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Stem "gewoon" CDA!

Het kan anders!

Hans de Kunder Lijsttrekker

Reimerswaal

Contactpersonen
voor de kernen

Wilt u meer weten over het CDA, onze
standpunten of de campagne dan kunt u
contact opnemen met één van onze
contactpersonen in de diverse kernen. Voor
hun gegevens verwijzen wij u graag naar onze
website.

Indien u op 19 maart a.s. niet in de
gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u
iemand anders voor u per volmacht laten
stemmen. Voor nadere informatie verwijzen wij
u naar de website van de gemeente.
Vergeet bij het stemmen niet uw
identiteitsbewijs.

Afdeling Reimerswaal

Een christelijke volkspartij die niet alleen
over u, maar ook met u in gesprek gaat.

telefoon 0113-3811141
mobiel 06-10685257
e-mail cdareimerswaal@gmail.com

adres Ferdinand Bollaan 32
4401 SC
Yerseke

twitter @cdareimerswaal
facebook cdareimerswaal

website www.cda.nl/reimerswaal
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Carla Hoogerland-
Veerman

kern Yerseke

Jan Scheurwater
kern Kruiningen

Peter Koeman
kern Krabbendijke

Jan Nagelkerke
kern Rilland

John Jansen
kern Hansweert

Hans de Kunder
kern Waarde

Cok Balkestein
kern Oostdijk

CDA_folder A5.indd   1 11-02-14   08:08



Bereikte doelen
Afgelopen vier jaar

Mede door het CDA is er veel bereikt. Zo zijn
de gemeentelijke financiën op orde. Is er een
nieuwe school gebouwd in Oostdijk en is het
plan "Meerwaarde" uitgevoerd. Verder is er
een start gemaakt met het project "De Zaete"
in Yerseke, is de bouw van het nieuwe
"Mariaoord" in Hansweert klaar en staat de
nieuwbouw van "De Vliedberg" in Rilland op
het punt te beginnen. De molens in
Krabbendijke en Rilland zijn ingrijpend
gerestaureerd en draaien weer. Verder staan
de herinrichting van de markt in Kruiningen en
de bouw van het complex "De Uitkijk" op het
punt te beginnen.

Speerpunten
voor de komende vier jaar

Ruimte voor de samenleving bij een
terugtrekkende overheid en een taak voor
iedereen; dat vindt het CDA heel
"gewoon". Zo willen wij de samenhang in de
dorpen bevorderen door de dorpshuizen als
centrale plaats in te zetten, waar het elkaar
ontmoeten, het beleven van cultuur en het
elkaar helpen centraal staat. Verder: inzetten
op plannen die zich dicht in de buurt van de
inwoners afspelen en daar waar het kan de
uitvoering van plannen terugleggen in de wijk/
dorp, bijv. door het beschikbaarstellen van
wijkbudgetten voor aanleg en onderhoud van
speeltuintjes/-toestellen en openbaar groen.
En stimuleren dat ouderen en jongeren, sterke
en zwakke mensen met elkaar samenwerken.

Eerlijke economie
Stem gewoon CDA!

Het CDA is er "gewoon" voor de hardwerkende
Reimerswaalse ondernemer.  In augustus
2013 is er mede door inspanning van het CDA
nieuw aanbestedingsbeleid vastgesteld. In de
voorbereiding en besluitvorming van dit beleid
heeft het CDA steeds erop aangedrongen de
ruimte voor de lokale ondernemer nadrukkelijk
op te nemen en hun positie te versterken. De
komende vier jaar kunt u ook op ons rekenen!
Daar waar het kan pleit het CDA voor het
terugdringen van onnodige regelgeving. Verder
zetten wij in op het stimuleren van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen en het
behouden en stimuleren van werkgelegen-
heid. Het CDA ziet in dit verband graag een
betere, meer veilige ontsluiting van Yerseke.

Familie
Toekomst onze kinderen

Voor het CDA is het "gewoon" dat families en
gezinnen ondersteund worden wanneer dat
nodig is. Wij stimuleren plannen waarin
allereerst de kracht van de gezinnen, de
families en hun omgeving aangesproken
worden. Daarnaast vinden wij het van belang
dat jongeren graag in Reimerswaal willen
blijven of komen wonen. Het CDA steunt
daarom plannen die Reimerswaal klaar maken
voor de toekomst. Om dit te bereiken trekken
we samen op met dorpsraden, het onderwijs,
sportclubs, culturele verenigingen e.d. om
minimaal onze basisvoorzieningen in stand te
houden. Een school, een winkel en een plaats
waar zorg en welzijn bij elkaar komen, vinden
wij onmisbaar voor een dorp in Reimerswaal.
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