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Inleiding 
 
Onder het motto ‘Creatief, Daadkrachtig, Aanwezig’ wil CDA Woensdrecht verder gaan op de 
ingeslagen weg. Dit doen wij door visie te tonen en deze daadkrachtig te vertalen in 
maatregelen. Dankzij een positieve economie zien wij mogelijkheden voor het uitvoeren van 
onze ideeën om invulling te geven aan ons hoofddoel: 

Het versterken van de sociale samenhang, uitbreiden van de woningbouw en het in 
stand houden van het voorzieningenniveau in al onze dorpen. 

 

Wij willen dat nadrukkelijk samen met inwoners blijven doen omdat de overheid het niet 
alleen kan.  

CDA Woensdrecht wil de doe-democratie verder vorm geven. De afgelopen jaren hebben wij 
van de kiezers het mandaat gekregen om bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Dat 
nemen wij ook! 
 
We hebben samen met de coalitie veel kunnen realiseren welke u per hoofdstuk terug kunt 
lezen. Daarbij is het belangrijk dat CDA Woensdrecht de kloof tussen politiek en inwoner 
kleiner blijft maken. Onze raads- en burgerleden zijn actief in het maatschappelijke 
middenveld en weten zo precies wat er speelt. Iedereen kan onze raadsleden en wethouder 
rechtstreeks benaderen. Onze fractievergaderingen zijn openbaar dus inwoners kunnen er 
met ons van gedachten wisselen. Wij staan open voor de inbreng van iedereen. Deze 
inbreng gebruikt het CDA graag voor een beter Woensdrecht. 

In dit programma is beschreven hoe wij − samen met u − nieuwe uitdagingen en 
doelstellingen gaan waarmaken. 
 
Kortom: Creatief, Daadkrachtig en Aanwezig 

 

 



Daadkrachtig programma 
 
Hierbij presenteren wij u het programma voor de raadsperiode 2022-2026. Een visie die de 
belangen van alle inwoners in de hele gemeente Woensdrecht behartigt en welke 
toekomstgericht is. Als wij in deze visie spreken over Woensdrecht bedoelen wij dan ook alle 
dorpen van de gemeente Woensdrecht. 

Voor het CDA Woensdrecht staat de inwoner in de eigen maatschappelijke omgeving 
centraal. In de gemeentepolitiek is de wisselwerking tussen inwoners en de gemeente van 
groot belang en natuurlijk alles en iedereen onderling. Voor CDA Woensdrecht heeft de 
gemeente een bestuur dat oren en ogen heeft voor wat er in de dorpen leeft.  

Een bestuur dat steeds klaar staat voor de mensen die de hulp van de overheid hard nodig 
hebben zowel op het vlak van wonen, zorg alsook openbare orde en ruimte. Een bestuur ook 
dat verenigingen een warm hart toedraagt en helpt waar mogelijk. 

CDA Woensdrecht is een lokale partij, die midden in de samenleving staat en een luisterend 
oor heeft voor alle bewoners in de gemeente Woensdrecht. CDA Woensdrecht is ook een 
partij die verantwoordelijkheid durft te nemen en die daarvoor verantwoording wenst af te 
leggen. CDA Woensdrecht wil dan ook de komende jaren daadkrachtig, creatief en aanwezig 
zijn, verantwoordelijkheid nemen met onze huidige wethouder én lijsttrekker Jeffrey van 
Agtmaal, die het gestelde beleid van onze raads- en burgerleden wil blijven uitvoeren.  

CDA Woensdrecht is een partij die – als het moet – korte lijnen heeft met de provinciale en 
landelijke overheid.  

Het CDA heeft in al onze dorpen Woensdrecht, Huijbergen, Putte, Ossendrecht en 
Hoogerheide aandacht voor een actief verenigingsleven.  

Ook de zorg voor de ouderen en een gezond bedrijfsleven zijn belangrijke aandachtspunten. 
Voor CDA Woensdrecht is de leefbaarheid in al onze dorpen van groot belang, onze 
inwoners moeten zich thuis voelen in hun eigen dorp. CDA Woensdrecht neemt besluiten op 
basis van interactief overleg met burgers en ondernemers.  

Woensdrecht staat de komende jaren voor mooie doelen! Wij zijn ervan overtuigd die doelen 
samen met u aan te kunnen en te realiseren. 



Woensdrecht voor u    
[visie Bestuur en Inwoners] 

 
 
Een goede leefbaarheid in alle dorpen is volgens CDA Woensdrecht van groot belang. Het 
gemeentebestuur moet hier samen met de inwoners invulling aan geven. Herindeling naar 
een grotere gemeente is voor CDA Woensdrecht geen oplossing voor de vragen en 
uitdagingen die de gemeente op zich af ziet komen. Wij staan voor een gemeente die haar 
inwoners kent en die weet wat er leeft. Wij zijn dus voor een bestuur en ambtelijk apparaat 
dat korte lijnen heeft met inwoners, verenigingen en bedrijven. 

CDA Woensdrecht staat voor: 

 Direct contact met de inwoners 
 Stimuleren van burgerinitiatieven en –participatie 
 Klantvriendelijkheid en dienstverlening 
 Verantwoordelijkheid nemen 
 Geen herindeling, maar een zelfstandige gemeente met een krachtig bestuur 
 Een slagvaardig ambtenarenapparaat 

Dat betekent:   
- Samenwerking met andere gemeenten waar dit aantrekkelijk is en met juiste schaal, 

wel met behoud van eigen identiteit 
- Inwoners worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van beleid 
- Iedere inwoner staat centraal bij alle handelingen van de gemeente 
- Woensdrecht beperkt de ambtelijke kosten met behoud van kwaliteit en 

dienstverlening 
- Uitbesteden van werk door de gemeente wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke 

Afgelopen jaren gerealiseerd:  
Geen herindeling, maar een sterke regionale samenwerking en een krachtig bestuur 
– Dorpsplatforms functioneren optimaal en zelfstandig – Veel burgerinitiatieven en -

participatie – Uitbreiding in dienstverlening – Belangorganisaties zijn actief betrokken 
bij nieuw beleid. 



Werken in Woensdrecht    
[visie Economische zaken] 

 
 
Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor het creëren van werkgelegenheid. Dit 
schept banen. Samen met ondernemers streven wij ernaar het hoge percentage banen in 
stand te houden en mogelijk te vergroten. De gemeente moet hierbij goede 
randvoorwaarden scheppen voor economische ontwikkeling. 
CDA Woensdrecht staat voor: 

- Bevorderen en faciliteren van bedrijvigheid en detailhandel / startups 
- Lokale middenstand ondersteunen 
- Sterkere samenwerking in de regio en met België 
- Samenwerken met- en stimuleren van de high-tech sector 

Dat betekent: 
- Woensdrecht zoekt samenwerking waar dat mogelijk en zinvol is 
- De gemeente neemt doorlopend initiatieven om de regeldruk te verminderen 
- Winkelvoorzieningen in alle dorpen worden in stand gehouden 
- Arbeidsplaatsen nemen toe 
- Lokale bedrijven mee laten doen met aanbestedingen 
- Ondernemersverenigingen betrekken bij nieuw beleid 
- Gratis internet voor bezoekers van de centrumgebieden 
- Samen met ondernemersverenigingen werken aan een economisch uitwerkingsplan 
- Mogelijkheden MBA2 Huijbergen onderzoeken voor lokale bedrijvigheid 
- Inbreiding op huidige bedrijventerreinen stimuleren 
- Aangrenzende locaties Aviolanda bekijken voor toekomstig bedrijventerrein 

Afgelopen jaren gerealiseerd:  
- Nieuw bedrijventerrein ‘De Kooi II’ – Glasvezel in buitengebied – Financiële 

inzet voor stimuleren lokale middenstand – Minder leegstand winkelpanden 
– Aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen en buitengebied. 



Veilig Woensdrecht    
[visie Openbare orde en veiligheid] 

 
 
In onze samenleving ervaren sommige mensen een gevoel van onveiligheid. De anonimiteit 
in buurten en wijken kan dit gevoel versterken. Buurtpreventie samen met de wijkagent is 
een gerichte aanpak voor dit probleem en heeft een positieve invloed op het 
veiligheidsgevoel, daar zijn wij trots op. Het vergroot de veiligheid en leefbaarheid. Inwoners 
kunnen hiervoor samenwerken met de gemeente, politie en andere partners. 
CDA Woensdrecht staat voor: 

- Een veilige leefomgeving 
- Ondersteuning van onze 

brandweervrijwilligers en 
buurtpreventieteams 

- Grensoverschrijdende samenwerking 
- HartslagNU / AED netwerk uitbreiden 

Dat betekent: 
- Harde aanpak criminaliteit en drugs 
- De politie zichtbaar in de wijken 
- Buurtpreventieteams blijven ondersteunen 
- De inzet van de brandweer blijft tenminste 

op het huidige niveau met eigen kazerne per 
dorp 

- Op de overlast van te hard rijden in de 
bebouwde kom wordt gehandhaafd 

- Betere aanrijtijden ambulances naar alle 
dorpen en (internationale) samenwerking met buurgemeenten en de regio 
Antwerpen 
 

  

Afgelopen jaren gerealiseerd:  
Buurtpreventie en wijkagenten zijn 

duidelijk zichtbaar en actief – 
Maatregelen voor beperken 

natuurbranden – Overleggen met 
Antwerps Havengebied en 

ambulancevoorzieningen – Acties 
in het kader van verkeeroverlast en 

inbraken – Aanpak van de 
drugsproblematiek. 



Ontspannen in Woensdrecht    
[visie Recreatie en toerisme]  

 
 
Onze gemeente ligt prachtig op de Brabantse Wal, dit moeten we blijven benutten als parel 
binnen de regio, de overgang van Zeeland naar Brabant waar het goed toeven is. Daarnaast 
kent de gemeente vele fietspaden voor liefhebbers met horeca om eenieder te laten genieten 
van de mooie natuurparken, bossen en polders. 

CDA Woensdrecht staat voor: 

- Stimuleren toerisme en recreatie 
- Goede recreatieve fietsroutes 
- Natuurgebieden zijn toegankelijk voor iedereen 
- Stimulerend beleid voor het starten van een camping, hotel en B&B 

Dat betekent: 
- Promoten van de Brabantse Wal 
- Initiatieven voor toeristische activiteiten worden (financieel) ondersteund 
- Overal een snel (5G) en een dekkend mobiel 

netwerk 
- Veilige wandel- en fietsroutes voor iedereen 
- Fietslaadpunten bij horeca en gemeentelijke 

gebouwen 
- Stimuleren van extra campingplaatsen en/of 

midicampings, hotels en B&B’s 
- Het aantal verlichte fietspaden wordt verder 

uitgebreid 
- Natuurparken landelijk bekendheid geven 
- Iedere inwoner met korting naar evenementen 

welke door gemeente ondersteund worden 
- Meer parkeervoorzieningen bij natuurgebieden 
- Onderzoek naar fietsverbinding tussen  

Huijbergen – Putte (door de natuur) en  
verbinding Huijbergen – Essen 

 
 

Afgelopen jaren 
gerealiseerd:  

Verlichting fietspaden – MTB 
routes – Natuurpoort voor 

grenspark Kalmthoutse 
Heide – Fiets- en Wielerplan 

voor de hele gemeente – 
Toeristische fietsroutes met 

aantrekkelijke punten.  



Groen Woensdrecht    
[visie Ruimtelijk beheer en onderhoud] 

 
 
De inrichting van het openbaar gebied is van groot belang. Logisch omgaan met het 
ruimtelijk gebied zal zorgen voor een duurzame leefomgeving. Mede door de gunstige 
economische ontwikkelingen de eerder genomen bezuinigingen op het beheer van het 
openbaar gebied (o.a. aanpak onkruid, kwaliteitsniveau wegen en trottoirs) waar mogelijk 
weer naar het hoogst haalbare niveau. 
CDA Woensdrecht staat voor: 

- Goede kwaliteit wegen, groen en water 
- Effectieve aanpak onkruid, exoten en ongedierte / plagen. (oa zoals 

eikenprocessierups, Japanse duizendknoop) 
- Schone lucht en leefbaar klimaat 
- Hart voor het milieu 

Dat betekent: 
- Geen onkruid in de plantsoenen en trottoirs 
- Het uitbreiden en verstevigen van de wijkteams in de dorpen 
- Goed onderhouden wegen, voet- en fietspaden op het hoogst haalbare (niveau – A) 
- Geen wegen onttrekken uit het openbaar gebied, alle wegen blijven openbaar 
- De overlast van huisdieren wordt tegengegaan 
- Nieuwe economische ontwikkelingen vinden plaats binnen de huidige 

geluidscontouren 
- Blijvend aandacht voor afvalscheiding door ondergrondse milieuparken 
- Ondersteunen duurzaamheidsinitiatieven 

  

Afgelopen jaren gerealiseerd:  
Goed functionerende en zichtbare wijkteams in de dorpen – Onderhoudsniveau terug 

naar een hoogst haalbaar niveau – Veel burgerinitiatieven in de openbare ruimte – 
Afvalscheiding is positief toegenomen. 



Ruimte in Woensdrecht    
[visie Ruimtelijke ontwikkeling] 

 
Om de leefbaarheid in onze dorpen te waarborgen moeten mensen uit elke leeftijdscategorie 
in Woensdrecht kunnen blijven wonen of vestigen. In alle dorpen zullen we daarom 
bouwmogelijkheden moeten creëren! Starters, ouderen en sociale huurwoningen hebben 
daarbij de hoogste prioriteit. 
 
Duurzaamheid, milieu en natuur.  
Alles in onze omgeving moet op waarde worden geschat. Ook als het niet (meteen) in geld 
valt uit te drukken. De leefbaarheid in onze dorpen is onbetaalbaar, ons groene landschap is 
van grote waarde en moet zorgvuldig worden beheerd. Op basis van de drie P ’s (People, 
Profit, Planet, oftewel: mens, economie, ecologie) beheren we onze omgeving. Hierdoor 
ontstaat een balans tussen ecologie, economische ontwikkeling en een gunstig sociaal 
maatschappelijk klimaat. Het gemeentelijk milieu- en klimaatbeleid moet gericht zijn op 
energiebesparing voor inwoners, verenigingen en bedrijven. De gemeente moet investeren 
in duurzaamheid, initiatieven op dit vlak stimuleren en zo een voortrekkersrol vervullen.  
 
Onze gemeente kent een uitgestrekt buitengebied met een sterke agrarische sector, 
ontwikkelingen hierin moeten we kansen blijven bieden met de juiste infra zoals goede 
wegen, waterlopen en snel internet.  

 CDA Woensdrecht staat voor: 
- Extra impuls woningbouw voor onze doelgroepen 
- Inbreidingsmogelijkheden in alle dorpen 
- Verduurzaming van het woningbezit 
- Een duurzame agrarische sector 
- Geen arbeidsmigranten in de dorpskernen 

Dat betekent: 
- In alle dorpen woningbouw door middel van inbreiding 
- Geen stijging van leges 
- Ontwikkeling van agrarische bedrijven blijft mogelijk en wordt gerealiseerd in 

harmonie met onze natuur 
- Natuurcompensatie voor ontwikkelingen en duurzaamheidsinitiatieven gaat niet 

automatisch ten koste van de landbouw 
- Realisatie van bedrijfsverzamelgebouwen voor ondernemers 
- Er komt geen spoorlijn door de Woensdrechtse polder 
- Starterslening blijft behouden en indien nodig uitgebreid 



- Verplichten van woningcorporaties en ontwikkelaars om duurzaam en 
levensloopbestendig te bouwen 

- Vormgeving van een breed gedragen ‘Omgevingswet’ opgebouwd met inwoners en 
belangenorganisaties 

- Eenvoudige en laagdrempelige regelgeving omtrent het bouwen van een 
mantelzorgwoning 

- Grondprijs mee bewegen met de woningmarkt 
- Gebouwen waar tijdelijk arbeidskrachten zijn gehuisvest worden ontwikkeld naar 

betaalbare appartementen 

 

 

 

 

Afgelopen jaren gerealiseerd:  
Plan Noordrand Ossendrecht – Woningbouw Verlengde Duinstraat & 

Appartementen Centrum Hoogerheide – Afronding plan De Hoef – Nieuw impuls 
startersleningen – Soepelere regels voor mantelzorgwoningen – Woningbouw met 
winkels aan Tervo-plein Putte – Herinrichting Scheldeweg & Antwerpsestraatweg  - 

Beperking arbeidsmigranten in woonhuizen 



Zorgen voor elkaar in Woensdrecht    
[visie Sociale zaken] 

 
 
Als er iets misgaat in een mensenleven, in de vorm van werkloosheid, ziekte of schulden 
bijvoorbeeld, moet er een vangnet zijn. Om onnodige zorg te voorkomen wil CDA 
Woensdrecht kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen. Gezond leven, steeds 
blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief deelnemen aan de 
samenleving. Door preventie wordt ook het beroep op dure voorzieningen beperkt. Dat is 
nodig zodat deze kunnen blijven bestaan voor mensen die het écht nodig hebben. De 
rijksoverheid heeft de zorg voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door een 
beperking, langdurige zorg en dagbesteding, en alle taken rondom jeugdzorg, neergelegd bij 
de gemeente. Voor onze gemeente blijft dit een mooie opgave; niemand valt buiten de boot! 
CDA Woensdrecht wil inwoners de regie geven over hun eigen zorgvoorziening. Dat 
betekent dat niet de overheid of zorgverzekeraar bepaalt wat mensen nodig hebben, maar 
dat de behoefte of vraag en draagkracht van de cliënt leidend is. Mensen die zorg nodig 
hebben moeten daarop kunnen rekenen. Daar blijven wij op inzetten. 
 
Wie ziek, oud of beperkt is, moet kunnen rekenen op zorg. Zo dicht mogelijk bij huis waar de 
omgeving bekend is en waar mensen elkaar kunnen helpen. 
 
Iedereen moet zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom zijn we 
voorstander van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO maakt het ook 
voor mensen met een handicap, chronisch zieken of ouderen mogelijk om mee te doen in de 
samenleving. Daarom vindt CDA Woensdrecht vrijwilligerswerk en mantelzorg heel 
belangrijk. De belangeloze inzet van vrijwilligers is van onschatbare waarde voor onze 
samenleving. Daarom moeten mantelzorgers kunnen rekenen op professionele 
ondersteuning en een goede samenwerking. 
 
CDA Woensdrecht vindt het hebben van werk een belangrijk uitgangspunt om erbij te horen: 
of je bent aan het werk of je levert een bijdrage in de vorm van vrijwilligerswerk. Mensen die 
op de armoedegrens leven hebben vaak meerdere problemen. Wij vinden dat deze mensen 
moeten worden geholpen bij het oplossen van hun problemen en het creëren van kansen.  
 
CDA Woensdrecht staat voor: 

- Oog hebben voor de hele samenleving 
- Versterken samenwerking tussen overheid en inwoners die zorgbehoevend zijn 



Dat betekent: 
- Bijstandsgerechtigden worden actief benaderd en waar mogelijk ondersteund 
- De WMO wordt op alle beleidsvelden goed ingevuld 
- De WMO adviesraad en andere ouderen-belangenorganisaties ondersteunen en 

blijvend bij beleid betrekken 
- Jongeren onder de 23 jaar hebben een betaalde baan of zijn aan het studeren 
- Mensen in staat te stellen om langer thuis te blijven wonen of mantelzorgwoningen 

voor hen te realiseren 
- Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen professionele ondersteuning bij hun zorgtaken 
- Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of in een re-integratietraject zitten 

verplichten tot het leveren van een tegenprestatie 
- Goede voorzieningen voor mensen die niet (meer) kunnen werken 
- Goede samenwerking en ondersteuning van vrijwillige en professionele organisaties 

in armoedesituaties 

 

  

Afgelopen jaren gerealiseerd:  
Zeer goede transitie van het totale sociale domein – Zorg-/Dorps-coöperaties in 

verschillende dorpen dankzij samenwerking vrijwilligers en gemeente – Duidelijke 
verbetering op schuldhulpverlening en armoedebeleid – Goed functionerende WMO 

adviesraad – Mantelzorgers worden ondersteund – Er is meer werkgelegenheid. 



Mobiel Woensdrecht    
[visie Verkeer en vervoer] 

 
 
Een goede bereikbaarheid en een veilige verkeersinfrastructuur vormen voor CDA 
Woensdrecht de uitgangspunten voor het inrichten van onze openbare ruimte. De afgelopen 
periode is hierin flink geïnvesteerd. Wegen, wijken en centra zijn en worden gerenoveerd. 
Samen met de verschillende partners is ingezet op behoud van (openbaar)vervoer met 
mogelijkheid voor initiatieven. Ook de komende periode wil CDA Woensdrecht hier verder 
vorm en inhoud aan geven. 

CDA Woensdecht staat voor: 
- Vervoer in en naar alle dorpen behouden of ondersteunen van initiatieven 
- Veilig fietsverkeer welke voldoet aan de huidige norm (elektrisch rijden) 
- Voorzieningen voor ouderen en mindervaliden 
- Iedereen heeft een parkeerplaats 
- Meer laadvoorzieningen voor elektrisch rijden 
- Veilige fietspaden (o.a. verlichting en breedte) 
- HUBS in alle dorpen 

Dat betekent: 
- Verbrede en verlichte fietspaden 
- Bij openbare gebouwen en in winkelgebieden zijn 

ruim voldoende (invalide)parkeerplaatsen en 
oplaadpunten voor elektrische auto’s 

- Bestaande parkeerknelpunten in dorpen worden 
opgelost in overleg met bewoners 

- Bij nieuwbouw van particuliere-woningen wordt 
tenminste één parkeerplaats op eigen terrein voor 
een auto gerealiseerd 

- Parkeren blijft in de gemeente overal gratis. 
- (Openbaar) vervoer wordt naar alle dorpen 

behouden 
- Initiatieven voor vervoer ondersteunen en faciliteren 
- Oplaadpunten voor fietsen én auto’s bij MFC’s, 

supermarkten en toeristische stopplaatsen 
- Vrachtwagens parkeren buiten de dorpen zodat overlast voorkomen wordt 

 

Afgelopen jaren 
gerealiseerd:  

Carpoolplaats Korteven – 
Openbaarvervoer is behouden 

en in de spits uitgebreid –– 
Parkeerbeleid versoepeld – 

Verlichting langs schoolroutes 
– Verkeersmaatregelen om 

gedrag te beïnvloeden – 
Gerichte acties met 
buurtpreventie en 
dorpsplatforms. 



Leren in Woensdrecht    
[visie Vorming en onderwijs] 

 
Door de vergrijzing loopt het aantal leerlingen op basisscholen terug. Dat is voor CDA 
Woensdrecht geen reden om scholen te sluiten. De kwaliteit van onderwijs staat voorop, 
maar voor de leefbaarheid van elk dorp is het cruciaal dat er een basisschool is. Wij zien de 
school als middelpunt van de gemeenschap. 
CDA Woensdrecht staat voor: 

- Behoud van basisonderwijs in alle dorpen 
- Een leven lang kunnen leren 

Dat betekent: 
- Nieuwbouw brede-school (IKC) Woensdrecht 
- Verzuim van leerplicht wordt actief aangepakt 
- Blijvend stimuleren van een breed aanbod van gespecialiseerd onderwijs 
- Efficiënte uitvoering van voor- en vroegschoolse educatie 
- Volwassenonderwijs stimuleren 
- HBO-opleiding voor vliegtuigtechniek 

 

 

 

  

Afgelopen jaren gerealiseerd:  
Al het onderwijs is behouden – Zuidwesthoek College is gegroeid – Ontwikkeling van 

het Integrale Kindcentra – Educatie op het gebied van duurzaamheid en afval.  



Gezond leven in Woensdrecht    
[visie Welzijn en gezondheid] 

 
 
CDA Woensdrecht gelooft in een vitale en betrokken lokale samenleving. Dat vraagt om een 
overheid die mensen oproept en aanspoort om mee te doen. Samen met de overheid 
kunnen inwoners verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving. 
 
Het is voor jong en oud van groot belang dat het in al onze dorpen prettig wonen, werken en 
recreëren is. De school, het gemeenschapshuis, accommodaties voor verenigingen, 
bedrijventerreinen en de openbare ruimte moeten daarvoor op een goed niveau zijn. De 
afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in deze voorzieningen. Een belangrijk thema van CDA 
Woensdrecht in de komende periode is het op peil houden van het voorzieningenniveau in 
alle kernen. Om daarvoor voldoende financiële middelen te generen is CDA Woensdrecht 
bereid gelden in te zetten.  

Verenigingen zijn de smeerolie en het bindmiddel van onze gemeenschap. Ze maken het 
voor iedereen mogelijk om mee te doen en erbij te horen. Gemeenschapshuizen en 
sportaccommodaties vervullen daarbij de rol van centrale ontmoetingsplaats. CDA 
Woensdrecht wil zich blijven inzetten voor verenigingen. De gemeente moet voorzien in 
goede accommodaties op maat. 

CDA Woensdrecht staat voor: 
- Zorgen voor alle inwoners 
- Een bloeiend verenigingsleven 

Dat betekent: 
- Elk dorp behoudt zijn eigen sportmogelijkheden 
- Extra zorgvoorzieningen in alle dorpen 
- Er worden in elk dorp ontspanningsmogelijkheden 

gerealiseerd voor alle leeftijdsgroepen 
- Blijvend aandacht voor opvoedingsondersteuning 
- Vrijwilligerswerk wordt actief ondersteund  
- Accommodaties worden voldoende benut en waar 

mogelijk samengewerkt 

Afgelopen jaren 
gerealiseerd:  

Nieuw accommodatiebeleid 
voor voetbal- en 

tennisverenigingen – 
Vrijwilligers worden in het 
zonnetje gezet – Slimme 

samenwerking tussen 
verenigingen.  



Het huishoudboekje van Woensdrecht   
[visie Financiën] 

 
 
CDA Woensdrecht vindt dat de gemeente Woensdrecht een financieel gezonde gemeente 
moet zijn en blijven. We staan dan ook voor degelijk financieel beleid. Dit realiseren we door 
te werken met een sluitende begroting. We zetten in op het binnenhalen van subsidies en 
aanbestedingsvoordelen, we maken werk met werk en organiseren onze ambtelijke 
organisatie slim. Hierbij laten we verantwoordelijkheden mede over aan inwoners, 
organisaties en bedrijven. Zo is het mogelijk om met beschikbare middelen lopende plannen 
en nieuwe ontwikkelingen te realiseren. 
 CDA Woensdrecht staat voor: 

- Geen lastenverzwaring voor de inwoners 
- Begrijpelijke taal over financiële verslaglegging 
- Transparant beheer van de budgetten 

Dat betekent: 
- Geen lastenverzwaring, enkel inflatiecorrectie 
- Het huidige voorzieningenniveau blijft gehandhaafd 
- Actief zoeken naar subsidiemogelijkheden 
- Een sluitende begroting 
- Arbeidsmigranten toeristenbelasting laten betalen 

 

 

  

Afgelopen jaren gerealiseerd:  
Financieel gezond en de begroting op orde!  


