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Uniefundering 
 

‘De ChristenUnie erkent Gods heerschappij over het staatkundige leven, 
dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat en dat 

christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de 
samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het 
geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die door de Drie 

Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het 
staatkundig leven wijsheid bevat.’ 

Inleiding 
 
Met enige trots presenteren wij u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Schouwen-
Duiveland. Een visie om met elkaar te werken aan een actieve en betrokken samenleving. 
Het uitgangspunt is dat elke burger zijn - door God gegeven - gaven en talenten mag 
ontwikkelen en inzetten, voor een samenleving die gericht is op dienstbaarheid voor en met 
elkaar, tot eer van God. Daarnaast willen wij komen tot een zorgvuldig beheer van de 
schepping die door God aan ons is toevertrouwd. 
Mede gezien de inbreng van onze raadsleden in de raadsperiode 2006-2010 hopen en 
vertrouwen wij er op dat u ons opnieuw in ruime mate steunt zodat wij met en voor elkaar, 
met inachtneming van bovengenoemde visie, de belangen van onze gemeente Schouwen-
Duiveland mogen behartigen. 
Mijn dank gaat uit naar allen die aan de totstandkoming van dit verkiezingsprogramma 
hebben meegewerkt. Namens het bestuur van de kiesvereniging Schouwen-Duiveland wens 
ik onze fractie en de ondersteunende schaduwfractie Gods onmisbare zegen toe in de 
komende raadsperiode. 
 

 
 
Daan Klap, voorzitter kiesvereniging ChristenUnie Schouwen-Duiveland 
 
Zierikzee, 27 oktober 2009  
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Bestuur 

Visie 
De gemeentelijke organisatie zoals wij die voor ogen hebben is betrouwbaar, staat dicht bij 
de mensen en is dienstbaar. Onder een dienstbare overheid verstaan wij een overheid die 
beschermt, faciliteert en samenwerkt met de burgers met als doel een goede en veilige 
samenleving.  
We willen hier zoveel mogelijk mensen in stimuleren, zoals het betrekken van jongeren bij de 
politiek. Wij zien daarvoor de jongerenraad als een belangrijk orgaan. Dit initiatief zouden wij 
graag breder op willen zetten, onder andere door het werven van jonge leden met diverse 
achtergronden.  
De ChristenUnie spreekt de wens uit dat inwoners burgerinitiatieven blijven indienen, 
ondanks het feit dat er tot op heden niet één is aangenomen. Wij vinden het belangrijk dat 
inwoners zich laten horen en hun ideeën en initiatieven kenbaar maken, zodat wij er samen 
binnen de regels en de wet mee aan de slag kunnen.  
Een dienstbare overheid dient verder ook toe te zien op alles wat in haar gemeente gebeurt 
en daar waar nodig ook te handhaven.  
Tegenwoordig zijn gemeenten sterk onderling afhankelijk. Er zijn vele 
samenwerkingsverbanden die de efficiëntie ten goede kunnen komen. Echter, deze 
gemeenschappelijke regelingen maken de eigen bewegingsvrijheid klein: om eigen doelen te 
realiseren moet men steeds anderen overreden omdat diensten gedeeld moeten worden. De 
ChristenUnie wil dat de gemeente actief gebruik gaat maken van deze 
samenwerkingsverbanden om onze eigen doelen te bereiken en te voorkomen dat er 
passieve afhankelijkheid ontstaat.  

Brandweer 
Bij bestuur hoort ook de openbare veiligheid. We pleiten voor het optimaliseren van de 
huidige vorm van hulpdiensten als politie, ambulance en brandweer. Wij vinden dat hier niet 
op bezuinigd mag worden en dat er met respect gekeken moet worden naar dit belangrijke 
werk, waarbij een samenwerking tussen de provinciale beroepsbrandweer en de vrijwillige 
brandweer noodzakelijk is. Ook de rechtspositie van de vrijwilligers dient goed geregeld te 
blijven.  
Brandweerkazernes dienen pas verplaatst te worden nadat de bemanning hiervan  
gegarandeerd is en zodanig gestationeerd dat zij een deelgebied efficiënt bestrijkt, zodat de 
afgesproken aanrijtijd van 8 minuten gewaarborgd blijft. Een en ander in samenspraak met 
de (vrijwillige) brandweer. De motivatie van de vrijwilliger is immers van het grootste belang.  
Om de kwaliteit van het bluswerk te verbeteren is water heel belangrijk. In het buitengebied 
dienen dan ook voldoende brandkranen aanwezig te zijn op locaties waar een concentratie 
van bewoning is. 
 

Politie 
De bezettingsgraad van de politie binnen onze gemeente vinden wij nu ontoereikend. 
Vandalisme neemt toe. Inwoners, dorpsraden en schoolbesturen hebben behoefte aan een 
wijkagent die ze direct aan kunnen spreken en die hen direct kan helpen. De aanwezigheid 
van de wijkagent werkt preventief en vergroot het veiligheidsgevoel.  
 

Maatschappelijke organisaties 
Veel noodzakelijk werk binnen de maatschappij wordt niet door het bestuur, maar door 
particuliere organisaties gedaan. Daarom willen we deze organisaties steunen door middel 
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van subsidies, mits duidelijk omschreven is waar dit geld aan wordt besteedt en de 
organisaties ernaar streven zelf hun begroting rond te krijgen. De gemeente is echter 
verantwoordelijk voor het doeltreffend en rechtmatig besteden van haar geld. Wij vinden dat 
het in onze gemeente veilig moet zijn om te leven, te wonen en te werken. Hierbij hebben wij 
als ChristenUnie onze Bijbelse normen en waarden hoog in het vaandel staan. Excessen als 
drugsgebruik, drugshandel en overmatig drankgebruik zijn voor ons dan ook niet te tolereren. 
Als ChristenUnie zetten wij in op een beter preventiebeleid. 

De ChristenUnie pleit voor:  
 Het breder opzetten van de jongerenraad. Zij krijgen een bepaald takenpakket wat 

jaarlijks word geëvalueerd. 
 Het actief aanwenden van samenwerkingsverbanden om doelen voor de gemeente te 

verwezenlijken.  
 Een helder, consequent en doeltreffend subsidiebeleid. 
 Terugkomst van de wijkagent. 
 Netwerk van watervoorzieningen in het buitengebied uitbreiden. 
 Overleg met de brandweervrijwilligers over het aantal brandweerkazernes. Hierbij 

dienen veiligheid, kwaliteitsborging en het lokale draagvlak centrale waarden te zijn. 
 Verleende vergunningen handhaven, op basis van wederzijds respect. 

 

Zorg en minima 

Zorg 

Visie 
De ChristenUnie zal zich sterk maken voor een verdere uitvoering van de Wet Werk en 
Bijstand en zorgvuldige invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
Verantwoordelijkheden teruggeven aan gemeenten en aan de samenleving is goed, maar 
een zorgvuldige, menswaardige en rechtvaardige uitvoering blijft een belangrijk 
aandachtspunt. Wij willen niet alleen een afslankende en duidelijke overheid, maar tegelijk 
een dienstbare en zorgzame overheid. Vooral op die terreinen waar het particulier initiatief dit 
(nog) niet kan bieden. 
De ChristenUnie zal zich inzetten om de uitvoering van de WMO in goede banen te leiden. 
Dit vergt veel van ons als gemeente, maar ook voor de mensen die er mee te maken gaan 
krijgen. We denken alleen al aan de afbouw van de AWBZ gelden die worden overgeheveld 
naar de WMO; een ingrijpende gebeurtenis waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. 
De ChristenUnie zal dit zeer nauwlettend in de gaten blijven houden. 
Als ChristenUnie vinden we dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Het Centrum 
Jeugd en Gezin vervult binnen die visie een spilfunctie. Ook de discussie rondom het 
ziekenhuis in Zierikzee heeft blijvend onze aandacht. Wij zullen ons blijven inzetten voor 
behoud van de huidige zorgmogelijkheden in het ziekenhuis in Zierikzee. Daarnaast zal de 
ChristenUnie zich hard maken voor het behoud van de huidige twee volwaardige 
ambulances.  

De ChristenUnie pleit voor:  
 Ruime aandacht voor onderwerpen als zorgplicht, cursussen budgetbeheer, 

schuldhulpverlening etc., zeker in een tijd van economische teruggang. De 
voorlichting hiervan moet via het welzijnshuis gefaciliteerd worden.  

 Het behouden van twee volwaardige ambulances binnen onze gemeente.  
 Het behouden van de zorgmogelijkheden/huidige functies in het Zierikzeese 

ziekenhuis.  
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Minima 

Visie 
Hoewel de druk om aan het werk te gaan en te blijven groot moet zijn, getuigt het ook van 
maatschappelijke moed wanneer erkend wordt dat niet iedere burger op dezelfde wijze in 
onze productie- en prestatiecultuur kan meekomen. Maatschappelijk ondernemen is daarom 
ook dat zowel overheid als bedrijfsleven ruimte biedt aan mensen die moeilijker kunnen 
meekomen. Door inschakeling in vrijwilligerstrajecten, of leerwerktrajecten dan wel door 
laaggeschoolde arbeid aan te bieden zal de maatschappij weer samen winnen. De ophoging 
van de leeftijd (van 23 naar 27 jaar) voor werk- en leertrajecten heeft gevolgen voor de 
gemeente. Arbeidsparticipatie betekent dat mensen ook participeren in de samenleving. Dit 
moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden. De ChristenUnie betreurt dat het niet gelukt is 
om een werkgeversservicepunt te realiseren. Gezien de sobere financiële toekomst, ook 
binnen onze gemeente, is het zaak dat dit snel wordt opgepakt. Door de huidige financiële 
toekomst zijn voedselbanken helaas nog niet overbodig. Als ChristenUnie willen we deze 
voedselbank dan ook ondersteunen waar dat nodig is. Zorg voor minima had onze aandacht 
en zal onze aandacht blijven houden.  
 

De ChristenUnie pleit voor:  
 Het realiseren van een werkgeversservicepunt. 
 Er moeten werkervaringsplaatsen gecreëerd worden binnen de gemeentelijke 

organisatie. 
 De voedselbank moet ondersteund worden waar nodig, met dien verstande dat 

het doel/beleid moet zijn om de voedselbank binnen 4 jaar overbodig te maken. 

Toerisme, Recreatie en Cultuur 

Toerisme 

Visie 
Toerisme is de motor van onze gemeente. Onze gemeente bezit grote trekpleisters zoals 
onze stranden, het historische Zierikzee en Brouwershaven, de jachthavens en Neeltje Jans. 
Sommige trekpleisters kunnen we nog beter benutten dan nu het geval is. Tevens willen we 
waken voor het behoud van de identiteit van onze gemeente die zich kenmerkt door rust, 
ruimte en natuur. Vanuit dit oogpunt zal de ChristenUnie de ontwikkelingen rondom de 
Brouwersdam kritisch blijven volgen. 
De historische stad Zierikzee is het centrum van onze gemeente. Naar mening van de 
ChristenUnie worden de economische kansen die Zierikzee in zich heeft nog onvoldoende 
benut. Wij denken aan het teruglopende winkelbestand, de  slechte toegankelijkheid (niet in 
het minst voor mensen met een beperking) en het algemene karakter van de diverse 
markten. 

De ChristenUnie pleit voor: 
 Een toeristische markt die Schouwse en Zeeuwse streekproducten aanbiedt, 

waardoor het eigene van Schouwen-Duiveland op de kaart wordt gezet. 
 Behoud en uitbreiding van de weekmarkt, waar een gezonde concurrentie mogelijk 

moet zijn.  
 Uitbreiding van het huidige winkelbestand in samenspraak met inwoners en 

ondernemers. Hierbij neemt de gemeente het initiatief en stelt randvoorwaarden aan 
de leegstand in de binnenstad. 
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 Verbetering van de toegankelijkheid van de Zierikzeese binnenstad, met speciale 
aandacht voor mensen met een beperking.  

 Constructief meedenken bij plannen van (lokale) ondernemers die het toeristisch 
product versterken. 

Recreatie 

Visie  
Naast een toeristische gemeente is Schouwen-Duiveland ook een recreatieve gemeente. 
Niet in het minst voor onze eigen inwoners. Naast een ontspannende werking heeft onze 
recreatie ook een bindende factor. Deze voorzieningen wil de ChristenUnie behouden en 
versterken waar nodig. We denken hierbij aan fietspaden, wandelroutes, watersport, 
duikfaciliteiten, enzovoort.  
Een belangrijk besluit dat genomen moet worden is de herontwikkeling of nieuwbouw van het 
sportcomplex “Onderdak”. Het is naar de mening van de ChristenUnie niet de taak van de 
gemeente om dit complex te exploiteren. De taak van de gemeente is om de 
randvoorwaarden vast te stellen en daarmee op zoek te gaan naar een geschikte marktpartij. 
Binnen onze gemeente vinden de komende tijd grote evenementen plaats. De taak van de 
gemeente is hierin niet meer dan het behouden van de openbare orde en veiligheid. 

De ChristenUnie pleit voor: 
 Het opstellen van randvoorwaarden door de gemeenteraad in samenspraak met de 

recreatieve sector en andere belanghebbenden betreffende 
herontwikkeling/nieuwbouw sportcomplex  “Onderdak”. 

 Constructief meedenken bij plannen van (lokale) ondernemers die het recreatief 
product versterken. 

Cultuur 

Visie 
Kunst en cultuur bieden aan mensen de mogelijkheid om uiting te geven aan meningen en 
gevoelens. Rond cultuur vindt ontmoeting plaats en ook geeft het vorm aan 
identiteitservaring, waarbij niemand wordt uitgesloten of gediscrimineerd. Daarom is de 
ChristenUnie een voorstander van een cultuurhuis dat past binnen de aard en schaal van 
onze gemeente. Door het beschikbaar stellen van deze ruimte willen we lokale 
cultuurinitiatieven faciliteren en waarborgen dat de gemeentelijke subsidies op de beoogde 
manier worden ingezet. 
De ChristenUnie vindt het belangrijk om kunst en cultuur die de identiteit van onze gemeente 
benadrukt te beschermen zoals het behoud van een beiaardier, monumentale havens en 
monumentale gebouwen die onze gemeente rijk is. 

De ChristenUnie pleit voor: 
 Behoud van monumentale panden en historische ambachten. 
 Een cultuurhuis waarbinnen de muziekschool, Brogum, filmtheater fiZi, bibliotheek en 

mogelijk anderen onderdak vinden en elkaar versterken. 
 Het behouden van de zondagsrust bij diverse culturele activiteiten. 
 Het beter profileren en promoten van musea op Schouwen-Duiveland en andere 

historische zaken. 
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Economie 

Visie  
Centraal in de economische visie van de ChristenUnie staat het besef dat de mens de 
opdracht heeft om de aarde op een verantwoorde manier te bebouwen en te bewaren. Dit 
betekent voor de persoonlijke sfeer dat ieder zorg dient te dragen voor zichzelf, zijn gezin, 
zijn naasten en zijn omgeving en zo zijn mogelijkheden kan benutten om zich voor de 
gemeenschap en tot eer van God te ontplooien.   
De gemeente ziet er op toe dat de ruimtelijke, economische en technologische 
ontwikkelingen niet ten koste gaan van de levensvoorwaarden voor mensen, dieren en 
planten, maar deze zo mogelijk verbeteren. Niet alle economische activiteiten dragen bij aan 
een verantwoorde maatschappij. De ChristenUnie is zeer kritisch over de 24-uurseconomie; 
mens en maatschappij zijn gebaat bij rustmomenten. In het verlengde daarvan zijn wij voor 
de sluiting van winkels op zondag. Een collectieve rustdag is buitengewoon waardevol.  
De ChristenUnie streeft naar een beheerste groei van bedrijven in Zierikzee, maar ook de 
andere bedrijventerreinen in kleinere kernen kunnen groeien naar aard en schaal van de 
betreffende kern. Deze bedrijvigheid is essentieel voor de binding binnen deze kernen.  
Ook economisch beleid moet de gemeente op papier hebben staan, we willen daarom zo 
spoedig mogelijk een concreet masterplan Zierikzee. Deze visie richt zich met name erop 
verdere terugloop van het winkelbestand in de binnenstad van Zierikzee een halt toe te 
roepen. Met name de bereikbaarheid en parkeerproblemen zijn bij uitstek zaken waar de 
gemeente zich over moet buigen.. 
Bereikbaarheid en doorstroming stimuleren de economische bedrijvigheid, niet in het laatst 
rond toerisme. Een veilige en gezonde leefomgeving voor de omwonenden moet wel 
verzekerd zijn. Daarom willen we knelpunten aanpakken, zoals tussen Zierikzee en 
Haamstede. Als gemeente hebben we daar misschien niet zelf over te beslissen, maar we 
kunnen er wel op aandringen bij de wegbeheerder. 
Voor wat betreft de agrarische sector en de visserij stelt de gemeente zich actief en 
coöperatief op, deze sector verdient respect en onze steun. 

De ChristenUnie pleit voor: 
 Bedrijvigheid spreiden over de kernen, zodat de bedrijven daar niet weggaan en er 

ook werkgelegenheid en leefbaarheid blijft op de dorpen.  
 Een helder vestigingsbeleid, ondermeer noodzakelijk voor de acquisitie van nieuwe 

bedrijven. 
 Insteken op passeerplaatsen, met name op de weg tussen Zierikzee en Haamstede.  
 Een parallelweg vanaf de stoplichten Zierikzee (carpoolplaats) richting de rotonde 

Zierikzee Busstation zodat onder andere langzaam verkeer niet meer door de 
binnenstad van Zierikzee hoeft te rijden. 

 Bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken moet er direct gewerkt worden aan het 
regelen van de infrastructuur. 

 Het behouden van het bedrijvenloket en de bedrijfs-contactfunctionaris. 
 Het bevorderen van het lokale midden- en klein-bedrijf. 
 Duidelijke vergunningen, wet- en regelgeving die zo mogelijk worden bekort en goed 

gecommuniceerd. Overbodige en tegenstrijdige regels worden aangepast of 
verwijderd. 

 Het vaststellen van het masterplan Zierikzee.  
 Het ondersteunen van de agrarische sector en de visserij in het verder ontwikkelen 

van innovatieve plannen. 
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Onderwijs  

Visie 
De ChristenUnie zet in op kwalitatief goed onderwijs. Goed onderwijs vraagt om een 
gemeente die actief beleid voert om door optimale randvoorwaarden goed onderwijs mogelijk 
te maken. De school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor 
de leerlingen, de gemeente is verantwoordelijk voor de omgeving (leefbaarheid en veiligheid) 
en goede onderwijsvoorzieningen.  
Goede huisvesting is noodzakelijk voor goed onderwijs. Dat betekent dat het gebouw 
aansluit bij de eigentijdse ontwikkeling van onderwijs op maat, passend onderwijs en brede 
scholen. In deze scholen kan eigentijds onderwijs gegeven worden. Zo’n schoolgebouw 
heeft goede lokalen, goede speelruimte, een verzorgd en veilig speelplein, een 
multifunctionele ruimte en mogelijk een sportvoorziening.   
Onlosmakelijk daaraan verbonden is een goed binnenklimaat. Om optimaal te leren en 
werken moet het binnenklimaat in de school goed zijn. Het schoolgebouw heeft goede 
ventilatie, de juiste CO2 waarden en een optimale ruimte. Dit speerpunt moet op een 
integrale wijze worden aangepakt, waarbij de knelpunten eerst aan bod komen en daarna de 
gebouwen die in kader van vernieuwing al op de lijst stonden.  
Mensen – en vooral jonge gezinnen – zullen graag daar wonen, waar de basisvoorzieningen 
aanwezig zijn en dat zijn allereerst scholen met een ruime mogelijkheid van voor- tussen-, en 
naschoolse opvang. Maar ook met voorzieningen als spreekuur schoolmaatschappelijk werk, 
logopedie, etc. De ChristenUnie wil daarom inzetten op brede scholen. De ‘breedte’ van de 
(peuter- en basis)school kan bepaald worden door de behoeften van de leefkern waarin de 
school staat. De brede school kan ook de functie van het dorpshuis overnemen, door de 
aanwezigheid van een grote zaal, keuken en vergaderruimten.  
Op deze manier blijft de kern leefbaar en aantrekkelijk voor ieder die daar woont. De school 
wordt daarmee de ontmoetingsplek van de woonkern waar een aantal voorzieningen met 
elkaar verbonden zijn. Het wordt de ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen, de spil van 
het dorp, waarin en waar omheen de activiteiten van de leefkern plaatsvinden.  
Dit alles vraagt om een integraal beleid op het gebied van onderwijs (peuterspeelzalen en 
basisonderwijs), welzijn, jeugdzorg, veiligheid en sport. Hierin is de brede school de kern!  
Om dit te realiseren hebben onderwijs, gemeente en andere (welzijn- en sport-) organisaties 
elkaar hard nodig. We pleiten voor een inhoudelijk platform waar kennis en noodzaak 
gedeeld worden. Korte lijnen en geen onnodig lange procedures werken mee aan een snelle 
totstandkoming van bovenstaande punten.  
In dit alles vindt de ChristenUnie het belangrijk dat het bijzonder onderwijs behouden blijft. 
Wij zien bijzondere scholen als een positieve uitdrukking van de verantwoordelijkheid die 
ouders nemen voor de opvoeding van hun kinderen. Daarbij moet een keuze gemaakt 
kunnen worden voor onderwijs dat in de lijn ligt van de opvoeding.  

De ChristenUnie pleit voor: 
 Optimale huisvesting voor scholen.  
 Een gezond binnenklimaat voor alle leerlingen en leerkrachten.  
 Een brede school als spil van de leefkern (peuter en basisschool, voor-, tussen- en 

naschoolse opvang, basisvoorzieningen, dorpshuis en jeugdzorg).  
 Behouden van één inhoudelijk platform, waar overlegd wordt tussen gemeente, 

onderwijs en andere organisaties. 
 Een concreet onderwijsbeleid waarin de gemeente haar visie omtrent onderwijs 

duidelijk omschrijft.   
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Leefbaarheid: Voorzieningen in de kern. 

Visie 
We leven in Schouwen-Duiveland met ruim 34.000 mensen. Dat betekent dat niet iedereen 
zijn gang kan gaan. We moeten rekening houden met elkaar.  
We willen een gemeente met voorzieningen die stimuleren dat mensen zich betrokken en 
thuis voelen in hun buurt. Een belangrijke indicator hiervoor zijn de lokale verenigingen, 
gesteund (maar niet onvoorwaardelijk) door de gemeente. De leefbaarheid in kleine kernen 
is ook van essentieel belang. Het is de taak van de gemeente te voorzien in een schone en 
ordelijke leefomgeving. 
Deze leefbaarheid wil de ChristenUnie waarborgen door terugkomst van de wijkagent in de 
kern (zie ‘Bestuur’). Ook willen we voorzieningen die de onderlinge band kunnen 
ondersteunen en die iedere doelgroep een eigen plaats geeft binnen hun eigen kern. We 
zien hier ook een belangrijke rol voor de brede school weggelegd (zie ‘Onderwijs’) en is 
economische bedrijvigheid essentieel (zie ‘Economie’). We willen starters op de woningmarkt 
binnen onze gemeente graag tegemoet komen door er op toe te zien dat er meer 
starterswoningen in verschillende kernen komen. Dit kan bijdragen aan een levendige kern. 
Met onze omgeving horen we verantwoordelijk om te gaan. Niet alleen voor het nu, maar ook 
voor de toekomst. De ChristenUnie zal zich dan ook inzetten voor duurzame werkwijzen, 
materialen en energieverbruik. De initiatieven die de gemeente in de afgelopen raadsperiode 
heeft genomen moeten dan ook verder worden uitgewerkt en toegepast. De ChristenUnie zal  
niet alleen de hantering van normen rond luchtkwaliteit en geluid, maar ook het gebruik van 
energiezuinige verlichtingssystemen door het college controleren. Schouwen-Duiveland is 
een van de weinige plaatsen in Nederland waar het ’s nachts nog donker kan zijn, dat willen 
we graag zo houden.  

De ChristenUnie pleit voor: 
 Faciliteren bedrijvigheid in de eigen kern, naar aard en schaal van de kern (zie ook 

economie). 
 Behoud van de dorps- en stadsraden. Zij hebben geen symbolische functie, maar de 

gemeente maakt gebruik van hun kennis en inzet. 
 Aantrekkelijke kernen met goed onderhoud van het gemeentelijk groen. Het 

onderhoudsniveau hiervan moet wel omhoog en ook moet goed worden toegezien op 
de uitvoering van het groenbeleidsplan. Er moet niet alleen aangelegd worden, maar 
ook onderhouden. 

 Ontmoetingsplaatsen voor jongeren in elke kern, dit wordt gedaan in samenspraak 
met de dorpsraden en de jongeren zelf. Hiermee willen we de jongeren een eigen 
plek geven in hun kern. 

 Per kern een grote speeltuin met diverse speeltoestellen (een goed voorbeeld 
hiervan is de “Meester Breedveld” speeltuin in Zierikzee). 

 Behoud van verenigingen in al hun diversiteit. 
 Het verder uitbreiden van het ondergronds inzamelen van afval, mits goed geregeld 

en duidelijk gecommuniceerd. Voorwaarde voor ondergronds inzamelen is wel dat 
afvalscheiding moet blijven plaatsvinden, iets wat op dit moment nog niet gebeurt.  

 Het inzetten van energiezuinige verlichtingssystemen en gedoseerde verlichting op 
plaatsen waar nodig.  

 De komst van starterswoningen, zodat onze gemeente aantrekkelijk wordt voor 
jongeren om hier te blijven en/of zich te vestigen. 

 
 
 
 


