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WOENSDRECHT

Samen bouwen aan de Woensdrechtse toekomst

ALLE KERNEN ZIJN BELANGRIJK VOOR 

ALLE KERNEN TROEF
AKT wil flink inzetten om de kernen leefbaar en gezond te

houden. Behoud en waar mogelijk uitbreiding van

voorzieningen in de kernen is en blijft speerpunt. Per kern

zullen we aangeven wat we ons daar bij voorstellen. Ook

luisteren we goed naar de wensen van de Dorpsplatforms en

individuele bewoners van de kernen. Ons beleid zal altijd

volgend zijn. De mensen uit Woensdrecht weten het beste wat

er in Woensdrecht leeft, zij zijn onze belangrijkste adviseur.

WONEN
Zelfbewoning – AKT is van mening dat woningen met een

WOZ waarde onder de € 300.000 niet meer mogen worden

verkocht ten behoeve van doorverhuur. Uitzonderingen hierop

van bijvoorbeeld ouders die een woning voor hun kinderen

kopen moet met strikte voorwaarden mogelijk zijn. Nu

verhuurde woningen vallen hier buiten tot het moment dat ze

weer beschikbaar komen.

Bouwplannen
▪ De kerk

Er lijkt schot te komen in de plannen. Mede dankzij AKT doet

de klok het weer. Nu de appartementen nog. De gemeente kan

hier een rol in spelen door de ambtelijke behandeling te

versnellen.

▪ Integraal Kind Centrum, basisschool Fortuna

In september 2023 gaat de school open en kan er op de plaats

van de twee oude scholen gebouwd gaan worden. AKT roept

de partijen op hier voortvarend mee aan de slag te gaan zodat

er snel woningen bij komen. Ook in Woensdrecht is behoefte

aan betaalbare huur en koopwoningen.

▪ Doorontwikkeling Zorgboerderij de Leemberg

De zorgboerderij heeft zich, sinds ze in Woensdrecht zijn

beland, steeds meer ontwikkeld tot een compleet zorgbedrijf,

waar dagbesteding, wonen, en waar mogelijk terugkeer naar

zelfstandig wonen, zo maximaal mogelijk worden ingezet. Om

die ontwikkeling te kunnen voltooien zijn er nog wensen die

vragen om uitbreiding. AKT wil de zorgboerderij hierin

ondersteunen.

▪ Nieuw te ontwikkelen plannen

Om het karakter van het dorp geen geweld aan te doen zijn er

slechts beperkte mogelijkheden en die liggen meestal in de

sfeer van invullen van open plekken die ontstaan bij sloop. AKT

wil kritisch kijken naar dit soort plannen om het karakter van het

dorp te behouden.

SPORT
Sporten in iedere kern behouden en waar mogelijk uitbreiden. AKT

wil de verenigingen hierbij ondersteunen. Waar grote investeringen

nodig zijn zou dat kunnen door de mogelijkheden te benutten van nog

meer multifunctioneel gebruik of meer gebruik door scholen in de

gemeente. Ook de andere sportverenigingen en de voetbalvereniging

hebben recht op een warme band en een helpende hand van de

gemeente waarbij er meer gelijkheid komt in de ondersteuning door

de gemeente.

Cultuur
Woensdrecht kent een rijk cultureel verleden met veel verenigingen.

AKT vindt dat alle verenigingen die er nog zijn moeten kunnen

rekenen op ruimhartige en stimulerende gemeente.

Openbaar vervoer
Al jaren is het openbaar vervoer in Woensdrecht verdwenen.

Woensdrecht Werkt vult deze leemte nu in met incidenteel vervoer.

Het zou goed zijn als ze de beschikking kregen over een eigen

vervoermiddel met een elektromotor. In meer plaatsen o.a. in

Hoeksche Waard zijn hier mooie voorbeelden van. AKT wil dit

ondersteunen met een gemeentelijke bijdrage.

Zorg
Woensdrecht is voor veel zorg aangewezen op Hoogerheide. De

winkel en het vervoer van Woensdrecht Werkt zorgt hier voor

oplossingen zowel op vervoersgebied als op sociaal gebied. AKT

maakt zich sterk voor een sterk Woensdrecht Werkt.

Windmolens en zonneparken
Energieleveranciers bouwen het liefst windmolens en zonneparken

tot dichtbij de bebouwde kom. AKT is groot voorstander van

alternatieve energiebronnen. Gelijktijdig is AKT fel tegenstander als

dit ten koste gaat van de leefbaarheid en gezondheid van inwoners

van Woensdrecht. AKT wil andere energiebronnen en de

mogelijkheden van gebruik onderzoeken en energiecollectieven van

inwoners ondersteunen.

Erfgoed
Er is al veel erfgoed verdwenen in Woensdrecht. AKT wil het karakter

van Woensdrecht behouden door een aantal panden of

dorpsgezichten een beschermd karakter te geven. Daarnaast moet

ook het unieke zicht op Woensdrecht als startpunt van de Brabantse

Wal zo veel mogelijk worden benut worden
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