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VOORWOORD 

 
In dit verkiezingsprogramma willen wij, de ChristenUnie, u vertellen over onze ideeën voor het 
bestuur van Schouwen-Duiveland. Wij vullen die ideeën in vanuit onze overtuiging dat we hier zijn om 
God en onze naaste te dienen. Maar hoe doe je dat dan in de praktijk van de lokale politiek?  
Het besef dat er een God is relativeert de maakbaarheid van je eigen omgeving. We kunnen niet alles 
naar onze hand zetten en die illusie willen we ook niet wekken. We zijn rentmeester van deze 
omgeving. Dat geeft ons de kans om Schouwen-Duiveland te benutten als een omgeving waarin we 
onze naaste dienen.  
Dat dienen betekent dat inwoners de mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Het ontwikkelen 
van je eigen talenten door een reïntegratietraject. Het ontwikkelen van een bedrijf in een omgeving 
die daar geschikt voor is. Het krijgen van onderwijs en zorg die bij je eigen overtuiging passen en dan 
als partij er op toe zien dat iedereen op Schouwen-Duiveland toegang tot zorg heeft.   
In dit verkiezingsprogramma leest u niet alles. We noemen de zaken waarin we duidelijk van mening 
verschillen met andere partijen of de onderwerpen waar grote veranderingen plaats gaan vinden. Het 
beleid dat we niet noemen zetten we voort. Bent u benieuwd naar standpunten over onderwerpen 
die we hier niet noemen, dan kunt u op onze website kijken: www.schouwen-
duiveland.christenunie.nl 
De leden van de programmacommissie bedank ik voor het meeschrijven, de leden van de 
ChristenUnie voor het meedenken. Dankzij hen ligt hier een sterk verkiezingsprogramma. 
 
Hartelijke groet, 
 
Erika Capelle-Klap 
Voorzitter programmacommissie 
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1. VEILIGHEID EN INTEGRALE HANDHAVING 

Straatcoaches  

Wat is  er  bere ikt?  

De ChristenUnie heeft de afgelopen periode het initiatief genomen om meer toezicht te realiseren in 
de kernen van Schouwen-Duiveland. Dit heeft erin geresulteerd dat er met instemming van andere 
partijen een project tot stand is gekomen met de straatcoaches. Deze (speciaal) opgeleide beveiligers 
gaan met de fiets door de diverse kernen binnen de gemeente Schouwen-Duiveland. Het doel hiervan 
is om het gesprek aan te gaan met de jeugd, en zo inzicht te krijgen in en toezicht te krijgen op 
overlastgevende jeugd. Doordat de laatste jaren het vandalisme toenam, is afgesproken om een proef 
van twee jaar te doen en dan te bezien of het vandalisme daalt. Deze proef kan verlengt worden met 
een jaar. Daarna wordt besloten of de proef omgezet wordt naar structureel beleid. 
 
Wat wi l len we bereiken?  

Als ChristenUnie willen we dat iedereen zich veilig voelt binnen onze gemeente. Ook willen we dat 
mensen van elkaars spullen afblijven en het vandalisme binnen onze gemeente wordt terug 
gedrongen. Wat ons betreft gaan we zeker door met de proef “straatcoaches”. Ook moeten de cijfers 
van de vandalismemeter structureel worden gepubliceerd. Hierdoor blijft het voor iedereen 
inzichtelijk over welke bedragen we het hebben. 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

De ChristenUnie staat positief tegenover de mogelijkheid de proef te verlengen van twee naar drie 
jaar. De keuze om de straatcoaches structureel in te gaan zetten, zal afhangen van de evaluatie. Deze 
evaluatie zien we met grote belangstelling tegemoet. De reacties tot nu toe vanuit de bewoners zijn 
zeer positief. Waarborging van veiligheid en preventieve acties hiervoor mogen wat de ChristenUnie 
betreft geld kosten. 
 

Brandweer en Veil igheidsregio Zeeland  

Wat is  er  bere ikt?  

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is in januari 2013 officieel van start gegaan. Formeel betekent dit 
dat de vrijwilligers per 1 januari 2013 niet meer in dienst zijn bij de gemeente maar bij de VRZ. Ook 
het materiaal en de posten zijn overgedragen aan de VRZ. Als gemeenteraad hebben we geen 
zeggenschap over het gevoerde beleid binnen de VRZ. De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting 
vast en controleert deze. De burgemeester zit namens onze gemeente in het bestuur van de VRZ. 
Ondanks dat voelen we ons als ChristenUnie verbonden met de vrijwilligers. Want ook al vallen ze 
niet meer onder de gemeente, wij zien de vrijwillige brandweer nog steeds als onze brandweer. 
Voordat de brandweer overging naar de VRZ heeft de ChristenUnie een voorstel ingediend om de 
(jeugd)brandweer van Schouwen-Duiveland nog te voorzien van nieuwe bluskleding en goede 
veiligheidsschoenen. Als fractie missen we nog steeds een duidelijke visie vanuit de VRZ op de 
(jeugd)brandweer. We zijn van mening dat er geen betere lobby voor vrijwilligers is, dan door te 
investeren in de jeugd. 
 
Wat wi l len we bereiken?  

We zullen blijven vragen om een duidelijke visie op de (jeugd)brandweer. Binnen de VRZ moet er flink 
worden bezuinigd. We staan achter deze bezuinigingen die vanuit het bestuur zijn opgelegd, maar we 
zullen de bezuinigingsvoorstellen kritisch volgen. De brandweerzorg mag niet onder de bezuinigingen 
lijden. De veiligheid van onze inwoners zal hierbij voorop staan. Hieronder valt ook de voorziening van 
bluswater in het buitengebied. De brandveiligheid moet hier beter. Dit kan preventief of door 
blusvoorzieningen te realiseren. De VRZ zal hiervoor een onderzoek moeten uitvoeren naar de 
praktische mogelijkheden en de eventuele kosten die hieraan verbonden zijn. 
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Wat gaan we daarvoor doen?  

De fractie van de ChristenUnie is in de afgelopen jaren regelmatig op bezoek geweest bij diverse 
brandweerposten. Door in gesprek te gaan met de vrijwilligers blijf je als politiek betrokken bij je 
vrijwilligers en weet je wat er onder hen leeft. Deze bezoeken blijven we doen, zowel bij de vrijwillige 
brandweer als bij de (jeugd)brandweer.  
Als ChristenUnie zullen we aandacht blijven vragen aan de VRZ om met een visie te komen op de 
(jeugd)brandweer. De (jeugd)brandweer moet op minstens hetzelfde peil blijven als op 1 januari 
2013. Daarvoor moet de financiële bijdrage, die voorheen vanuit de gemeenten beschikbaar was voor 
de jeugdbrandweer, op zijn minst worden voortgezet en de Veiligheidsregio kan de jeugd zo goed 
blijven ondersteunen. 
 

Handhaving en SUS-team. 

Wat is  er  bere ikt?  

Binnen het uitgaansgebied Renesse werken de gemeente en de (horeca)ondernemers samen door 
middel van een SUS-team. In de praktijk heeft dit team zijn bestaansrecht bewezen; door korte lijnen 
met de politie en de camerabewaking in en rond Renesse worden incidenten klein gehouden en 
escalaties voorkomen. Vanaf 1 januari 2014 zal de leeftijdsgrens voor het verkrijgen en nuttigen van 
alcohol worden opgehoogd naar 18 jaar. Wij zijn voorstander van deze regeling omdat alcohol veel 
schade kan brengen aan de ontwikkeling van de hersenen. Zeker bij jongeren is dit het geval. Per 1 
januari is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van de nieuwe horecawet. We maken 
hiervoor middelen vrij en volgen nauwlettend de aanpak. Al geruime tijd is er binnen Renesse 
camerabewaking waarmee het uitgaan veiliger moet worden. De ChristenUnie wil op deze manier een 
bijdrage leveren aan het veilig uitgaan in Renesse.  
 
Wat wi l len we bereiken?  

We zijn voorstander van het SUS-team. De kosten moeten wel evenredig worden verdeeld. De 
praktijk laat zien dat niet iedere (horeca)ondernemer meedoet, terwijl het wel voor alle ondernemers 
voordelen oplevert. We willen bereiken dat er meer (horeca)ondernemers mee gaan doen in de 
financiering van het SUS-team. Natuurlijk blijft de gemeente, bij monde van de burgemeester, altijd 
verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid binnen haar grenzen.  
We moeten inzetten op een strenge controle op de handhaving van de leeftijdsgrens met betrekking 
tot het nuttigen en krijgen van alcohol en drugs. De eerste verantwoordelijkheid blijft liggen bij de 
ouders en de ondernemers die alcohol aanbieden. Overmatig alcoholgebruik bij jongeren willen we 
voorkomen. De rol van ouders is hierbij essentieel en wij willen de ouders stimuleren deze 
verantwoordelijkheid te nemen. In deze materie hebben we met veel partijen te maken. De 
gemeente zet de coördinatie voort en blijft deelnemen aan de campagne "Laat ze niet verzuipen".  
Het preventief toezicht met camera’s in Renesse mag wat de ChristenUnie betreft indien nodig 
worden geoptimaliseerd. Het bedienen van deze camera’s moet worden gedaan binnen de gemeente 
Schouwen-Duiveland. En niet, zoals nu het geval is, ver buiten Zeeland in een centrum waar we 
onderdeel zijn van honderden andere camera’s. 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

We willen een evenredige verdeling van de onkosten voor het SUS-team. Een idee zou kunnen zijn om 
per ondernemer een minimale bijdrage vast te stellen. Er kan gewerkt worden met categorieën 
waaronder horeca, recreatie en vervoerders kunnen vallen. De categorie bepaalt dan de hoogte van 
de bijdrage aan het SUS-team. De afdeling handhaving hoeft wat de ChristenUnie betreft dan ook niet 
te worden uitgebreid in omvang voor de controle op de leeftijdsgrens van alcohol. We steunen het 
project “Laat ze niet verzuipen” waar juist ook ouders bij worden betrokken. 
De ChristenUnie pleit ervoor om de bediening van de camera’s in Renesse te laten plaats vinden door 
mensen die daar bekend zijn. Dit zou wat ons betreft kunnen gebeuren door medewerkers van het 
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SUS-team in samenwerking met de politie. Het uitlezen van beelden moet gelijk gebeuren en niet via 
een omweg. 
 

Zondagsrust  

Wat is  er  bere ikt?  

In de achterliggende periode heeft de ChristenUnie deel uit gemaakt van de coalitie. Dit heeft er 
mede aan bijgedragen dat er in het collegeprogramma aandacht was voor de zondagsrust. Het aantal 
koopzondagen is niet uitgebreid. Een rustdag is een dag die door God aan ons gegeven is.  
 
Wat wi l len we bereiken?  

De ChristenUnie fractie zal zich ook in de komende periode inzetten om de zondagsrust zoals we die 
nu kennen te waarborgen. ChristenUnie ziet de zondag als rustdag. De zondagsrust heeft voor 
iedereen betekenis en heeft daarom bescherming nodig. Deze dag is wat ons betreft apart gezet voor 
rust en bezinning. Ieder mens heeft hieraan behoefte. Gemeenschappelijk even de (bedrijfsmatige) 
activiteiten onderbreken heeft effect en is van groot belang in onze jachtige samenleving waarin 
grenzen vervagen tussen arbeid, zorg en vrije tijd. Zeker op Schouwen-Duiveland zullen de kleinere 
ondernemers en werknemers de dupe worden als deze vervaging doorzet. Het is onze intentie hierin 
niet toe te geven en de zondagsrust te waarborgen.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

De ChristenUnie zal in de komende periode aan het college 
aandacht vragen om het beleid van de afgelopen vier jaar door 
te trekken naar de komende periode. Als de ChristenUnie weer 
in de gelegenheid komt om deel uit te maken van de coalitie, zal 
de ChristenUnie ervoor pleiten om dit op te nemen in het 
collegeprogramma. Nu de gemeente hierin helemaal vrij wordt 
gelaten door Den Haag is dit des te belangrijker om de rust die 
ons rest te waarborgen. U kunt van ons verwachten dat we 
achter onze principes blijven staan. Zeker op dit punt.
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2. VERKEER EN OPENBARE RUIMTE 

Fietspaden 

Wat is  er  bere ikt?  

Schouwen-Duiveland beschikt eilandbreed over een groot aanbod van goede fietspaden met een 
bijbehorend fietsknooppuntennetwerk.  
 
Wat wi l len we bereiken?  

Er zijn op dit moment nog plaatsen waar fietspaden naar onze mening noodzakelijk zijn en nog 
ontbreken. Wij willen graag dat iedereen op een veilige manier aan het verkeer kan deelnemen. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat er bij druk gebruikte wegen fietspaden beschikbaar zijn. Binnen 
de bebouwde kom moeten verkeersregels zeker gehouden worden en daar wordt dan ook op gelet. 
 
Wat gaan we daarvoor doen? 

Om te beginnen willen we dat alle gevaarlijke fietspaden op gemeentelijke grond geïnventariseerd 
worden. Dan kan het gemeentebestuur een goede afweging maken welk knooppunt het eerst 
aangepakt moet worden. Een aantal knooppunten moet sowieso meegenomen worden. Op het stukje 
Delingsdijk tussen Brouwershaven en de afslag naar de Heuvelsweg ontbreekt op dit moment een 
fietspad. Wij willen ons er hard voor maken dat het bestaande fietspad wordt doorgetrokken naar de 
rotonde bij Brouwershaven. Verder is er nog steeds geen goede oversteekmogelijkheid voor fietsers 
bij Bruinisse. Nadat de rotonde is aangelegd zorgen overstekende fietsers hier vaak voor onveilige 
situaties. We zien hier graag een veilige oversteekplaats. 
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3. LOKALE ECONOMIE EN RECREATIE  

 

Economie 

Wat is  er  bere ikt?  

In tijden van een economische crisis heeft de ChristenUnie de afgelopen periode toch ingestemd met 
een aantal forse economische investeringen. Zo is er een nieuw gemeentelijk zwembad ontwikkeld 
waarvan de bouw al in gevorderd stadium is. Diverse projecten in Zierikzee zijn opgepakt. Er werd 
hard gewerkt aan bijvoorbeeld de Mosselboomgaard, het Havenplein en de Brede School. Ook wordt 
er in het visiedocument van de gemeente, ‘Tij van de Toekomst’, gesproken over een plaats voor 
nieuwe en groeiende bedrijven binnen onze gemeente. Er werd voorgesteld deze bedrijven te 
verplaatsen naar Bruinisse of Zierikzee. Wij hebben dit tij voor de gevestigde bedrijven op de diverse 
bedrijventerreinen kunnen keren. Door een voorstel in te dienen, waarbij de bedrijven de 
mogelijkheid moeten krijgen om op hun huidige locatie uit te breiden, is dit ons gelukt. Voor nieuw te 
vestigen bedrijven wordt gekeken of deze geplaatst kunnen worden in Zierikzee of Bruinisse. Ook de 
structuurvisie voor detailhandel is de afgelopen periode vastgesteld. We hebben ingezet op zo min 
mogelijk regels voor bedrijven die in de detailhandelstructuurvisie werden genoemd. Helaas is dat ons 
niet gelukt. Ook binnen de glastuinbouw, de landbouw, de veeteelt en visserij zijn veel veranderingen 
gaande. Voor een groot deel worden deze opgelegd vanuit Brussel. Maar landbouw en visserij 
moeten wel de ruimte krijgen. Deze sectoren verdienen onze steun en respect. Als ChristenUnie 
maken we een pas op de plaats als het gaat over verdere natuurontwikkeling in onze gemeente. We 
moeten afmaken waarmee begonnen is, maar verder geen nieuwe initiatieven op het gebied van 
natuurontwikkeling meer ontplooien. De huidige boeren- en veeteeltbedrijven laten zien dat zij juist 
bij uitstek de geschikte sector zijn om samen te werken met de natuur, zonder dat dit opgelegd wordt 
vanuit de politiek.  
Om onze lokale economie te stimuleren zijn we gebaat bij een goede en snelle verbinding met de 
randstad. Op dit moment zijn er initiatieven waarin de gemeente nauw samenwerkt met andere 
overheden zoals de provincie en onze buurgemeente op Goeree-Overflakkee. 
 
Wat wi l len we bereiken?  

Als ChristenUnie hebben we ja gezegd tegen het voorstel in de toekomstvisie 
om van Schouwen-Duiveland een vakantie-eiland te maken. Schouwen-
Duiveland is een unieke plaats met een eigen identiteit. Onze kracht zit in de 
eigen producten die we als eiland hebben. Schouwen-Duiveland moet nog 
beter op de kaart komen. Eigen ondernemers moeten de kansen krijgen om te 
groeien. De regelgeving van de gemeente moet daar ook op aansluiten.  
Dit geldt ook voor de landbouw, de glastuinbouw, de veeteelt en de visserij. Deze sector is afhankelijk 
van de natuur en van het vaak onvoorspelbare weer. Deze sector verdient respect en steun van de 
gemeente. Wat de ChristenUnie betreft geldt ook hier: laten we uitkijken dat we niet verstrikt komen 
te zitten in allerlei regels. 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

De plannen die er zijn met betrekking tot de herontwikkeling van de binnenstad in Zierikzee moeten 
worden afgerond zodat ondernemers een kansrijke omgeving hebben. We zullen bedrijven 
ondersteunen bij het verder groeien of bij het starten van een onderneming. De gemeente moet 
samen om de tafel met de ondernemers, vissers, boeren, veehouders, glastuinbouw om te kijken naar 
de mogelijkheden. Het uitgangspunt moet hier zijn: kijken wat er wel kan en mogelijk is en niet kijken 
naar wat er niet mogelijk is. Hiervoor gelden regels, maar het doel van deze regels is niet het 
belemmeren van de ondernemers. Voor de mosselvisserij moet de gemeente mogelijkheden tot 
opslag van de mosselzaadinvanginstallaties faciliteren. 
De genomen initiatieven voor een beter bereik van ons eiland verdienen onze steun. Deze initiatieven 
moeten voortvarend worden opgepakt en zo snel mogelijk afgerond. 
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Renesse 

Wat is  er  bere ikt?  

In de toekomstvisie ‘Tij voor de Toekomst’ staat expliciet dat Schouwen-Duiveland een vakantie-
eiland moet zijn met Renesse als gezinsbadplaats. Er is gezorgd voor heldere afspraken met 
ondernemers om Renesse aantrekkelijker te maken voor deze doelgroep.  

 

Wat wi l len we bereiken?  

ChristenUnie Schouwen-Duiveland staat achter de toekomstvisie zoals deze is vermeld in het ‘Tij voor 
de Toekomst’. Wij willen dat Renesse een mooie gezinsbadplaats wordt met een aantrekkelijk 
uitgaanscentrum. Familie en jeugd moet naast en met elkaar vakantie kunnen blijven houden, kunnen 
ontspannen en genieten van het goede van de omgeving.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

Op dit moment botsen de twee bovengenoemde belangen: gezinsbadplaats en uitgaanscentrum. Wij 
willen alles op alles zetten om het uiteindelijke doel te behalen. Samenwerking tussen en met de 
ondernemers is daarbij essentieel. De obstakels die het komen van een gezinsbadplaats bemoeilijken, 
willen we zo veel mogelijk wegnemen. Dit kan door middel van het masterplan Renesse.  
 

Toeristenmarkten  

Wat is  er  bere ikt?  

In Zierikzee is er dit jaar gekozen voor een ander concept voor de jaarlijkse Toeristendagen. De 
Zierikzeese ondernemers zijn hierin meer betrokken en ze hebben in 2013 de mogelijkheid gekregen 
om zelf hun waren op de markt aan de man te brengen. Dit gaf als voordeel dat er minder sprake was 
van ‘broodroof’.  
 
Wat wi l len we bereiken?  

Door plaatselijke ondernemers en instanties een plaats te geven op de eilandelijke toeristenmarkten, 
raken zij hierbij meer betrokken. Dit zorgt voor een eigenheid van de toeristenmarkt, in plaats van 
eenheidsworst. En dat zal Schouwen-Duiveland nog aantrekkelijker maken als toeristisch gebied.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

Graag zien wij de toeristenmarkten in bijvoorbeeld Renesse en Burgh-Haamstede in de toekomst 
volgens een gelijk concept vormgegeven.  
 

Streekproducten  

Wat is  er  bere ikt?  

Schouwen-Duiveland heeft vele streekproducten, die door veel ondernemers afzonderlijk al worden 
gepresenteerd aan bewoners en toeristen. Het is echter ook een fantastisch product om te gebruiken 
voor de zogenoemde ‘Eilandmarketing’. Dit jaar is het concept-Strategisch Eilandmarketingplan 
gepresenteerd. Het concept is een vervolg op de eerste fase van de ‘pilot eilandmarketing’ en een 
uitwerking van de keuze in de toekomstvisie ‘Tij voor de Toekomst’ om een meerjarige strategische 
marketingcampagne te voeren.  
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Wat wi l len we bereiken?  

Wij zien graag dat de ondernemers de krachten bundelen om de streekproducten sterker in de markt 
te kunnen zetten. Hiervoor is eilandmarketing een onmisbaar onderdeel en dit dient dan ook verder 
te worden uitgewerkt. De VVV-Zeeland is hierin een belangrijke partner.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

Ons eiland biedt ons zoveel prachtige streekproducten die, als ze op een juiste manier worden 
ingezet, kunnen dienen tot het versterken van het toeristische product Schouwen-Duiveland. 
Denk hierbij aan de vele schaal- en schelpdieren, vis, wijn, zilte groenten, kaas, Schouws rundvlees, 
fruit, brood: de mogelijkheden zijn eindeloos. En dan hebben we de platte oester uit de Grevelingen 
nog niet eens genoemd. 
De basis voor een goede promotie van de streekproducten ligt in de eilandmarketing. 
Maar waarvoor dient die ‘Eilandmarketing’? De visie op eilandmarketing dient omgezet te worden in 
een marketingplan wat ervoor zorgt dat Schouwen-Duiveland op een meer professionele manier, en 
als een sterk(er) merk in de markt gezet wordt. Dit wordt ook wel citymarketing genoemd. Een 
marketingplan dat via verantwoorde afwegingen keuzes doet maken met als doel een sterk merk te 
creëren. In het ‘Tij voor de Toekomst’ is hier al rekening mee gehouden. Kortom het ‘merk’ 
Schouwen-Duiveland komt centraal te staan. Schouwen-Duiveland kan zich hiermee profileren en zijn 
economische positie versterken. Bezoekers moeten zich bij de lokale VVV-kantoren kunnen laten 
inspireren om Schouwen-Duiveland te gaan ontdekken.  
 

Brouwershaven 

Wat is  er  bere ikt?  

Brouwershaven is een prachtige stad waar we zuinig op zijn. Ook in het ‘Tij van de Toekomst’ hebben 
we vastgelegd dat je hier woont in een stad met een rijk verleden en een prachtig maritiem karakter. 
Tegelijk heeft Brouwershaven een bedrijventerrein dat dringend herontwikkeld moet worden. Door 
de economische situatie en daarmee moeilijke haalbaarheid van plannen is dat nog niet gelukt.  
 
Wat we wi l len bereiken?  

De kwaliteiten van Brouwershaven mogen versterkt worden. Zo zullen we ons inzetten voor een 
toegankelijke jachthaven met passende voorzieningen waar bewoners kunnen werken en recreëren 
en waar bezoekers zich welkom voelen.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

We willen de watersportfunctie versterken en daarom goede initiatieven verwelkomen. We blijven 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het bedrijventerrein in te richten in samenspraak met 
stadsraad, inwoners en ondernemers. 
 

Brouwersdam 

Wat er  is  bere ikt?  

Het is een prachtige waterkering waar veel op kan. We kunnen er genieten van het water, de wind, de 
ruimte en elkaar. De Brouwersdam mag en moet wat ons betreft verder ontwikkeld worden. In de 
structuurvisie staat wat er mogelijk is. Maar wij hebben altijd benadrukt dat dit niet eindeloos is: er 
zitten wat ons betreft wel grenzen aan hoogten, hoeveelheden en dichtheden.  
 
Wat we wi l len bereiken?  

Zeker nu Schouwen-Duiveland een overschot aan recreatiewoningen heeft moeten we terughoudend 
zijn met het bouwen van nieuwe. De ChristenUnie wil dat Schouwen-Duiveland bekend staat vanwege 
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de kwaliteit, niet vanwege de kwantiteit. De ChristenUnie wil dat op de Brouwersdam de ruimte 
beleefd kan blijven worden en zal zich ervoor inzetten om de openheid te behouden. De 
Brouwersdam biedt ook enorme waterbouwkundige mogelijkheden. Zo is er de mogelijkheid om een 
getijdencentrale te bouwen, waarmee de slechte waterkwaliteit van de Grevelingen verbeterd wordt, 
duurzame energie wordt opgewekt en Nederland internationaal toonaangevend blijft. 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

Het aantal verblijfseenheden van de Jachthaven van de Toekomst mag niet blijven toenemen. Dit 
project is een onderdeel van de Brouwersdam, niet het middelpunt. In de structuurvisie 
Brouwersdam is niet vastgelegd met welke intensiteit de Brouwersdam gebruikt mag worden, ofwel 
hoeveel waterskibanen of onderwaterwerelden we willen. We willen een Brouwersdam waar een 
ieder kan genieten van water en wind en ruimte. Bij een positieve businesscase steunen wij de komst 
van een getijdencentrale. 
 

Recreatiewoningen  

Wat is  er  bere ikt?  

Op Schouwen-Duiveland zijn veel recreatiewoningen. De kwaliteit verschilt sterk. Toeristen die hier 
meerdere dagen zijn, willen rust en ruimte. Dat betekent dat de gemeente de recreatieondernemers 
ruimte moet geven om kwaliteit neer te zetten. Maar, dan moet er ook een omgeving zijn om van te 
genieten, dus oude recreatiewoningen moeten dringend vervangen worden. Herstructurering gaat 
voor nieuwbouw. Dit is vastgelegd in de Nota recreatiewoningen (2011). 
 
Wat wi l len we bereiken?  

We willen een recreatiewoningenbestand dat voldoet aan de vraag en dat het landschap niet 
detoneert. De ChristenUnie staat kritisch tegenover nieuwe ontwikkelingen langs de zuidkust, zoals 
de bouw van een zorghotel op de locatie van de Schelphoek. Zoek voor dit soort initiatieven naar 
bestaande locaties. 
 
Wat gaan we daarvo or doen?  

We zullen zeer kritisch zijn voor plannen met nieuwe recreatiewoningen. Deze zullen zeer 
onderscheidend moeten zijn en passen in het landschap. Het aantal recreatiewoningen mag niet 
groeien.
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4. ONDERWIJS 

Wat is  er  bere ikt?  

Op ons initiatief is de onderwijsvisie gerealiseerd. Een 
visie die breed wordt gedragen door het onderwijs en 
overige partners.  
Daarnaast hebben we ons ingezet voor het opzetten van 
de LEA (Lokaal Educatieve Agenda), het overlegorgaan 
tussen alle schoolbesturen binnen de gemeente. We zijn 
blij dat dit nu goed loopt.  
Als ChristenUnie staan we voor Brede scholen. In 
Zierikzee wordt de eerste Brede school van het eiland 
gerealiseerd. Het bundelen van voorzieningen in één gebouw zorgt ervoor dat voorzieningen 
behouden blijven. 
 
Wat wi l len we bereiken?  

Dat er op het gebied van onderwijs veel gaat veranderen is een feit. Onze gemeente kent veel kleine 
scholen. Er is sprake van behoorlijke krimp en landelijk staat de bekostiging van deze kleine scholen 
onder druk. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat 
de scholen kwalitatief goed onderwijs geven (de kwaliteit is leidend en niet de grootte), dat de 
scholen toekomstbestendig zijn en dat er voor de ouders te kiezen valt. Toegankelijk onderwijs, dat 
past bij de identiteit en overtuiging van de ouders.  
Binnen onderwijsland zien we een verschuiving. Waar partijen eerst tegenover elkaar stonden, 
zoeken ze elkaar nu op. Er wordt onderzocht waar en op welk gebied er een samenwerking kan 
ontstaan om genoemde problematiek op te lossen. We ondersteunen deze ontwikkeling van harte.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

De rol van de gemeente binnen het onderwijs is beperkt. De besturen van het onderwijs gaan zelf 
over de samenwerking met andere scholen. De ChristenUnie ziet een school als een belangrijk 
onderdeel voor de leefbaarheid van een kern. Als een school sluit heeft dit indirect gevolgen voor de 
leefbaarheid. Als ChristenUnie zijn we voorstander om samen met het onderwijs, ondernemers en 
dorpsraden te kijken naar de mogelijkheid om voorzieningen te bundelen. De onderhoudskosten van 
deze gebouwen worden in gezamenlijkheid gedragen. Voor ons is de kwaliteit van het onderwijs 
leidend en niet het formaat van de school. De gemeente investeert in gebouwen van 
toekomstbestendige scholen. Vanzelfsprekend zorgt de gemeente in leerlingenvervoer om onderwijs 
bereikbaar te houden.  
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5. CULTUUR 

Wat is  er  bere ikt?  

De laatste jaren is er op het gebied van cultuur veel bereikt op Schouwen-Duiveland. Zoals 
bijvoorbeeld de Campus Cultura, de Weverij, de Kunstschouw en Centree.  
Het subsidiebeleid voor culturele initiatieven is in de afgelopen jaren aangescherpt.  
 
Wat wi l len we  bereiken?  

ChristenUnie Schouwen-Duiveland vindt dat er ruimte moet zijn voor cultuur, maar niet ten koste van 
andere zaken. 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

Wij vinden dat er kritisch gekeken moet blijven worden bij het verstrekken van subsidies; wat is het 
doel van de subsidieaanvrager? Niet elk willekeurig subsidieverzoek kan naar onze mening zomaar 
worden gehonoreerd.  
Voor ons is het erg belangrijk dat als er een subsidieverzoek wordt ingediend, het betreffende 
initiatief een samenbindende functie heeft voor de bewoners van Schouwen-Duiveland.
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6. WERK EN INKOMEN 

Minima 

Wat is  er  bere ikt?  

De voedselbank is nog steeds aan het groeien. De voedselbank Schouwen-Duiveland zit nu op 
gemiddeld 100 pakketten per week, terwijl dit overbodig zou moeten zijn. Kerken op Schouwen-
Duiveland steunen de voedselbank door middel van financiële giften, maar ook in natura. De rol van 
de kerken binnen het minima beleid en de WMO is niet meer weg te denken. Vluchtelingen zijn 
welkom op Schouwen-Duiveland. De subsidie voor Vluchtelingenwerk is gelukkig behouden. 
 
Wat wi l len we bereiken?  

De voedselbank kan blijven rekenen op onze steun. De groep die dit 
nodig zal hebben, zal de komende jaren eerder groeien dan 
afslanken. Vluchtelingen blijven welkom en worden ook opgevangen 
op Schouwen-Duiveland zodat ze hier een prettig bestaan kunnen 
opbouwen.  
Onder een terugtrekkende overheid die burgers aanspreekt op eigen 
verantwoordelijkheid, verdient het vrijwilligerswerk een voorname 
positie. Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk verdienen erkenning als waardevolle maatschappelijke 
bijdrage. Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden, zoals sportverenigingen, buurtclubs en 
scholen, geen toekomst. Ze dragen dus bij aan de sociale cohesie van de samenleving en zijn 
kostenbesparend voor de gemeente. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder 
toenemen, zeker daar waar overheidssteun zal wegvallen. 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

We willen een betere samenwerking tussen de gemeente en de voedsel- en kledingbank. De voedsel- 
en kledingbank moet in één pand komen. De gemeente kan tijdens de openingstijden van de voedsel- 
en kledingbank een spreekuur houden waarin gebruikers van deze banken worden geadviseerd en 
geholpen met hun financiële positie. Ook kan er gekeken worden of de gebruikers geholpen kunnen 
worden bij het vinden van een baan, zodat zij uiteindelijk weer voor zichzelf kunnen zorgen. Een 
andere mogelijkheid is het beschikbaar stellen van braakliggende grond aan minima waar ze een 
moestuin kunnen beginnen. De subsidie voor Vluchtelingenwerk blijft, zodat dit onderdak heeft en 
haar hulp kan blijven bieden.  
 

De drie decentral isat ies  

De zorg is onze zorg. Er staat veel te gebeuren en er is al veel gebeurd op dit gebied. De kanteling in 
de WMO is steeds meer zichtbaar aan het worden. Voor de ChristenUnie is een menswaardige, 
zorgvuldige en rechtvaardige uitvoering hiervan een belangrijk aandachtspunt. Veel (particuliere) 
initiatieven op het gebied van zorg komen langs. Sommige zijn een succes, zoals het buurtzorgpension 
en sommige nog in ontwikkeling, zoals de Schelphoek. Als het gaat over de uitvoering van de 
participatiewet wil de ChristenUnie een zeeuwse organisatie waarin ondernemers, gemeente en 
sociale werkplaatsen samen optrekken. Al eerder hebben we ingezet op de preventie van zorg en ook 
bij de uitvoering van de WMO willen we hierop inzetten.
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7. MILIEU 

Wat is  er  bere ikt?  

Bijna overal op het eiland zijn goede containers beschikbaar om het afval in te scheiden. In 
nieuwbouwwijken zijn er ondergrondse afvalcontainers zonder de mogelijkheid om verschil te maken 
tussen grijs en groen afval.  
De productie van duurzame energie op Schouwen-Duiveland is de afgelopen periode gegroeid. 
 
Wat wi l len we bereiken?  

In alle plaatsen moet de mogelijkheid zijn het afval gescheiden in te zamelen, ook ondergronds. Het 
eiland biedt vele mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Die mogelijkheden kunnen we 
beter benutten. De gemeente kan dit faciliteren.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

In nieuwbouwwijken en andere plaatsen moeten ondergrondse containers komen waar het afval 
gescheiden in kan.  
Bepaalde locaties bieden de mogelijkheid om het aantal windmolens uit te breiden, zoals Neeltje Jans. 
De gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven op het gebied van zonne-energie, en mensen 
stimuleren hierin te investeren. De milieustraat blijft gratis voor onze inwoners. 
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8. BOUWEN AAN RUIMTE 

Wonen 

Wat is  er  bere ikt?  

In onze gemeente willen we dat er gebouwd wordt naar vraag, in eerste instantie op plaatsen met 
leegstaande panden en braakliggende terreinen binnen een kern (zogenaamde herstructurerings- en 
inbreidingslocaties). In de woonvisie 2013-2022 zijn grenzen gesteld aan nieuw te bouwen woningen, 
tegen de achtergrond van de aanhoudende economische crisis en teruglopend inwonertal.  
 
Wat wi l len we bereiken?  

Er wordt vooral gebouwd op inbreidingslocaties zodat onze kernen aantrekkelijk blijven. Er mag niet 
gebouwd worden voor leegstand.  
We willen meer huurwoningen voor starters. Juist voor starters die nog geen koopwoning kunnen 
veroorloven moeten er voldoende huurwoningen zijn die passen bij hun financiële mogelijkheden. 
Daarom moeten er meer huurwoningen komen die dat gat op kunnen vullen.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

We houden de kaders vast zoals vastgesteld in de woonvisie. De gemeenteraad heeft hier een 
bovengrens van nieuw te bouwen woningen vastgelegd, namelijk 670 woningen tot 2022. Deze grens 
is gesteld in 2013, met de woningmarkt van dat moment voor ogen. De ChristenUnie wil zich hier 
echter niet vastbijten in de verleden tijd, ieder jaar zullen we kritisch naar het beloofde overzicht van 
aantal gebouwde woningen en naar de vraag van bewoners kijken en zonodig op basis van deze 
gegevens de mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen aanpassen.  
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9. WELZIJN EN ZORG 

Jeugd 

Wat is  er  bere ikt?  

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is niet meer weg te denken binnen de gemeente. Het heeft een 
spilfunctie op allerlei gebied. Gezinnen zijn belangrijk voor de ChristenUnie. Onze gemeente kent een 
goedlopend CJG. Hierdoor kunnen we onder andere ouders met vragen snel en kundig helpen en 
meewerken aan een gezond opgroeiklimaat. 
 
Wat wi l len we bereiken?  

De gemeenten moeten drie taken in het sociale domein gaan overnemen van de landelijke overheid. 
Het gaat over jeugdwet, participatiewet en WMO. We weten nog niet wat exact van de gemeente 
verwacht zal worden. Wij willen in ieder geval dat mensen hun zorg in Zeeland moeten kunnen blijven 
vinden.  
Het CJG zoals dat er nu is moet volwaardig kunnen blijven werken. Voor ouders willen we het CJG 
laagdrempelig houden, zodat ze altijd opvoedkundige hulp kunnen en durven vragen. Als de 
problemen hen boven het hoofd groeien, is het noodzakelijk om snel specialistische hulp in te 
schakelen. Deze hulpverlening zorgt voor een veilige omgeving voor het kind en betrekt de ouders en 
hun sociale netwerk bij de opstelling van een plan van aanpak, om zo de eigen kracht van het gezin te 
versterken. Voor ouders die het niet op eigen kracht redden is toegankelijke en effectieve 
jeugdhulpverlening noodzakelijk. 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

Bij het uitwerken van de Jeugdzorg sturen wij erop aan dat de gemeenten samenwerken om de zorg 
voor de jeugd in Zeeland te houden. Mensen moeten ook de zorg van hun eigen keuze kunnen 
krijgen.  
 

Zorg 

Wat is  er  bere ikt?  

De afgelopen periode is de ChristenUnie bezig geweest om een volwaardige ambulancepost in de 
Westhoek mogelijk te maken. We hebben hier regelmatig aandacht voor gevraagd. Dit heeft erin 
geresulteerd dat in Burgh-Haamstede een volwaardige ambulancepost beschikbaar is. Binnen onze 
gemeente zijn er nu twee volwaardige ambulanceposten beschikbaar om een optimale dekking te 
bieden bij acute hulpverlening.  
 
Wat wi l len we bereiken?  

Als ChristenUnie staan we voor goede zorg voor iedereen. Alle inwoners van onze gemeente moeten 
hiervan op aan kunnen. We willen preventie. Als er aan de voorkant goed gekeken wordt hoe 
bepaalde zaken voorkomen kunnen worden, bespaart dit aan de achterkant veel onnodige onkosten. 
We zullen ons blijven inzetten voor het behoud van de twee volwaardige ambulances.  
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De bijdragen 
vanuit Den Haag zullen minder worden en de 
bevolkingssamenstelling binnen onze gemeente vergrijst. Naast veel 
risico’s brengt dit ook kansen met zich mee. Met preventie bedoelen 
we onder andere dat er op het gebied van ouderenzorg meer 
samenwerking moet komen tussen de gemeente en de spelers in 
het veld. De ouderenzorg moet integraal worden aangepakt. De 
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gemeente moet hierin participeren en vooral luisteren naar de mensen uit de praktijk. Zij zijn het die 
het uiteindelijk moeten doen.  
Als wij aan preventie denken, dan denken we aan het in kaart brengen van alle mensen binnen onze 
gemeente van boven de zeventig. Door deze mensen thuis te bezoeken, te voorzien van advies en 
eventueel aanpassingen in hun huis te bieden kan de kans op bijvoorbeeld een val worden verkleint. 
Daardoor kunnen ouderen langer thuis blijven wonen. De praktijk laat nu zien dat pas actie wordt 
ondernomen als het kwaad al is geschied.  
We pleiten dus voor een optimale samenwerking tussen gemeente, (huis)artsen, ouderenbonden, 
GGZ en GGD met als doel de deelname van ouderen aan de maatschappij te stimuleren en zelfstandig 
wonen te verlengen. Een mogelijkheid zou zijn dat er binnen de gemeente een aantal centra voor 
ouderen worden geopend. In deze centra werken alle bovengenoemde instellingen samen om 
ouderen optimaal te kunnen voorzien.  
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10. BESTUUR 

Dorpsraden 

Wat is  er  bere ikt?  

De dorps- en stadsraden mogen het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviseren. 
Achter dit kleine zinnetje gaat enorm veel werk van de dorps- en stadsraadsleden schuil. Want de 
bewoners zien veel, horen veel en hebben goede ideeën over de ontwikkeling van hun omgeving. Ze 
hebben ideeën over hun eigen winkelbestand, economische kansen en ruimtelijke inrichting. De tijd 
en energie die de dorps- en stadsraadsleden hierin steken is vaak groot. Het is aan de gemeente om 
te kijken wat haalbaar en wenselijk is en de vergelijking met andere kernen te trekken. De 
ChristenUnie neemt de input van de dorps- en stadsraden serieus. 
 
Wat wi l len we bereiken?  

De input van dorps- en stadsraden en de optimale ondersteuning daarvan moet blijven. De raden 
blijven een voelhoorn van het gemeentebestuur en een spreekbuis voor de bewoners. 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

We zullen ervoor waken dat de dorps- en stadsraden geen uitvoeringsdienst van de gemeente 
worden. Gemeentelijke taken blijven de verantwoordelijkheid van de gemeente.  
 

Gemeenschappeli jke regelingen  

Wat is  er  bere ikt?  

Sinds de samenvoeging van de diverse gemeenten tot gemeente Schouwen-Duiveland zijn er meer 
gemeenschappelijke regelingen tot stand gekomen dan daarvoor. Door schaalvergroting van de 
gemeente en doordat we steeds meer taken krijgen vanuit Den Haag komt er steeds meer druk op 
het gemeentelijke apparaat. Omdat veel gemeenten in Nederland en in het bijzonder in Zeeland met 
hetzelfde probleem zitten, is het een logisch gevolg dat er gekeken wordt wat we gezamenlijk 
kunnen. Deze samenwerking wordt in veel gevallen omgezet in een gemeenschappelijke regeling. 
Binnen de gemeente Schouwen-Duiveland kennen we diverse gemeenschappelijke regelingen.  
 
Wat wi l len we bereiken?  

De ChristenUnie fractie staat niet onwelwillend tegenover gemeenschappelijke regelingen. De 
krachten bundelen en gebruik maken van elkaars kennis is altijd goed. Tegenwoordig zijn gemeenten 
sterk onderling afhankelijk. Door het onderling aangaan van een gemeenschappelijke regeling kan dit 
de efficiëntie ten goede komen. Aan de andere kant maken deze regelingen de bewegingsvrijheid van 
een gemeente erg klein. Om je eigen doelen te realiseren moet je steeds andere gemeenten die ook 
deel uit maken van de regeling overreden. Deelname aan een gemeenschappelijke regeling is wat de 
ChristenUnie betreft een middel om de eigen doelen van de gemeente te bereiken. Passieve 
afhankelijkheid moet voorkomen worden. 
 
Wat gaan we daarvoor doen?  

Zoals het er naar uit ziet zullen er eerder meer dan minder gemeenschappelijke regelingen komen. De 
ChristenUnie zal kritisch zijn in het aangaan van gemeenschappelijke regelingen. We zullen dit toetsen 
aan de doelen die we als gemeente voor ogen hebben zoals die onder andere ook zijn beschreven in 
het ‘Tij van de Toekomst’. Opgelegde gemeenschappelijke regelingen zullen wat de ChristenUnie 
betreft ook gebruikt moeten worden om onze eigen gemeentelijke doelen te behalen. Ook zal de 
meerwaarde ten bate van de inwoners zichtbaar moeten worden (of zijn) bij het aangaan van een 
gemeenschappelijke regeling. Als politiek staan we al ver bij de inwoners vandaan, door het blijven 
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aangaan van deze regelingen gaan we telkens een stap verder weg bij onze inwoners. Raadsleden 
hebben over het beleid van deze regelingen nog maar weinig te zeggen, laat staan inwoners. 
Uiteindelijk zal een bestuur van een gemeenschappelijke regeling dingen gaan besluiten.  


