gemeentelijk beleid eigen invulling te kunnen geven. Bij
grootschalige ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, vinden wij regionale
samenwerking, met in ieder geval aangrenzende gemeenten, een voorwaarde.

Onze standpunten
•
•
•
•

Er is een op gemeentelijke niveau een breed gedragen omgevingsvisie
Bij nieuwbouwplannen wordt met name ruimte geboden aan het type
woningen waar concrete vraag naar is
Het behoud van ons waardevolle landschap en aandacht voor
landschappelijke inpassing van solitaire objecten blijft prioriteit hebben
Regelgeving en voorwaarden met betrekking tot de realisatie van
(agrarische) bedrijfsgebouwen in het buitengebied wordt zo nodig en
mogelijk aangepast aan veranderende bedrijfsvoering
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•

Het met aandacht voor de omgeving herbestemmen van leegstaande
boerderijen wordt gestimuleerd en er wordt actief meegedacht hoe
plannen gerealiseerd kunnen worden

9.2 • Volkshuisvesting
De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet meer vanzelfsprekend.
Ook de samenstelling van onze bevolking is aan verandering onderhevig. Het aantal
huishoudens groeit, terwijl de grootte van de huishoudens afneemt. Daarnaast is
er sprake van vergrijzing en blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Ook zien we
door gewijzigd landelijk beleid een toename van de vraag naar (kleine) woningen
voor mensen met een indicatie voor Beschermd Wonen, tiny houses, kangoeroe- ,
zorg- en flexwoningen. SGP-ChristenUnie zet zich in voor kansen van starters,
alleenstaanden en jonge gezinnen, ouderen en betaalbare woningen voor iedereen.
Kortom, in Borsele moet er voor elke doelgroep woonmogelijkheid zijn. Hierbij is
afstemming met de omliggende gemeenten belangrijk om te komen tot een
duurzaam aanbod.
Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans zijn
of in balans worden gebracht. Daarnaast is SGP-ChristenUnie voor het
verduurzamen van bestaande huizen en het energieneutraal bouwen van nieuwe
huizen.

Onze standpunten
•
•
•
•
•
•
•

De gemeente zet zich in om zo veel mogelijk in de woningbehoefte van de
lokale bevolking te voorzien, met aandacht voor ieder van de 15 kernen
De
gemeente
stelt
een
huisvestingsverordening
op
waar
opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht onderdeel van zijn
Op regionaal en provinciaal niveau worden afspraken gemaakt om meer
woningen te kunnen bouwen
De gemeente maakt concrete afspraken met woningcoöperaties over de
beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen
Er wordt gewerkt aan een aanpak om de bestaande koop- en huurwoningen
duurzamer te maken
De gemeente heeft een goede balans tussen koop- en huurwoningen, met
ruimte voor particulier opdrachtgeverschap
Er is specifiek aandacht voor doelgroepen, zoals starters, senioren met een
laag inkomen, statushouders en arbeidsmigranten
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•

•
•

Indien huisvesting van grotere aantallen vluchtelingen noodzakelijk is,
worden hierover duidelijk gecommuniceerd en in samenspraak met
omwonenden duidelijke randvoorwaarden opgesteld en gewerkt aan
draagvlak en het zoveel mogelijk invullen van specifieke wensen
Het plaatsen van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund; er is
een redelijke toets op de zorgbehoefte van betrokkenen
Er wordt beleid geformuleerd om particuliere initiatieven met betrekking
tot het bieden van faciliteiten voor personen die ‘op adem/tot rust’ moeten
komen mogelijk maken

9.3 • Dorpsvernieuwing
We zijn trots op al onze 15 dorpen, die ieder hun eigen karakter, samenstelling en
dynamiek hebben. Dat karakter wordt mede bepaald door het type woningen dat
er staat en de situering. Om deze eigenheid te behouden moeten we investeren in
de bestaande woningvoorraad, waardoor verpaupering voorkomen wordt. Daarbij
moet niet alleen aandacht zijn voor de beeldkwaliteit, maar zeker ook voor de
levensloopbestendigheid en het energielabel van deze woningen.

Onze standpunten
•
•
•
•

•

Het opknappen van particuliere woningen wordt blijvend gestimuleerd en
woningeigenaren worden daarbij (financieel) ondersteund
Welstandsbeleid moet voor burgers en bedrijven helder en goed uitlegbaar
zijn
Duurzame maatregelen zijn het uitganspunt bij verbouw of aanpassen van
woningen
Met de woningcoöperatie worden afspraken gemaakt om energie neutrale
woningen te realiseren en het bestaande woningbestand te verduurzamen
zodat de vaste lasten voor bewoners betaalbaar blijven
Er wordt een pilot uitgevoerd waarbij ook bestaande woningen in de
particuliere woningvoorraad worden aangepast naar energieneutraal

9.4 • Huisvesting arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. We zien het
aantal arbeidsmigranten toenemen en dat zal gezien de krappe arbeidsmarkt en
groeiende economie doorzetten in de komende jaren. Vooral in de agrarische
sector, logistieke dienstverlening en industrie zijn arbeidsmigranten noodzakelijk
voor een breed aantal werkzaamheden.
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De huisvesting van deze gasten vormt echter nog steeds een uitdaging.
Werkgevers en gemeenten moeten hierin hun verantwoordelijkheid verstaan. Het
is hun taak om mogelijkheden te creëren voor huisvesting bij bedrijven (al dan niet
tijdelijk) en/of op geconcentreerde locaties, met draagvlak vanuit de omgeving en
oog voor specifieke wensen en/of zorgen die er leven onder de bevolking.

Onze standpunten
•

•

•
•

•
•

Bedrijven en gemeente zorgen samen voor een aanvaardbare kwaliteit van
het woon- en leefklimaat voor zowel de te huisvesten arbeidsmigranten als
voor de directe omgeving
Reguliere woningen worden in principe niet beschikbaar gesteld voor de
huisvesting van arbeidsmigranten, zodat deze beschikbaar blijven voor
bijvoorbeeld starters of doorstromers
De kwaliteit van de huisvesting voldoet aan de minimale inrichtings- en
maatvoeringseisen en dient ook ruimtelijk goed te worden ingepast
De eigenaar van de huisvesting en/of exploitant beschikt over een
exploitatievergunning, zodat de leefbaarheid voor de omgeving en het
zorgen voor adequaat beheer gewaarborgd zijn
Een beheerder is aansprakelijk voor de huisvesting en kan hierop
aangesproken worden
Arbeidsmigranten die op een huisvestingslocatie verblijven staan verplicht
geregistreerd in een gemeentelijk nachtregister en worden zoveel als
mogelijk betrokken bij de lokale gemeenschap
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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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De nummers 1 t/m 7 van de kandidatenlijst op de foto in de Mariakerk en het historische centrum van Nisse.
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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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