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De PvdA kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 – 2022 zoals op 23 november 
door de Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Reimerswaal vastgesteld:  
 

1. Kees Verburg (m)   Hansweert 

2. Hans van Stel (m)    Kruiningen 

3. Marjolein Sinke (v)    Kruiningen 

4. Dieuwke Louwrink (v)   Krabbendijke 

5. Hansje Weststrate (v)    Yerseke 

6. Jeroen Bakx (m)   Krabbendijke 

7. Wasantha Kalugama (m)   Rilland 

8. Leila Kallal (v)     Yerseke 

9. Sjaak van Loo (m),    Kruiningen 

10. Els Martijn (v)     Hansweert 

11. Jan Korstanje (m)    Hansweert 

12. Jan Sinke (m)    Kruiningen 

13. Nol Verhagen (m),    Krabbendijke 

14. Diana Duinkerke (v)    Yerseke 

15. John Martijn (m)    Hansweert 

16. Lous Filius (v)     Hansweert (Vlake) 

17. Kees Knuit (m)    Hansweert 

 

 
 

 
@reimerswaal.pvda 

 

 
@pvdareimerswaal 

 

  
 http://reimerswaal.pvda.nl 
 
Foto voorpagina: ‘Reimerswaal verbonden’ wordt hier gesymboliseerd door de vele fysieke 
verbindingen die onze gemeente kent: kanalen, (snel)wegen, treinverbinding, 
hoogspanningslijnen… allemaal op dat smalle stukje land dat gemeente Reimerswaal heet.  
(foto: Rijkswaterstaat)  
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Inleiding 
Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, 
een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een land, waar 
kinderen onbevreesd opgroeien en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief 
te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen.  
 
Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en sport en 
cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is cruciaal: 
voor het voorzien in het eigen bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het 
hoofd. Wie geen bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te 
ontwikkelen. Het zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. De overheid of de 
politiek kan niet voor geluk zorgen maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijk maken 
om mee te doen in de samenleving.  
 
We kiezen er als PvdA Reimerswaal voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te 
ontmoeten en te verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de 
belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving waar we respect voor 
elkaars gelijkwaardigheid hebben, onbekendheid en discriminatie bestreden worden en we 
onderling het vertrouwen versterken. Mensen willen immers gelukkig zijn, tevreden over hun 
huis, buurt en de school voor de kinderen. Ze willen vertrouwen hebben over hun kansen op 
een goede toekomst. En, mensen willen ook ondersteuning en zorg krijgen als dat gewenste 
geluk niet vanzelfsprekend is en ver weg lijkt. Als PvdA Reimerswaal herkennen en erkennen we 
dit.  
 
De PvdA in Reimerswaal staat voor een lokale samenleving die verbonden is: de inclusieve 
samenleving. Een lokale samenleving, waarin je erop kunt vertrouwen dat iedereen gelijk 
behandeld wordt, en er gelijke rechten en kansen zijn.  
 
Het verkiezingsprogramma van de PvdA Reimerswaal heeft dan ook als thema ‘Reimerswaal 
verbonden’ meegekregen, waarin we achtereenvolgens ingaan op de daaraan gerelateerde 
onderwerpen: Een verbonden samenleving, Wonen, Iedereen doet mee, Aan het werk, 
Jongeren, Leven in een duurzame en groene omgeving, Veiligheid en Bestuur.  
 
Aan het eind van dit verkiezingsprogramma gaan we vervolgens in op waar volgens ons de 
komende periode alle aandacht in de diverse kernen naar toe zou moeten gaan.   
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Een verbonden samenleving 
De PvdA in Reimerswaal kiest voor een gemeente, waarin we met elkaar leven en waarin we 
zorgvuldig met elkaar omgaan, waarin kinderen zonder zorgen kunnen opgroeien en mensen 
vooruit kunnen komen. 
 
zorg en welzijn 
 
De overheid zorgt voor een sociaal klimaat met structuren en wetten. Ze schept de voorwaarden 
en regelt zorg voor hen die dat nodig hebben. Ze geeft daarbij prioriteit aan mensen die niet 
zelf hun plek in de samenleving kunnen invullen. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en 
ook sport, welzijn en cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn, ook in de 
gemeente Reimerswaal. 
 
Voor de PvdA in de gemeente Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode:  
 

• Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Het moet voor elke 
inwoner duidelijk zijn bij wie je terecht kunt met welk probleem of ondersteuningsvraag. 
De bureaucratische rompslomp moet zo klein mogelijk wordt gehouden. In de 
samenwerking is vertrouwen het uitgangspunt. Controle is nodig, maar is niet leidend.   

• Wij bestrijden de stopwatchcultuur in de zorg. Wij besteden de zorg niet aan op basis 
van alleen de prijs. In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed 
werkgeverschap, het toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, 
medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers, en persoonlijk contact. Wij passen de 
code ‘verantwoord marktgedrag thuisondersteuning’ toe en ondersteunen ledenraden, 
patiëntenorganisaties en zorgcoöperaties. 

• Maatschappelijk meedoen, ook van GGZ-patiënten, is voor ons de norm, en waar nodig 
moet beschermd of begeleid wonen mogelijk zijn. Met de GGZ worden afspraken 
gemaakt hoe zij hieraan in samenwerking met welzijn kunnen werken.  

• Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij verdienen onze steun en waardering. Wij 
willen hun positie versterken door hen bij te staan: dagopvang en respijtzorg om de zorg 
te ontlasten; praktische en emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld training over de omgang 
met dementie of het contact met lotgenoten.  

• Wij maken de toegankelijkheid van (openbare) voorzieningen in Reimerswaal voor 
mensen met een beperking maximaal.  

 
armoede en schuldhulpverlening  
 
Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. Opgroeien in armoede staat 
ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kan je niet deelnemen aan de muziekles, de 
sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje.  
 
Waar nodig bezien we de schuldproblematiek in samenhang met eventuele andere 
problematiek. Wij willen alleen werken met bewindvoerders en schuldhulpverleners, die 
voldoen aan het ‘keurmerk bewindvoering’. De schuldhulpverlening moet gericht zijn op de 
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mensen zelf zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen, maar wel zo laagdrempelig en 
slagvaardig mogelijk.  
 
Wij willen dat er voldoende capaciteit is in mensen en geld voor ondersteuning bij de 
schuldhulpverlening. We willen dat helder is voor iedereen welke voorzieningen de gemeente 
Reimerswaal heeft getroffen voor gezinnen of personen die financiële ondersteuning nodig 
hebben. 
 
Voor de PvdA in de gemeente Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode:  
 

• Reimerswaal voert armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen, die 
opgroeien in armoede. In ons armoedebeleid is ook aandacht voor werkende armen en 
arme ouderen en alleenstaanden. Wij kijken in het armoedebeleid niet alleen naar het 
bruto-inkomen, maar ook naar het besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te 
sporen en aan te pakken. Daar past ook een ruim kwijtscheldingsbeleid voor minima bij. 
Wij wijzen marktwerking in de schuldhulpverlening af. 

• De gemeentelijke taak in de schuldhulpverlening moet effectief zijn voor allen die in de 
financiële problemen zijn gekomen en optimaal toegankelijk zijn. Dat is nu onvoldoende 
het geval. Er worden op dit gebied te veel potentiële hulpvragers gemist.  

• Er worden speciale schuldhulpverleningsprogramma’s ontwikkeld gericht op de 
ondersteuning van zzp’ers, die sterk wisselende inkomsten hebben, werkende armen, 
die banen moeten stapelen om aan het minimum te kunnen komen. Op die manier 
kunnen zij op eigen kracht voldoen aan de zo eenvoudig mogelijk gehouden 
voorwaarden van de schuldhulpverlening.  

• Wij streven er naar voor jongeren met problematische schulden een fonds in te richten 
om hun schulden in onder te brengen en betaalregelingen met schuldeisers te treffen. 
Dat doen we zonder de verantwoordelijkheid bij de jongeren weg te nemen. Jongeren 
blijven eigenaar van hun schuld en krijgen begeleiding en training in financiën. Hiermee 
wordt de jongere weer perspectief geboden om te kunnen werken aan zijn of haar 
toekomst. 

• In Reimerswaal wordt de voedselbank ruimhartig ondersteund. De PvdA streeft er naar 
de voedselbank overbodig te maken.  

 
laaggeletterdheid 
 
Laaggeletterdheid komt ook in Reimerswaal meer voor dan we vaak denken en is in veel 
gevallen de oorzaak dan inwoners met financiële vragen en/of problemen later echt in de 
schulden komen. De gemeente moet zicht hebben op de groep laaggeletterden en in de 
aanpak van laaggeletterdheid initiatief en regie nemen.  
 
Wij stimuleren het ontwikkelen en inzetten van programma’s gericht op het signaleren en 
bestrijden van laaggeletterdheid. De gemeente heeft daarbij een bijzondere taak op het 
gebied van de communicatie met de burgers, her- en bijscholing van de eigen medewerkers, 
inzet van ervaringsdeskundigen, inrichten van scholingsprogramma’s voor laaggeletterden in 
samenspraak met de sociale partners.  
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Informatiepunt Arbeidsmigranten 
 
Reimerswaal dient de beschikking te hebben over een Informatiepunt Arbeidsmigranten (IPA). 
Dit informatiepunt heeft als taak arbeidsmigranten die zich in Reimerswaal permanent hebben 
gevestigd te informeren en door te verwijzen. Het punt is nadrukkelijk niet bedoeld voor 
ondersteuning bij het invullen van formulieren of het schrijven van brieven. Ook ten aanzien van 
eventuele meldingen of geschillen rondom arbeidsomstandigheden of huisvesting beperkt de 
rol van het informatiepunt zich tot het doorverwijzen. De kennis (met name op het gebied van 
de taal) van de medewerkers van het informatiepunt is ook bruikbaar voor de wijkteams. Er zijn 
reeds contacten tussen sociale teams en culturele verenigingen gelegd. Wij ondersteunen dit 
en hopen dat deze contacten in heel Reimerswaal zullen worden gelegd en een structureel 
karakter zullen krijgen.  
 
De gemeenteraad van Reimerswaal heeft in oktober 2017 unaniem met dit voorstel van de 
PvdA ingestemd. Voor 2018 dient men derhalve tot een spoedige invulling te komen.  
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Wonen 
Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Wonen doe je te midden van en samen met 
anderen. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten 
huishoudens beschikbaar moeten zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk 
deel van het besteedbaar inkomen.  
Wij streven in de gemeente Reimerswaal naar gemengde wijken in de dorpen. Dit betekent dat 
er ruimte is voor diversiteit, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en oudere) 
kinderen, meerder generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders. 
Gemende wijken passen bij het idee van een verbonden samenleving..  
 
Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• Wij zorgen voor voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare voorraad) 
voor alle doelgroepen van de sociale huur. 

• In alle afspraken met R&B Wonen en ontwikkelaars gemende wijken het uitgangspunt 
zijn.  

• Er meer woningen komen of worden aangepast in het kader van levensloop bestendig 
wonen.  

• Er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn voor toetreders op de woningmarkt, 
de mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen, ouderen en 
statushouders. 

• We verloedering en verkrotting aanpakken. 
• Wij kiezen voor gemende wijken. In wijken met een grote sociale woningbouw kan 

scheefwonen bijdragen aan de diversiteit in de wijk. Scheefwonen (huurders met een te 
hoog inkomen voor de sociale woningbouw) kan dan een bijdrage leveren aan een 
divers samengestelde wijk. Het inzetten op het verminderen van scheefwonen moet niet 
leiden tot eenzijdig samengestelde wijken.  

• Diversiteit in wijken nodig is om segregatie te voorkomen.  
 
Leefbare buurten 
 
Bewoners  willen het idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn 
goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met de buren. Kort 
gezegd omvat leefbaarheid alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, 
(verkeers)veiligheid, samenleven, de voorzieningen en de zorg.  
 
Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• Een leefbare wijk verkeersveilig is; 30 km per uur is het regiem en rond de scholen zijn 
veilige kindzones.  

• We wijken, openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer zo 
inrichten dat deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.  

• De openbare ruimte toegankelijk moet zijn voor iedereen zodat kinderen en 
volwassenen elkaar als vanzelfsprekend ontmoeten.  
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• We willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. 
• Speeltuinen, groen, parken en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. Daarom 

moeten er daar in alle buurten genoeg van zijn.  
• We beheren onze openbare ruimte vanuit de principes schoon, heel, veilig, 

aantrekkelijkheid, kwaliteit en veelvoud.  
 
Sport 
 
Sport is belangrijk voor iedereen:  voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de 
gezelligheid, om spelregels, die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren, te leren 
samenwerken en ga zo maar door. Er zijn in Reimerswaal sportverenigingen maar het bereik 
onder de inwoners kan beter. Sportverenigingen zijn immers van groot belang voor de 
leefbaarheid, de onderlinge binding en vormen zij de brug in het verbinden van verschillende 
sociale netwerken door de samenleving heen. Sportverenigingen en sport in het algemeen 
bevorderen daarnaast de ontwikkeling van het gemeenschapsgevoel. Intensieve samenwerking 
met andere sportverenigingen binnen de kern of in de gemeente is noodzakelijk om bij 
teruglopende ledenaantallen en vrijwilligers levensvatbaar te blijven. 
 
Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• Wij inzetten op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen 
van sport (in teamverband en in verenigingsverband). 

• Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. We bevorderen de deelname van kinderen 
aan sport van niet-draagkrachtige ouders (minder dan 130% van het wettelijk sociaal 
minimum of bijzondere omstandigheden) door middel van het Jeugdsportfonds. Daarbij 
wordt tegemoet gekomen in de kosten voor sportkleding, -attributen en het 
lidmaatschap van de vereniging.  

• Actieve sportbeoefening ook mogelijk moet zijn voor mensen met een beperking. 
• In samenhang met de sociale teams wordt een programma ontwikkeld gericht op 

ouderen en blijven bewegen. Hier kunnen fietsactiviteiten, wandelprogramma’s maar 
bijvoorbeeld ook valpreventie deel van uitmaken. Dit waar mogelijk in samenwerking 
met sportverenigingen. 

 
Cultuur 
 
Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in onze kernen. Cultuur kent een grote 
verscheidenheid. Voor Reimerswaal gaat het onder andere om Podium Reimerswaal, 
bibliotheek(voorzieningen), muziekonderwijs, het Oosterscheldemuseum in Yerseke, 
cultuureducatie en alle ander vormen van culturele uitingen. Juist voor de PvdA is het altijd 
belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur in Reimerswaal toegankelijk en betaalbaar zijn 
voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. 
 
Regio de Bevelanden heeft, naast Omroep Zeeland, zijn eigen lokale omroep, gerund door 
vrijwilligers. Wij vinden het voortbestaan van deze omroep van groot belang:  voor de 
nieuwsgaring en voor de binding op dorpsniveau.  
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Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• Wij investeren in de culturele voorzieningen in Reimerswaal en deze willen behouden in 
het kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Reimerswaal 

• Wij cultuureducatie voor kinderen en jongeren hoog op de agenda plaatsen. Wij maken 
dit toegankelijk en betaalbaar met inkomensafhankelijke eigen bijdrages of door 
cultuureducatie onderdeel van het kindpakket maken. We samenwerking tussen 
culturele voorzieningen / verenigingen en het onderwijs daarbij belangrijk vinden.  

• Wij de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats zien. Dat betekent dat 
er in en vanuit de bibliotheek een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van 
analfabetisme en laaggeletterdheid,  er allerlei vormen van informatie te vinden zijn, en 
er permanent open Wi-Fi-verbindingen zijn.  

• Wij amateurkunst (zoals muziekverenigingen, etc.) waarderen en stimuleren. 
• Culturele instellingen en verenigingen bij voorkeur zelf actief op zoek gaan naar 

bronnen van financiering. De PvdA wil de gemeentelijke bijdrage voor Podium 
Reimerswaal, gelet op de grote waarde van de organisatie in onze samenleving, weer op 
het vroegere niveau brengen. 

• Cultureel erfgoed moet worden behouden voor volgende generaties. 
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Iedereen doet mee 
Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan 
ontplooien. Voor Reimerswaal betekent dit een gemeente waar plek is voor iedereen ongeacht 
achtergrond, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen 
mogelijkheden. De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Ongeacht de achtergrond of 
seksuele geaardheid moet iedereen dezelfde kansen hebben, of het nu gaat om onderwijs, 
werk, wonen of vrijetijdsbesteding. Wij vinden dat je open met elkaar het gesprek moet voeren 
over kwesties die bij bepaalde groepen gevoelig liggen. In de gezamenlijke oplossing houd je 
altijd rekening met elkaar. Contact en binding tussen verschillende groepen in de bevolking is 
belangrijk.  
 
Zeggenschap en betrokkenheid in de publieke sector 
 
De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners weer zeggenschap over publieke voorzieningen als 
de zorg, onderwijs, wonen, OV, sport, welzijn en de straat hebben. Publieke voorzieningen 
dienen namelijk de belangen van bewoners. Zeggenschap draagt verder bij aan betrokkenheid 
van bewoners bij de publieke zaak en bij elkaar. 
 
Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• Bij zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverleningspartijen, die subsidie krijgen van 
de gemeente stellen we minimumeisen aan cliëntenraden en medezeggenschap van 
werknemers. Deze eisen zijn onderdeel van het aanbestedings- en inkoopbeleid van 
Reimerswaal.  

• We bewoners ruimte geven om eigen initiatieven in hun buurt te ontplooien 
• We ervaringsdeskundigen betrekken bij het maken van gemeentelijke plannen voor 

bijzondere doelgroepen.  
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Aan het werk 
Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de 
sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met 
werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. 
Werk biedt perspectief. Dat wil echter niet zeggen dat als je niet werkt, je ook niet mee telt! Ook 
niet-werkenden kunnen een bijdrage leveren aan de kracht van een gezonde samenleving. 
Daar horen ook ouderen bij. De kennis en ervaring die zij meebrengen is uitermate waardevol 
voor de Reimerswaalse samenleving. Ook zij moeten serieus genomen worden. 
 
Mensen, die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand 
worden respectvol behandeld. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de 
arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand af. Werken met behoud van uitkering is altijd 
tijdelijk en met oog op het verhogen van de perspectieven op het krijgen van betaald werk. Alle 
ondersteuning vanuit de gemeente om mensen weer aan het werk te krijgen, is maatwerk. 
 
Voor Reimerswaal houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking 
kunnen komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Iedereen heeft recht op werk en 
een inkomen dat daarbij hoort.  
 
Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• Wij investeren in een economisch klimaat in Reimerswaal, waar iedereen van profiteert 
en er dus op alle niveaus werk is. Dit vraagt om een goede koppeling tussen economisch 
en sociaal beleid. 

• Wij gebruiken onze inkoopmacht als gemeente om banen voor mensen in een uitkering 
en leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dat kan door ‘social return on investment’ als 
voorwaarde op te nemen voor de aanbestedende partij. Dus niet op een specifiek 
project. Op die manier ondervangen we het risico, dat werk niet duurzaam is. De 
gemeente geeft hierbij zelf ook het goede voorbeeld en treedt proactief op.  

• We zetten het re-integratiebeleid in op reguliere (niet-gesubsidieerde) en fatsoenlijk 
betaalde banen. Als dat niet of nog niet mogelijk is, geven we loonkostensubsidie of 
bieden we een baan aan bij het sociaal werkbedrijf. Voor hen waarvoor ook dat niet of 
nog niet in het bereik ligt, is er de arbeidsmatige of recreatieve dagbesteding (sociale 
activering).  

• Ons re-integratiebeleid is erop gericht om mensen zo snel mogelijk naar werk te 
begeleiden. Als een opleiding of herscholing het beste perspectief geeft op werk en er 
geen andere mogelijkheden tot financiering zijn, kan de gemeente door een lening of 
een gift hierin voorzien.  

• We geven ondernemers, de motor van onze economie, de ruimte om te ondernemen en 
welvaart en banen te creëren. Duurzaam ondernemen willen we stimuleren. Het grootste 
deel van de Nederlandse bevolking werkt in het midden- en kleinbedrijf (MKB): in 
winkels, in de agrarische of toeristische sector, in de IT, in de media of als boekhouder of 
administrateur. Deze ondernemers worden door ons gekoesterd. Overbodige regels 
willen we schrappen, complexe procedures vereenvoudigen. 
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Jongeren 
Jongeren de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te 
ontplooien, is wat wij willen en wat wij doen. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend 
onderwijs, leuke sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet beheerst wordt 
door (materiële) zorgen. Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede. 
Afkomst en achtergrond lijken steeds meer de kansen in het leven te bepalen. De cijfers liegen 
er niet om. Eén op negen kinderen groeit op in armoede. Dat zijn maar liefst 421.000 kinderen. 
Uiteraard is ieder kind dat opgroeit in armoede er één teveel.  
 
Onderwijs 
 
Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene kind 
ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt dat doordat talenten 
uiteenlopen. Een te groot gedeelte wordt echter bepaald door verschillen in 
sociaaleconomische achtergrond. 
 
Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• Kleine dorpsscholen bestaansrecht hebben, omdat zij invulling geven aan de sociale 
verbondenheid in kleinere leefgemeenschappen.  

• Veiligheid in en rondom de scholen, in wijken en bij verenigingen voor kinderen 
belangrijk is. Dat gaat zowel om fysieke veiligheid in het verkeer als om persoonlijke en 
sociaal maatschappelijke veiligheid. Dit vraagt om goede afstemming tussen 
professionals, vrijwilligers, ouders, wijkagenten en boa. 

• We sporten en het meedoen, lid worden van sportverenigingen stimuleren. 
• We cultuureducatie in het onderwijs stimuleren.  
• Wij kiezen voor het investeren in bereikbare en toegankelijke voorzieningen, zoals het 

peuterspeelzaalwerk, de scholen en ook de bibliotheek. Op die manier verbeteren we 
de lees- en taalvaardigheid, zorgen we dat kinderen elkaar beter kunnen ontmoeten en 
zetten we in op voor- en vroegtijdige educatie.  

• We bundelen de krachten met het bedrijfsleven. Door bijvoorbeeld voldoende stage- en 
leerwerk- plekken voor mbo-leerlingen te stimuleren. Als gemeentelijke organisatie 
geven we het goede voorbeeld. 

• Vroegtijdige schoolverlaters worden actief tegemoet getreden. Jongeren uit het praktijk- 
of speciaal onderwijs begeleiden we naar vervolgonderwijs of naar werken en leren.  

• Wij zorgen voor kwetsbare jongeren. Voorheen stroomden zij rechtstreeks door naar de 
Wajong of de Wsw. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente en dreigen ze 
buiten beeld te raken en krijgen we ze moeilijker op school vanwege stapeling van wet- 
en regelgeving. Wij vinden dat de gemeente zich in moet zetten om samen met de 
scholen alternatieve leerroutes te creëren. Op die manier kunnen we ook deze jongeren 
zo goed mogelijk klaarstomen voor de arbeidsmarkt.  
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Jeugdzorg 
 
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Zij groeien op in solide gezinnen, gaan naar 
school en vullen hun vrije tijd met vriendjes, sport en cultuur. Daarnaast zijn er kinderen die een 
beetje hulp en zorg nodig hebben. Vaak is dit tijdelijk, omdat het thuis of op school even wat 
minder gaat. En tot slot is er een kleine groep kinderen die echt jeugdzorg nodig hebben en 
soms te maken krijgen met de jeugdreclassering. Ondanks dat we met sterke preventie veel 
ernstige jeugdproblematiek kunnen voorkomen, zullen er altijd jongeren zijn, die intensieve 
vormen van jeugdhulp nodig hebben. 
 
Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• We kiezen voor een positief jeugdbeleid. Hierin gaan we uit van versterking van de 
eigen mogelijkheden van ouders en kinderen, waar nodig een gedeelde 
opvoedingsverantwoordelijkheid, ophouden met onnodige etikettering en waar 
mogelijk ontzorgen en normaliseren.  

• We op alle leeftijden tijdig achterstanden signaleren en bestrijden. Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin is voor kinderen, jeugdigen en hun ouders de basis én verbindende 
schakel tussen alle voorzieningen, zoals kinderopvangorganisaties, scholen, 
jeugdgezondheidszorg en huisartsen en kinderartsen. 

• Goede samenwerking tussen gemeente, verloskundigen, consultatiebureaus en scholen 
is cruciaal om aan vroegsignalering te kunnen doen. Zo kan de juiste zorg worden 
geboden. 

• Mee kunnen en mogen doen de norm is! We ondersteunen kinderen en gezinnen, die 
op eigen financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te doen met school, 
sport en cultuur. Ook hierin werken we samen met alle betrokken partijen.  

• We de weerbaarheid van kinderen en gezinnen versterken door een integrale aanpak. 
Die is gericht op het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik, pestgedrag op scholen 
en social media, seksueel misbruik en problemen bij een vechtscheiding. Een drankkeet 
(zuipkeet) vraagt om een actieve inzet van de gemeente. 

• Wij ervoor kiezen om jongeren, die gebruik maken van jeugdzorg bij hun 18de 
verjaardag niet in de steek te laten. Vanaf hun 17de wordt samen met hen gewerkt aan 
een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of naar blijvende zorg en ondersteuning. 
Zo nodig loopt de jeugdzorg door tot hun 23ste verjaardag. 
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Leven in een duurzame omgeving 
Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering, de toename aan regenwater 
en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan 
het verduurzamen van in dit geval Reimerswaal. De verduurzaming gaat nu te traag, er is 
versnelling nodig. De gemeente richt zich op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel 
mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. 
Inwoners, organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van een 
eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt. De luchtkwaliteit moet zowel in de dorpen als 
op het platteland verbeteren. Dit is een belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen leven. 
Nederland heeft verder een gevarieerd landschap. Elke streek heeft unieke landschappelijke 
kenmerken die de streek een eigen identiteit geven en die we koesteren. Natuur en 
natuurgebieden horen toegankelijk te zijn. 
 
Duurzame energie 
 
Met de verduurzaming van de energie wordt energie lokaal: bedrijven en inwoners worden zelf 
energieproducent, met aardwarmte of zonnepanelen. Wij vinden dat Reimerswaal samen met 
haar inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de 
aarde en klimaatverandering. Het in Parijs bereikte, door alle landen ondersteunde, 
Klimaatakkoord onderstreept de urgentie van de energietransitie. Wij geloven ook, dat 
duurzaamheid een bijdrage kan geven aan onze lokale economie. De PvdA vindt dat we 
nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten onderzoeken in 
Reimerswaal, dus ook wind- en zonne-energie. 
 
Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• Wij een lokale klimaatverordening of agenda opstellen. Daarin stellen we concrete 
doelen ten aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), 
(overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen. 

• Wij de ambitie hebben dat Reimerswaal in 2040 een CO2-neutrale gemeente is  
• We al onze gemeentelijke gebouwen met geschikte daken voorzien van 

zonnecollectoren. 
• Alle sociale woningen binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn. Hierover maken we bindende 

afspraken met R&B wonen. De netto woonlasten mogen daardoor niet omhoog gaan.  
• Wij een informatiepunt willen binnen Reimerswaal. Particulieren en organisaties kunnen 

daar terecht met al hun vragen over duurzaamheid. 
• Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen we duurzaamheid en 

energie(voorziening) opnemen als eis. Net als het gebruik van energiebesparende 
maatregelen bij nieuwbouw. 

 
Luchtkwaliteit 
 
Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Helaas is de kwaliteit van de lucht op het 
platteland onvoldoende. Dit moet verbeteren. 
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Luchtkwaliteit heeft in de landelijke gebieden ook te maken met de veehouderij. De intensieve 
veehouderij heeft naast alle risico’s voor de volksgezondheid ook andere nadelige effecten 
zoals stankoverlast en de mestproductie. Wij zijn tegen megastallen. Deze geven een 
aanzienlijke milieubelasting en zijn bovendien niet goed voor het welzijn van de dieren. 
 
Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• Elke vorm van openbaar vervoer toegankelijk is voor mensen in een rolstoel.  
• We buurtbussen en bussen die worden gereden door vrijwilligers stimuleren om 

daarmee de kernen in Reimerswaal goed met elkaar verbonden en bereikbaar te 
houden.  

• We binnen de bebouwde kom kiezen voor veilige schoolroutes in aanvulling op de 30 
km-zones. Fietser en wandelaar zijn belangrijker dan auto en brommer. 

• Wij intensieve veehouderij zien als een vorm van industrie. Het idee dat grootschalige 
veehouderijen in de landelijke gebieden thuishoren wijzen wij af. Vanwege het 
dierenwelzijn kiezen wij voor scharrelkippen en scharrelvarkens. 

• Wij niet meewerken aan de vestiging van megastallen in Reimerswaal.  
 

Natuur en recreatie 
 
De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de 
natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Groen en water dichtbij huis 
geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om 
ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden. 
 
Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• We inzetten op goede wandelpaden, fietsnetwerken en een groene omgeving in en om 
de Reimerswaalse dorpen. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de 
toegankelijkheid van natuur en landschap. 

• We bij bebouwing in het landelijk gebied van Reimerswaal de voorwaarde stellen dat dit 
landschappelijk wordt ingepast. 

• Er minimaal één kinderboerderij en dierenweide in Reimerswaal is. 
• We de openbare ruimte beheren door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in 

beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming van 
de biodiversiteit is hierbij belangrijk. 

• We de dijken gebruiken als wandel- en fietspaden met picknickgelegenheden om te 
kunnen recreëren.  

• We werk gaan maken van toeristisch beleid in Reimerswaal. Toerisme in Reimerswaal is 
zoveel meer dan alleen Yerseke.  
 

Afval 
 
De PvdA vindt dat de hoeveelheid afval, die gestort of verbrand wordt, zoveel mogelijk moet 
worden teruggebracht. Daarom zijn wij voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw 
gebruikt kan worden. We streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof. 
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Het scheiden van afval is de basis van hergebruik en recycling. Het systeem van DIFTAR 
(gedifferentieerd tarief) kan behulpzaam zijn bij het streven naar duurzaamheid. DIFTAR 
bevordert zowel het scheiden van afval als het verminderen van het aanbod aan afval. 
 
DIFTAR kent echter ook risico's. Het principe is: de vervuiler betaalt. Niet iedereen kan kiezen 
voor het aanbieden van minder afval. Als je kleine kinderen hebt (luiers) of bij bepaalde ziekten 
(medicatie en ondersteunende artikelen) kan de inwoner niet kiezen voor het beperken van het 
aanbod aan afval. Mensen met een krappe beurs kunnen hierdoor in de problemen komen.  
 
Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• We afspraken maken om het scheiden van afval te stimuleren en de hoeveelheid afval te 
beperken. 

• Huishoudens die veel restafval produceren hiervoor ook meer geld moeten betalen (de 
vervuiler betaalt). Hiervoor wordt een systeem ingevoerd voor gedifferentieerde 
tarifering (DIFTAR). 
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Veiligheid 
Veiligheid vereist inspanningen van alle partijen. We laten veiligheid niet alleen aan de overheid 
over, en maken gebruik van de inzet van burgers om onze leefwereld veiliger te maken. Zonder 
medewerking van burgers kunnen we het niet. De snelle opkomst van Burgernet en het 
ontstaan van vele WhatsApp-groepen in buurten illustreren dat. Maar er is meer. We maken 
glashelder wat wel en wat niet kan in onze samenleving. Dat betekent dat we grenzen trekken. 
Het aanspreken op die grenzen is een gezamenlijk streven. Het handhaven van de grenzen en 
het optreden waar dat nodig is, is een taak van gemeente, politie en justitie. 
 
Wij nemen het veiligheidsgevoel van onze inwoners heel serieus, zonder de objectieve wereld 
van de cijfers uit het oog te verliezen. De veiligheidsaanpak is afgestemd op het karakter van 
onze plattelandsgemeente.  
 
Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• Wij er in Reimerswaal voor zorgen dat iedereen zich ongeacht afkomst, geloof, geslacht 
en seksuele geaardheid vrij kan bewegen en uiten. Elke vorm van belediging en 
discriminatie wijzen wij af en pakken wij aan.  

• We pleiten voor meer wijkagenten. Een wijkagent is een sleutelpersoon in de wijk die 
voor verbindingen zorgt. Ook door zichtbaarheid en gebruik van social media. Wij willen 
dat ook in Reimerswaal de norm van één wijkagent per 5.000 inwoners wordt 
gehandhaafd. 

• De wijkagent iemand is die zichtbaar optreedt. Van handhaving gaat ook een 
preventieve werking uit. Wij preventie van het grootste belang vinden. Misdrijven die 
voorkomen worden, hoeven niet te worden bestreden. De preventie heeft betrekking op 
fysieke zaken (politiekeurmerk wonen en een goede inrichting van de buitenruimte) of 
speelt een belangrijke rol in het jeugd- en gezondheidsbeleid  

• De veiligheid voor opgroeiende kinderen of partners thuis voor ons een absolute 
prioriteit is. Wij dulden geen huiselijk geweld of andere vormen van misbruik. Wij 
stimuleren elke aanpak, die helpt bij het tegengaan van huiselijk geweld en andere 
vormen van misbruik.  

• We pleiten voor een veilige leefomgeving, een omgeving die heel en schoon is en er 
verzorgd uitziet. De inrichting van onze openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van 
veiligheid.  

• Goede voorlichting aan schooljeugd over gebruik van drugs en alcohol nodig is. 
• We over harddrugs niet mild zijn. Wij pleiten voor een keiharde aanpak van harddrugs 

en van de infrastructuur die productie en verspreiding op de markt mogelijk maakt. 
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Bestuur 
Wij kiezen voor een verbonden samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, 
zichzelf kan zijn en een samenleving waarbinnen onze verscheidenheid wordt gekoesterd. Een 
samenleving die bijeen blijft en niet uiteenvalt. Wij kiezen ervoor om het bindend vermogen in 
de samenleving te versterken en de destructieve krachten de wind uit de zeilen te nemen. Een 
veilige en open samenleving. 
 
De lokale overheid krijgt steeds meer taken. De PvdA vindt dit een gewenste ontwikkeling. Wij 
zijn altijd voorstander geweest van de decentralisaties in het sociale domein. Wel zien we dat 
regionale verbanden steeds meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. Gemeenteraden hebben 
hier regelmatig het idee weinig tot geen invloed op te hebben. De PvdA zal er alles aan doen 
om te voorkomen dat de raad buiten spel komt te staan.  
 
Als PvdA omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale 
democratie. Dit kunnen burgerinitiatieven, dorpsraden, klankbordgroepen of andere vormen 
zijn. Belangrijk is dat het onderscheid met de representatieve democratie voor iedereen helder 
blijft. De lokale democratie heeft baat bij actief burgerschap en initiatieven van onderop.  
 
Voor de PvdA Reimerswaal betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 

• Burgerinitiatieven van bewoners zoveel mogelijk worden ondersteund. Deze initiatieven 
leiden tot meer betrokkenheid van bewoners. 

• Burgerinitiatieven uit horen te gaan van het idee dat iedereen mee moet kunnen en 
mogen doen, niet uitsluitend werken en niet in strijd zijn met het algemeen belang.  

• Regels ondersteunend en geen doel op zich zijn. 
• Regels worden afgeschaft, als er geen duidelijke reden meer voor is. 
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Speerpunten per kern 
Yerseke 
In het dorp Yerseke is al langere tijd vraag naar en ruimte voor een 2e supermarkt. Wij willen dan ook 
planologische medewerking verlenen m.b.t. vestiging van een 2e supermarkt en/of verplaatsing van de 
huidige AH.  
Geparkeerde vrachtwagen (van bedrijven buiten Yerseke) leveren niet alleen klachten op, maar zijn ook 
gevaarlijk in het verkeer en dragen niet bij aan een rustig straatbeeld. In Yerseke zou dan ook, net als in 
de overige kernen in Reimerswaal, een vrachtwagenparkeerterrein moeten komen.  
Vooruitlopend op de nog vast te stellen Nota Recreatie in Reimerswaal kunnen we nu reeds concluderen 
dat uitbreiding van verblijfsmogelijkheden voor toeristen (hotel, pension, etc.) gewenst is.  
De huidige beheersvorm en inrichting van de diverse ruimtes in MFC Tehaere moet worden geëvalueerd 
en indien noodzakelijk worden aangepast.  
In heel Reimerswaal maar zeker ook in Yerseke worden eigenaren van verpauperde panden aangepakt 
(handhaven en/of opknappen !).  
 
Kruiningen 
Binnen de dorpskern en omgeving Ons Dorpshuis dient gezocht te worden naar oplossingen aangaande 
de parkeeroverlast. De onlangs heringerichte Markt dient nu echt autovrij te zijn.  
Vooruitlopend op de nog vast te stelen Beleidsnota Recreatie in Reimerswaal kunnen we nu reeds 
concluderen dat in het gebied Den Inkel ruimte is voor uitbreiding van dag- en verblijfsrecreatie. 
De nieuwe wijk Kruse Veer is een kinderrijke omgeving. Bij de inrichting dient dan ook aandacht te zijn 
voor voldoende speelvoorzieningen.   
De huidige treindienstregeling op NS-station Kruiningen-Yerseke dient te worden behouden.  
 
Hansweert 
Vooruitlopend op de nog vast te stellen Beleidsnota Recreatie in Reimerswaal kunnen we nu reeds 
concluderen dat er in Hansweert kansen liggen voor meer dag- en verblijfsrecreatie (camperplaatsen, 
kinderboerderij, horeca bij strandje, etc.).  
Voor de parkeeroverlast in de oude dorpskern dient een oplossing te worden gezocht.  
De locatie midden in de dorpskern aan de Lange Geer dient zo spoedig mogelijk ingevuld te worden 
met nieuwbouw zodat weer een gesloten gevelwand ontstaat.  
In heel Reimerswaal, maar zeker in Hansweert worden eigenaren van verpauperde panden aangepakt 
(handhaven en/of opknappen !).  
 
Waarde 
In het dorp Waarde dient meer huisvesting gericht te zijn op ouderen (levensloopbestendige woningen). 
Daarnaast is een snelle invulling van de vrije locatie Groene Kruisstraat gewenst net als uitgifte van 
bouwgrond in het plan Dorpszicht 
De bereikbaarheid van Waarde (mobiele netwerken) dient verbeterd te worden.  
 
Oostdijk 
De verkeersveiligheid in de dorpskern dient verbeterd te worden.  
 
Krabbendijke 
Het dorpscentrum moet zo snel mogelijk worden heringericht. Dit met aandacht voor alle 
(weg)gebruikers als winkelend publiek, verkeer maar zeker ook de omwonenden en bedrijven.  
De huidige treindienstregeling op NS-station Krabbendijke dient te worden behouden.  
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Rilland 
De toren van wat in de volksmond de ‘Bathse Weg-kerk’ krijgt een nieuwe bestemming en blijft daarbij 
een landmark in de omgeving.  
De huidige treindienstregeling op NS-station Rilland-Bath dient te worden behouden.  
In heel Reimerswaal, dus ook in Stationsbuurt, worden eigenaren van verpauperde panden aangepakt 
(handhaven en/of opknappen !). Daarnaast dient voor deze wijk een oplossing te komen voor de 
verkeersoverlast (snelheidsovertredingen).  
Wij zijn geen voorstander van een nieuwe mestvergistingsinstallatie bij Rilland (en/of in Reimerswaal). 
Bij de eerstkomende herinrichting van de Hoofdweg dient rekening gehouden te worden met voldoende 
parkeerplaatsen voor zowel supermarkt als dorpshuis. Daarnaast dienen zowel voetgangers als fietsers 
meer ruimte te krijgen.  
	
		
 


