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Een nieuwe Raadsperiode.  

Afgelopen jaren heeft het CDA in haar algemene beschouwingen diverse initiatieven en 

onderwerpen benoemd om gericht invulling te geven aan onze toekomst. We zijn we verheugd te 

constateren dat veel van de onderwerpen die wij benoemd hebben toch op een of andere manier 

in uitwerking zijn gekomen. Wij blijven van mening dat we als Raad nieuwe beleidslijnen moeten 

durven benoemen, de kaders daarvoor uitwerken en daarmee invulling geven aan de 

mogelijkheden voor de toekomst. De gemeentelijke organisatie, het college en de Raad heeft de 

afgelopen jaren laten zien dat veranderingen ook mogelijkheden bieden en dat we deze samen 

kunnen implementeren met positieve resultaten.  

Onze jaarrekeningen over 2015 tot en met 2017 hebben het positief financiële effect daarvan laten 

zien. Daarnaast zijn de financiële prognoses voor de komende jaren positief en zullen we 

daadwerkelijk een verbetering van de financiële positie van de gemeente zien. Het is goed om dit 

te constateren en dit geeft vertrouwen voor de komende cyclus waarvoor de Perspectievennota is 

opgesteld en waaraan de Raad deze maand richting zal geven. 

Met betrekking tot het positieve resultaat van afgelopen jaren willen we vanuit het CDA een 

“winstwaarschuwing” afgeven. Met name in het Sociaal Domein zijn overschotten ontstaan. Deze 

zijn echter marginaal omdat veel organisatiekosten voor ondersteuning aan bijvoorbeeld Aan-Z in 

het verleden niet zijn toegeschreven aan de programma’s waar deze bij hoorden. Nu vanaf 2019 

Aan-Z deze taken zelf zal moeten inrichten, betekent dit dat de kosten hiervoor wel zichtbaar 

worden naar en bij de gemeente en ook dat deze nu onderdeel worden van het Sociaal Domein. 

Hiermee zal een situatie van batige saldi verdwijnen en helaas betekent dit ook dat er eigenlijk 

geen of nauwelijks ruimte is voor nieuw of ruimer beleid in het Sociaal Domein. 

Ook het ontschotten van het accres, de uitkering van de landelijke overheid aan de gemeente om 

haar taken uit te voeren vraagt bedachtzaamheid en zorgvuldig begroten en boekhouden. We 

roepen de afdelingen en het college op om hier extra aandacht aan te besteden om verrassingen 

te voorkomen. 

 

Onze prioriteiten voor toekomst van de gemeente Terneuzen en haar inwoners: 

 

Openbaar vervoer  

Bereikbaarheid blijft een van de grootste uitdagingen voor onze gemeente. Openbaar vervoer is 

daarin een belangrijke schakel. Hoewel OV geen kerntaak van de gemeente is, zijn goede 



   

 

verbindingen wél in het belang van onze burgers. Het college geeft aan het openbaar vervoer te 

willen promoten. Naast promotie is het echter ook belangrijk specifieke lijnen te behouden én uit te 

breiden. Als CDA zien we de volgende aandachtspunten; 

- Een volwaardige busverbinding voor de Terneuzense nieuwbouwwijk Othene. 

- Betere bereikbaarheid van het voortgezet onderwijs in Terneuzen vanuit héél de gemeente. 

- Constantere lijnen richting de universiteiten in Vlaanderen. 

- Behoud van bovenregionale verbindingen zoals het fietsvoetveer en de Bredabus.  

 

Effectieve schuldhulpverlening 

Het aantal gezinnen dat kampt met problematische schulden blijft toenemen. Het hebben van 

schulden kan iemands deelname aan de samenleving ernstig beperken. De gemeente moet 

daarom in blijven zetten op schuldpreventie en schuldreductie. Dit gebeurt wat het CDA betreft 

sámen met maatschappelijke organisaties. Een voorbeeld hiervan is de schuldhulpverlening in 

samenwerking met het Leger des Heils. Deze vorm van schuldpreventie moet verder worden 

uitgebouwd. 

Het werk van commerciële bewindvoerders vormt een dode hoek in de schuldhulpverlening. 

Officieel staan bewindvoerders onder controle van de rechter. Deze heeft echter vaak weinig tijd 

om zaken grondig te behandelen. Nadat iemand onder bewind is geplaatst, draait de gemeente op 

voor de kosten, zonder enig zicht te hebben op het werk van de bewindvoerder. Mensen verliezen 

het overzicht en komen soms met meer schulden uit het traject dan waarmee ze begonnen.  

Om deze misstanden in de schulphulpverlening aan te pakken moet de gemeente een zwarte lijst 

opstellen van bewindvoerders die vaak in de fout gaan. Daarnaast moet de gemeente 

onderzoeken hoe zij zélf als bewindvoerder op kan treden voor burgers die hulp nodig hebben met 

hun schulden. Op die manier wordt het gemeentelijke budget voor schuldhulpverlening effectiever 

besteed. 

 

Toekomstperspectief voor kwetsbare jongeren 

De afgelopen vier jaar heeft de gemeente Terneuzen haar best gedaan de decentralisatie van de 

jeugdzorg zo goed mogelijk op te vangen. Het argument dat de extra verantwoordelijkheden 

‘’nieuw’’ zijn gaat vanaf nu niet meer op. De komende jaren moet de gemeente ervoor gaan zorgen 

dat er een aantal zaken in de jeugdzorg anders en beter geregeld worden. Als CDA zien wij een 

drietal onderwerpen die aandacht verdienen binnen de jeugdzorg. 

In de eerste plaats moet het de regel worden dat jongeren tot hun 21e in een pleeggezin kunnen 

verblijven. Pleegzorg biedt een veilige omgeving voor hulpverlening, zonder dat het opgroeien in 

een gezin geweld aan wordt gedaan. Pleegouders zijn onmisbaar om de overgang van 18- naar 

18+ zo goed mogelijk te begeleiden. De gemeente moet daarom om de tafel met pleegzorg 

organisaties om pleegzorg standaard te vergoeden tot 21 jaar.  



   

 

Bij jeugdzorg is gebleken dat er nog behoorlijk wat kinderen zijn die bij de ouders worden 

weggenomen en tijdelijk in een pleeggezin moeten worden ondergebracht.  Bij het bekijken van 

het traject vooraleer besloten werd tot uit huis plaatsing door de jeugdrechter, blijkt dat in het 

traject daar aan voorafgaand, nog heel wat verbetering mogelijk is.  Door het professioneel beter 

organiseren van het voorliggend traject, kan vermeden worden dat die kinderen in die situatie 

terecht komen.   

Waar sommige jongeren baat hebben bij een pleeggezin moeten anderen juist leren om op eigen 

benen te staan. Daarom moet de gemeente zich in de tweede plaats in gaan zetten voor nieuwe 

vormen van jongerenhuisvesting met zorg. Op dit moment worden er beslissingen genomen over 

de vestiging van een nieuw jongerenhuis van Juvent. De gemeente Terneuzen moet ervoor zorgen 

dat dit soort faciliteiten óók in Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar komen. 

In de derde plaats blijft het belangrijk oog te houden voor de wachtlijsten in de jeugd-GGZ. Onder 

meer door personeelstekorten moeten kwetsbare jongeren soms láng wachten op een passende 

behandeling. Wachttijden die oplopen tot een jaar  zijn zeker geen uitzondering!  Dit voor personen 

die heel dringend, specialistische psychiatrische ondersteuning nodig hebben.  Als partij willen we 

ons sterk maken om samen te kijken wat in dit project kan veranderen. De oorzaak voor deze 

wachtlijsten moeten opgespoord worden en op een kordate wijze aangepakt worden. De 

gemeentelijke hulpverlening via Aan-Z moet beter toegerust worden om deze jongeren op te 

vangen terwijl ze wachten op specialistische hulpverlening. 

 

 

Samenwerken tégen kinderarmoede 

Armoede onder kinderen blijft een van de meest schrijnende problemen in onze gemeente. Het is 

daarom extra pijnlijk dat de gemeente € 91.000,- overhoudt voor de bestrijding daarvan. Dat geeft 

de gemeente echter ook ruimte om meer te doen tegen kinderarmoede dan nu al het geval is. 

Kinderen zouden nooit de (spreekwoordelijke) schulden van hun ouders mogen dragen. Daarom 

heeft het CDA een aantal voorstellen om het overschot te besteden. 

Het geld is in de eerste plaats bedoeld om te besteden in samenspraak met nationale organisaties 

zoals Leergeld. De gemeente heeft een convenant afgesloten met Leergeld. Dit zou de gemeente 

ook kunnen doen met organisaties zoals het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Naast 

deze nationale organisaties zijn er verschillende lokale initiatieven om armoede bij kinderen te 

verlichten. Denk daarbij aan de Stichting Kadoos. Naast spullen voor verjaardagsfeestjes wil de 

stichting nu ook schoolpakketten gaan uitdelen met daarin schoolspullen die niet vanuit andere 

regelingen worden vergoed. Dit zou een tweede bestemming kunnen zijn voor het overschot. Een 

derde bestemming zou een programma kunnen zijn waardoor kinderen uit armere gezinnen een 

gratis schoolontbijt krijgen. 



   

 

Naast onderzoek naar de haalbaarheid van bovenstaande voorstellen moet het college zorg 

dragen voor de vindbaarheid van informatie over ons (kinder)armoedebeleid. Het feit dat er al twee 

jaar geen nieuwe minima-gids beschikbaar is en de verouderde versie moeilijk online vindbaar is, 

is jammer. Hierdoor blijven budgetten op de plank liggen die we gereserveerd hebben voor 

mensen die ze hard nodig hebben. 

 

Nieuwkomers wegwijs maken 

Mensen die vluchten voor oorlog en geweld verdienen een veilig heenkomen. Dit onderschrijven 

wij als christendemocraten. Op hun beurt moet de nieuwkomers zich inspannen om te integreren 

in de Terneuzense samenleving. Wanneer mensen duidelijk laten zien deel te willen zijn van de 

Nederlandse samenleving mag dit gevierd worden. De naturalisatie ceremonie van statushouders 

moet dan ook een feestelijke én openbaar gepromote bijeenkomst zijn.  

 

Hoewel de gemeente geen formele taak heeft bij de inburgering, moet zij volgens het CDA wel 

betrokken zijn. De gemeente kan, samen met organisaties zoals Vluchtelingenwerk en Kerk en 

Vluchteling nieuwkomers wegwijs maken in onze gemeente. Een voorbeeld hiervan zijn de 

fietslessen aan nieuwe Nederlanders. De gemeente moet erop toezien dat statushouders zo snel 

mogelijk de Nederlandse taal machtig worden. Dit is een onmisbare voorwaarde om deel te 

kunnen worden van de Nederlandse samenleving. De begeleiding moet zich vooral richten op het 

vinden van een baan of andere nuttige dagbesteding.  

 

Op dit moment wordt de begeleiding vanuit Stichting Vluchteling na twee jaar beëindigd. Niet 

omdat de integratie dan voltooid is, maar omdat de gemeente niet meer dan dat vergoedt. Op 

papier neemt Aan-Z de begeleiding dan over. De vraag is echter of het niet effectiever is om 

bovengenoemde maatschappelijke organisaties het voortouw te geven bij de verdere begeleiding 

en integratie van statushouders. Het komende jaar moet kritisch gekeken worden of de huidige 

werkwijze wel zo effectief is. 

 

 

Overzichtelijk uitkeringsbeleid 

Aan het ontvangen van een uitkering zitten voorwaarden verbonden. Mensen dienen eerlijk te zijn 

over hun inkomsten en openheid van zaken te geven wanneer zij gebruik willen maken van 

gemeentelijke regelingen. Dit mag echter niet betekenen dat mensen die het proces al eens 

hebben doorlopen keer op keer dezelfde informatie aan moeten leveren wanneer zij hulp vragen. 

Het is daarom belangrijk om genoeg tijd te nemen voor een intake. Wellicht past de vorm van een 

keukentafelgesprek hiervoor beter dan aanvragen aan de gemeentebalie. De veelheid aan 

formulieren zouden, samen met uitkeringsgerechtigden, geëvalueerd moeten worden. 



   

 

 

Een toegankelijk Terneuzen 

Mensen met een beperking wordt keer op keer verteld dat zij ‘’moeten deelnemen aan de 

samenleving’’. Dit willen zij zelf ook heel graag. Op dit moment zijn er echter nog (fysieke) 

drempels om volledig te kunnen participeren. Het VN-verdrag inzake rechten van personen met 

een handicap verplicht de gemeente tot actie op dit punt. Het is belangrijk om mét mensen met 

een beperking te praten, in plaats van over hen.  

De gemeente Terneuzen brengt op dit moment ervaringsdeskundigen samen om de 

(spreekwoordelijke) drempels in kaart te brengen en aan te pakken. Vanuit dit overleg moeten 

vooral concrete actiepunten worden geformuleerd om zo snel meters te maken. Daarnaast zouden 

mensen via MOR-meldingen ontoegankelijke situaties moeten kunnen melden. Zo maakt de 

gemeente optimaal gebruik van de inzichten van ervaringsdeskundigen. 

Eén van de drempels voor mensen een handicap ligt in het openbaar vervoer. Waar de bussen 

grotendeels toegankelijk zijn, is dit voor de bushaltes nog niet zo. De CDA-fractie heeft het college 

van B&W hier afgelopen jaar ook op gewezen. In 2020 moeten alle bushaltes in de gemeente 

Terneuzen (rolstoel)toegankelijk zijn. Dit betekent dat de gemeente op tijd moet beginnen met het 

ombouwen van bushaltes aan wegen waar zij wegbeheerder is. 

Naast de fysieke toegankelijkheid speelt de gemeente een belangrijke rol rondom de zorg en 

werkgelegenheid voor mensen met een beperking. Ook op dit vlak moet mét en niet over mensen 

worden gepraat. Bij de herzieningen van de verordeningen in het sociaal domein moeten 

ervaringsdeskundigen worden betrokken. Het CDA hoort graag hoe dit vorm wordt gegeven. 

 

Een veilige en schone school 

Kinderen in onze gemeente moeten les krijgen om veilige en schone scholen. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Daarvoor worden de komende jaren extra middelen 

uitgetrokken. Het CDA steunt het voornemen om nieuwe schoolgebouwen te realiseren in 

verschillende kernen. 

De toekomstige investeringen zijn echter geen excuus om geen onderhoud meer te plegen. Vanuit 

verschillende kernen komen signalen over achterstallig onderhoud. Zo erg zelfs dat het een 

bedreiging vormt voor de leerlingen.  

Hoewel het niet de verantwoordelijkheid van de gemeente is, trekt het CDA zich deze problemen 

wel aan. De gemeente moet bij signalen van achterstallig onderhoud alle verbonden partijen bij 

elkaar brengen voor overleg. Tijdens dat overleg moeten dan concrete afspraken worden gemaakt 

wie waarmee aan de slag gaat.  

 

Behoud en uitbreiding van Mbo-opleidingen 

Zeeuws-Vlaamse Mbo-studenten moeten soms grote afstanden afleggen om hun opleiding te 



   

 

volgen. Het verdwijnen van opleiding is niet alleen een probleem voor studenten maar ook voor 

werkgevers. Daarom is het belangrijk dat de gemeente Terneuzen hier aandacht voor heeft. In het 

belang van de werkgelegenheid en de leefbaarheid moeten overheid, ondernemers én onderwijs 

samenwerken voor het behoud van opleiding. Het Centrum voor Top Techniek is hiervan een 

prachtig voorbeeld. 

De komende jaren besluit Scalda over het behoud van de tak Zorg en Welzijn in Terneuzen. De 

gemeente moet zich actief in gaan zetten voor het behoud van de opleidingen. Dit samen met 

Zeeuws-Vlaamse zorgwerkgevers. Het behoud van de opleiding biedt een kans om ook meer in te 

zetten op innovatie in de zorg.  

Naast het behoud van Mbo-opleidingen in de techniek en de zorg moet ook het hoofdkantoor in 

onze gemeente gevestigd blijven. Dit biedt werkgelegenheid in de regio en zorgt ervoor dat Scalda 

oog houdt voor Zeeuws-Vlaanderen. Het college moet hiervoor zo snel mogelijk met Scalda aan 

tafel. De inzet is het behoud van volwaardig onderwijs voor Mbo-studenten uit onze regio. 

 

Ouderenbeleid 

Er is veel eenzaamheid onder Zeeuwse ouderen. 

Van de Zeeuwse ouderen is 53 procent eenzaam en 11 procent zelfs (zeer) ernstig eenzaam. Vier 

jaar geleden was dit nog 9 procent. Dit betekent een toename van 2500 ernstig eenzame 

ouderen..  Zo bleek uit de gezondheidsmonitor van GGD-Zeeland 2017. 

Deze trend moeten we als gemeente zo snel mogelijk doorbreken. Gemeente Terneuzen moet 

afname van eenzaamheid onder ouderen tot een ambitieuze doelstelling maken voor de komende 

jaren. 

Ondanks dat er al mooie projecten lopen, worden blijkbaar nog te weinig eenzame oudere mensen 

bereikt, dit kunnen we beter!  

Wat ons betreft ligt de oplossing op de lange termijn bij het opstarten van meer burgerinitiatieven.  

Hierbij zien wij een voortrekkersrol voor de vele vitale senioren die onze gemeente rijk is. Deze 

mensen hebben nog zo veel kennis, ervaring en ideeën te bieden, dat moet gestimuleerd worden. 

Als gemeente kunnen we actief bijdragen met stimuleren van het tot stand brengen van goede 

ideeën, deze dan ook op te pikken en ondersteuning te bieden die nodig is om er een langlopend 

succes van te maken! 

 

Duurzaamheid en Innovatie 

Innovatie en er slim/zinvol mee omgaan.  

 

Innovatie: aansluiten bij erkende allianties die kennis hebben van huidige betaalbare technieken 

die het dagdagelijks leven verbeteren. Door aan te sluiten bij bijvoorbeeld een concept als smart 

cities kunnen nieuwe innovaties sneller en dichter bij de burger worden gebracht. Dit is een 



   

 

vernieuwde vorm van burgerparticipatie. Het aansluiten zorgt voor het smarter worden van onze 

gemeente. 

 

Slim/zinvol: is het zinvol om alleen maar te vernieuwen met duurzame materialen waar we kennis 

van hebben. Of kunnen we ook kijken naar betere oplossingen die toekomstbestendig zijn buiten 

onze comfort zone. Voorbeelden op Nederlands grondgebied zijn: 

 

Slimme verlichting. We vervangen alle straatverlichting door LED verlichting. Maar we moeten ook 

toekomstgericht omgaan met ideeën van buitenaf. Wat kunnen we met een lantaarnpaal? 

Oplaadpunten, betaalmogelijkheden, WiFi transporteren om bijvoorbeeld gids-punten/fietsroutes te 

begeleiden. Deze kunnen ondernemers zoals horeca gelegenheden stimuleren en dorps en 

stadskernen interessanter maken. 

 

Plastic road. Wat te doen met ons afval? Het combineren van een probleemstelling en een 

innovatie.  Het verbeteren van onze fietspaden en het verwerken van ons plastic afval. Als het tijd 

is om te vervangen, dan maar duurzaam en innovatief. De stad Zwolle ging ons al voor! 

 

Burgerparticipatie; Inzet tonen en durven. 

Burgerparticipatie is een heel belangrijk onderwerp voor alle inwoners van Terneuzen.  In Sas van 

Gent is er een pilot project opgestart om een omgevingsvisie te ontwikkelen.  Daarbij wil de 

stadsraad maximaal de inbreng van de burger aanmoedigen.  Dit pilot project willen we graag 

opzetten met alle kernen in Terneuzen. Op die manier worden de belangen van alle groepen in de 

samenleving meegenomen om de toekomst te verbeteren. 

Pop-up stores en pop-up banken. Het concept is duidelijk, maar wordt tot nu toe vooral toegepast 

in de kern Terneuzen. Terwijl er in ook in andere kernen zeker wel behoefte aan is. De inzet van 

de raad ontbreekt hierin. Missende faciliteiten kunnen simpel worden opgevangen. 

 

Leegstaande winkels en leegstaande woningen met achterstallig onderhoud, bezoedelen het 

aanzien van de dorpskernen.  Door het opzetten van werkgroepen kan die situatie met de lokale 

bevolking in kaart gebracht worden.  Gesprek met de lokale ondernemers en de inwoners van de 

dorpskernen, zal er voor zorg dragen dat er geïnventariseerd wordt, samenleving en overheid 

kunnen de krachten bundelen om de initiatieven tot ontplooiing en uitvoering te brengen. 

Woningaanbod upgraden in dorpskernen. Jonge gezinnen die in kant en klare betaalbare sleutel 

op de deur woningen willen trekken zijn er niet. Het zou de ontwikkeling van dorpen stimuleren. 

 

Voor het CDA Terneuzen staat de leefbaarheid van de kleine kernen hoog in ons vaandel. 



   

 

Wij beogen een soepelere regeling van de ruimte voor ruimte regeling zodat de verpaupering geen 

kans van slagen heeft. Ook vragen wij de gemeente Terneuzen alle vrijwilligers bij te staan in het 

faciliteren van de nodige vergunningen om kantines en dorpshuizen meer kans te geven om 

levensvatbaar te zijn. Sociale hygiëne, BHV en EHBO diploma’s zijn dure cursussen maar 

onontbeerlijk.  

De ontwikkeling van het industrie terrein de Axelse vlakte krijgt stilaan vorm, daarom moeten we 

niet wachten met de aanleg van een spoor verbinding naar het Belgische Gent. 

Met het dan tevens het aanleggen van een parallelweg naast de Tractaatweg aan de noordzijde, 

creëren wij een calamiteiten- en onderhoudsweg die tevens een ontsluiting is voor de agrarische 

bedrijven, die nu nood gedwongen over de Graafjansdijk moeten, te Westdorpe. 

 

Wegen en Verkeer 

Veiligheid en infrastructuur van de wegen, daar kan nog veel verbeterd worden.  Zwaar 

vrachtverkeer dendert nog steeds door de dorpskernen.  Deze stroom van vrachtverkeer moet 

omgeleid worden naar wegen die daarop voorzien zijn.  De kwetsbare groepen van onze 

samenleving moeten niet bloot gesteld worden aan dit dagelijks gevaar.  CDA wil kijken naar het 

optimaliseren van deze verkeersstromen en de veiligheid aanzienlijk te verbeteren! 

 

Voltooiing Rondje Kreek Terneuzen. 

Het Rondje Kreek in Terneuzen geeft ons een perfecte gelegenheid om te sporten en te recreëren 

aan de oevers van de Otheense Kreek. Het is een laagdrempelige voorziening die voor alle 

inwoners vrij toegankelijk is. Na ongeveer 13 jaar plannen maken komt de voltooiing van het 

Rondje Kreek eindelijk in zicht. Eind 2018 starten de werkzaamheden van de aansluiting van de 

Laan van Othene op de Provinciale weg door middel  van een rotonde en het voltooien van het 

laatste kwart van de wandelpaden langs de oevers van het Rondje Kreek. Maar dan is het rondje 

Kreek nog niet volledig rond! Pas wanneer er  bij de Kraag een nieuwe brug voor het snelverkeer 

en apart daarnaast een voetgangersbrug is aangebracht, is het rondje Rondje Kreek compleet. Het 

geld hiervoor moet van de Provincie Zeeland komen. Het CDA vraagt het college met nadruk om 

bij de Provincie aandacht te vragen voor de financiering van het laatste gedeelte van het Rondje 

Kreek, de voetgangersbrug, aan  de zuidkant bij Brasserie de Nieuwe Kraag. Die wens leeft niet 

alleen bij het CDA, maar ook bij veel inwoners van Terneuzen. Pas wanneer het rondje volledig 

voltooid is, kan het CDA samen met de inwoners van Terneuzen maximaal genieten van sport en 

recreatie aan de oevers van de Otheense Kreek.  

 

Economische ontwikkelingen in en rond het havengebied 

Haven en Industrie ontwikkeling; Maak er werk van! 



   

 

De grotere capaciteit van het sluizencomplex zal mogelijkheden bieden voor ontwikkeling van de 

achterliggende havens. Wetende dat de haven van Gent relatief weinig ruimte meer biedt voor 

ontwikkeling en dat de tunnel in Zelzate een drempel vormt voor doorvaart van grote zeeschepen, 

betekent dit dat de Terneuzense haven weer in beeld komt voor nieuwe ontwikkelingen. Hierin ligt 

een regie rol bij Zeeland Seaports en de gemeente Terneuzen. Samen moeten we een beleidsplan 

ontwikkelen welke activiteiten we willen zien in de toekomstige haven.  

Het CDA pleit voor haven- en industrie ontwikkeling die waarde toevoegt aan onze regio, 

werkgelegenheid biedt en aansluit bij de reeds gevestigde bedrijfsvormen. We moeten hierin 

duidelijk keuzes maken: Terneuzen moet niet het afvalputje worden van Belgie en Frankrijk. 

Daarnaast levert het netto verplaatsen van bedrijvigheid uit het achterland naar Terneuzen geen 

groei in scheepstrafiek. Daarom zal ruimte moeten worden ontwikkeld om plaats te bieden aan 

nieuwe bedrijven en havens. In december 2016 heeft de gemeente de ontwikkeling van een 

nieuwe ruimtelijke ordening structuurvisie opgestart met het gebiedsontwikkelingsproces 

Kanaalsprong. Het CDA heeft hierin input gegeven waarmee duidelijke richting kan worden 

gegeven aan de invulling van de westelijke Kanaaloever. Daarnaast zijn diverse zaken benoemd 

die kunnen bijdragen om een positief vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven te creëren.  

 

Na de fusie van de havens Terneuzen en Gent, staan we voor de uitdaging om bedrijven aan te 

trekken.  CDA wil die bedrijven aanmoedigen om zich in onze regio te vestigen, die aansluiten bij 

deze regio met een positieve uitstraling naar de toekomst.  Dit komt de lokale werkgelegenheid en 

economie ten goede.  Inzake onderwijs kan de regio Terneuzen inspelen op de noden van die 

bedrijven. 

De combinatie van deze in elkaar grijpende initiatieven komt de economie ten goede en zorgt 

ervoor dat het talent in eigen streek zich verder kan ontplooien. 

 

 

Sterk, betrokken & vitaal; Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als Raad. 

Het CDA wil met de collega fracties de verantwoordelijkheid nemen voor een gezond en attractief 

Terneuzen. Het coalitie akkoord is daarbij een basis. Juist nu de economie zich positief ontwikkelt 

en megaprojecten als de Nieuwe Sluis en het Maintenance Value Park tot realisatie komen, 

moeten we Terneuzen positioneren als het centrum voor economische ontwikkeling, de beste 

woonomgeving en de leukste omgeving om Haven met Water en Centrum te beleven. Als we 

bovengenoemde punten in de komende jaren goed kunnen afronden, hebben we een positieve 

bijdrage geleverd aan de toekomst van de gemeente Terneuzen. De grootste gemeente van 

Zeeland, gemeente waar we trots op zijn! Om dit te doen moeten we ook vooruit durven kijken en 

ons niet alleen laten leiden door de inzichten uit het verleden! Het CDA blijft zoals altijd openstaan 

voor inzichten en initiatieven van en dialoog met alle partijen in de Raad. Samen Sterk, Betrokken 



   

 

& Vitaal kunnen we meer. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als Raad naar hen die 

we vertegenwoordigen!  

Wij danken de medewerkers van de gemeentelijke organisatie, de leden van het college en de 

collega raadsleden voor de samenwerking in het afgelopen jaar. We wensen de nieuwe raads- en 

collegeleden veel plezier, wijsheid en succes in hun nieuwe rol. Een speciaal woord van dank gaat 

uit naar de griffie en bodes die op professionele wijze de raadsleden ondersteunen. 

Daarnaast wensen we alle collega partijen en het college succes en wijsheid toe bij het opstellen 

c.q. uitvoeren van vierjarenplan voor een succesvolle toekomst voor de gemeente en haar 

burgers. 

 

De CDA fractie: 

Ronald Lippens, 

Jos van Ginneken, 

Anja Dijkhuis-Dieleman, 

Veerle de Regt, 

Loek de Beleir 

Guido de Moor en 

Paul Balcaen 

 

25 juni 2018. 


