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GEEN AKT BORDEN AAN LANTAARNPALEN 

OF VERKEERSBORDEN

Veiligheid is belangrijk in het AKT programma en dat voert AKT

ook door tijdens de campagne. Terwijl de lantaarnpalen steeds

meer verkleuren door vooral gele, groene en een stuk of wat

oranje borden van de coalitie, heeft AKT besloten dit, net als in

2018, niet te doen.

In de gemeente Woensdrecht zijn vele trottoirs erg smal en borden

plaatsen maakt het alleen maar moeilijker om de trottoirs te

gebruiken. Mensen in een rolstoel, scootmobiel en moeders met

kinderwagens worden gedwongen de rijbaan te gebruiken. Dat kan

niet de bedoeling zijn. Ook op kruisingen vindt u geen borden van

AKT, goed uitzicht is belangrijker. Als u veiligheid ook hoog in het

vaandel hebt staan’, stem dan AKT.

EIGEN BOA’s IN WOENSDRECHT, IN 

HET BELANG VAN U

BOA’s en toezichthouders kunnen veel meer voor de

inwoners van Woensdrecht betekenen als ze in dienst

zijn van de gemeente. Gemeente Woensdrecht heeft een

BOA-pool met veel meer gemeenten. De inzet is op

afspraak en afroep en hangt af van wat er lokaal speelt.

Deze aanpak zorgt er voor dat we telkens andere BOA’s in de

gemeente zien die de Woensdrecht en de inwoners niet

kennen. Juist daarom pleit AKT voor eigen BOA’s en

toezichthouders, zonodig aangevuld met BOAs uit de BOA-

pool. Bekende gezichten die de gemeente en de inwoners

kennen en hierdoor beter in staat zijn hun taak uit te voeren.

AKT  KRACHTIG WOENSDRECHT

Veiligheid

Het begrip veiligheid is onlosmakelijk verbonden met leefbaarheid. Het gaat er niet om

of volgens de statistieken er sprake is van veilige situaties, maar voor AKT is het

belangrijk dat degene die in onze gemeente woont, werkt of recreëert zich ook veilig

voelt.f

VERKEER

Dat betekent op het gebied van verkeersveiligheid goed

onderhouden wegen, met voldoende openbare verlichting en

het aanpakken van gevaarlijke punten.

De buurtpreventieteams, bijzonder opsporingsambtenaar (boa)

en de inwoners dragen met de gemeente een gezamenlijke

verantwoordelijkheid als het gaat om het signaleren van

knelpunten. De gemeente zorgt voor adequate betaalbare

oplossingen, waar mogelijk van structurele aard.

OPENBARE ORDE

AKT vindt persoonlijke veiligheid zeer belangrijk. Op het

gebied van openbare orde wordt mogelijk overlast door

vandalisme, het illegaal storten van afval en drank- en

drugsgebruik in de kiem gesmoord door het optreden van de

jongerenwerker, boa en politie. Ook de sportcoach krijgt hierin een

rol, waarbij het uitgangspunt een zero tolerance drugsbeleid is.

Daarnaast wordt geen enkele vorm van criminaliteit door de

vingers gezien. Ook de buurtpreventieteams, waar AKT trots op is,

spelen hierin een onmisbare rol.

De geluiden uit de samenleving roepen om meer handhaving. AKT

gaat zich inzetten voor zichtbare handhaving, door meer boa’s

en gerichte inzet van minimaal 4 wijkagenten.
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