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INLEIDING 

Woensdag 19 maart 2014  vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Verkiezingen waarbij 

we zo sterk mogelijk uit de bus willen komen om als lokale Partij van de Arbeid het verschil te 

kunnen maken. Het verschil voor onze inwoners. In dit verkiezingsprogramma wordt per rubriek 

aangeven waar de PvdA voor staat. Bij ons blijft het niet bij papieren beloften. De PvdA  heeft 

de afgelopen 11 jaar een belangrijke bestuurlijke rol vervult in de gemeente Terneuzen en dat 

wordt nog belangrijker! De gemeente is de meest nabije overheid en krijgt veel op haar bordje. U 

kunt zien wat onze inspanningen hebben opgeleverd. Dit hebben we bereikt dankzij onze lokale 

verbondenheid. Onze leden wonen in de diverse kernen van onze gemeente, ze zijn onderdeel 

van onze gemeenschappen en samenleving. Zij praten mee, doen mee, werken mee, kortom onze 

mensen zijn betrokken en weten wat er speelt en wat er nodig is. U kunt er voor zorgen dat we 

onze rol weer op kunnen pakken: Sociaal, Sterk en Dichtbij 

 

De vooruitzichten voor de raadsperiode 2014-2018 zien er niet goed uit. Een algemene terugval 

in de economische ontwikkeling en de daarbij afnemende middelen vraagt ons duidelijke keuzes 

te maken in beleid. Ook de voorspelling van een krimpende en ouder wordende bevolking vraagt 

van de gemeenteraad keuzes om vooral kwalitatief in te zetten op ontwikkeling van wonen, 

werken en recreëren. We zullen dat positief benaderen. Wat ons betreft is het de uitdaging van 

het mindere het betere te maken. De Partij van de Arbeid in de gemeente Terneuzen gaat deze 

uitdaging aan. 

 

De gemeente krijgt steeds meer taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein. In 2005 is 

de Wet Werk en Bijstand al gedecentraliseerd. In 2015 wordt de transitie van de Jeugdzorg een 

feit, de regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt en de overheveling van delen van de 

AWBZ naar gemeenten worden ook voorbereid. Het verwoorden van de politieke koers van de 

PvdA in Terneuzen wordt daarmee van steeds groter belang.  Juist in deze tijd, waarin 

bezuinigingen nopen tot heldere keuzes, is het voor ons, Partij van de Arbeid, belangrijk om te 

laten zien hoe we invulling geven aan een solidaire samenleving. Een samenleving, waarbij elke 

inwoner zich betrokken voelt, is nog zo’n uitdaging die bij onze partij past. 

 
In dit verkiezingsprogramma verwoorden we welke keuzes er vanuit de PvdA lokaal worden 

gemaakt en wat dit betekent voor de komende raadsperiode   Wij vinden dat je visie nodig hebt 

om de keuzes waar de gemeente voor staat, te kunnen maken. Hoe willen wij dat de lokale 

samenleving eruit gaat zien? In die keuzes laten we ons leiden door begrippen als solidariteit en 

rechtvaardigheid, een samenleving waarin voor ieder plaats is en waaraan iedereen bijdraagt en 

waar we niemand uitsluiten. Met een overheid die gelooft in de zelfredzaamheid van haar 

burgers, die dienstbaar is en een vangnet biedt aan diegene die een vangnet nodig hebben. Onze 

samenleving is een samenleving waarin we ons niet neerleggen bij onrecht en armoede. Het is 

onze opdracht om als overheid  samen met bewoners solidariteit te organiseren. 

 

Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een lokale overheid 

nodig die slagvaardig is, die de taken waarvoor zij staat goed kan uitvoeren.  De gemeente 

Terneuzen blijft, als het aan ons ligt, een gemeente waar het goed toeven is. Een gemeente waar 
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werk, wonen en vrije tijd in harmonie samengaan. Een gemeente waarin de burger zich thuis 

voelt! 

 

Onze mensen willen zich graag inzetten dit voor u te bereiken. Geef hen uw steun! 
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1. Uitgangspunten PvdA afdeling Terneuzen  
 

Solidair is onze samenleving,  

zelfredzaam zijn onze burgers,  

ondersteunend is onze gemeente 
 

Wij leven in een rijk land, met de meeste  inwoners van onze gemeente gaat het goed. Maar we 

zullen onze ogen  niet sluiten voor problemen die zich in onze gemeente voordoen. Nog steeds 

groeien kinderen in armoede op. Eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook in onze 

gemeente voor. Niet iedereen heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. Nog steeds 

geldt: hoe hoger het inkomen, des te beter de gezondheid.  

 

Wij werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en 

waarin iedereen de mogelijkheid heeft om zich te ontplooien en iets van zijn leven te maken. 

Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.  

We willen geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een samenleving 

waarin we mét elkaar leven.  

 

Onze samenleving is een samenleving waarin iedereen actief deelneemt, naar eigen 

mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam. Wie dit niet is, krijgt een steuntje in de rug.  In eerste 

instantie vanuit zijn omgeving maar als dat niet kan, zorgt de lokale overheid voor een goed 

vangnet. Ook als je hulp nodig hebt, tel je volwaardig mee. Die ondersteuning is altijd gericht op 

het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen kracht en is dicht bij de mensen georganiseerd, met 

meer aandacht en minder bureaucratie.   

 

Wij willen een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving,  is 

een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is een prioriteit van de PvdA. Zowel 

preventie als repressie willen we verbeteren.  

 

De PvdA streeft naar een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid 

van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen 

en elkaar helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. Wij 

vinden dat onze gemeente dat juist moet stimuleren.  

 

De samenleving die ons voor ogen staat is een samenleving waarin voor iedereen plaats is, 

waarin iedereen mee telt en voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn.  

 

In onze samenleving willen wij het beste onderwijs voor alle kinderen. Wij vinden dat de 

gemeente mede verantwoordelijk is voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs, 

voor gelijke kansen van kinderen en voor een goede huisvesting van de scholen.  

 

De PvdA is trots op ons rijke culturele leven. Cultuur draagt bij aan het imago van de gemeente 

en de lokale identiteit.  We steunen de volksfeesten in elke kern, stimuleren activiteiten bij 

Koninginnedag en Bevrijdingsdag en Speelweken.  Daarnaast geven we graag steun aan de vele 

verenigingen die middels zang,  dans, muziek of toneel  kleur geven aan onze samenleving.  
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De PvdA is in elke kern actief maar heeft ook  vertegenwoordigers op alle niveaus. In Brussel, 

Den Haag,  bij de Provincie in Middelburg  en bij  het  Waterschap. De PvdA heeft een 

uitgebreid netwerk en verbindingen zijn dus snel gelegd. Als we in onze gemeente kansen zien 

of tegen problemen aanlopen dan kunnen wij onze netwerken  inzetten  en snel te schakelen om  

tot resultaat te komen.  

 

De PvdA wil investeren in sport en beweging, het brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan de 

sociale cohesie van een gemeenschap. Middels sport investeren we in de gezondheid van onze 

burgers, in het bevorderen van participatie en sociale samenhang voor zowel jongeren als 

ouderen. Daarom steunen we het jeugdsportfonds.  Het  is belangrijk dat sport voor iedereen 

toegankelijk is en blijft. 

 

De PvdA  wil zoveel mogelijk gebruik maken van betrokken bewoners die het beste met hun 

omgeving voor hebben. Veel bewoners zetten zich graag in voor de lokale samenleving. Daar 

waar belangrijke keuzes moeten worden gemaakt betrekken we  waar mogelijke onze bewoners 

in een zo vroeg mogelijk stadium. Dat komt het beleid ten goede: de kans op succes is groter als 

er draagvlak is en bewoners weten dat ze invloed op het beleid kunnen uitoefenen. 

 

Raadsleden van de Partij van de Arbeid zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. Zij 

staan in nauw contact met bewoners en maken waar mogelijk gebruik van hun kennis en ervaring 

en leggen over standpunten en besluiten voortdurend verantwoording af. 

 

 

 

2. Werk, inkomen en economie  
 

Houvast en vooruitgang  
 

De gemeente Terneuzen is de grootste gemeente in de provincie Zeeland. De economische 

ontwikkeling van Terneuzen zal van grote invloed zijn op de ontwikkeling van de hele regio. 

Bedrijven horen zich thuis te kunnen voelen in onze gemeente. Een goed vestigingsklimaat voor 

bedrijven (groot, midden en klein) maar zeker ook een evenwichtige woon-werksituatie, krijgt 

van ons alle aandacht. Daarom zorgen we voor een mooie gemeente, die goed bereikbaar is en 

waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken en waar toeristen van harte 

welkom zijn. Ondernemers die investeren in de lokale economie/samenleving krijgen bij ons een 

warm onthaal. Wij maken het voor starters makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen 

bijvoorbeeld door bestemmingsplannen hiervoor te verruimen.  
 

De Partij van de Arbeid wil graag milieuvriendelijke bedrijven naar de kanaalzone halen. Maar 

met  onze ligging aan diep vaarwater en het cluster  van bestaande bedrijven dienen we ook 

rekening houden met de vestiging van minder milieuvriendelijke bedrijven. In die gevallen zijn 

de effecten voor de omgeving voor de PvdA van doorslaggevend belang. Bedrijfsvestigingen 

mogen niet tot een toename aan overlast voor omwonenden leiden. In dit verband wordt met 

name gewezen op de ontwikkelingen in de Koegorspolder, alwaar Terneuzen Zuid, Sluiskil, 

Schapenbout en Spui in de ‘gevarenzone’ liggen. 

 

Om de vergroting van de nautische toegang tot Gent mogelijk te maken   werken we positief mee 

aan aangedragen verbeteringen welke door de haven Gent worden aangedragen . 
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Economische groei creëert banen en banen zijn cruciaal om onze inwoners van inkomen te 

voorzien. Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en 

participatie. Onze streven is dat ieder met voldoende arbeidscapaciteit een baan heeft. 

 

We spannen ons samen met ondernemers  extra in om jeugdwerkloosheid te verminderen en te 

voorkomen. We bevorderen kennisinnovatie. Hiervoor  stimuleren we de samenwerking  tussen 

onderwijs en bedrijfsleven. Zo verbeteren we de afstemming tussen opleidingen en beschikbare 

banen, gericht op uitbreiding van lokaal sterke sectoren. 

 

De grenzen van de arbeidsmarkt stoppen niet bij de gemeentegrens. Met een gemeenschappelijke 

en gecoördineerde werkgeversbenadering via het Werkservicepunt en een speciaal 

bedrijvenloket ondersteunen we werkgevers in onze regio en maken hun taak lichter. Wij 

verwachten van hen dat ze ook maatschappelijke  verantwoordelijkheid oppakken. Bijvoorbeeld 

door het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten.  

 

Het Werkservicepunt gebruikt haar contacten om stage- en werkervaringsplaatsen voor jongeren 

die studeren op MBO en HBO te werven. Ook  helpt het bij het vinden van werknemers en het 

aanvragen van vergunningen,  we maken het ondernemen gemakkelijker. Werkzoekenden 

proberen we zo snel mogelijk bij een werkgever te krijgen. Als dat niet kan zoeken we naar 

andere mogelijkheden. Voor iedereen die geen werk heeft is er het vangnet van de bijstand. De 

PvdA verwacht wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages of door het doen van 

onbetaald werk of het volgen van (bij)scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te 

kunnen stromen naar werk. Wij vinden dat de kansen voor onze inwoners benut horen te worden 

tot over de grens in Vlaanderen.   

 

We gunnen bij aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de aannemende partij minimaal 5 

procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en 

arbeidsgehandicapten.  Dit heet met een duur woord “ Social Return on Investment”. Dit beleid 

passen we toe bij alle projecten (fysiek, infra en sociaal) en bij de inkoop van diensten en 

producten door de gemeente.  De regels voor aanbestedingen worden zo toegepast dat het ook 

voor lokale ondernemers mogelijk blijft om in te schrijven op aanbestedingen.  

 

Wij willen dat de gemeente (door een percentage ten opzichte van het aantal medewerkers vast te 

stellen), zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen  

aan te bieden binnen de eigen organisatie en 5 procent van de arbeidsplaatsen te reserveren voor 

langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. 

 

Voor jongeren is het vinden van de juiste toegang tot de arbeidsmarkt belangrijk. Juist nu, in 

deze economische crisis, is het vinden van die eerste baan die goed aansluit op de opleiding 

moeilijk. Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs 

met werk. Het uitgangspunt voor leerplicht en toeleiding naar werk is ‘school eerst’. Het behalen 

van een startkwalificatie is cruciaal. Het verrichten van stages en/of werk moet kunnen leiden tot 

een erkende startkwalificatie. Als het de jongere niet lukt om een baan te vinden die bij hem past, 

willen wij hem helpen. Voor ons is het belangrijk dat jongeren actief blijven.  

Experimenten die de problemen  aansluiting onderwijs en arbeid oplossen, ondersteunen we.  

 

De PvdA wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van werk. Vanuit de 

mogelijkheden van elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de aansluiting op de arbeidsmarkt 

en wat er nodig is (scholing, stage of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te verbeteren.  
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 Niet iedereen is even kansrijk op de arbeidsmarkt. Voor degenen zonder kansen of met zeer 

beperkte kansen hebben we het vangnet van de bijstand. Mensen met veel kansen op de 

arbeidsmarkt kunnen zelf actief op zoek gaan naar een baan. De groep er tussenin ondersteunen 

we actief. 

 

Het hebben van werk en zodoende in eigen levensbehoefte kunnen voorzien is een groot goed 

voor onze inwoners in de gemeente. Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. 

Echter, niet iedereen is hiertoe in staat en heeft blijvend of tijdelijk de steun van de gemeente 

nodig. Deze steun wordt actief verleend. Voor elke burger wordt een traject opgezet om te 

komen tot betere kansen op werk of indien dit (nog) niet mogelijk is een traject gericht op 

blijvende deelname aan de samenleving. Hierdoor wordt sociale uitsluiting voorkomen. 

 

Juist in deze tijd van economische malaise willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen 

door onder andere een ruimhartig minimabeleid met het doel mogelijkheden voor deelname aan 

het maatschappelijk verkeer te waarborgen. In het bijzondere bijstandbeleid krijgt dit de 

aandacht. Zo kan iedereen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau deelnemen aan de 

collectieve ziektekostenverzekering. Wij zullen er voor pleiten om de door het kabinet geboden 

beleidsvrijheid  ter bestrijding van armoede ten volle te benutten. We zullen de incidentele 

middelen die voor 2013 beschikbaar zijn en de structurele middelen die aan het gemeentefonds 

worden toegevoegd  daarvoor gebruiken. 

 

Kinderen die opgroeien in een situatie van armoede zijn de meest kwetsbare groep. We moeten 

er voor zorgen, dat schoolgaande kinderen ook thuis gebruik kunnen maken van de computer. In 

het beleid rond bijzondere bijstandverstrekking krijgt dit onderwerp bijzondere aandacht. De 

deelname van alle kinderen aan sport, spel- en culturele voorzieningen moet, ongeacht de 

financiële middelen van ouders, mogelijk zijn. We maken gebruik van het jeugd sport- en 

cultuurfonds.  

 

Het uitgangspunt voor mensen met een WSW-indicatie is: zoveel mogelijk aan het werk in 

reguliere banen. We gaan uit van wat iemand kan maar voor wie dat niet kan en er geen 

plaatsingsmogelijkheden zijn, streven we er naar beschermde arbeidsplaatsen te blijven bieden 

zo mogelijk binnen Dethon.  

 

Onze aanpak is gericht op begeleiding naar werk én aanpak van de armoedeproblematiek.  

Met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven maken we stevige afspraken om 

problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen. Mensen die langdurig van een 

minimaal inkomen leven, krijgen extra steun onder andere in de vorm van een collectieve 

ziektekostenverzekering. De vele stichtingen, particuliere initiatieven en instellingen die zich 

met armoedebestrijding bezighouden, komen met de gemeente 1 keer per jaar bijeen om 

efficiënter samen te werken en kennis uit te wisselen. 

 

Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden staan 

fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda. Tevens moet een aanvrager kunnen 

rekenen op een tijdige en correcte afhandeling van aanvragen in het kader van inkomen, werk en 

zorg.  We hebben te maken met mensen die in kwetsbare posities zijn geraakt. Daar hoort een 

correcte bejegening vanzelfsprekend bij. Eenmaal gegeven persoonsgegevens moeten niet steeds 

opnieuw in de formulierenbrij genoemd worden.  
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3. Wonen, wijken en voorzieningen 
 

Samen wonen en leven in goede, betaalbare huizen  

in een toegankelijke samenleving 
 

Tevreden wonen en een goede woonomgeving is bijna een eerste levensbehoefte geworden. De 

Partij van de Arbeid zal zich hier dan ook in het bijzonder voor inzetten. Tevreden wonen in een 

goede woonomgeving geeft ook een sociale cohesie in een wijk of kern. 

 

De voorspelling van een krimpende en ouder wordende bevolking vraagt van de gemeenteraad 

keuzes om vooral kwalitatief in te zetten op ontwikkeling van wonen en de voorzieningen die dat 

wonen aangenaam kunnen maken. Het bouwen van meer woningen leidt niet tot het keren van 

deze ontwikkeling. Het door het Economisch Instituut voor de Bouw opgestelde MKBA 

(maatschappelijke kosten en baten analyse) laat dat helder zien. We staan voor een grote opgave 

in Zeeuws Vlaanderen.  Daar waar nodig en mogelijk zal dat om ingrepen vragen in de bestaande 

verouderde particuliere- en sociale woningvoorraad en zal bundeling van voorzieningen de 

betaalbaarheid en gewenste kwaliteit op orde moeten brengen.  

 

Bij een goede woonomgeving past op de klant gericht openbaar vervoer. Wij zullen ons inzetten 

voor een sterk kernnet met een aansluitend net van kleinschalig openbaar vervoer en daar waar 

niet in een vastnet kan worden voorzien in een bel of buurtbus. Door snelle directe  lijnen naar 

midden Zeeland wordt het voor de jongeren en forenzen aantrekkelijk om binnen de Provincie te 

studeren of te werken.  

 

De ontsluiting naar  Brabant  ( lijn 19 Hulst- Antwerpen – Breda ) dient te worden behouden. 

De  PvdA onderschrijft de visie van de Provincie  voor een directe busverbinding met Gent. 

Directe aansluitingen op het veer Breskens-Vlissingen en de trein zijn wenselijk om de reistijd te 

bekorten.  Het nu nog CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) en WMO- vervoer zal binnen 

2 jaar worden omgezet in een flexnet. Hierdoor ontstaat  ter aanvulling van het reguliere 

Openbaar Vervoer (OV) een dekkend netwerk over heel de gemeente. Daarnaast is een 

eenduidige tariefstelling voor zowel OV als CVV hard nodig. Met Taxicom behouden we het 

kwaliteitsniveau op orde. 

 

De Zeeuws-Vlaamse pilot gratis openbaar vervoer voor 65 + eindigt in 2014, de PvdA vind het 

wenselijk dat het gratis OV wordt opgenomen in de concessievoorwaarden bij de aanbesteding 

van het openbaar vervoer in 2014. 

 

Woningaanpassing aan de nieuwe bevolkingssamenstelling is belangrijk. Voldoende betaalbare 

huurwoningen voor jongeren en ouderen zullen aandacht blijven vragen. Daar waar 

jongerenhuisvesting vraagt om enige begeleiding zullen we in overleg met de 

woningbouwverenigingen en zorgaanbieders nieuwe concepten ontwikkelen zoals Kamers met 

Doorgroei. Daarnaast vragen we de corporaties het aanstellen van zogenaamde huismeesters te 

overwegen. Voor ouderen zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat zij zo lang 

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.  

Als permanente bewoning van recreatiewoningen bijdraagt aan de leefbaarheid en aan het in 

stand kunnen houden van voorzieningen, staan we dit toe. Deze recreatiewoningen zijn dan wel 

gebouwd conform de geldende bouwregels.  
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De PvdA wil geld vrij maken voor het stads- en dorpsvernieuwingsfonds om te kunnen werken 

aan behoud van kwaliteit van de bebouwde woonomgeving. Daarnaast zullen actief steun zoeken 

bij het Rijk en Provincie en onderzoeken of Europa bij kan dragen aan deze opgave.  

 

We ontwikkelen een plan van aanpak voor onze regio om langdurige leegstand te voorkomen, 

ook voor die gebieden waar veel particulier woningbezit is. Bouwprojecten en herstructurerings-

projecten worden afgestemd op de toekomstige bevolkingssamenstelling waarbij gebouwd wordt 

om het zelfstandig wonen van ouderen te faciliteren. 

 

De wijkaanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd voor leefbaarheid, 

kwaliteit van woningen, sociale cohesie en onderwijs. De wijk is een belangrijk ontmoetingspunt 

voor verschillende bevolkingsgroepen. Het blijft essentieel dat we investeren in dorpen en steden 

om de leefbaarheid te vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt.  

 

Wij stimuleren dat dorp- en wijkraden wijk- en dorpsontwikkelingsplannen ontwikkelen die 

ervoor zorgen dat verschillende projecten in dezelfde wijk of dorp elkaar versterken. In wijken 

waar geen sprake is van bewonersorganisaties zal de gemeente actief middels informatie 

bijeenkomsten de bewoners rechtstreeks betrekken bij ontwikkelingen in hun wijk of kern. De 

gemeente, bewoners, ondernemers, corporaties en andere organisaties trekken bij het uitvoeren 

van die plannen samen op. 

 

In een wijk of kern worden regelmatig plantsoenen, speelplaatsen, straten en stoepen 

gerenoveerd of geherstructureerd. Bij de ontwikkeling van deze plannen geven we de bewoners 

de hoofdrol. Zeker wordt de Stichting Gehandicaptenbeleid geconsulteerd. Ook bij het verdere 

onderhoud en de zorg voor speelplaatsen, plantsoenen en andere voorzieningen geven we de 

bewoners middels het toekennen en verdelen van een budget, zeggenschap en daarmee de 

mogelijkheid het onderhoud zelf op te pakken. 

 

In iedere wijk en kern is een wijkcoördinator als laagdrempelig aanspreekpunt. Wij willen 

investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, groen, wijkparkjes 

en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. Onze openbare ruimte beheren we vanuit de 

principes soberheid, degelijkheid en eenvoud. 

 

Wij zijn voorstander van wijken met een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, duur 

en goedkoop. De beste garantie voor gemengde wijken is keuzevrijheid. Eenzijdige 

samenstelling van wijken willen we voorkomen door renovatie en indien nodig 

sloop/nieuwbouw om keuzes te vergroten.  

 

Goed wonen en een evenwichtige woonomgeving heeft ook te maken met voorzieningen. Daar 

waar voldoende vraag is, zijn voorzieningen op het terrein van zorg en welzijn. De sociale 

samenhang  in dorpen en wijken wordt mede bevorderd door het in deze voorzieningen volop 

aanwezige vrijwilligerswerk. Vrijwilligers werk wat we moeten koesteren. Krimp  heeft echter 

tot gevolg dat een aantal voorzieningen onder druk komen te staan. In het Masterplan 

Voorzieningen wordt een schets gegeven van de mogelijke toekomstbeelden. Wij streven naar 

het bundelen van voorzieningen omdat dat de kwaliteit ten goede kan komen en er door 

bundeling voldoende massa blijft om een voorziening open te houden. Wij willen een sociale 

kaart van onze gemeente, waarop wordt aangegeven waar voorzieningen ontbreken of niet goed 

‘lopen’ en waar een duurzame oplossing gevraagd wordt. Daar waar mogelijkheden zich 

voordoen activiteiten onder één dak te brengen  moet de kans gegrepen worden.  
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In onze gemeente zijn tal van voorbeelden hoe betrokken vrijwilligers vorm geven aan een 

gevarieerd activiteitenaanbod. Goede nieuwe voorbeelden zijn de dorpshuizen in de kernen 

Zandstraat (De Straete)  en Philippine (De Kaaie).   

 

Vrijwilligers worden zodanig ondersteund dat het leuk blijft vrijwilliger te zijn en te blijven. Dat 

betekent, dat ze professionele ondersteuning krijgen als daar behoefte aan is. Mocht blijken dat 

alle steun onder een voorziening weg is gevallen of een accommodatie bijna niet meer gebruikt 

wordt moeten we niet schromen het te sluiten. 

 

Speelgelegenheid voor alle kinderen moet als het ware bezaaid over de hele gemeente liggen. Er 

is inmiddels een netwerk van veilige en, waar mogelijk, rolstoelvriendelijke speelvoorzieningen 

ontstaan.  Daarnaast hebben we een aantal zeer succesvolle speeltuinverenigingen. Speeltuin 

Oranjekwartier is daarvan het meest regionaal gericht. De wens om verder uit te breiden met een 

natuurtuin willen wij graag honoreren.  

 

Jongeren bereiken we op een laagdrempelige manier in hun directe woonomgeving met 

multifunctionele speelveldjes, skatebaantjes en trapveldjes.  Samenwerking tussen jongerenwerk,  

buurtsportwerk  en sportverenigingen vinden we belangrijk. 

 

Naast de mogelijkheden die geboden worden in de natuurspeeltuin onderzoeken we of het 

mogelijk is delen van plantsoenen te bestemmen als speelgroen om bijvoorbeeld ‘huttenbouw’ 

mogelijk te maken. Initiatieven zoals het natuurspeelbos in Axel ondersteunen we.  

 
 
 

4. Onderwijs en jeugd  
 

Geef het beste voor de toekomst 
 
Kinderen zijn onze toekomst. Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten 

kunnen ontwikkelen, zowel thuis als op school.  Juist zij verdienen alle kansen om hun talenten 

te ontplooien. Gelukkig gaat het met de meeste kinderen, jongeren en hun families goed. Wij 

volgen hun ontwikkeling via de Centra voor Jeugd en Gezin waar de jeugdgezondheidszorg een 

prominente rol in heeft.   

 

Er zijn ook situaties waarin er sprake is van kleine of grote problemen. De Jeugdzorg is vanaf 

2015 een verantwoordelijkheid voor de gemeente. De PvdA wil dat er in de Jeugdzorg meer de 

nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid, beleid waarin we uitgaan van het voorkomen van 

ongewenste situaties en minder van het corrigeren ervan. Wij gaan uit van versterking van de 

eigen kracht van ouders en kinderen, een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid en waar 

mogelijk ontzorgen en normaliseren.  

 

Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig ingegrepen en zijn er 

goede opvangvoorzieningen beschikbaar. We werken met meldcodes voor het herkennen van 

signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Professionals worden getraind op het 

herkennen van deze signalen. We bevorderen het naleven van de meldingsplicht door 

zorgverleners. 

 

De op de jeugdigen betrokken organisaties zullen meer moeten samenwerken. Per gezin is er één 

gerichte aanpak. Een integrale benadering op het totale sociale domein,  waar ook de jeugdzorg 
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maar ook het onderwijs onderdeel van zijn,  is daarbij van groot belang en vraagt een duidelijke 

regie van de gemeente.  

 

Onze inspanningen op het gebied van jeugd(zorg)beleid zullen gecombineerd worden met de 

inspanningen van het primair en voortgezet onderwijs. De lokale educatieve agenda zal in de 

komende periode de systematiek van onderwijsachterstanden in een breder perspectief plaatsen. 

De PvdA steunt het doel van passend onderwijs, namelijk om zoveel mogelijk kinderen in het 

gewone onderwijs tot hun recht te laten komen. De ondersteuningsplannen van het onderwijs 

moeten naadloos aansluiten op de inspanningen die we als gemeente plegen op de jeugdzorg. 

Natuurlijk blijft voor een aantal kinderen het speciaal onderwijs noodzakelijk.  

 

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of de buurt 

waar je woont.  Wij zorgen er voor dat het onderwijs in goede, aangepaste gebouwen plaats 

vindt.  Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en 

veilig is. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De school werkt samen met 

de buurt en andere instanties die zich ook met kinderen en hun omgeving bezig houden.  

 

Het concept van de Brede school geeft een extra positieve bijdrage aan de leefbaarheid en sociale 

samenhang in dorp of wijk. Het samen onder één dak brengen van kinderopvang, school, 

peuterspeelzaal en andere op basisschool gerichte activiteiten zoals bibliotheek en de jeugd 

gezondheidszorg, biedt grote voordelen. Met name de doorgaande pedagogische lijn geeft 

kinderen minder kans in een achterstandspositie te geraken. De Brede Scholen in Koewacht, 

Philippine, Biervliet, en in Terneuzen  De Twijn, De Kameleon, De Stelle en deze periode 

gerealiseerde Brede School Othene in Terneuzen zijn daar voorbeelden van voor heel de 

gemeente en daarbuiten. De onlangs gerealiseerde MFA De Statie in Sas van Gent en Het 

Geuzennest in Biervliet krijgen landelijk aandacht. Deze periode zullen we Het Mozaïek in 

Sluiskil realiseren.  

 

De PvdA wil waar nodig extra tijd investeren in kinderen. Teveel kinderen hebben bij aanvang 

van de basisschool een taalachterstand. Middelen die we hiervoor in gaan zetten zijn de voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE), schakelklassen, ouderkamers, de verlengde schooldag, extra 

begeleiding bijvoorbeeld middels  een zomerschool.  

We maken een permanent Plan van Aanpak gericht op het voorkomen en bestrijden van 

voortijdige schoolverlaters.    

 

Wij sluiten onze ogen niet voor de demografische ontwikkelingen. Samen met de 

onderwijsbesturen maken we een plan voor de schoolgebouwen. Actief wordt gekeken welke 

scholen samengevoegd kunnen worden om kwaliteit te kunnen blijven bieden. Daarbij 

onderzoeken we in het primair onderwijs de mogelijkheid te komen tot Integrale Kind Centra 

(IKC). In het voortgezet onderwijs zoeken we de combinaties tussen het VMBO en het MBO 

(SCALDA) Door in het VMBO krachtig samen te werken met het bedrijfsleven wordt de 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd, worden leerlingen adequaat opgeleid en 

krijgen werkgevers medewerkers waar ze mee vooruit kunnen. We achten een behoorlijk MBO-

aanbod( SCALDA)  in onze regio noodzakelijk. Met het bedrijfsleven en onze buurgemeenten 

zullen we ontwikkelingen nauwgezet volgen. Daar waar er kansen zijn om samen te werken met 

HBO- of universiteitsinstellingen aan beide zijden van de grens om het aanbod in onze regio te 

vergroten, zullen we deze grijpen. 

 

De Partij van de Arbeid investeert in jongeren. Voorzieningen die aansluiten bij de 

jongerencultuur vinden wij een groot goed. Daarom houden we ruimtes in 
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welzijnsaccommodaties beschikbaar waar de jongeren na schooltijd en in het weekend in een 

voor hen vertrouwde omgeving kunnen vertoeven.  Er blijft aandacht noodzakelijk voor de 

jeugd, met name voor de groep van 12 tot 16 jarigen. 

 

Middels omgeving gerelateerde participatie, jeugdateliers, jeugdpanels kunnen jongeren  

gevraagd en ongevraagd hun mening en advies geven over het gemeentelijk beleid. 

 

De PvdA vindt dat de toegankelijkheid van het onderwijs gewaarborgd moet zijn. De deelname 

van alle leerlingen, ongeacht handicap en de financiële middelen van de ouders, moet mogelijk 

zijn. Iedereen moet altijd mee kunnen doen, ook aan activiteiten die buiten de lesuren om 

aangeboden worden. 

 

 

5.  Zorg en welzijn 
 

Voor als je een zetje in de rug nodig hebt… 
 

Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en 

ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen 

die dat het hardst nodig hebben. Want er verandert veel in de zorg. Samenwerking, 

communicatie met en tussen zorggebruikers en zorgaanbieders is belangrijk net als het 

voorkomen van valse verwachtingen, eerlijk zijn over wat er wel en niet geboden kan worden.  

 
Draagkracht is voor ons een leidend principe. Draagkracht zowel in financiële zin als in sociaal 

opzicht. Eigen bijdragen voor zorg dienen inkomensafhankelijk te zijn zonder dat dit leidt tot een 

stapeling van eigen bijdragen. De decentralisaties bieden de kans om zorg minder ingewikkeld te 

maken, dichtbij mensen te organiseren bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, en de eigen 

kracht van mensen en hun netwerken te versterken.  

 

Gewoon in je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt. Dat 

vinden wij belangrijk. De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer 

aan elkaar te verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en 

eventueel professional. De PvdA vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dichtbij mensen 

beschikbaar is. Dat betekent dat we kiezen voor een gebiedsgerichte benadering middels 

wijkteams.  

 

Iedereen moet zijn eigen levensplannen kunnen nastreven. Als dat niet lukt omdat je op de één of 

andere manier daarbij een beperking ondervindt, bijvoorbeeld omdat je niet kunt lopen of omdat 

je je eigen huis niet kunt schoonmaken, zoeken wij met de hulpvrager naar een oplossing. Soms 

is die oplossing dichtbij te vinden in je eigen omgeving of bij je eigen familie. Soms moeten we 

samen verder kijken naar wat nodig is. Omdat iedereen anders is, volstaat daarbij geen kant en 

klare oplossing. Maatwerk is nodig. De PvdA wil op de manier om aan zorg te komen veel 

minder ingewikkeld maken. Minder regels, meer direct contact met degene die zorg vraagt. We 

investeren in het gesprek vooraf. Consulenten die bij u thuis het gesprek aangaan, met u bepalen 

wat er aan ondersteuning of zorg nodig is en wie dat gaat leveren. 

 

De PvdA hecht aan kwalitatief goede zorg en een goede afstemming tussen de eerste, anderhalve 

(huisartsenposten en medische centra) en tweedelijnszorg. Voor kleine kernen kan dit betekenen 

dat er een concentratie van zorgvoorzieningen nodig is. De veranderende zorgbehoefte, inwoners 
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die langer thuis blijven wonen, de behoefte aan herstelzorg dicht bij huis, kan leiden tot 

veranderingen in de zorg-infrastructuur en een verschuiving van functies. In kleine kernen maar 

ook wijken, clusteren we, daar waar mogelijk de zorgvraag en zorgaanbod  tot zorgunits, zodat 

een exploitabel geheel kan ontstaan. Philippine, Zuiddorpe, Biervliet en Sluiskil zijn voorbeelden 

waar deze zorgvoorzieningen moeten ontstaan of worden uitgebouwd. 

 

Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die daarvoor 

niet betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte kinderen zorgen, 

partners die elkaar verzorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen. We noemen dat 

mantelzorg. Het helpen en verzorgen van iemand van wie je houdt is natuurlijk geweldig. Zoiets 

doe je met liefde. Maar vaak is het ook ontzettend zwaar. Soms gaat het zelfs om hele jonge 

kinderen die complete verantwoordelijkheden in het huishouden hebben of hoogbejaarden die 

hun partner verzorgen. Om mantelzorgers te helpen en af en toe rust te geven zetten wij de 

komende jaren extra in op het ondersteunen van mantelzorgers.  

 

Wij zetten ook in op preventie. Gezondheidsbevordering is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van onze GGD, zorgverzekeraar, de zorgaanbieders, de huisartsen, 

ziekenhuis en de gemeente.  Wij steunen de zich ontwikkelende samenwerking in het 

programma Goed Leven. 
 

Het Streekziekenhuis te Terneuzen blijft een volwaardig ziekenhuis voor Zeeuws-Vlaanderen. 

Uitholling van ziekenhuiszorg wordt niet getolereerd. 

 

De invloed van het gemeentebestuur op beleidsbeslissingen van zorg- en welzijnsinstellingen 

wordt vergroot. Wij streven er naar te komen tot één professionele welzijnsorganisatie waarin de 

functies van AanZ, stichting Jeugd en Jongeren Werk, het Maatschappelijk Werk en MEE 

worden samengevoegd. Op deze wijze kunnen we onze verantwoordelijkheid die we krijgen op 

het Sociale Domein beter waar maken. 

 

De integratie van verstandelijk gehandicapten in de reguliere samenleving wordt bevorderd. 

Hiertoe wordt met de desbetreffende ouderverenigingen en zorginstellingen overleg gevoerd met 

de doelstelling dat mensen met een verstandelijke handicap recht hebben op werk en wonen in de 

‘gewone’ woonomgeving.  Financiële belemmeringen om gebruik te maken van voorzieningen 

moeten worden voorkomen. Ook de woonomgeving wordt voor inwoners met een 

functiebeperking gebruiksvriendelijk gemaakt. 

 

De zorg voor de inwoners met een functiebeperking moet ruimhartig zijn. Dit betekent een 

optimale WMO verordening waarbij een aantal voorzieningen verstrekt worden zonder eigen 

bijdrage van de aanvrager. Voorbeelden daarvan zijn aanpassingen aan de woning, aan de auto, 

een gereserveerde parkeerplaats in de woonomgeving, enz. 

 

Voor gehandicapten met een vervoersindicatie behouden we een systeem waarbij iedereen die 

recht heeft op een voorziening de eigen vervoersbehoefte invult: het zogenaamde rugzakje. 

Gedwongen collectief vervoer is niet meer van deze tijd. In afwachting hiervan wordt het huidige 

vervoerssysteem Taxicom kritisch gevolgd om het kwaliteitsniveau te verbeteren.  

 

Senioren zijn een belangrijke bevolkingsgroep in onze gemeente. Niet alleen door aantal, maar 

ook door een opvallend andere levensstijl. Het genieten van de oude dag op een moderne wijze 

vraagt van de gemeentelijke overheid een doorlopende communicatie met ouderen, met name 

voor de minder draagkrachtigen. 
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De Stichtingen Welzijn Ouderen zijn de spil in het ouderennetwerk. Vooral ouderen worden in 

dit beleid en de uitvoering van beleid betrokken. Om het werk goed te kunnen uitvoeren moeten 

ze van de organisatie AanZ beroepsmatige ondersteuning krijgen. Lokale uitvoering staat 

voorop. 

 

Er wordt blijvend gezorgd voor een vrijwilligersnetwerk (met professionele ondersteuning) om 

alle ouderen die daartoe geïndiceerd zijn, de mogelijkheid te bieden dagelijks een verse warme 

maaltijd bezorgd te krijgen. De kosten die doorberekend worden, zijn de kosten die het 

verzorgingstehuis vraagt.  De bezorgkosten worden door de gemeente gesubsidieerd. Er mag 

voor gebruikers van de maaltijdverzorging geen financiële belemmering zijn van deze 

voorziening gebruik te maken. 

 

Bij de samenstelling van dorpsraden, wijktafels, besturen en andere inspraakmogelijkheden 

wordt met name gelet op de vertegenwoordiging van ouderen en inwoners met een 

functiebeperking, zodat hun stem wordt gehoord. 
 

 
 

6. Veiligheid in stad en dorp 
 

Veilig voelen, veilig zijn 
 

We bestrijden overlast, intimidatie en criminaliteit. Daarvoor is het  belangrijk dat mensen elkaar 

op straat aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen aanspreken. Wij werken samen met 

woningbouwcorporaties, welzijns- en (jeugd)zorginstellingen, brandweer, politie, onderwijs, 

burgers en bedrijven. In deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en neemt de 

gemeente de rol als regisseur. Dit heeft alleen kans van slagen als ook bewoners hierbij 

betrokken zijn. De gemeente faciliteert deze betrokkenheid.  

 

Veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans tussen voorkomen 

(preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat moet. 

Wij betrekken wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid maar 

ook bij de uitvoering ervan. Jaarlijks vragen we wijkbewoners welke problemen zij in hun wijk 

ervaren, hoe die moeten worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen.  

 

We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin een eerste 

verantwoordelijkheid. Wij verwachten van onze winkeliers en horecaondernemers dat zij zich 

houden aan de leeftijdsgrens. Dit handhaven wij streng.  

 

Wij stimuleren deskundigheid van professionals op het gebied van veiligheid en de 

aanpak/signalering van huiselijk geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen van eer-

gerelateerd geweld, de aanpak van geweld tegen homo’s en de loverboy-problematiek. 

 

De Partij van de Arbeid wil door het aanstellen van meer zogenaamde BOA’s (Bijzondere 

opsporingsambtenaren) samen met de burger de wijk heel, veilig en schoon houden. De BOA 

geeft adviezen bij het inbraakveilig maken van de woning en woonomgeving. Ook zoekt hij of 

zij zogenaamde enge plekken op en adviseert het gemeentebestuur de situatie te veranderen. 

Daar waar de wijkbewoner het niet zo nauw neemt met zijn woonomgeving treedt de BOA op en 
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sommeert inwoners populair gezegd hun troep op te ruimen of verstorende activiteiten te 

beëindigen. 

 

Veiligheid is echter meer dan dat. Veiligheid is ook het kunnen wonen in een straat waar de 

kinderen veilig kunnen spelen. Er wordt in veel straten te hard gereden. Wij willen 30 km zones 

in de wijken. Wij zijn voor het kritisch inzetten van maatregelen in het kader van Duurzaam 

Veilig. Teveel drempels aanleggen in woonwijken vraagt om overlast. We richten de straten zo 

in, dat men automatisch kiest voor een gematigde snelheid. Inspraak vanuit de wijk of straat rond 

het instellen van verkeersmaatregelen wordt elke keer weer toegepast alvorens een maatregel 

wordt ingevoerd. 
 

Er worden vrachtwagenroutes ontwikkeld, waarbij als uitgangspunt geldt dat alleen 

bestemmingsverkeer de kern of wijk in mag. In elke kern wordt voorzien in een 

vrachtwagenparkeermogelijkheid. Dit is goed voor de woonomgeving en een service naar de 

vrachtwagenchauffeurs. 
 

Rond scholen zijn veilige schoolzones. In deze schoolzones is de maximum snelheid voor auto’s 

30 km/u, zijn er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige fietsroutes 

en voldoende fietsstallingen. ‘Op voeten en fietsen naar school’ wordt gestimuleerd.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen en zijn een 

voorstander van verkeerseducatie en de toepassing van verkeersveiligheidslabels voor scholen. 

 

De schoolgaande jeugd moet gebruik kunnen maken van veilige fietsroutes. Hierbij denken wij 

aan zoveel mogelijk van de rijbaan gescheiden fietspaden. Maar op het platteland ook aan veilige 

plekken bij boerderijen, waar men kan schuilen of om hulp kan vragen bij bijvoorbeeld een lekke 

band of kapotte fiets. We bekijken gevaarlijke punten in schoolroutes en richten deze zo in dat 

men niet illegaal kan oversteken of bochten af kan snijden 

 

Veiligheid is ook het redden van mensenlevens en het beschermen van de gezondheid tegen 

gevaarlijke stoffen. De brandweer moet snel ter plekke kunnen zijn als er zich een ongeval of 

calamiteit voordoet. Uitrukposten op strategische punten in de buitenkernen zijn hierbij van 

groot belang. 

 

In de binnenstad van de kern Terneuzen moet het aspect veilig uitgaan worden vergroot. Tot nu 

toe is er al veel geïnvesteerd en zijn resultaten zichtbaar, maar het rendement is nog niet zodanig 

dat we tevreden kunnen zijn. Samen met de horecaondernemers, de buurt, politie en gemeente 

moet het mogelijk zijn een uitgaanssfeer te scheppen, waarbij men zich lekker voelt.  

 

Activiteiten die risicovol zijn in het licht van het aantrekken van criminaliteit en verstoring van 

de openbare orde moeten worden geweerd. Dit betekent dat wij er niet voor kiezen gok- en of 

speelautomatenhallen toe te laten. De bestaande automatenhal in Axel wordt zo mogelijk beperkt 

in de bedrijfsvoering. 

 

Wat het gedoogbeleid ten aanzien van de verkoop van softdrugs betreft willen we de huidige 

praktijk blijvend toetsen aan de oorspronkelijke doelstelling een gedoogbeleid in te stellen. Dit 

betekent in ieder geval geen uitbreiding van het aantal coffeeshops en een beperking voor de 

klant  in de hoeveelheid te kopen drugs, zodat de coffeeshop vooral voor de lokale klant 

geëxploiteerd kan worden. 
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7. Vrije tijd 
 

Voor iedereen toegankelijk 
 

Steeds meer inwoners van onze gemeente maken een bewuste keus in de verdeling tussen werk 

en vrije tijd. De Partij van de Arbeid vindt het dan ook een speerpunt voor de eigen inwoners in 

hun eigen woonomgeving ontspanningsmogelijkheden te bieden. Hoe groter de mogelijkheden 

tot het invullen van vrije tijd, hoe groter de aantrekkingskracht van de gemeente om er te wonen 

en te werken. 
 

Sport en spel zijn belangrijke middelen voor integratie. Sportverenigingen vervullen een 

belangrijke maatschappelijke functie en zijn in veel wijken en dorpen het sociale cement van de 

samenleving. Wij willen de sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen 

te leggen met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, wijkcentra en/of dorpshuizen 

 

Wat sportvoorzieningen betreft zijn we goed voorzien. Talloze mogelijkheden om buitensport te 

bedrijven vinden we door de hele gemeente. Wij zien dat deze onder druk komen te staan door 

minder gebruik als gevolg van toenemende mobiliteit en demografische ontwikkelingen. 

Daarnaast zien we dat er meer individueel gesport wordt in o.a. sportscholen. Wij denken dat 

voorzieningen in stand kunnen blijven als er fiks samen gewerkt wordt. Zeker in de kleinere 

kernen ligt het bundelen van sportvoorzieningen in de rede. Het ontstaan van multisport-

verenigingen juichen wij toe. Voor ons is multifunctioneel gebruik van sportparken en 

accommodaties het uitgangspunt. Wij stimuleren dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het 

onderwijs en activiteiten in het kader van de begeleiding – AWBZ.  

Door gebruik te maken van de plaatselijke gymlokalen die voor de basisscholen beschikbaar zijn 

kan ook kleinschalige binnensport worden geboden. Overwogen kan worden het beheer van deze 

gymzalen in handen te stellen van deze multisportverenigingen.   

 

Het sportcomplex ‘De Vliegende Vaart’ in de kern Terneuzen, het Sportuus in Axel en de 

prachtige sporthal in De Statie in Sas van Gent zijn de accommodaties waar op hoog niveau 

gesport kan worden. 

 

Sport en spel zijn ook belangrijk voor de gezondheid. We ontwikkelen samen met de GGD, 

Sport Zeeland, scholen en maatschappelijke organisaties projecten om overgewicht en 

bewegingsarmoede tegen te gaan. Sportverenigingen die alcoholmisbruik, roken en drugsgebruik 

in sportkantines tolereren worden niet gesubsidieerd.  

 

Ook voor inwoners die zich niet willen binden aan een sportvereniging moeten mogelijkheden 

zijn om te sporten. De breedtesport impuls biedt mogelijkheden om in buurten en kernen actief 

met buurtsportinitiatieven aan de slag te gaan. Buurtsportwerkers ondersteunen de verenigingen 

bij hun vrijwilligersbeleid en het opbouwen van een vrijwilligerskader. Zij zorgen samen met het 

onderwijs en de verenigingen voor naschoolse sportactiviteiten in dorpen en buurten waar 

sportdeelname achterblijft.  

 

Het jeugdsportfonds wordt actief onder de aandacht gebracht van kinderen en hun ouders.  

 

Er is een grote traditie met betrekking tot het culturele leven: kunstbeoefening door amateurs, 

bibliotheken, poppodia, musea en cultuureducatie. Juist deze voorzieningen en hun 
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toegankelijkheid staan onder druk door bezuinigingen.  De toegankelijkheid en betaalbaarheid 

van culturele voorzieningen, met name Toonbeeld en bibliotheek, staan onder druk door 

bezuinigingen. Wij spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te 

vermijden. Samenwerking met andere voorzieningen kan hiervoor een oplossing bieden. 
 

Het Scheldetheater in Terneuzen is de trekker voor professionele podiumkunsten. In de kern 

Terneuzen moet ook amateuristische kunstbeoefening mogelijk zijn. Het Scheldetheater heeft 

ook hierin een functie. Amateurpodiumkunsten kunnen zich ook ontwikkelen in de goed 

geoutilleerde zalen in Axel, Sas van Gent en Sluiskil. Het gebruik hiervan wordt gestimuleerd 

door het verlenen van korting voor het huren van ruimte.  

 

Daarnaast achten wij vormen van jongerencultuur zoals ontwikkelingen van Jongerencentrum 

De Pit, Rock Around the Bridge, Steenworp en andere op jongeren en muziek gerichte uitingen 

een verrijking van ons cultuuraanbod. Wij maken de woonomgeving aantrekkelijker door in de 

openbare buitenruimte kunst te plaatsen en cultuurroutes aan te leggen, waarbij kunst, historie en 

cultuur volop aandacht krijgen. 

 

Het jeugdcultuurfonds wordt actief onder de aandacht gebracht van kinderen en hun ouders. 
 

 

8. Natuur, milieu en landschap 
 

Schoon, duurzaam en mooi 
 

Zeeuws-Vlaanderen heeft een gevarieerd landschap, dat zouden we graag met mensen van buiten 

onze gemeente delen. Binnen onze gemeente zijn landschappelijke kenmerken zichtbaar die we 

koesteren en die de streek een eigen identiteit geven. Natuur en natuurgebieden horen 

toegankelijk te zijn. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur 

en landschap. De PvdA zet zich in voor goede wandelpaden en een groene omgeving. Kinderen 

betrekken we al vroeg bij natuur en milieu. Bijvoorbeeld door het subsidiëren van milieueducatie 

voor kinderen en het aanleggen van natuurspeeltuinen.   

 

Bij bebouwing in het landelijk gebied stellen we als voorwaarde dat dit landschappelijk wordt 

ingepast, bijvoorbeeld door toepassing van de rood-voor-rood-regelingen  

Wij bevorderen diervriendelijke en biologische alternatieven in de agrarische sector door het 

meewerken aan bestemmingsplannen. Megastallen, varkensflats en dergelijke zijn bij ons niet 

welkom. Initiatieven gericht op het bevorderen van dierenwelzijn kunnen op onze steun rekenen. 

Uiteraard volgen we de projecten rond plattelandsontwikkeling op de voet. 

 

De Partij van de Arbeid hecht aan bescherming van het milieu. Steeds meer mensen en bedrijven 

zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid.  Lokaal/regionaal milieubeleid is 

noodzakelijk om onze omgeving schoon en gezond te houden. Hierbij is het noodzaak dat 

iedereen binnen de regio zich hiervoor inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en 

stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een 

duurzame gemeente. Zo kunnen, door gezamenlijk op trekken op het gebied van 

watermanagement, mogelijk kosten bespaard worden.  

We stimuleren het scheiden van afval  en initiatieven om de hoeveelheid afval te beperken.   

Wij maken het huidig woningbestand energiezuiniger, bijvoorbeeld door in de prestatieafspraken 

met woningcorporaties duurzaamheid als doel op te nemen of door te wijzen op 

subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen en woningisolatie.  
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Duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren we. Zo 

willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van energiebesparende 

technologieën zoals warmte-koude-opslag en led-verlichting.  

 

Wij zijn voorstanders van het gebruik van groene stroom. Gestimuleerd moet worden, dat 

windmolenparken ontstaan op locaties in of aan zee. Hier is het rendement hoog en de overlast 

voor omwonenden nihil. De mogelijkheden voor toepassing van zonne-energie worden 

maximaal benut, mits het niet ten koste gaat van de groene ruimte. 

  

In de Kanaalzone moet meer groen worden aangelegd. De reeds vastgestelde plannen, zoals de 

ecologische verbindingszone vanaf de Otheense kreek tot aan Canisvliet Westdorpe moeten 

voortvarend worden uitgevoerd.  
 

In 2016 wordt het van  Rijkswege verboden bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Mensen moeten 

geïnformeerd worden over de gevolgen voor hun woonomgeving als beheer en onderhoud van 

plantsoen en straat zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen plaats vindt. We beheren de 

openbare ruimte natuurlijk en ecologisch door ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van 

perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij 

belangrijk.  

Bij de aanleg van nieuw en renovatie van openbaar groen komt er een beplantingsplan, waarbij 

rekening gehouden wordt met gifvrij onderhoud. Zo ook bij de aanleg van straten, pleinen en 

stoepen. Toch zullen we daarmee het huidige niveau van onderhoud niet kunnen handhaven.  

 

 
 

9. De financiën van de gemeente Terneuzen 
 

Sociaal en realistisch 
 

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de 

financiële mogelijkheden van onze gemeente  steeds kleiner. Daarnaast krijgen we grote 

verantwoordelijkheden overgedragen met gekorte budgetten. In principe moet uitvoering van 

gedecentraliseerde taken binnen het mee gedecentraliseerde budget plaatsvinden. De PvdA gaat 

behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. 

 

Waar er eerst een situatie was van verdeling van schaarste over nieuwe initiatieven, staan 

bestaande voorzieningen nu vaak onder druk.  De verwachting is dat de wij ook in de komende 

periode bezuinigingen moeten doorvoeren en terughoudend moeten zijn in het doen van nieuwe 

investeringen. Hiervoor gaat de PvdA haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. De PvdA kiest 

ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren zodat de menselijke maat niet uit het oog 

verloren raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden. 

 

De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat geldt 

onder andere voor de WMO. De PvdA vindt, dat daar waar eigen kracht meer en meer centraal 

wordt gesteld, dit ook geldt voor het meewegen van de eigen financiële kracht (vermogen). 

Wettelijk zijn hiervoor beperkte mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er zijn wil de PvdA 

doordacht benutten. 
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Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage leveren aan noodzakelijke bezuinigingen. 

Dit kan door kritisch te kijken naar de eigen organisatie, de huisvesting en de inhuur van 

externen. Door het gebruik van nieuwe media en digitalisering van de dienstverlening kunnen we 

tot behoorlijke kostenbesparingen komen. De dienstverlening aan de burger blijft optimaal door 

de gemeenteloketten in de kernen Terneuzen en Axel voor gemeentelijke diensten in stand te 

houden. In Sas van Gent zijn we op afspraak in De Statie aanwezig om de burgers uit omgeving 

van Sas van Gent ten dienste te zijn. De burger wordt vlot, vriendelijk en adequaat geholpen. 

 

De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De Partij van 

de Arbeid streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwaringen. We laten de lokale lasten 

gelijke tred houden met de inflatie. 

 

Lokale uitgaven waar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat (afvalstoffenheffing, 

rioolbelasting en sommige leges) worden kostendekkend doorberekend. Het geld opgebracht 

door de eigenaren van honden, de hondenbelasting, wordt enerzijds besteed aan het bestrijden 

van de overlast en anderzijds aan voorzieningen voor honden (uitlaatterrein/speelweide). 

 

Verenigingen, vrijwilligers en inwoners die zich inzetten voor de samenleving kunnen wat ons 

betreft rekenen op steun in de vorm van aanvullende subsidies. 
 

Kortom: de Partij van de Arbeid wil een inzet van middelen, waarbij er vooral op gelet wordt of 

de inwoner optimaal profijt krijgt van het betaalde belastinggeld. 
 
 
 

10. Tot slot 
 

Ook in dit verkiezingsprogramma het eerlijke verhaal! Door de ingrijpende terugval van de 

economie zal het in de komende raadsperiode ontbreken aan voldoende financiële middelen om 

voorzieningen uit te breiden of zelfs volledig in stand te houden. Nog veel meer dan in de 

voorgaande jaren zal de Partij van de Arbeid in de gemeente Terneuzen de rol vervullen van de 

partij die met name de sociale samenhang voorop stelt. 

 

Partij van de Arbeid gemeente Terneuzen: Sociaal, Sterk en Dichtbij! 

 

 

 
Vastgesteld in de Ledenvergadering van 16 december 2013  gehouden te Axel. 




