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AKT  KRACHTIG WOENSDRECHT

PUTTE

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 daarbij voorstellen. Ook

luiteren we goed naar de wensen van de Dorpsplatforms en

individuele bewoners van de kernen. Ons beleid zal altijd

volgend zijn. De mensen uit Putte weten het beste wat er in

Putte leeft, zij zijn onze belangrijkste adviseurs.

WONEN
AKT is blij met de ontwikkelingen voor woningbouw in Putte,

maar er kan wel een tandje bij. Uitvoering van plannen verloopt

erg traag en de behoefte is nu groot.

Zelfbewoning – AKT is van mening dat woningen met WOZ

waarde onder de € 300.000 niet meer mogen worden verkocht

ten behoeve van doorverhuur. Uitzonderingen hierop zoals

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
▪ Glatt-terrein

Bij de vorige verkiezingen heeft AKT al de komst van een

migrantenhotel geopperd. Dat plan lijkt er nu te gaan komen.

AKT wil dat dit plan snel gerealiseerd wordt met een proactieve

rol van de gemeente. De hierdoor leegkomende woningen

komen dan ter beschikking.

▪ Sneekterrein

Het plan wat is gepresenteerd is in Putte goed gevallen. Ook

hier geld dat snelheid een belangrijke factor is en dat kan ook

door een proactieve rol van de gemeente. De zelfbewonings-

plicht moet ook op deze woningen van toepassing zijn.

▪ Den Hoorn terrein

Ook een plan dat heel stroperig gaat met een ontsierend

gapend gat in het centrum tot gevolg. Wij willen door een

proactieve houding van de gemeente hier snelheid in brengen.

▪ Terrein en gebouw oude gemeentehuis

Om te voorkomen dat dit plan ook een 10-jarenplan gaat

worden terwijl er nu behoefte is aan zorgwoningen in

combinatie met de te renoveren Beukenhof, wil AKT hier ook

kijken wat er nodig is om de plannen te versnellen.

▪ Terrein gestapelde woningen Stadlander aan de Postbaan

AKT wil bij vervangende bouw vooral aandacht voor sociale huur- en

koopwoningen. Dit plan kan alleen worden uitgevoerd als er voor de

huidige bewoners goede oplossingen in Putte worden gemaakt.

▪ Recreatiewoningen Parkweg

AKT is voorstander van legalisering van permanent wonen op de

aanwezige recreatieparken door het geven van een

dubbelbestemming (recreëren en wonen) mits voldaan wordt aan het

bouwbesluit.

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

wil de verenigingen hierbij ondersteunen. Waar grote investeringen

nodig zijn, zoals bij honk- en softbalclub De Batters, zou dat kunnen

door de mogelijkheden te benutten van nog meer functioneel gebruik

of meer gebruik door scholen in de gemeente. Ook de andere

sportverenigingen in en om de Biezen 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
Putte kent een rijk bestaan van verenigingen, de muziekvereniging,

de huisvrouwenvereniging, de ouderenverenigingen, de carnavals-

vereniging, de EHBO-vereniging en alle andere verenigingen. AKT

vindt dat alle verenigingen moeten kunnen rekenen op een

ruimhartige en stimulerende gemeente.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer staat landelijk onder druk. Een kern als Putte

mag hier niet de dupe van worden. AKT wil dat de gemeente zich tot

het uiterste inspant om de busverbindingen te behouden en als dat

niet lukt, zorgt voor vergelijkbare alternatieven.

Zorg en veiligheid
In Putte is adequate zorg niet een vanzelfsprekendheid. Alhoewel er

gesproken wordt over de aanrijtijden van de ambulance is een goede

oplossing nog niet voorhanden. AKT wil ook de verlichting en de

hoge begroeiing langs de Putseweg hoger op de agenda van de

provincie krijgen door co-financiering door de gemeente.

ERFGOED

Er is al veel erfgoed verdwenen in Putte. AKT wil het karakter van

Putte behouden door een aantal panden of dorpsgezichten een

beschermd karakter te geven.
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