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AKT  KRACHTIG WOENSDRECHT

Ik zocht een partij die iedereen en daarmee alle kernen vertegenwoordigt. Want

iedereen verdient gelijke kansen, in alle mooie dorpen zijn diverse faciliteiten nodig

en niet alles moet geconcentreerd worden in het grootste dorp.

Rinus Fortuin Ossendrecht AKT

Samen bouwen aan de Woensdrechtse toekomst

WINDMOLENS NAAST DE KERK IN 

OSSENDRECHT DAT WILLEN WE TOCH NIET

De wereld staat op zijn kop met al het geweld in Oekraïne.

De energie prijzen stijgen naar ongekende hoogte en de

roep om alternatieven was nog nooit zo nijpend. Goede

plannen zijn nodig om minder afhankelijk te worden van

fossiele brandstoffen en Rusland. Grote windmolens tot

bijna aan de kerk van Ossendrecht is hiervoor geen

redelijk alternatief. Woongenot mag niet opgeofferd

worden om te voorzien in energie. Er zijn andere en

betere oplossingen, daar willen we ons hard voor maken.

Bouwen voor iedereen in de gemeente, voor starters, voor

doorstromers en voor senioren. Niet alleen dure woningen

want daar is al een overdaad aan. In 2021 was het

gemiddelde inkomen in onze gemeente 26.100 euro,

terwijl het gemiddeld inkomen in heel Nederland rond

de 33.000 euro ligt (bron CBS) Betaalbare woningen is

daarom wat onze gemeente hard nodig.

Sociaal Woensdrecht

Leefbaarheid wordt mede bepaald door hoe je er zelf in staat.

Wanneer je zelf niet in staat bent je te redden, dan moet er voor

adequate hulp gezorgd worden. Aan AKT de taak om ervoor te

blijven zorgen dat de gemeente in alle kernen aan iedereen de zorg

blijft bieden, passend bij de situatie van de zorgbehoevende en

zijn of haar omgeving.

WMO

In de komende jaren zal de gemeente sneller vergrijzen. Op dit

moment is 24% van de Woensdrechtse bevolking ouder dan 65

jaar. De toename van ouderen in onze gemeente zal ook een extra

financiële last betekenen voor de zorgkosten. 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 blijft zich inzetten voor het hanteren

van de menselijke maat, uitgaande van eigen kracht.

Deze zelfredzaamheid, door burgerinitiatieven opgepakt, wordt

door AKT extra ondersteund:

▪ 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;

▪ Jongeren hebben de toekomst! AKT streeft naar goede jeugdzorg

door een actieve gemeente te zijn als het gaat om:

➢ Het bestrijden van jeugdwerkloosheid;

➢ Een goede opvang;

➢ Begeleiding van jongeren;

➢ 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.
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