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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 daar bij voorstellen. Ook

luisteren we goed naar de wensen van de Dorpsplatforms en

individuele bewoners van de kernen. Ons beleid zal altijd

volgend zijn. De mensen uit Ossendrecht weten het beste wat

er in Ossendrecht leeft, zij zijn onze belangrijkste adviseur.

WONEN
AKT is blij met de ontwikkelingen voor woningbouw in

Ossendrecht, 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 van

bijvoorbeeld 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
▪ Noordrand 2

De bouw van Noordrand 2 en Boudewijngroeve gaat

voorspoedig. AKT is blij met deze ontwikkelingen maar is

mening dat Ossendrecht meer nodig heeft.

▪ Renovatie/nieuwbouw Mariahove

Dit zorgcentrum staat al jaren op de planning voor renovatie of

nieuwbouw. En dat is hard nodig. AKT hoopt dat bij

bouwplannen er ruimte is voor diensten zoals in het Medisch

Centrum Margaretha in Huijbergen. We zullen dit zeker aan de

orde stellen, net als dienstverlening in de omgeving van

Mariahove.

▪ Nieuw te ontwikkelen bouwplannen

Op diverse plekken in Ossendrecht is er ruimte voor woningen.

Een actief in te nemen grondpositie door de gemeente kan hier

leiden tot betaalbare woningen. Deze optie onderzoeken is

meer dan de moeite waard.

Inwoners van Ossendrecht hebben waarschijnlijk nog veel

meer creatieve ideeën die tot oplossing van de woningnood

kunnen leiden.

Nieuwe woningen zorgen voor meer omzet bij de winkels

en bedrijven. Dat is iets wat hard nodig is om het

voorzieningenniveau op peil te houden.

SLUIPVERKEER
Hoog op de irritatie-ladder staat het vele sluipverkeer dat via

Ossendrecht rijdt. Ondanks vele snelheidsbeperkende maatregelen

wordt er nog steeds hard gereden met gevaarlijke situaties tot gevolg.

AKT wil onderzoeken of er een alternatieve route kan worden

gerealiseerd door in het buitengebied wegen te verbreden, zo

mogelijk met gescheiden fietspaden.

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

wil de verenigingen hierbij ondersteunen. Waar grote investeringen

nodig zijn, zou dat kunnen door de mogelijkheden te benutten van

nog meer multifunctioneel gebruik of meer gebruik door scholen in de

gemeente. Ook de andere sportverenigingen in en om MFC de

Drieschaar 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
Ossendrecht kent een rijk cultureel leven met veel verenigingen. AKT

vindt dat alle verenigingen moeten kunnen rekenen op ruimhartige en

stimulerende gemeente.

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

Ossendrecht mag hier niet verder de dupe van worden. AKT wil dat

de gemeente zich tot het uiterste inspant om de busverbindingen te

behouden en voor de leemten hierin, zich inspant voor alternatieven.

Zorg
In Ossendrecht is aanrijtijd voor ambulances lang niet overal binnen

de tijd die daar voor staat. Gesprekken met partijen die een oplossing

kunnen bieden verlopen traag. AKT wil hier een versnelling in maken.

Windmolens
Energie leveranciers bouwen het liefst windmolens tot naast de kerk.

AKT is groot voorstander van alternatieve energiebronnen. Gelijktijdig

is AKT fel tegenstander als dit ten koste gaat van de leefbaarheid en

gezondheid van inwoners van Ossendrecht. AKT wil andere

energiebronnen en de mogelijkheden van gebruik onderzoeken en

energiecollectieven van inwoners ondersteunen.

Erfgoed
Er is al veel erfgoed verdwenen in Ossendrecht. AKT wil het karakter

van Ossendrecht behouden door een aantal panden of

dorpsgezichten een beschermd karakter te geven.
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