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Voorwoord
De inwoners en ondernemers van de gemeente Woensdrecht verdienen een betrouwbare en
transparante overheid gericht op een duurzame en solidaire toekomst.
AKT levert hieraan een bijdrage aan de hand van vijf speerpunten:

•
•
•
•
•

Armoedebestrijding;
Duurzaamheid, milieu en natuur;
Wonen voor iedereen;
Een slagvaardige en rechtvaardige gemeente;
Veiligheid.

Naast onze vijf speerpunten zijn er ook onderwerpen, die zeker gelijkwaardige aandacht zullen krijgen.
Zorg voor een prettige leefomgeving, goede besteding van de beschikbare financiën en de gesprekken
met inwoners, zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot een betrokken samenleving. Hierbij
werken inwoners en overheid in alle openheid samen binnen ieders kunnen. Het uiteindelijke doel is
een eigentijdse gemeente, waarin geleefd, gewerkt en ontspannen wordt met respect voor elkaar: een
(h)echte samenleving.
Bovenstaande heeft AKT vertaald in het verkiezingsprogramma 2018-2022. Dit programma geeft de
basis voor de manier waarop de uitdagingen en problemen de komende periode worden aangepakt.

Alle Kernen Troef
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Armoede
Bestrijding
Het huidige armoedepercentage in de Gemeente Woensdrecht is aanleiding om nog meer in te zetten
op de aanpak van de oorzaken van armoede, want dit komt ook steeds vaker voor bij mensen die wel
werken. Deelnemen aan de maatschappij is de beste manier om aan armoede te ontkomen. Dat kan
onder andere door (vrijwilligers)werk en/of dagbesteding. Niet iedereen is in staat zelfstandig een
volwaardig inkomen te verwerven. Om die reden zet AKT zich in om mensen te begeleiden en
ondersteunen naar een baan. Groepen voor wie werken minder of geen optie is, zoals kinderen,
ouderen en (chronisch) zieken, verdienen een bijzondere aanpak zodat zij volwaardig deel kunnen
nemen in de samenleving.
Speerpunten voor AKT hierin zijn:
•
•
•
•

Zoeken naar maatwerk per persoon als het gaat om ondersteuning zoals schuldhulpverlening
en bijzondere bijstand;
Zoeken naar een andere vorm van ondersteuning, zoals tijdelijke vrijstelling, uitstel van
gemeentelijke lasten, garantstellingen en andere middelen die mensen helpen uit de
schuldenproblematiek te komen;
Helpen bij burgerinitiatieven waaronder de Stichting Leergeld, en de Voedselbank;
Mensen in eigen kracht zetten: helpen bij het ontwikkelen van mogelijkheden om inwoners
weer zelfstandig te laten functioneren.

Preventie
De landelijke en gemeentelijke overheid zijn voor een belangrijk deel medeverantwoordelijk voor het
ontstaan van en het laten voortbestaan van schuldposities. Het antwoord op betalingen van
achterstallige belastingen en andere overheidsaanslagen wordt meestal verwoord in aanslagen met
hoge boetes. Inwoners met toch al grote schulden komen op die wijze steeds verder in de problemen.
Voor de minima is er een aantal mogelijkheden die tot oplossingen kunnen leiden, maar voor inwoners
met een iets hoger inkomen of een afwijkende arbeidsvorm is er vrijwel niets geregeld. AKT gaat dit
beleid van afstraffing vervangen door een systeem dat op een andere wijze mensen stimuleert om aan
de gestelde verplichtingen te voldoen.

Duurzaamheid, milieu, natuur en agrarische sector
Duurzaamheid
De gevolgen van onze huidige manier van leven worden steeds nadrukkelijker zichtbaar in het
uitsterven van diersoorten en de opwarming van de aarde. Op internationaal-, landelijk- en provinciaal
niveau worden er door overheden en bedrijven allerlei initiatieven ontplooit om het tij te keren. AKT
vindt dat op gemeentelijk niveau veel meer mogelijk is dan nu in de praktijk wordt gebracht.
Met de motie “Bevorderen Duurzaamheid”, die door de Woensdrechtse gemeenteraad unaniem werd
aangenomen in 2015 is men weliswaar op de goede weg, maar er kan nog veel meer gebeuren op dit
gebied. Alleen een visie formuleren is niet voldoende. Een uitvoeringsprogramma en een
monitoringsprogramma is onontbeerlijk. Een goed gemeentelijk duurzaamheidsbeleid moet een
evenwicht bieden tussen drie pijlers: economische ontwikkeling, ecologische waarden maar zeker ook
sociale rechtvaardigheid. AKT vindt dat onze gemeente daarin veel kan betekenen.
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Enkele concrete acties die AKT daarbij voor ogen heeft zijn:
•

•

Door voorlichting en ondersteuning stimuleren van:
o Duurzaamheid bij alle verbouw- en nieuwbouwprojecten;
o Het verduurzamen van onder andere verenigingsgebouwen, multifunctionele centra,
scholen en zorginstellingen;
o Het lokaal opwekken van duurzame energie.
Door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven aan:
o Het volledig klimaatneutraal maken van het gemeentehuis;
o Het realiseren van volledige duurzame inkoop en fairtrade;
o Gemeentelijke voertuigen zoveel mogelijk duurzaam te laten rijden.

Bij het ontwikkelen van een lokaal duurzaamheidsbeleid zijn de inwoners een belangrijke doelgroep.
Zij hebben met hun gedrag (consumptie, mobiliteit en recreëren) een belangrijke invloed op het milieu.
AKT vindt dat de gemeente daarover veel meer voorlichting moet geven
AKT is van mening dat duurzaamheid in het coalitieakkoord een prominente plaats verdient. Bij alle
raadvoorstellen, maar ook in projectopdrachten wil AKT voortaan een aparte duurzaamheidsparagraaf
opnemen. Duurzaamheid moe tin alle gemeentelijke beleidsvelden verankerd worden.

Milieu
Geld en stenen waren jarenlang belangrijker dan mensen en milieu. Dat moet veranderen. AKT vindt
dat op het gebied van milieu een visie ontwikkeld moet worden, waarin duidelijke regels zijn
opgenomen voor een goed leefklimaat in onze gemeente. Helaas houdt milieu geen rekening met
landsgrenzen. AKT maakt zich daarom zorgen over de oprukkende – en niet altijd ‘schone’ - industrie
rond de Antwerpse haven. Het is vooral de luchtverontreiniging die onze kwaliteit van leven bedreigt.
Wij leven in een gebied met – op Europese schaal gezien – zeer hoge fijnstofgehaltes en stikstof in de
lucht die wij dagelijks inademen. AKT is van mening, ten aanzien van de continue monitoring van de
luchtkwaliteit, dat de samenwerking met onze aangrenzende gemeenten – zowel in Nederland als in
België – moet verbeteren.
De veiligheid van de kerncentrale in Doel baart AKT grote zorgen. De kerncentrale is technisch gezien
niet alleen verouderd, maar ook versleten en het oprekken van de levensduur is voor AKT daarom geen
optie. Het sluiten van de kerncentrale Doel blijft een taak van de federale regering van België. Optimale
communicatie met onze inwoners is een eerste vereiste.
AKT streeft naar alternatieve duurzame energievormen, zoals zonne-, wind-, waterenergie en
aardwarmte.

Natuur
AKT is van mening dat onze unieke landschappen onderhouden, beschermd en verantwoord
toegankelijk gemaakt moeten worden voor iedereen. De gemeente moet daarbij gebruik maken van
de kennis en het enthousiasme van de verschillende milieu- en natuurbeschermingsorganisaties, zoals
Benegora, Namiro, Stichting de Brabantse Wal en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
(IVN)
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Onderwerpen die volgens AKT de komende jaren prioriteit moeten krijgen zijn:
•
•
•

Het bestrijden van verdroging van de Brabantse Wal;
De aanleg en het onderhoud van wandelroutes, fietsroutes, crossfietsparcoursen en
ruiterpaden;
Het terugdringen van ongewenst gebruik van onze natuurgebieden door motor- en
quadrijders.

Agrarische sector
Bij het koesteren van onze natuur en landschappen moet ook rekening gehouden worden met de
belangen van de agrarische sector. Immers het is deze sector die van oudsher grote invloed heeft op
het natuurbeheer. Ook met deze sector moet de gemeente intensiever dan nu de samenwerking te
zoeken. AKT ondersteunt de agrarische sector door haar ruimte te geven voor duurzaam ondernemen.
De agrarische sector is een belangrijke economische pijler van onze gemeente en moeten we ook als
zodanig behandelen. Activiteiten op de grens van recreatie, kleinschalige detailhandel in relatie tot de
agrarische activiteiten en soortgelijke activiteiten kunnen rekenen op steun. AKT wil omschakeling
stimuleren van gangbare naar duurzame landbouwmethoden. Tevens streeft AKT naar vergroting van
de multifunctionaliteit van agrarische bedrijven. Duurzame landbouw betekent voor AKT onder andere
het bevorderen van groene innovaties en een minimaal gebruik van schadelijk landbouwgif. Dieren in
de veehouderij moeten een dierwaardig bestaan hebben.

Wonen voor iedereen
Permanent wonen
Onze gemeente biedt een enorme variatie aan woonlocaties. Minder dan 25% van de woningen valt
onder het beheer van een woningstichting. Hun betrokkenheid bij de totstandkoming van de
gemeentelijke woonvisie is erg groot. Met name in het segment starters/ouderen hebben ze een
belangrijke rol die slechts ten dele bij hun huidige voorraad past. De zogenaamde “wooncarrière”,
blijven wonen in de eigen kern van wieg tot graf, moet een keuze kunnen zijn.
De kernen verliezen echter aan aantrekkingskracht door het uitblijven van een krachtige aanpak
binnen de woningmarkt:
•
•
•

AKT is voor een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod, zodat een brede afspiegeling van
de samenleving hier kan en wil wonen. Dit kan door het bouwen van betaalbare huur- en
koopwoningen voor starters, ouderen en de middenklasse op de woningmarkt;
AKT onderzoekt de mogelijkheden van alternatieve woonvormen (o.a. Tiny Houses en
mantelzorgwoningen), collectief particulier opdrachtgeverschap, beschermde woonconstructies, huur en koopwoningen gekoppeld aan zorg;
AKT is voorstander van legalisering van permanent wonen op de aanwezige recreatieparken
door het geven van een dubbelbestemming (recreëren en wonen) mits voldaan wordt aan het
bouwbesluit, zoals bijvoorbeeld op De Groenendries in Huijbergen.
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Tijdelijk wonen
AKT wil een goede huisvesting van arbeidsmigranten, waarbij vooral de arbeidsmigranten met een
kortere verblijfsperiode worden gehuisvest in woonhotels. Hierdoor blijven de woningen in de kernen
beschikbaar voor oude en nieuwe inwoners die hier een wooncarrière hebben. Aanpak van de
misstanden, zoals die nu bij de huisvesting van arbeidsmigranten hier en daar voorkomen, moet de
hoogste prioriteit hebben.
AKT heeft zorg voor mensen als belangrijk uitgangspunt. De wereld is een stuk minder veilig geworden
en de effecten daarvan zijn terug te zien in de toeloop van vluchtelingen naar ons land. AKT loopt niet
weg als er een beroep gedaan wordt om te helpen, maar houdt daarbij ook oog voor onze eigen
inwoners en bedrijven. AKT wil een goede opvang en integratie van statushouders op een manier die
recht doet aan de humanitaire nood van deze groep, zonder onze lokale inwoners achter te stellen.
Door voldoende betaalbare woningen te bouwen. Balans in dit beleid is de boodschap.

Een slagvaardige en rechtvaardige gemeente
Veranderende samenleving
De samenleving verandert; inwoners worden steeds mondiger en nemen steeds vaker het voortouw
bij het nemen van initiatieven in hun leefomgeving. Van inwoners wordt ook verwacht dat zij zelf
steeds meer (voor elkaar) doen. Dit vraagt om een dynamische gemeente. De nieuwe rol van de
gemeente vraagt ook om vergaande openbaarheid en het zich kwetsbaar durven opstellen van het
gemeentebestuur. Op dat terrein is er binnen de gemeente Woensdrecht nog veel te verbeteren.

Samenwerkingsverbanden
Ontwikkelingen in de samenleving, decentralisatie van overheidstaken en bezuinigingen vragen een
andere manier van werken door de gemeente. Deze manier moet bijna altijd gericht zijn op
samenwerking. Hierbij wordt de uitvoering niet meer opgelegd door de gemeente, maar op basis van
samenwerking met anderen. Dit vraagt om een groot verbindend vermogen van gemeente, waarbij
kennis, lerend werken en netwerken centraal staan. Dat geldt ook voor een college dat duidelijk,
consistent en transparant moet zijn naar de samenleving over de rol die zij speelt. AKT is van mening
dat daar nog veel te winnen is. Op steeds meer terreinen werkt de gemeente samen met andere
gemeenten. Enkele bekende voorbeelden zijn de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), de
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
(OMWB). AKT is voorstander van samenwerkingsverbanden, maar wil dat daar wel specifieke eisen
aan gesteld worden. AKT vindt dat samenwerking alleen zin heeft als het de kwaliteit van de resultaten
aantoonbaar ten goede komt. Verder vindt AKT dat er gemakkelijke in- en uitstapmogelijkheden
moeten zijn voor zowel nieuwe partners als bestaande partners.

Dienstverlening
Veel inwoners ervaren de afstand tot de gemeentelijke dienstverlening als te groot. AKT wil hier
verandering in brengen door in iedere kern een gemeentelijk loket te openen.
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Veiligheid
Hulpverleningsdiensten
AKT vindt persoonlijke veiligheid zeer belangrijk. Daarom moet de gemeente Woensdrecht altijd
kunnen beschikken over minimaal 4 wijkagenten. Het monitoren van de buitenruimten is noodzakelijk
om criminaliteit, zoals het verhandelen van drugs, en/of het illegaal storten van afval te bestrijden. Het
behoud van de huidige 4 brandweerkazernes draagt bij in het adequaat kunnen handelen bij
calamiteiten. De aanrijtijden van de ambulancedienst zullen in alle kernen binnen de ministeriële
normen moeten vallen. AKT denkt dat dit voor de kern Putte mogelijk is door middel van goede
samenwerking met de Belgische buurgemeenten.

Buitenruimte
Kwalitatief goed groen- en wegenonderhoud is het visitekaartje voor de gemeente. Dit geldt in het
bijzonder voor toegangswegen. AKT is voorstander van een gezinsvriendelijke gemeente waarbij
toegankelijkheid en kwaliteit van spelen in de buitenruimte op niveau moeten blijven. Bij het inrichten
en onderhouden van de buitenruimte moet rekening gehouden worden met mindervalide mensen.
AKT wil:
•
•
•
•
•

In overleg met de inwoners en het dorpsplatform de onderhoudsplannen afstemmen op hun
gedachten omtrent goed onderhoud;
Hinderlijke obstakels en oneffenheden in looproutes aanpakken;
Snel en betrouwbaar internet als basisvoorziening realiseren voor al onze inwoners;
Strooizout verstrekken en over het gebruik ervan afspraken maken met de inwoners,
Openbare toiletten op wandel- en fietsroutes.

Onderwijs
Goede scholen zijn van belang om opgroeiende kinderen in gemeente Woensdrecht de kans te geven
zich te kunnen ontplooien. Als gevolg van een daling van het toekomstig aantal schoolgaande jongeren
in onze gemeente zijn deze voorzieningen geen vanzelfsprekendheid. Om leerlingen en studenten
kansen te bieden op de lokale arbeidsmarkt zal de gemeente Woensdrecht samenwerking moeten
zoeken met de andere Brabantse Wal gemeenten. Mogelijk kunnen hiermee opleidingen, die
aansluiten op de behoefte van de bedrijven, worden gerealiseerd.
•
•
•

AKT stelt dat voor iedere kern een goede basisschool in de omgeving beschikbaar moet zijn.
Uiteraard bij voorkeur in eigen kern of wijk, maar altijd binnen een redelijke afstand én veilig
en goed bereikbaar;
AKT wil initiatieven steunen om te komen tot Integrale Kind Centra (IKC), waarin organisaties
als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang zijn samengevoegd;
AKT stimuleert de samenwerking tussen het middelbaar- en beroepsonderwijs enerzijds en
het bedrijfsleven anderzijds om bedrijven te voorzien van goede en gemotiveerde lokale
werknemers.
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Zorg en welzijn
AKT wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen
moeten niet het kind van de rekening worden van Haagse en gemeentelijke bezuinigingen. AKT gaat
dit ombuigen door de menselijke maat weer centraal te stellen, uitgaande van eigen kracht.
Deze zelfredzaamheid, door burgerinitiatieven opgepakt, wordt door AKT extra ondersteund:
•
•
•

•
•
•
•
•

AKT wil de overschotten, die in het Sociaal Domein ontstaan, gebruiken en oormerken om het
niveau van de voorzieningen beter af te stemmen op de behoefte;
AKT pleit voor oprichting van een investeringsfonds voor de lokale zorg. Goede ideeën die
leiden tot betere zorg of lagere kosten moeten een kans krijgen;
Mantelzorgers zijn kanjers! Om die reden gaat AKT de ondersteuning van deze mensen nog
beter vormgeven. Denk daarbij aan het bieden van respijtverlof (een dagje niet hoeven zorgen)
of cursussen voor omgaan met mensen met dementie. Maar ook financiële ondersteuning als
eigen inkomsten door de mantelzorg in de knel komen;
AKT stimuleert de inzet van moderne technieken zoals beeldbellen. Niet ter vervanging van
menselijk contact maar als aanvulling, zodat professionele zorgverleners meer mensen kunnen
helpen;
AKT wil beschermd werken en dagbesteding dichter bij huis organiseren;
AKT is alert op signalen van eenzaamheid en de bijzondere problematiek die gekoppeld is aan
het ouder zijn. AKT wil met alle vrijwillige en professionele partijen in overleg om structureel
contact te houden met als doel signalen te delen en samen oplossingsrichtingen te bedenken;
AKT wil mensen meer ruimte geven door het verstrekken van onder andere blijversleningen
en minder beklemmende voorwaarden, waardoor langer zelfstandig wonen mogelijk is;
Jongeren hebben de toekomst! AKT streeft naar goede jeugdzorg door een actieve gemeente
te zijn als het gaat om:
o Het bestrijden van jeugdwerkloosheid;
o Een goede opvang;
o Begeleiding van jongeren;
o Begeleiding en ondersteuning van gezinnen die moeilijkheden ondervinden bij de
opvoeding.

Bovenstaande kan voor AKT alleen gerealiseerd worden door het beleid van jongeren en ouderen
samen te voegen in één portefeuille met één portefeuillehouder.

Leefbaarheid en burgerparticipatie
Een aantrekkelijk gemeente bestaande uit levendige dorpen met betrokken inwoners. Dat is hoe AKT
de gemeente graag ziet. AKT daagt de inwoners uit om zelf met goede ideeën te komen.
Uitgangspunten daarbij zijn:
•

Het behouden van cruciale verbindende voorzieningen in de kernen zoals de multifunctionele
centra en waar mogelijk deze verder door te ontwikkelen tot volwaardige ontmoetingspunten
voor iedereen;
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•
•

Een inwonersbudget bovenop de budgetten van de dorpsplatforms om in te zetten voor lokaal
maatwerk, zoals het opknappen van een speeltuin, het plegen van extra onderhoud of het
rolstoelvriendelijker inrichten van de buurt;
Een adequate inzet van het college als gesprekspartner voor de dorpsplatforms.

Cultuur, sport en verenigingsleven
Cultuur, sport en verenigingsleven kleuren de samenleving en zijn belangrijk voor onze inwoners. AKT
is blij met ons rijke, betaalbare en gevarieerde aanbod aan culturele voorzieningen en (sport-)
verenigingen en wil die ook onverminderd in stand houden.

Cultuur
AKT draagt alle culturele activiteiten een warm hart toe. We staan altijd open voor suggesties vanuit
de organiserende verenigingen en stichtingen. Bibliotheken en heemkundekringen bieden hierin een
maatschappelijke meerwaarde. Tevens wil AKT dat de gemeente Woensdrecht een prominente rol
krijgt bij de herdenking van 75 jaar bevrijding.

Sport
AKT is van mening dat professionele sportbeoefening zichzelf moet kunnen bedruipen. Investeren in
activiteiten om professionele wedstrijden naar onze gemeente te halen mag niet ten koste gaan van
de lokale sportbeoefening.

Verenigingsleven
Verenigingen draaien op vrijwilligers, die de bouwstenen vormen van onze samenleving. AKT pleit voor
een gelijk speelveld voor alle verenigingen en een daarbij passend subsidiebeleid. De BWI moet er zijn
vóór en ter ondersteuning van de verenigingen. Alle sportverenigingen moeten kunnen beschikken
over kwalitatief goede voorzieningen.
AKT wil invoering van een evenementenfonds zoals ze dat al eerder heeft voorgesteld.

Recreatie en toerisme
De gemeente Woensdrecht heeft veel te bieden op recreatief vlak. Onze gemeente kent een unieke
ligging op de Brabantse Wal, grenzend aan de Zeeuwse polders en Belgische natuurgebieden. Dit biedt
potentiële perspectieven voor het streektoerisme.
AKT wil de promotie van dit unieke stukje Nederland en de poort naar Antwerpen nog meer op de
kaart zetten, waarbij:
•
•
•

Natuur- en cultuurhistorie een essentieel onderdeel vormen;
Aantrekkelijke fiets-, ruiter- en wandelroutes worden behouden en onderhouden;
Natuurgebieden zoveel mogelijk toegankelijk blijven.

Bij een dergelijk beleid past een aanpassing van de recreatieparken. Campings zullen weer campings
moeten worden voor toeristen en recreanten.
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Werkgelegenheid
Ondernemers en (familie)bedrijven zorgen voor werk en bedrijvigheid. Dat is belangrijk voor onze
inwoners en daarom vindt AKT dat zij steun verdienen. Bedrijvenparken zorgen voor de nodige
werkgelegenheid, waarbij met name Aviolanda een pareltje is op het gebied van hoogwaardige
werkgelegenheid. AKT maakt zich sterk voor de verdere re-conditionering van de bestaande
bedrijvenparken, waaronder kansrijke startups, logistiek, agrarische sector en duurzaamheid. Ook
krijgen het midden- en kleinbedrijf als banenmotor voor lokale werkgelegenheid extra aandacht. De
kernen moeten weer gaan bruisen! AKT wil dat er gericht gesproken wordt met vastgoedeigenaren om
de huidige leegstand weg te werken.
AKT wil bij het werven vooral bedrijven aantrekken, die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de
lokale werkgelegenheid. Ook bestaande bedrijven kunnen rekenen op inzet van AKT als het gaat om
hun bedrijfsontwikkeling binnen de gemeente.
AKT wil actiever het gesprek aangaan met de nieuwe en bestaande ondernemers om mensen met een
uitkering aan het werk te helpen. Daarnaast zet AKT zich actief in voor voorlichting, waarbij concreet
gekozen wordt voor stimulering van grensoverschrijdend werken (profiteren van de economische
groei in de Antwerpse haven). Helaas wordt, bij voornamelijk laagdrempeligere beroepen, gekozen
voor arbeidsmigranten. AKT ziet graag dat een deel van de arbeidsplaatsen weer ingevuld wordt door
inwoners van de gemeente Woensdrecht. In overleg met ondernemers wil AKT bekijken welke
mogelijkheden er zijn om dit stimuleren.

Verkeer en vervoer
In de gemeente Woensdrecht is het openbaar vervoer door provinciale bezuinigingen niet meer zo
frequent en wijdverspreid als voorheen. Dit heeft tot een paar knelpunten geleid die nu door inwoners
en burgerinitiatieven worden opgelost. Het in standhouden van het huidige openbaar vervoer is een
minimale eis die inwoners aan de overheid mogen stellen. Ondersteuning van burgerinitiatieven op
het gebied van mobiliteit krijgt bij AKT een hoge plek op de politieke agenda. Er is de laatste jaren hard
gewerkt om de verkeersstromen in goede banen te leiden. Het omleiden van niet-bestemmingsverkeer
en het minder aantrekkelijk maken van sluiproutes voor onder andere vrachtverkeer hebben deels tot
verbetering geleid. De 30-km zones moeten zodanig ingericht zijn, dat er gecontroleerd en
gehandhaafd kan worden. AKT neemt dit mee in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Het
toenemend gebruik van elektrische fietsen stelt andere eisen aan de fietspaden. AKT wil daarom dat
alle bestaande fietspaden en routes geëvalueerd zijn en zo nodig aangepast worden op bruikbaarheid.
Voor AKT heeft dit grote prioriteit, zeker in een fiets- en wielergemeente als Woensdrecht.

Financiën en dienstverlening
Bij democratie hoort transparantie. Ieder mens hoort te kunnen begrijpen waar zijn of haar
volksvertegenwoordigers mee bezig zijn. Dit geldt ook voor de gemeentelijke begroting. De huidige
begrotingen zijn (nog steeds) zo ingewikkeld opgesteld, dat er een serieuze studie voor nodig is om te
begrijpen wat erin staat. Bovendien zijn de posten dermate versleuteld, dat de lezer alleen kan
meegaan in de denkwijze van het college. Echte keuzes zijn op deze manier moeilijk te maken en is
daarmee onwenselijk. Er moet gestreefd naar een begroting die iedere geïnteresseerde inwoner van
de gemeente Woensdrecht kan begrijpen. Pas dan kan er sprake zijn van serieuze meningsvorming.
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AKT heeft een goede reputatie ten aanzien van solide financieel beleid en komt nooit met financieel
onverantwoorde voorstellen. Die reputatie blijft AKT waarmaken. De tijden van grote schaarste aan
middelen behoren inmiddels tot het verleden. Dat betekent echter niet dat minder zorgvuldig met de
middelen kan worden omgegaan.
Een goede balans tussen inkomsten en uitgaven, maar ook een zorgvuldig beleid voor toekomstige
uitgaven, zorgen dat de gemeentelijke financiën op orde blijven:
•
•
•
•

•

AKT kiest ervoor om de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie continu te monitoren op
noodzaak, klantgerichtheid en efficiëntie en waar nodig op tijd aanpassingen te doen;
Het ontwikkelen van plannen kan veel beter door overleg vooraf met betrokkenen in plaats
van achteraf, zoals nu te vaak gebeurt.
AKT wil inwoners en ondernemers in de gemeente Woensdrecht minder belasten met een
overdaad aan regels en controle. Hierdoor kunnen de gemeente en de ondernemers een stuk
efficiënter werken;
AKT kiest voor investeringen die zich (deels) terugverdienen:
o Investeringen in werkgelegenheid betalen zich bijvoorbeeld terug in minder
uitkeringen;
o Energiebesparende maatregelen zorgen voor aanzienlijke besparingen;
o Investeringen in het verenigingsleven en/of voorzieningen betalen zich terug omdat
blijkt dat actieve deelname in de samenleving minder zorgkosten met zich meebrengt.
AKT wil een actieve en professionele lobby om subsidies te kunnen binnenhalen.

Op het gebied van dienstverlening door de gemeente is AKT voorstander van ruimere openingstijden
van het gemeentehuis. Met name voor de dienstverlening op afspraak. Digitalisering mag nooit in de
plaats komen van persoonlijk contact. Alternatieven voor de wijze van dienstverlening zijn
bijvoorbeeld een chat-optie en dienstverlening in de kernen.
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AKT per kern
Onderstaand een overzicht van aandachtspunten per kern:

Hoogerheide
•
•

De herinrichting van het gemeentehuis;
Herontwikkeling gebied tussen Edward Jennerstraat – Semmelweissstraat.

Huijbergen
•
•
•

Bouw goedkope sociale huur- en koopwoningen;
Ontwikkeling molen Johanna en omgeving;
Ontwikkeling voormalig gemeentehuis in combinatie met herhuisvesting heemkundekring en
bibliotheek.

Ossendrecht
•
•
•

Woningbouw Noordrand;
Aanleg glasvezelkabel Calfven;
Onderzoek tracé randweg om vrachtverkeer uit de kern te weren.

Putte
•
•
•

Doortrekken randweg tot minimaal Bosweg (Van Niftrik terreinen), maar liever tot de
Grensstraat;
Ontwikkeling terrein Glatt;
Electravoorziening Beukendreef.

Woensdrecht
•
•

Behoud en herinrichting St. Jozefkerk;
Bouw nieuwe basisschool in de kern Woensdrecht.

Landelijk gebied
•
•
•

Aanpakken van de lelijke plekken in het landelijk gebied;
Plaatsing van openbare toiletten;
Aanleg van glasvezel en/of ander snel internet.
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