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“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Met dit verkiezingsprogramma wil het CDA aan de samenleving van Noord-Beveland blijven bouwen. Het CDA is
een open volkspartij, met een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot
persoonlijke groei komen door samen de ruimte te scheppen waarin ieder samen bezig kan zijn en zo geluk kan
ervaren. We willen de samenleving verder laten gedijen, met oog voor ieders kwaliteiten en weerbaar zijn tegen
ondermijning en criminaliteit. We willen mensen en families die noodgedwongen langs de kant staan met een
goede ondersteuning blijven stimuleren mee te doen in de samenleving.

1.STERKE SAMENLEVING
Verenigingen en vrijwilligers
Het CDA vindt een gezonde samenleving belangrijk en bevordert de samenwerking van de vrijwilligers met de
gemeente, want als overheid kunnen we het niet alleen. In een kleine gemeente als de onze vormen vrijwilligers
het kloppend hart van de gemeenschap. Denk op het gebied van veiligheid maar aan de verkeersregelaars bij
wielerkoersen, vrijwilligers bij de brandweer tot strandwachten op het strand. Sportverenigingen kunnen niet
zonder bestuur en andere vrijwilligers. Ook in de (mantel)zorg zijn vele vrijwilligers actief zoals chauffeurs van
tafeltje-dekje, Eurobus, Rolstoelbegeleiders etc. Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos in, waardoor onder
andere onze sportverenigingen, brandweer, evenementen en eigenlijk ons hele eiland kan blijven bestaan.
Leefbaarheid van woonkernen
Het CDA hecht grote waarde aan initiatieven van burgers en wil deze waar mogelijk faciliteren om de
leefbaarheid van onze kernen te verbeteren. Hoe aantrekkelijk en geschikt is een kern om er te wonen, te
werken, te recreëren en of te leren. Via de dorpsraden weten we goed wat er onder onze inwoners leeft en
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worden plannen ontwikkeld en uitgevoerd. Het CDA heeft in de afgelopen raadsperiode het initiatief genomen
tot de oprichting van het samenlevingsfonds. Burgerinitiatieven en innoverende projecten om de leefbaarheid
van onze kernen te verbeteren kunnen hier een beroep op doen.
Voldoende en betaalbare woningen
De Regionale Woning Stichting (RWS) heeft een plan van aanpak voor de komende 4 a 5 jaar gepresenteerd om
op heel Noord-Beveland onder andere de verouderde bejaardenwoningen op te waarderen of te slopen en
nieuw te bouwen. Dit geeft een flinke kwaliteitsimpuls, waardoor het woningaanbod weer beter zal aansluiten
op de behoefte. Als gemeente hebben we geld vrijgemaakt voor dorpsvernieuwing. Als CDA zien we dit als
goede kans om verpauperde gebieden op ons eiland aan te pakken en weer kansrijk te maken voor nieuwe
ontwikkelingen.
Het deeltijd wonen heeft wat het CDA betreft zijn effect gehad in de periode dat de huizenmarkt in het slop zat.
Een aantal huizen verspreid over de kernen zijn verkocht onder de deeltijd regeling, maar nu de markt weer iets
aantrekt en het gevaar bestaat dat er te veel deeltijd woningen in één straat komen, is het volgens het CDA tijd
om de regeling tegen het licht te houden.
Afgelopen jaren hebben we als Noord-Beveland flink ingezet op duurzaam bouwen door middel van subsidies op
bouw of verbouw van woningen met als doel deze energie zuiniger te maken. Door het grote succes hebben we
afgelopen jaren de subsidiepot een aantal keren aangevuld.
Veiligheid in de buurt
In alle kernen investeren we als gemeente veel om de leefbaarheid te vergroten met bijvoorbeeld veilige
fietspaden, goede wegen en onderhoud van de buitenruimte. Deze investeringen voorkomen ook vandalisme.
Zichtbaarheid van de wijkagent op straat vinden we belangrijk; we zijn dan ook blij met de extra wijkagent.
Vanuit het plan “Brandweerzorg op maat” wordt door de veiligheidsregio ingezet op een nieuwe kazerne in
Kortgene om te voldoen aan een goede dekking. De veiligheid voor onze inwoners en gasten gaat het CDA ter
harte, maar we vinden het niet correct dat wij als gemeente alleen voor de kosten van een nieuwe kazerne op
zouden moeten draaien.
Bewegen voor leefbaarheid en welzijn
Samen Bewegen - Het CDA vindt sporten belangrijk, omdat sporten gezond is en een sociale binding biedt met je
omgeving. Voor jongeren tot 18 jaar uit minder draagkrachtige gezinnen is er een mogelijkheid om via het
declaratiefonds een vergoeding te krijgen om bijvoorbeeld de contributie te betalen. Zo kan toch iedereen lekker
meedoen.
Voor jong en oud wordt het speel- en belevingsbos bij Kamperland gerealiseerd met veel natuurlijke elementen.
Daarnaast komt er ook een mountainbike parcours. Wij pleiten voor goed onderhoud en toezicht.
Samen Beleven - Als CDA zijn we er trots op dat ons kleine eiland een rijk cultureel aanbod kent. Er zijn o.a.
toneel- en zangverenigingen, ateliers en kunstenaars. Op ons eiland worden tal van voorstellingen, exposities en
evenementen georganiseerd waarvan Peerock en het Eindeloos Eiland Festival goede voorbeelden zijn.
Bereikbaarheid
De inwoners van Noord-Beveland zijn door de grote afstanden gewend om in hun eigen vervoersbehoefte te
voorzien, daardoor staat het commercieel openbaar vervoer onder druk. Het CDA vindt dat de gemeente
initiatieven tot behoud van het openbaar vervoer moet stimuleren, zonder dat de gemeente daarmee de
verantwoordelijkheid voor het openbaarvervoer overneemt van de provincie. Door goede contacten tussen
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Connexxion, gemeente, jongerenraad en provincie zijn reeds een aantal knelpunten opgelost en zo willen we ons
blijven inzetten voor bereikbaarheid.

2.FAMILIE EN GEZIN
Gezinnen
Onze jongeren zijn voor een groot deel georiënteerd op de buurgemeenten voor scholing en ontspanning. Het
CDA staat positief tegenover initiatieven om jongeren op het eiland een eigen plek te bieden voor ontspanning.
Ook al lijkt het lastig om jeugd naar bijvoorbeeld een jeugdsoos te trekken. Waar het in de ene kern vanzelf lijkt
te gaan, komt elders haast niets van de grond. Het CDA stelt zich open voor gezinnen met een stille hulpvraag.
Samen met maatschappelijke organisaties
Als enige gemeente in Zeeland hebben we ons eigen sociale loket. Dit geeft onze inwoners een vertrouwd
gevoel. Je wordt binnen onze eigen gemeente opgevangen voor de eerste hulp bij vragen of problemen. In de
meeste gevallen kan er direct een oplossing worden geboden en in andere gevallen kan worden doorverwezen
naar professionals. De samenwerking tussen de huisartsen en het sociale team is erg belangrijk om snel de juiste
zorg in te zetten. Voor ouderen die zorg behoeven zijn er op het eiland goede voorzieningen, zoals Cleijenborch,
wat ertoe bijdraagt dat ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen op Noord-Beveland kunnen blijven. We
hebben een lage drempel en tegelijkertijd een hoge mate van betrokkenheid door de sociale binding van onze
kleine gemeente.
Als een burger het zelf niet meer op kan lossen, kan de overheid in actie komen om ervoor te zorgen dat hij of zij
deel kan blijven uitmaken van het sociale- en maatschappelijke leven. Als een inwoner een uitkering ontvangt,
mag er wat het CDA betreft best een prestatie tegenover staan zoals het rijden met de buurtbus of ander
vrijwilligerswerk. Op deze manier ben je anderen tot dienst en kom je zelf ook weer onder de mensen; vaak
werkt dat erg positief.
Ouderen worden een steeds grotere groep in onze samenleving. Het is mooi dat er diverse initiatieven zijn
ontstaan om ontmoeting te stimuleren . Een goed voorbeeld zijn de succesvolle open tafels in diverse kernen,
waar ouderen gezamenlijk aan kunnen schuiven voor een warme maaltijd.
Onderwijs
Voor het CDA is de kwaliteit leidend binnen het basisonderwijs, we hebben nu vier scholen verspreid over het
eiland, wat voorlopig een goede invulling is.

3.LOKALE EIGENHEID
Recreatie
Recreatie is voor de gemeente zelf een grote inkomstenbron, maar daarnaast schept het toerisme ook
honderden directe en indirecte banen op en rond ons eiland. Kansrijke initiatieven vanuit ondernemers zoals de
Zeelandpas of oplaadstations voor elektrische fietsen geeft het CDA graag de ruimte. Afgelopen jaren hebben we
ons als CDA succesvol ingezet voor veilige vrij-liggende fietspaden tussen de kernen, deze worden komende
jaren voltooid. Ook willen we ons inzetten voor een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van ligplaatsen
voor de pleziervaart en van de verschillende kleine strandjes bij onder andere Geersdijk en Kats.
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Landbouw
De landbouw blijft één van de kenmerkende en beeldbepalende dragers van onze economie. Het CDA draagt de
landbouw van oudsher een warm hart toe. Het CDA heeft zich afgelopen jaren steeds verzet tegen nieuwe
burgerwoningen in het buitengebied. Als landbouwer kun je in je dagelijkse bedrijfsvoering veel hinder
ondervinden als er dichtbij een burgerwoning wordt toegestaan. We pleiten als CDA dan ook voor een nieuw
helder beleid op dit gebied.
Burgerschap
We zijn er voorstander van als CDA om de dorpsraden, (sport-) verenigingen en andere clubs daar waar nodig te
faciliteren. Voorwaarde voor het CDA is wel dat er een goed toekomstbestendig perspectief of plan moet zijn en
dat er een groot draagvlak is onder de bevolking. Goede voorbeelden zijn de aanleg van het nieuwe
kunstgrasveld bij voetbalvereniging de Bevelanders en de nieuwe tennisbaan in Colijnsplaat. Er werd een goed
plan ingediend met daarin ook veel zelfwerkzaamheid. Dit drukt deels de kosten, maar geeft ook meer
betrokkenheid bij de vereniging van de leden.
Zondagsrust
Het CDA hecht aan zondagsrust. In dorpen waar in de zomer veel vakantiegangers verblijven, lijkt die soms
onder druk te staan. Wij gaan het gesprek niet uit de weg.

4. EERLIJKE ECONOMIE
Werkgelegenheid
Het CDA wil het economisch klimaat bevorderen door wonen, werken en infrastructuur in samenhang te bezien
en te ontwikkelen.
Bedrijvigheid
Noord-Beveland kent veel innovatieve bedrijven op het gebied van landbouw- en visserij-technieken. Als CDA
zijn we daar erg trots op en we willen ruimte bieden voor eventuele uitbreiding van de activiteiten op het gebied
van innovatie. De Oosterschelde biedt niet alleen mogelijkheden vanuit natuur en landschap, maar zeker ook
vanuit economisch perspectief. Een mooi voorbeeld hiervan is de diversiteit aan zilte teelten op land bij de
Zeelandbrug. Op het gebied van zilte teelten op land blijven we als Noord-Beveland met deze ontwikkelingen
goed op de kaart. Ook het mooie aangelegde Sophia strand bij de Roompot wat tevens diende ter versteviging
van onze kust.
Natuur en landschap
Het CDA is voorstander van een evenwichtige ontwikkeling van Noord-Beveland. Natuur en landschap moeten
integraal betrokken worden in de recreatieve profilering van ons eiland. Als CDA zijn we van mening dat er
alleen uitbreiding van het toeristisch product mogelijk is als dit echt uniek is en niet meer van hetzelfde. Kleine
minicampings bij boerenbedrijven als ondersteunend product vormen hierop een uitzondering omdat we dit
soort kleinschalige recreatie zien als welkome aanvulling op ons toeristisch product.
Duurzaamheid
Als Noord-Beveland hebben we afgelopen jaren enorm ingezet op duurzaamheid. Op diverse gemeentelijke
gebouwen zijn zonnepanelen geplaatst. Er is een informatiepunt duurzaamheid voor onze burgers in
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Wissenkerke. Daar wordt voorlichting gegeven op de verschillende energiezuinige maatregelen die burgers
kunnen toepassen met de daarbij behorende mogelijke subsidies.
Gezonde gemeentefinanciën
Extra lastenstijgingen dienen voor onze burgers zo beperkt mogelijk te blijven. Als lastenstijgingen toch
noodzakelijk zijn, dan zijn we als CDA voor een evenredige verdeling van de kosten en niet alles afwikkelen op
één bepaalde groep.
Samenwerking
Ter bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening zijn er op diverse terreinen samenwerkingen aangegaan
met andere gemeentes. Het is wat het CDA betreft prima om als kleine gemeente toch schaalvoordelen te
realiseren. Onze burgers kunnen terecht in ons eigen gemeentehuis voor de eerste hulp. Door een goede
samenwerking kunnen we de professionaliteit behouden en blijven we voor onze inwoners laagdrempelig. Het
CDA hecht grote waarde aan goed toezicht op deze samenwerkingsverbanden.
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