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De inwoners en ondernemers van Ossendrecht verdienen een betrouwbare en transparante
overheid gericht op een duurzame en solidaire toekomst. Als u allemaal op AKT stemt,
kunt u daarop rekenen.
Armoedebestrijding
Duurzaamheid, milieu en Wonen voor iedereen
Met een armoedecijfer van 6.8% natuur
Veel te veel jongeren verlaten onze
(in Putte zelfs 9.2%) moet het
beleid om armoede tegen te gaan
wel extra aandacht krijgen. Niet
alleen
maatschappelijke
organisaties maar ook bedrijven
en anderen zullen hun steentje
moeten
bijdragen
door
beschikbare arbeid, dus inkomen,
meer bij inwoners van Gemeente
Woensdrecht in te zetten in plaats
van bij arbeidsmigranten.

Een
slagvaardige
en
rechtvaardige gemeente
Slagvaardigheid
en
rechtvaardigheid is nu niet zomaar
gewoongoed.
Dat
moet
veranderen. Geen 38 jaar nodig
hebben,
zoals
met
de
ontsluitingsweg in Putte. AKT
vindt dat de gemeente samen met
burgers, bedrijven en organisaties
moet denken in mogelijkheden
en kansen en niet in risico’s en
bedreigingen. Een betrouwbare
en
rechtvaardige
gemeente
behandelt iedereen gelijk.

Doel gaat alleen maar weg door
Doel overbodig te maken, dus
inzet
in
alternatieve
energievoorziening
en
energiebesparing is een must. We
zijn een groene gemeente en
moeten
dat
koesteren.
De
aanwezige
natuur
en
stiltegebieden
moeten
meer
gerespecteerd worden en er is
meer controle nodig op illegale
afvaldumpingen. Toezicht op het
onjuist gebruik van de openbare
ruimte en natuur moet een hoge
prioriteit hebben.

Aandacht voor
Ossendrecht
Woningbouw voor iedereen
Aanleg glasvezelkabel Calfven en
in buitengebied.
Onderzoek tracé randweg om
vrachtverkeer uit de kern te
weren.

gemeente door een gebrek aan
geschikte woonruimte en werk.
Nieuwe ideeën zijn noodzakelijk om
de jongeren te behouden voor de
Gemeente
Woensdrecht.
Voor
ouderen geldt hetzelfde, ook hier zijn
creatieve ideeën noodzakelijk.
AKT heeft veel creatieve ideeën zoals
Tiny
houses,
collectief
opdrachtgeverschap, blijversleningen,
dubbelbestemming voor recreatie
woningen.

Veiligheid
Veiligheid moet niet alleen van
burgers
komen.
Buurtpreventie
fantastisch, maar dan ook voldoende
wijkagenten en Boa’s. Geen tolerantie
op het gebied van drugs. Aanpak van
overlastgevers in de buurt, maar ook
overlast gevende bedrijven. Als we de
fietspad verlichting voor Bergen op
Zoom kunnen voorfinancieren dan
moet er ook geld zijn voor een
fietspad verlichting van Putte naar
Hoogerheide. Veiligheid voor alle
fietsers.

