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AKT  KRACHTIG WOENSDRECHT

AKT zet zich in voor iedereen. Daarom past deze partij zo goed bij mij. Ik streef 

ernaar dat iedereen gelijke kansen heeft in een leefbaar Woensdrecht. 

Mijn naam is Manuela Dubois, 38 jaar en woonachtig in Ossendrecht. 

Samen bouwen aan de Woensdrechtse toekomst

Gemeente Woensdrecht moet echt 

voor iedereen worden.
Iedereen in onze gemeente is gelijk, maar is dat wel zo

voor iedereen? Zeker voor mensen met lagere inkomens,

voor minderheden zoals woonwagenbewoners, mensen die

gedoogd wonen op recreatieparken, arbeidsmigranten die

echt zijn geëmigreerd. Voor praktisch opgeleiden en voor

veel andere minderheden is de praktijk vaak anders. Daar

wil ik me, met AKT, keihard voor inzetten. Voor jongeren is

het al lastig om een wooncarrière te maken in de gemeente,

voor onze jongeren is dat vele malen lastiger en dat is zo

met veel meer dingen. Ik ben lid geworden van Alle Kernen

Troef omdat ik wel langs de zijlijn kan gaan roepen, maar

daar wordt verder niets mee gedaan. Nú kan ik meedoen en

mijn mening geven. Daarom past deze partij zo goed bij mij.

Ik streef ernaar dat iedereen gelijke kansen heeft in een

leefbaar Woensdrecht.

Dit is onze missie.
Respect voor onze medestanders en tegenstanders betekent voor

AKT dat we geen mooie praatjes verkopen die we niet waar kunnen

maken. Mensen willen niet bedonderd worden en daarom moet je

ook durven toegeven dat je als partij soms iets niet of pas veel

later kunt waarmaken. Ook in de politiek duurt eerlijk het langst.

De politiek in gaan doe je niet voor jezelf, maar om dienstbaar te

zijn aan de samenleving waar je ook zelf deel van bent. Het gaat er

bij AKT niet om dat je nastreeft wat je als persoon wilt, maar dat je

nastreeft wat de gemeenschap nodig heeft. Dat is de manier van

werken waarop we onze doelen willen bereiken en waarop de

inwoners van onze gemeente AKT mogen aanspreken.

Voor AKT zijn alle kernen van de gemeente Woensdrecht daarbij even

belangrijk. Een goede leefbaarheid moet in alle kernen gewaarborgd

zijn, waarbij iedere kern toch ook weer het recht heeft om haar eigen

identiteit te behouden. Wij van AKT zullen ons er voor 100% voor

inzetten dat lokale initiatieven van ondernemers en inwoners de kans

krijgen om bij te dragen aan de leefbaarheid van onze kernen.

Om te komen tot een uitgebalanceerd voorzieningenniveau pleit

AKT er voor om samen met de dorpsplatforms een buurtvisie per

gebied in alle kernen op te stellen. Met het opstellen van deze

buurtvisie wordt verkend hoe de voorzieningen in de buurt (woningen,

winkels en maatschappelijke voorzieningen) in de toekomst versterkt

kunnen worden en welke oplossingen er zijn om bijvoorbeeld aan de

leegstaande panden een andere invulling te geven.

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.

Verkeer

Dat betekent op het gebied van verkeersveiligheid goed onderhouden

wegen, met voldoende openbare verlichting en het aanpakken van

gevaarlijke punten. De buurtpreventieteams, bijzonder opsporings-

ambtenaar (boa) en de inwoners dragen met de gemeente een

gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het signaleren van

knelpunten.

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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