
 

  



“Samenwerken aan een toekomstbestendig Noord-Beveland” 

 

Dit is de laatste keer deze raadsperiode dat we onze beschouwingen uit mogen spreken over 

de politieke gang van zaken en de daarmee samenhangende begroting. 

Ook de komende periode willen we als CDA fractie blijven bouwen aan de samenleving van 

Noord-Beveland. We willen dat een ieder de ruimte krijgt om zich persoonlijk te ontwikkelen 

en lekker mee te doen. 

Inwoners die noodgedwongen langs de kant staan, willen we met de juiste ondersteuning 

stimuleren om ook mee te doen in onze samenleving. 

  



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 

periode steeds verzet tegen nieuwe burgerwoningen in het buitengebied. Als landbouwer 

kun je in je dagelijkse bedrijfsvoering veel hinder ondervinden als er dichtbij een burger 

woning wordt toegestaan. We pleiten als CDA dan ook voor een nieuw helder beleid op dit 

gebied. 

  



Recreatie 

 

Recreatie is voor de gemeente zelf een grote inkomstenbron, maar daarnaast schept het 

toerisme ook vele directe en indirecte banen op en rond ons eiland. Als CDA willen we 

inzetten op een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van ligplaatsen voor de 

pleziervaart en van de verschillende kleine strandjes bij onder andere Geersdijk en Kats.   

Het CDA wil onze kernwaarden “rust en ruimte” graag behouden. We zijn van mening dat er 

alleen uitbreiding van het toeristisch product mogelijk is als dit echt uniek is en niet meer 

van hetzelfde. Nieuwe Economische Dragers zoals kleine mini campings, 

groepsaccommodaties en Bed and breakfasts vormen hierop een uitzondering, omdat we dit 

soort kleinschalige recreatie zien als welkome aanvulling op ons toeristisch product. 

  



 

Veiligheid in de buurt 

 

Als CDA willen we in alle kernen blijven investeren om de leefbaarheid te vergroten met 

bijvoorbeeld veilige fietspaden, goede wegen en onderhoud van de buitenruimte. Deze 

investeringen voorkomen ook vandalisme. Daarnaast vinden we zichtbaarheid van onze 

wijkagent op straat belangrijk. 

Vanuit het plan “Brandweerzorg op maat” wordt door de veiligheidsregio ingezet op een 

nieuwe kazerne in Kortgene om te voldoen aan een goede dekking. Vanuit de veiligheid voor 

onze inwoners en gasten ondersteunen we dit plan van harte, maar vinden we het niet 

terecht dat wij als gemeente alleen voor deze kosten op zouden moeten draaien. 

De veiligheidsregio heeft vanaf de start in een lastige fase gezeten, we kregen het idee dat ze 

vooral binnen de eigen organisatie “brandjes aan het blussen waren.” Nu lijkt met de juiste 

mensen op de juiste plaatsen de rust in de organisatie weer te keren, daar zijn we als CDA 

blij om.  

  



Verenigingen en vrijwilligers 

 

Het CDA vindt een gezonde samenleving belangrijk en wil de komende periode de 

vrijwilligers waar mogelijk vanuit de gemeente blijven ondersteunen, 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 zorg 

en mantelzorg zijn vele vrijwilligers actief zoals chauffeurs van tafeltje-dekje, Eurobus, 

Rolstoelbegeleiders etc. Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos in waardoor onze 

sportverenigingen, brandweer, evenementen en eigenlijk ons hele eiland kan blijven 

bestaan. Hier zijn we erg trots op. 

  



Leefbaarheid en welzijn 

 

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. Dit willen we graag onder de aandacht blijven brengen bij de 

doelgroep. 

Voor jong tot oud wordt het speel- en belevingsbos bij Kamperland gerealiseerd, naast een 

soort van trimbaan, met veel natuurlijke elementen komt er ook een mountainbike 

parcours. Als CDA willen we wel pleiten voor goed toezicht en onderhoud, want daar valt of 

staat het succes mee van dit mooie initiatief.  

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 het Kunstspoor en EEF 

goede voorbeelden zijn.  

  



Voldoende 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 

CDA zijn we erg benieuwd naar de voortgang van deze plannen. 

Het deeltijd wonen heeft wat het CDA betreft prima gewerkt in de periode dat de 

huizenmarkt in het slop zat. Een aantal huizen verspreid over de kernen zijn verkocht onder 

de deeltijd regeling. Bij de start van het deeltijd wonen is afgesproken dat er na verloop van 

tijd een evaluatie plaats zou vinden. 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 de hoogste tijd 

voor deze evaluatie. Op welke termijn kunnen we deze tegemoet zien? 

Afgelopen jaren hebben we als Noord-Beveland flink ingezet op duurzaam bouwen door 

middel van ondersteunende subsidies op bouw of verbouw van woningen met als doel deze 

energie zuiniger te maken. Door dit succes kunnen onze inwoners energie kosten besparen 

en tegelijk helpen we het milieu een handje. 

 

  



 

Samenlevingsfonds 

Op voorspraak van het CDA is het Samenlevingsfonds in het leven geroepen. We zien dit als 

een prima ondersteuning om kleinschalige ontwikkelingen, die de leefbaarheid verbeteren, 

te realiseren. Nu het van start is, zien we de eerste aanvragen binnen komen, daar zijn we 

erg blij mee. 

 

Sociaal loket 

 

Als enige gemeente in Zeeland hebben we nog ons eigen sociale loket en daar zijn we trots 

op. Het eigen loket geeft onze inwoners een fijn 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 andere professionals. We hebben een lage drempel en tegelijkertijd een 

hoge mate van betrokkenheid door de sociale binding van onze kleine gemeente.  

  



Zelfstandige gemeente 

 

Als CDA hechten we zeer aan het zelfstandig blijven van onze gemeente. Doordat we een 

kleine gemeente zijn, werken we goed met de omringende gemeenten samen. Door deze 

samenwerkingen op verschillende terreinen, kunnen we onze lokale eigenheid bewaren en 

toch een kwalitatief goede service verlenen aan onze inwoners.  

 

Gemeente financiën 

We kennen als gemeente al jaren een gezonde financiële situatie. Onze wethouder en 

ambtenaren letten goed op onze centen. Als CDA willen we graag dat de belastingen voor 

onze inwoners niet onnodig worden verhoogd. We willen dan ook voorstellen om geen 

verhoging toe te passen op de OZB, Woon- en forensen belasting, rioolheffing en 

afvalstoffenheffing. De Toeristen belasting willen we voor 2018 verhogen 4 cent en in 2019 

met 5 cent. 

De CDA fractie bedankt de collega raadsleden, het college, de griffier en ambtenaren voor de 
ondersteuning en de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. We hopen op een 
positieve voortzetting hier van met de opdracht dat we als christelijke volkspartij midden in 
de samenleving staan en onze verantwoordelijkheid nemen als rentmeester van wat ons is 
toevertrouwd. 
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