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Cultureel en sportief Woensdrecht
Cultuur, sport en verenigingsleven kleuren de samenleving en zijn

belangrijk voor onze inwoners. AKT is blij met ons rijke, betaalbare en

gevarieerde aanbod aan culturele voorzieningen en (sport-)

verenigingen en wil die ook onverminderd in stand houden.

Cultuur
AKT draagt alle culturele activiteiten een warm hart toe. We staan

altijd open voor suggesties vanuit de organiserende verenigingen en

stichtingen. Bibliotheken en heemkundekringen bieden hierin een

maatschappelijke meerwaarde.

Cultureel erfgoed
Met een rijke historie in onze gemeente, is het van belang dit op een

passende manier voor onze toekomstige generaties vast te leggen.

Dat kan zijn door een gebouw als gemeentelijk monument of

beeldbepalend te benoemen, maar ook het blijvend herdenken van

Woensdrechtse gebeurtenissen, zoals de Slag om Woensdrecht. Dit

heeft de identiteit van Woensdrecht bepaald en mag niet verloren

gaan.

Verenigingsleven
Verenigingen draaien op vrijwilligers, die de bouwstenen vormen van

onze samenleving. AKT pleit voor een gelijk speelveld voor alle

verenigingen en een daarbij passend subsidiebeleid. De BWI moet er

zijn vóór en ter ondersteuning van de verenigingen. Alle

sportverenigingen moeten kunnen beschikken over kwalitatief goede

voorzieningen.
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Sport

AKT is van mening dat professionele sportbeoefening zichzelf moet kunnen

bedruipen. Investeren in activiteiten om professionele wedstrijden naar onze

gemeente te halen mag niet ten koste gaan van de lokale sportbeoefening, maar moet

eerder een stimulans hiervoor zijn.

Samen bouwen aan de Woensdrechtse toekomst

Wielergemeente Woensdrecht kan meer doen 
voor lokale sporters en ondernemers
AKT is van mening dat professionele sportbeoefening

zichzelf moet kunnen bedruipen. Dat betekent niet dat er

wanneer er middelen naar professionele sport gaan, hier een

prestatie tegenover moet staan.

Lokale ondernemers moeten meer mogelijkheden krijgen om

aan de evenementen inkomsten over te houden. Lokale

sportverenigingen zouden ondersteunt kunnen worden door

workshops of een andere inzet van de teams om jongeren te

stimuleren te gaan sporten.

Voor wat hoort wat, is voor AKT geen loze kreet.

Sport en cultuur is een verbindende
factor, dit is meer dan ooit belangrijk.

Recreatie en toerisme
De gemeente Woensdrecht heeft veel te bieden op recreatief vlak.

Onze gemeente kent een unieke ligging op de Brabantse Wal, grenzend

aan de Zeeuwse polders en Belgische natuurgebieden. Alle verkeer

passeert de Brabantse Wal, gelegen op het kruispunt Rotterdam-

Roergebied-Antwerpen-Zeeland. Dit biedt potentiële perspectieven voor

het streektoerisme. De gemeente moet actiever op zoek gaan naar

ontwikkelaars en ondernemers die zich willen vestigen om de

Brabantse Wal nog aantrekkelijker te maken.

AKT wil de promotie van dit unieke stukje Nederland en de poort naar

Antwerpen nog meer op de kaart zetten, waarbij:

▪ Natuur- en cultuurhistorie een essentieel onderdeel vormen;

▪ Iedereen die in de Woensdrechtse natuur recreëert, dit in alle rust

en vrijheid moet kunnen doen;

▪ Aantrekkelijke fiets-, ruiter- en wandelroutes worden behouden,

onderhouden en waar nodig uitgebreid;

▪ Natuurgebieden zoveel mogelijk toegankelijk blijven.

Bij een dergelijk beleid past een aanpassing van de recreatieparken.

Campings en recreatieparken moeten weer volledig beschikbaar

worden voor toeristen en recreanten.
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