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De	  Yerseke	  Moer	  	  
	  
	  
Deze	  uitgave	  ‘Verkiezingsprogramma	  PvdA	  Reimerswaal	  2014	  –	  2018’	  is	  een	  verkorte	  versie.	  	  
Het	  volledige	  verkiezingsprogramma	  vindt	  u	  op	  www.reimerswaal.pvda.nl	  
	  

@pvdareimerswaal	  
	   	  



 

Woensdag	  19	  maart	  2014	  vinden	  de	  gemeenteraadsverkiezingen	  plaats.	  Verkiezingen	  waarbij	  we	  zo	  sterk	  
mogelijk	  uit	  de	  bus	  willen	  komen	  om	  als	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  lokaal	  het	  verschil	  te	  kunnen	  maken.	  Het	  verschil	  
voor	  onze	  inwoners.	  De	  gemeente	  krijgt	  steeds	  meer	  taken	  en	  verantwoordelijkheden	  in	  het	  sociale	  domein.	  
In	  2015	  wordt	  de	  decentralisatie	  van	  de	  Jeugdzorg	  verwacht.	  Het	  verwoorden	  van	  de	  politieke	  koers	  van	  de	  
lokale	  PvdA	  wordt	  daarmee	  van	  steeds	  groter	  belang.	  	  
	  
Gemeenten	  zijn	  verschillend,	  net	  zo	  als	  de	  positie	  van	  onze	  partij	  in	  de	  gemeenten	  dit	  ook	  is.	  
Gemeenteraadsverkiezingen	  worden	  steeds	  belangrijker	  door	  de	  grotere	  rol	  en	  verantwoordelijkheid	  van	  elke	  
gemeente.	  Gemeenten	  gaan	  over	  heel	  veel	  inwoners	  en	  zaken.	  Iedere	  dorpskern	  in	  Reimerswaal	  heeft	  een	  
eigen	  indentiteit,	  ‘de	  Reimerswaler’	  bestaat	  niet.	  Wij	  hebben	  ervoor	  gekozen	  om	  niet	  uitputtend	  te	  zijn	  in	  dit	  
basisverkiezingsprogramma	  maar	  ons	  te	  beperken	  tot	  die	  terreinen	  waar	  elke	  gemeente	  mee	  te	  maken	  heeft.	  	  
	  

1. Sterkste	  schouders,	  zwaarste	  lasten	  
	  
“Sterkste	  schouders,	  zwaarste	  lasten”	  is	  sinds	  jaar	  en	  dag	  een	  van	  de	  pijlers	  van	  de	  PvdA.	  Dit	  uitgangspunt	  	  
geeft	  weer	  hoe	  wij	  tegen	  de	  wereld	  aankijken:	  als	  werk	  en	  inkomen	  belangrijke	  voorwaarden	  zijn	  voor	  
deelname	  aan	  de	  maatschappij,	  dan	  willen	  wij	  de	  beschikbare	  zorg	  en	  ondersteuning	  met	  name	  inzetten	  voor	  
mensen	  die	  er	  (om	  wat	  voor	  reden	  dan	  ook)	  moeite	  mee	  hebben	  om	  werk	  of	  inkomen	  te	  realiseren.	  De	  PvdA	  
in	  Reimerswaal	  verzet	  zich	  dus	  tegen	  bezuinigingen	  die	  mensen	  raken	  met	  een	  klein	  inkomen	  of	  mensen	  in	  
een	  afhankelijke	  positie.	  
De	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  Reimerswaal	  wil	  bureaucratie	  en	  regeldrift	  samen	  met	  inwoners	  en	  ondernemers	  
aanpakken.	  Regels	  zijn	  er	  om	  inwoners	  en	  bedrijven	  te	  helpen,	  niet	  om	  ze	  dwars	  te	  zitten.	  	  
	  

2. Zorgen	  voor	  elkaar	  
	  
In	  onze	  gemeente	  doet	  iedereen	  actief	  mee	  en	  is	  niemand	  buitengesloten.	  De	  gemeente	  ondersteunt	  op	  
grond	  van	  de	  Wet	  Maatschappelijke	  Ondersteuning	  (WMO)	  zijn	  inwoners	  wanneer	  het	  niet	  meer	  mogelijk	  is	  
om	  elkaar	  te	  helpen	  en	  er	  behoefte	  is	  aan	  professionele	  hulp.	  De	  PvdA	  Reimerswaal	  vindt	  dat	  de	  inwoners	  uit	  
onze	  gemeente	  recht	  hebben	  op	  deze	  professionele	  hulp	  en	  voorzieningen,	  wanneer	  zij	  die	  nodig	  hebben	  om	  
actief	  aan	  de	  samenleving	  mee	  te	  doen.	  De	  PvdA	  staat	  voor	  mantelzorg	  naar	  vermogen:	  een	  zinvolle	  
voorziening	  maar	  geen	  verplichting	  
	  

3. Economische	  motor	  van	  Reimerswaal	  
	  
Om	  een	  welvarende	  gemeente	  te	  kunnen	  blijven	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  economische	  motor	  van	  Reimerswaal	  
goed	  blijft	  draaien.	  De	  PvdA	  benadrukt	  het	  belang	  van	  werk	  in	  evenwicht	  met	  goed	  en	  veilig	  wonen.	  Het	  
gebruik	  van	  	  alternatieve	  energie	  en	  	  besparing	  van	  energie	  juichen	  we	  toe.	  Daarnaast	  willen	  we	  het	  midden-‐	  
en	  kleinbedrijf	  in	  de	  regio	  ondersteunen,	  evenals	  de	  ontwikkeling	  van	  landschaps-‐	  en	  watertoerisme.	  	  Ook	  zijn	  
wij	  er	  een	  voorstander	  van	  dat	  de	  gemeente	  ondernemingen	  in	  Reimerswaal	  stimuleert	  om	  mensen	  met	  een	  
arbeidsbeperking	  in	  dienst	  te	  nemen	  en	  te	  houden	  
	  	  

4. 	  Decentraliseren	  van	  landelijke	  taken.	  
	  
De	  bestuurlijke	  herinrichting	  van	  Nederland	  staat	  volop	  in	  de	  landelijke	  belangstelling.	  Uiteraard	  zullen	  de	  
keuzes	  die	  er	  gemaakt	  gaan	  worden	  ook	  gevolgen	  hebben	  voor	  Zeeland.	  Alle	  Nederlandse	  gemeentes	  worden	  
vanaf	  2015	  verantwoordelijk	  voor	  drie	  onderwerpen	  die	  nu	  nog	  door	  het	  Rijk	  en	  de	  provincies	  worden	  
geregeld.	  Gemeenten	  zullen	  dat	  misschien	  ook	  op	  een	  andere	  manier	  gaan	  regelen	  dan	  u	  nu	  gewend	  bent.	  	  
	  
	  



 

Het	  gaat	  om:	  

• De	  jeugdzorg;	  

• Begeleiding	  en	  	  persoonlijke	  verzorging	  vanuit	  de	  AWBZ;	  

• De	  Participatiewet,	  de	  wet	  om	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  volwaardig	  mee	  te	  laten	  doen	  en	  vervangt	  de	  
Wet	  Werk	  en	  Bijstand	  (WBB),	  de	  Wet	  Investeren	  in	  Jongeren	  (WIJ),	  de	  Wet	  Sociale	  Werkvoorziening	  
(WSW)	  en	  de	  Wet	  Werk	  en	  arbeidsondersteuning	  Jong	  Gehandicapten	  (Wajong).	  	  

	  
Ook	  de	  Zeeuwse	  gemeenten	  zijn	  hier	  volop	  mee	  bezig	  en	  zoeken	  onderling	  naar	  afstemming	  en	  
samenwerking.	  Als	  PvdA	  vinden	  wij	  het	  van	  belang	  dat	  de	  gemeenteraad	  als	  vertegenwoordiger	  van	  de	  
bevolking	  van	  Reimerswaal	  invloed	  kan	  blijven	  uitoefenen	  op	  het	  te	  voeren	  beleid	  en	  op	  de	  wijze	  waarop	  
Reimerswaal	  hierin	  samenwerkt	  met	  de	  omringende	  gemeentes.	  
Wij	  streven	  er	  als	  PvdA	  naar	  dat	  iedereen	  zo	  veel	  mogelijk	  deel	  kan	  nemen	  aan	  de	  Reimerswaalse	  
samenleving	  door	  middel	  van	  werk,	  opleiding,	  vrijwilligerswerk	  of	  dagbesteding.	  Zo	  vinden	  wij	  het	  
bijvoorbeeld	  van	  groot	  belang	  dat	  het	  goed	  blijft	  gaan	  met	  de	  kinderen	  in	  Reimerswaal.	  Laat	  een	  kind	  een	  
kind	  zijn!	  Ondersteuning	  op	  maat:	  preventief	  en	  laagdrempelig	  waar	  mogelijk	  en	  speciaal	  als	  het	  nodig	  is.	  
	  

5. Het	  belang	  van	  goed	  ondewijs.	  
	  
Voor	  de	  PvdA	  staat	  centraal	  dat	  kinderen	  zich	  optimaal	  moeten	  kunnen	  ontwikkelen,	  zowel	  op	  school	  als	  
thuis.	  De	  PvdA	  wil	  dat	  de	  gemeente	  de	  verantwoordelijkheid	  voelt	  voor	  goed	  onderwijs	  voor	  alle	  kinderen.	  
Daarom	  voert	  de	  gemeente	  een	  eigen	  lokaal	  onderwijsbeleid,	  gericht	  op	  het	  goed	  presteren	  van	  scholen	  en	  
leerlingen.	  Daar	  hoort	  een	  fijne	  leer-‐	  en	  leefomgeving	  bij	  voor	  onze	  jeugd,	  net	  als	  het	  bieden	  van	  perspectief	  
en	  toekomst.	  Scholen	  en	  omgeving	  zijn	  veilig	  en	  toegankelijk.	  Het	  schoolgebouw	  hoort	  een	  plek	  te	  zijn	  waar	  
kinderen	  graag	  komen,	  waar	  het	  schoon	  en	  veilig	  is.	  	  
	  

6. Wonen	  en	  Wijken	  
 
Betaalbaar	  wonen	  is	  ons	  belangrijkste	  speerpunt	  de	  komende	  jaren.	  Met	  name	  starters	  op	  de	  woningmarkt	  
hebben	  door	  lange	  wachtlijsten	  en	  hoge	  hypotheekeisen	  moeite	  om	  aan	  een	  woning	  te	  komen.	  De	  
(financiële)	  positie	  van	  corporaties	  baart	  ons	  zorgen.	  Wij	  willen	  dat	  de	  gemeente	  afspraken	  maakt	  met	  
woningcorporatie	  R&B,	  de	  bewoners	  en	  ondernemers	  over	  welke	  projecten	  de	  komende	  jaren	  
wel/gefaseerd/vertraagd	  of	  niet	  worden	  uitgevoerd.	  Wij	  zijn	  geen	  voorstander	  van	  braakliggende	  terreinen.	  
	  
De	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  wil	  lokale	  betrokkenheid	  van	  bewoners,	  ondernemers	  en	  andere	  betrokkenen	  voor	  
hun	  eigen	  omgeving	  stimuleren	  door	  bewoners	  zelf	  bij	  te	  laten	  dragen	  in	  de	  vormgeving	  en	  het	  onderhoud	  
van	  hun	  omgeving.	  Wijkbudgetten	  kunnen	  als	  instrument	  hiervoor	  ingezet	  worden. 	  
	  

7. Veilige	  dorpen	  
	  
We	  bestrijden	  overlast,	  intimidatie	  en	  criminaliteit.	  Daarvoor	  is	  het	  belangrijk	  dat	  mensen	  elkaar	  op	  straat	  
aanspreken	  op	  gedrag	  en	  dat	  ouders	  hun	  kinderen	  aanspreken.	  Dit	  heeft	  alleen	  kans	  van	  slagen	  als	  ook	  
bewoners	  hierbij	  betrokken	  zijn.	  De	  gemeente	  faciliteert	  deze	  betrokkenheid.	  Wanneer	  het	  om	  veiligheid	  gaat	  
wil	  de	  PvdA	  preventie	  waar	  dat	  kan	  en	  hard	  ingrijpen	  waar	  het	  moet.	  	  
	  

 	  



 

8. Sport	  en	  Cultuur	  
	  
Sport	  en	  spel	  zijn	  belangrijke	  middelen	  voor	  integratie.	  Sportverenigingen	  vervullen	  een	  belangrijke	  
maatschappelijke	  functie	  en	  zijn	  in	  veel	  wijken	  en	  dorpen	  het	  sociale	  cement	  van	  de	  samenleving.	  Door	  het	  
beoefenen	  van	  sport	  en	  een	  gezonde	  leefwijze	  kunnen	  welvaartsziektes	  op	  latere	  leeftijd	  voorkomen	  worden.	  
Teamsport	  draagt	  bij	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  teamgeest	  en	  het	  idee	  van	  fairplay.	  Breedtesport	  is	  dé	  
voedingsbodem	  voor	  topsport.	  Sport	  en	  sportevenementen	  leveren	  een	  bijdrage	  aan	  de	  economische	  
ontwikkeling	  en	  werkgelegenheid.	  
	  
Nederland	  heeft	  een	  grote	  traditie	  met	  betrekking	  tot	  het	  culturele	  leven:	  kunstbeoefening	  door	  amateurs,	  
muziekscholen	  en	  verenigingen,	  bibliotheken,	  poppodia,	  musea	  en	  cultuureducatie.	  Juist	  deze	  voorzieningen	  
en	  hun	  toegankelijkheid	  staan	  onder	  druk	  door	  bezuinigingen.	  Door	  de	  inzet	  van	  middelen	  willen	  wij	  ervoor	  
zorgen	  dat	  cultuur	  voor	  iedereen	  toegankelijk	  blijft.	  Wij	  willen	  dat	  Podium	  Reimerswaal	  ook	  in	  2014	  en	  verder	  
weer	  voor	  subsidie	  in	  aanmerking	  komt.	  
	  

9. Verkeer,	  Duurzaamheid	  en	  Natuur	  en	  Milieu	  
	  
Voor	  de	  PvdA	  is	  verkeersveiligheid	  van	  groot	  belang	  vooral	  van	  kwetsbare	  verkeersdeelnemers	  zoals	  ouderen	  
en	  fietsers.	  In	  de	  buurt	  van	  scholen	  en	  winkelcentra	  hebben	  wij	  daarom	  extra	  aandacht	  voor	  de	  fiets.	  Maar	  
ook	  voldoende	  parkeerplaatsen	  vinden	  wij	  belangrijk.	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  elders	  in	  de	  kernen	  aandacht	  voor	  
veilige	  doorgaande	  routes.	  
Als	  overheid	  moeten	  we	  het	  goede	  voorbeeld	  geven	  door	  te	  zorgen	  voor	  onderhoud	  van	  stenen	  en	  groen	  en	  
het	  uitvoeren	  van	  energiebesparende	  maatregelen.	  De	  gemeente	  stimuleert	  bedrijven	  en	  inwoners	  op	  
verschillende	  manieren	  hun	  steentje	  bij	  te	  dragen	  aan	  een	  duurzame	  kern.	  
Het	  groen	  in	  Reimerswaal	  zorgt	  voor	  een	  verbinding	  tussen	  het	  landelijk	  en	  het	  gemeentelijk	  gebied.	  Dit	  
groene	  raamwerk,	  met	  bolwerken	  en	  groene	  longen,	  geeft	  de	  gemeente	  haar	  structuur,	  identiteit	  en	  
leefbaarheid.	  De	  voor	  Reimerswaal	  kenmerkende	  groene	  longen	  (groene	  gebieden	  vanaf	  de	  rand	  van	  de	  
kernen	  richting	  het	  buitengebied)	  moeten	  zoveel	  mogelijk	  behouden	  blijven.	  	  
	  

10. De	  financiën	  van	  de	  locale	  overheid	  
	  
Door	  de	  financieël-‐economische	  crisis	  en	  de	  bezuinigingen	  van	  de	  landelijke	  overheid	  worden	  de	  financiële	  
mogelijkheden	  van	  de	  lokale	  overheid	  steeds	  kleiner.	  De	  PvdA	  wil	  dat	  ook	  op	  lokaal	  niveau	  de	  sterkste	  
schouders	  de	  zwaarste	  lasten	  dragen.	  Dat	  geldt	  onder	  andere	  voor	  de	  WMO.	  De	  PvdA	  vindt,	  dat	  daar	  waar	  
eigen	  kracht	  meer	  en	  meer	  centraal	  wordt	  gesteld,	  dit	  ook	  geldt	  voor	  het	  meewegen	  van	  de	  eigen	  financiële	  
kracht	  (vermogen).	  	  
De	  PvdA	  juicht	  het	  toe	  dat	  de	  gemeente	  Reimerswaal	  streeft	  naar	  uitstekend	  financieël	  beleid	  waarin	  
rekening	  gehouden	  wordt	  met	  verwachte	  en	  onverwachte	  risico’s.	  Het	  is	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  
gemeente	  om	  er	  zorg	  voor	  te	  dragen	  dat	  financiële	  tegenvallers	  zelf	  opgevangen	  kunnen	  worden.	  Een	  
gemeente	  is	  echter	  geen	  bedrijf	  of	  bank:	  er	  hoeft	  geen	  winst	  gemaakt	  te	  worden!	  Vandaar	  dat	  de	  PvdA	  in	  
Reimerswaal	  zegt	  “	  Verantwoord	  zuinig	  is	  OK,	  maar	  sparen:	  NEE”.	  
	  
	  
	  

 	  



 

Wat	  doen	  wij	  verder	  nog	  voor	  u?	  
	  
Gemeente	  Reimerswaal	  
	  
Inwoners	  van	  Reimerswaal	  lijken	  over	  het	  algemeen	  heel	  tevreden	  te	  zijn	  met	  hun	  gemeente.	  Wel	  vragen	  ze	  
specifieke	  aandacht	  voor	  de	  verkeersveiligheid	  in	  smalle	  doorgaande	  wegen	  en	  op	  enkele	  –	  welbekende	  –	  
onoverzichtelijke	  kruispunten.	  Het	  handhaven	  van	  de	  maximaal	  toegestane	  snelheid	  en	  de	  voorrangsregels	  
heeft	  daarbij	  de	  speciale	  aandacht	  van	  de	  PvdA.	  	  
Daarnaast	  is	  de	  overlast	  van	  hondenpoep	  veel	  mensen	  een	  doorn	  in	  het	  oog.	  Ook	  op	  dat	  gebied	  streeft	  de	  
PvdA	  naar	  handhaving	  van	  het	  afgesproken	  beleid.	  	  
Passende	  voorzieningen	  voor	  kinderen	  (speeltuinen)	  maken	  de	  wijk	  juist	  leefbaar	  en	  prettig.	  De	  PvdA	  vindt	  
dat	  belangrijk!	  	  
De	  PvdA	  wil	  dat	  het	  busvervoer	  in	  Reimerswaal	  altijd	  via	  NS-‐stations	  rijdt.	  Dat	  maakt	  een	  goede	  verbinding	  
met	  andere,	  verdergelegen	  kernen	  mogelijk.	  	  
Veilig	  fietsen	  moet	  mogelijk	  zijn	  door	  een	  goede	  inrichting	  van	  straten	  en	  wegen	  en	  adequate	  handhaving	  van	  
de	  verkeersregels.	  
	  
Kruiningen	  
	  
De	  PvdA	  kiest	  ervoor	  om	  het	  eigen	  dorpskarakter	  van	  Kruiningen	  te	  behouden.	  	  Er	  is	  geen	  optimale	  structuur	  
en	  inrichting	  van	  het	  centrumgebied	  (Markt).	  De	  huidige	  sobere	  inrichting	  draagt	  hier	  niet	  aan	  bij.	  Momenteel	  
ligt	  er	  een	  plan	  dat	  wordt	  gedragen	  door	  zowel	  inwoners	  als	  onderdernemers	  en	  dat	  ook	  wordt	  gesteund	  
door	  de	  PvdA.	  Daarnaast	  vragen	  we	  aandacht	  voor	  de	  verkeersonveilige	  situatie	  op	  de	  kruisingen	  met	  de	  
N289	  waardoor	  met	  name	  fietsers	  gevaar	  lopen.	  De	  PvdA	  wil	  in	  de	  komende	  collegeperiode	  metingen	  laten	  
doen	  naar	  het	  verkeerslawaai	  en	  snelheid	  op	  deze	  wegen.	  	  
De	  herontwikkeling	  van	  de	  voormalige	  veerhaven	  tot	  woonpark	  Kruseveer	  is	  een	  aanwinst.	  Hier	  liggen	  kansen	  
door	  het	  realiseren	  van	  een	  ‘langzaamverkeersverbinding’	  zo	  dat	  het	  dorpscentrum	  en	  het	  Kruseveer	  elkaar	  
versterken.	  De	  PvdA	  ondersteunt	  de	  vraag	  vanuit	  de	  bevolking	  om	  te	  komen	  tot	  revitalisering	  van	  de	  
Slotstraat	  en	  het	  spoedig	  invullen	  van	  het	  braakligende	  terrein	  Blomstraat.	  
	  

	  



 

Rilland	  en	  Bath	  
	  
Ook	  de	  komende	  raadsperiode	  wil	  de	  PvdA	  een	  open	  oog	  houden	  voor	  de	  leefbaarheid	  van	  Rilland	  en	  het	  
nabijgelegen	  Bath	  en	  de	  belangen	  van	  haar	  inwoners.	  De	  betrokkenheid	  van	  de	  bewoners	  die	  spreekt	  uit	  “No	  
guts	  no	  glory”	  mag	  wat	  de	  PvdA	  betreft	  nog	  vaak	  tot	  in	  de	  raadszaal	  doorklinken!	  Het	  openbaar	  onderwijs	  in	  
Rilland	  heeft	  als	  altijd	  onze	  aandacht	  en	  zorg.	  Ook	  in	  de	  periode	  2014-‐2018	  blijven	  wij	  werken	  aan	  een	  goede	  
financiële	  en	  bestuurlijke	  afstemming	  tussen	  het	  bestuur	  van	  de	  SOM	  en	  de	  gemeente	  Reimerswaal	  
Om	  Rilland	  leefbaar	  te	  houden	  zijn	  wij	  geen	  voorstander	  van	  (uitbreiding	  van)	  tijdelijke	  bewoning	  in	  de	  
dorpskern	  zoals	  bijvoorbeeld	  door	  arbeidsmigranten.	  Wij	  willen	  het	  toerisme	  stimuleren	  met	  oog	  voor	  het	  
welbevinden	  van	  de	  permanente	  bewoners	  van	  Rilland/Bath,	  voor	  werkgelegenheid	  én	  natuur!	  
	  

 
	  
Yerseke	  
	  
Het	  toerisme	  in	  Yerseke	  aan	  de	  Oosterschelde	  is	  een	  van	  de	  belangrijke	  motoren	  in	  de	  economie	  van	  de	  
gemeente	  Reimerswaal.	  De	  PvdA	  wil	  de	  faciliteiten	  rondom	  deze	  sector	  verbeteren	  en	  tegelijkertijd	  het	  
evenwicht	  tussen	  de	  belangen	  van	  inwoners,	  middenstand	  en	  toeristen	  scherp	  in	  de	  gaten	  houden.	  Wij	  willen	  
het	  toerisme	  stimuleren	  met	  oog	  voor	  het	  welbevinden	  van	  de	  permanente	  bewoners	  van	  Yerseke,	  voor	  
werkgelegenheid	  én	  natuur!	  Op	  het	  gebied	  van	  toerisme	  kan	  de	  naamsbekendheid	  van	  het	  merk	  “YERSEKE	  “	  
beter	  worden	  benut.	  Tevens	  kan	  samenwerking	  met	  de	  gevestigde	  kennisinstituten	  zorgen	  voor	  het	  
aanbieden	  van	  een	  compleet	  recreatief	  product.	  
Ten	  aanzien	  van	  mobliliteit	  is	  het	  van	  belang	  om	  de	  verkeersveiligheid	  van	  de	  provinciale	  weg	  N673,	  toch	  de	  
belangrijkste	  toegangsweg	  te	  verbeteren.	  De	  PvdA	  zal	  hier	  bij	  de	  provincie	  nadrukkelijk	  op	  blijven	  aandringen.	  
De	  intiatieven	  voor	  een	  tweede	  supermarkt	  ondersteunen	  wij	  als	  PvdA.	  Wat	  betreft	  wonen	  zijn	  er	  een	  aantal	  
ruimtelijke	  aandachsgebieden	  zoals	  de	  voormalige	  schoollocaties	  en	  de	  afgebroken	  ouderenwoningen	  in	  de	  
kern.	  Daarnaast	  blijven	  wij	  er	  naar	  streven	  dat	  alle	  busverbindingen	  vanuit	  Yerseke	  	  op	  hun	  route	  ook	  	  het	  NS-‐
station	  Kruiningen-‐Yerseke	  aandoen.	  
	  



 

	  
	  

	  
Krabbendijke	  
	  	  	  
Het	  Oude	  Veilingterein	  is	  een	  al	  jaren	  braakliggend	  terein	  Er	  bleek	  onvoldoende	  belanstelling	  te	  zijn	  voor	  
woningbouwplannen	  het	  heeft	  een	  negatieve	  invloed	  op	  de	  omgeving.	  De	  PvdA	  vindt	  dat	  dit	  terrein	  moet	  
worden	  opgenomen	  in	  een	  uit	  te	  werken	  woongebied	  e.v.t	  .in	  combinatie	  met	  verplaatsen	  	  van	  de	  
sportvelden.	  Ook	  moet	  worden	  gekeken	  naar	  goede	  onderwijsvoorzieningen	  door	  op	  termijn	  tot	  een	  
bundeling	  van	  de	  basisscholen	  te	  komen.	  	  
Verder	  vindt	  de	  PvdA	  dat	  er	  niet	  te	  veel	  lege	  locaties	  in	  de	  kern	  mogen	  komen	  door	  maar	  lukraak	  te	  saneren.	  
Vul	  eerst	  de	  bestaande	  locaties	  in.	  Wat	  betreft	  het	  parkeren	  in	  de	  dorpskern	  stelt	  de	  PvdA	  voor	  te	  proberen	  
het	  pakeerterrein	  tegen	  over	  de	  kerk	  te	  ruilen	  met	  groen	  achter	  de	  kerk	  aan	  de	  Johan	  Willem	  Frisostraat.	  
Kitesurfen	  moet	  op	  de	  bestaande	  locatie	  mogelijk	  blijven.	  De	  recente	  ontwikkelingen	  m.b.t.	  de	  nieuwe	  
hoogspanningsleiding	  dicht	  bij	  het	  dorp	  Krabbendijke	  zijn	  wat	  de	  PvdA	  betreft	  ongewenste	  ontwikkelingen.	  
Dat	  moet	  en	  kan	  anders.	  	  
	  

	  
	  
Hansweert	  
	  
Het	  wonen	  in	  Hansweert	  op	  de	  vml.	  kanaalarm	  biedt	  veel	  kwaliteit.	  De	  scheepvaart	  op	  de	  Westerschelde	  en	  
de	  bedrijvigheid	  in	  het	  Kanaal	  door	  Zuid-‐Beveland	  zijn	  daar	  immers	  nog	  altijd	  van	  nabij	  te	  beleven.	  De	  bouw	  
van	  (betaalbare)	  appartementen	  met	  zicht	  op	  zowel	  Westerschelde	  als	  Kanaal	  maakt	  deze	  beleving	  voor	  veel	  
inwoners	  tastbaar.	  De	  vrijgekomen	  locatie	  midden	  in	  de	  dorpskern	  aan	  de	  Lange	  Geer	  dient	  zo	  spoedig	  
mogelijk	  ingevuld	  te	  worden	  met	  nieuwbouw	  (bijv.	  starterswoningen)	  zodat	  weer	  een	  gesloten	  gevelwand	  
ontstaat.	  	  
 
Hansweert	  trekt	  steeds	  meer	  dagrecreanten	  in	  de	  vorm	  van	  fietsers	  en	  camperaars.	  Rondom	  het	  dorp	  op	  de	  
oude	  kanaalarm	  en	  langs	  de	  Westerscheldedijk	  ligt	  een	  flink	  uitloopgebied	  dat	  interessant	  is	  voor	  deze	  vorm	  
van	  recreatief	  gebruik.	  Met	  de	  Yerseke	  Moer,	  de	  Zak	  van	  Zuid-‐Beveland	  en	  Goes	  maar	  via	  het	  fiets-‐voet-‐veer	  
naar	  Perkpolder	  ook	  Hulst	  binnen	  handbereik,	  is	  Hansweert	  een	  aantrekkelijke	  uitvalsbasis	  voor	  



 

fietstoeristen.	  Initiatieven	  voor	  verblijfsrecreatie	  (bijv.	  een	  bed-‐and-‐breakfast)	  gericht	  op	  die	  doelgroep	  
dienen	  omarmt	  te	  worden.	  Daarnaast	  oppert	  de	  PvdA	  al	  jaren	  dat	  het	  strandje	  geschikt	  gemaakt	  moet	  
worden	  voor	  dagrecreatie	  voor	  zowel	  inwoners	  als	  dagrecreanten.	  Een	  horecavoorziening	  op	  de	  punt	  van	  de	  
voormalige	  Buitenhaven	  bij	  Amos	  zou	  niet	  alleen	  de	  band	  tussen	  Hansweert	  en	  het	  water	  versterken,	  maar	  
ook	  bijdragen	  aan	  het	  verder	  uitbouwen	  van	  het	  toeristisch	  potentieel	  van	  Hansweert.	  	  
Het	  college	  dient	  zich	  verder	  actief	  in	  te	  zetten	  voor	  het	  behoud	  van	  activiteiten	  van	  Scheepswerf	  
Reimerswaal	  aan	  Kaai85.	  
	  

	  
Artist	  impression	  ‘wonen	  aan	  het	  water’	  op	  de	  voormalige	  Kanaalarm	  in	  Hansweert 
	  
Waarde	  
	  
Als	  PvdA	  vinden	  wij	  het	  van	  belang	  dat	  alle	  (buurt)busverbindingen	  vanuit	  Waarde	  op	  hun	  route	  ook	  de	  NS-‐
stations	  Krabbendijke	  en	  Kruiningen-‐Yerseke	  aandoen.	  Nu	  de	  bibliobus	  is	  verdwenen,	  vinden	  wij	  het	  
bovendien	  van	  groot	  belang	  dat	  er	  in	  Waarde	  een	  afhaalpunt	  komt	  voor	  het	  afhalen	  van	  boeken	  die	  digitaal	  
besteld	  kunnen	  worden	  bij	  de	  bibliotheek.	  Verder	  is	  de	  PvdA	  van	  mening	  dat	  een	  betere	  recreatieve	  route	  
tussen	  de	  dorpskern	  en	  het	  haventje	  van	  Waarde	  de	  beleefbaarheid	  van	  de	  Westerschelde	  kan	  versterken.	  
	  
Oostdijk	  
	  
In	  Oostdijk	  moeten	  de	  aangeboden	  woningtypen	  zoveel	  mogelijk	  aansluiten	  op	  de	  vraag.	  Dit	  bij	  voorkeur	  op	  
vrijkomende	  locaties.	  De	  verkeersveiligheid	  in	  de	  kern	  dient	  verbeterd	  te	  worden.	  De	  snelheid	  op	  de	  
doorgaande	  wegen	  is	  daarbij	  een	  voortdurend	  aandachtspunt.	  Onderzocht	  moet	  worden	  of	  Oostdijk	  in	  de	  
route	  van	  de	  buurtbus	  kan	  worden	  opgenomen.	  Vanuit	  de	  jeugd	  is	  aangegeven	  dat	  men	  graag	  een	  Pannaveld	  
in	  de	  kern	  zou	  willen	  hebben.	  De	  PvdA	  staat	  hier	  volledig	  achter.	  
	  
	  



 

Samenvatting	  van	  het	  programma	  
	  
	  

• Sterkste	  schouders,	  zwaarste	  lasten.	  	  
o Iedereen	  draagt	  naar	  vermogen	  bij.	  Een	  aantal	  gemeentelijke	  voorzieningen	  worden	  

afhankelijk	  gemaakt	  van	  de	  hoogte	  van	  uw	  inkomen.	  
• Zorgen	  voor	  elkaar	  

o Met	  elkaar	  zorgen	  we	  voor	  degenen	  die	  dat	  nodig	  hebben.	  Mantelzorg	  is	  een	  zinvolle	  
voorziening	  maar	  geen	  verplichting.	  Ook	  daarin	  draagt	  iedereen	  naar	  vermogen	  bij.	  Mensen	  
kennen	  hun	  verantwoordelijkheid	  en	  nemen	  die	  ook	  als	  dat	  mogelijk	  is.	  

• Economische	  motor	  van	  Reimerswaal	  
o Stimuleren	  van	  en	  behoud	  van	  werkgelegenheid	  en	  welstand.	  Om	  deze	  gemeente	  

welvarend	  te	  houden	  zijn	  ondernemerschap	  en	  innovatie	  voortdurend	  van	  belang.	  
• Drie	  decentralisaties	  in	  het	  sociale	  domein	  

o Zeeuwse	  gemeenten	  werken	  efficiënt	  samen	  met	  behoud	  van	  hun	  eigen	  identiteit	  en	  met	  
oog	  voor	  hun	  eigen	  belangen.	  De	  gemeenteraad	  van	  Reimerswaal	  bewaakt	  de	  belangen	  van	  
de	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Reimerswaal	  door	  voldoende	  invloed	  te	  houden	  op	  vorm	  en	  
inhoud	  van	  gemeenschappelijke	  regelingen.	  

• Het	  belang	  van	  goed	  onderwijs.	  	  
o Goed	  onderwijs	  creëert	  kansen	  voor	  iedereen.	  Kunnen	  lezen	  en	  schrijven,	  een	  opleiding	  

volgen	  die	  bij	  je	  past.	  Onderwijs	  opent	  deuren	  naar	  de	  samenleving.	  Want	  iedereen	  doet	  
mee!	  

• Herstel	  van	  vertrouwen	  in	  de	  politiek	  
o Transparant,	  integer	  en	  betrokken.	  De	  PvdA	  wil	  laagdrempelige	  politiek	  bedrijven:	  dichtbij	  

en	  benaderbaar,	  met	  verantwoording	  van	  de	  gemaakte	  keuzes.	  
• Verantwoord	  zuinig	  is	  OK,	  maar	  grenzeloos	  sparen:	  NEE	  

o De	  gemeente	  	  Reimerswaal	  voert	  transparant	  en	  verantwoord	  financieël	  beleid.	  Er	  worden	  
geen	  financiële	  risico’s	  genomen	  door	  de	  gemeente,	  maar	  we	  zetten	  de	  beschikbare	  
middelen	  wel	  in	  ten	  behoeve	  van	  de	  inwoners	  van	  onze	  mooie	  gemeente	  

	  

	  
De	  Vlakebruggen	  



 

	  

Onze	  Kandidaten	  2014-‐2018	  
1. Dieuwke Louwrink   Krabbendijke 
2. Kees Verburg    Hansweert     
3. Rinus Mieras    Kuiningen     
4. Hans van Stel    Kruiningen      
5. Hansje Weststrate   Yerseke 
6. Els Martijn    Hansweert 
7. Marjolijn Sinke – Oele   Kruiningen 
8. John Martijn     Hansweert 
9. Gerrie Reeders    Kruiningen 
10. Bianca Gorter    Krabbendijke 
11. Sjaak van Loo    Kruiningen 
12. Loes Filius van Koolwijk  Hansweert 
13. Ria Knuit – Verschure   Hansweert 
14. Hannie van Langevelde   Kruiningen 
15. Nol Verhagen    Krabbendijke 
16. Kees Knuit     Hansweert 
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