Verkiezingsprogramma 2018
Kernpunten
Onderwijs – Behouden en vernieuwen
•
•
•

Concentratie van basisonderwijs in brede scholen.
Nauwere samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs.
Regionale fusieschool voor voortgezet onderwijs centraliseert en innoveert op drie
locaties.

Duurzaamheid – De boventoon
•
•
•

Stimuleren duurzaam (ver)bouwen.
Duurzaamheid leidend thema bij invullen leefbaarheid kernen.
Milieuparagraaf bij alle gemeentelijke voorstellen.

Grenzeloos Zeeuws-Vlaanderen – Kansen benutten
•
•
•

Eén loket voor Vlamingen en Nederlanders.
Grenstoets bij nieuw en huidig beleid.
Nieuwe inwoners snel en optimaal betrekken in de maatschappij.

Sociaal domein – Zorg voor elkaar
•
•
•

Betere preventie ter voorkoming van (zware) jeugdzorg.
Een actiever ouderenbeleid dat resulteert in meer zelfredzaamheid en
betrokkenheid en minder eenzaamheid.
Levenslange coaching voor bepaalde doelgroepen.

Financiën - Behoedzaamheid
•
•
•

Een toekomstbestendige en solide begroting, zonder onnodige
belastingverhogingen.
Schoon gedrag loont, door de afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Debtratio onder de 80%.

Kunst en cultuur – Plus voor woonklimaat
•
•
•

Een cultuurnota met een samenhangende visie.
Samenwerking met de Z4 en Provincie Zeeland.
Voldoende en blijvende ondersteuning van lokale podia en theaters.

Sport en bewegen – Gezond en verbindend
•
•
•

Liever betere en beter benutte, dan méér sportaccommodaties.
Facilitair ondersteunen van private sportinitiatieven.
Aansluiting bij JOGG.

Bestuur en burger – Transparantie en betrokkenheid
•
•
•

Voor alle beleidsterreinen een toekomstgerichte visie.
Vroege betrokkenheid en verbondenheid bij alle besluitvorming.
Op termijn naar één gemeente Zeeuws-Vlaanderen.

Mobiliteit – De Smeerolie
•
•
•

Een Zeeuws-Vlaams dekkingsplan Snellaadpunten Elektrische auto’s.
Veilige, goed verlichte fietspaden.
Realisatie van de KGT-goederenspoorlijn.

Ondernemerschap – Maak het makkelijk
•
•
•

Grensontkennende economische integratie met Vlaanderen.
Stimuleren duurzaam ondernemen.
Onderwijs speelt in op vraag bedrijfsleven.

Veiligheid - Samenwerking
•
•
•

Optimale (grensoverschrijdende) samenwerking/communicatie over industriële
veiligheid.
Brandweer en politie werken aan meer risicobewustzijn bij burgers.
Tweede coffeeshop in Terneuzen, beide met Keurmerk.

Ruimte – Wonen, werken en leven in balans
•
•
•

Voorzieningen: kwaliteit clusteren en optimaal benutten.
Nieuwbouw is duurzaam en bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd.
Goede balans tussen landbouw, recreatie, natuur en cultuurlandschappen.

Onze kandidaten
1. Peter de Kraker, Terneuzen
2. Joke Naughton, Terneuzen
3. Niek van Kouteren, Terneuzen
4. Lucas Berkelaar, Sas van Gent
5. Riny Dieleman, Hoek
6. Fred Docters, Terneuzen
7. Laurens ’t Lam, Spui
8. Peter van der Heijden, Axel
9. Patricia van Veen, Biervliet
10. Ronald van de Vijver, Koewacht
11. Esther Spuessens, Philippine
12. Wendy Steunebrink, Terneuzen

