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AKT  KRACHTIG WOENSDRECHT

De inwoners en ondernemers van de gemeente 

Woensdrecht verdienen een betrouwbare en transparante 

overheid gericht op een duurzame en solidaire toekomst.

Samen bouwen aan de Woensdrechtse toekomst

De speerpunten van AKT

❑ Een leefomgeving waarbij tegen elke vorm van 

criminaliteit wordt opgetreden;

❑ Voldoende zorg bieden voor iedereen die dat nodig 

heeft;

❑ Iedereen laten wonen tegen betaalbare prijzen;

❑ Duurzame ontwikkelingen van bedrijven stimuleren;

❑ De Brabantse Wal koesteren en inzetten voor 

toerisme.

Naast onze 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.

LIJSTTREKKER JOHN MATHIJSSEN

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dit Brabants

gezegde, past zeker bij AKT en de gemeente Woensdrecht. Geen

praatjes, maar gemoedelijk en gastvrij. Samengevat: Een krachtig

Woensdrecht

In een krachtig Woensdrecht, praat je met elkaar, respecteer je elkaars

mening en zet je samen de schouders eronder om een sterk

Woensdrecht verder op de kaart te zetten. Alle Kernen Troef gelooft in

de kracht van de Woensdrechtenaren die op het niveau van de eigen

straat, buurt of wijk proberen het fijn met elkaar te hebben. Wat ons

betreft faciliteert en stimuleert de gemeente dit naast die warmte en

zelfredzaamheid ook de zelfwerkzaamheid en de lokale

gemeenschapszin. Hier ligt een taak om met de gemeentelijke koers

daar rekening mee te houden.

Wat Alle Kernen Troef (AKT) betreft, kan een overheid niet dicht

genoeg bij haar inwoners staan. En kunnen invloed, zeggenschap

én verantwoordelijkheid niet laag genoeg in de samenleving

worden gelegd. Wat een buurt of kern zelf kan regelen, moet

vooral niet op het gemeentehuis geregeld worden.

Want Woensdrecht wordt niet gemaakt in het gemeentehuis, maar

in de straten, buurtschappen, wijken en kernen. Aan de gemeente

de taak om dienstbaar te zijn aan die ontwikkelingen. De

Woensdrechtenaren zijn er niet voor de gemeente, maar de

gemeente is er voor de Woensdrechtenaren. En die gemeente kan

best wat toegankelijker zijn.

Alle Kernen Troef heeft inmiddels een duidelijk eigen gezicht in de

Woensdrechtse samenleving. Zaken die door Den Haag geregeld

worden, moeten op lokaal gemeentelijk niveau vertaald worden.

AKT pakt deze vertaling realistisch op en gaat voor uitdagingen en

oplossingen, die per kern mogen verschillen. Maatwerk in

oplossingen kan het grote verschil maken.

Daarom is het zo belangrijk dat uw stem gehoord wordt. AKT

vertegenwoordigt u graag in de gemeenteraad. Een stem op AKT

is daarom dus ook een stem voor de lokale politiek in de gemeente

Woensdrecht.

Coöperatief Woensdrecht

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. AKT is niet tegen samenwerken, maar is

wel van mening dat bij samenwerking aan een aantal voorwaarden

moet worden voldaan. Samenwerking mag er volgens AKT nooit

toe leiden dat een gemeente haar verantwoordelijkheden neerlegt

bij een andere gemeente of organisatie.
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