Algemene Politieke Beschouwingen
CDA-Terneuzen in 2019
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Voor u liggen de tweede Algemene Beschouwingen van het CDA-Terneuzen van deze
raadsperiode. Dit is de eerste Perspectievennota waarin de plannen en ambities van het
coalitieakkoord ‘Sterk, Betrokken en Vitaal’ volledig zijn verwerkt. Het is nu aan de politieke
partijen om in hun beschouwingen het college van burgemeester en wethouders kaders en
aandachtspunten mee te geven voor de begroting van 2020.
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Afgelopen jaren heeft het CDA in haar algemene beschouwingen diverse initiatieven en
onderwerpen benoemd om gericht invulling te geven aan onze toekomst. We zijn verheugd te
constateren dat veel van wat we hebben aangedragen op de een of andere manier tot uitwerking
is gekomen. In onze vorige Algemene Beschouwingen gaven we als CDA een
‘winstwaarschuwing’. Met name in het Sociaal Domein waren de afgelopen jaren overschotten
ontstaan. De overschotten zullen de komende jaren op raken en helaas zijn de beloofde extra
uitgaven van het Rijk niet terug te vinden. Dit vraagt om zorgvuldig begroten en boekhouden.
Zuinigheid en solide financieel beleid hebben voor dit jaar nog tot een positief begrotingsresultaat
geleid.
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Naast een opsomming van lopende zaken, nieuwe voorstellen en politieke bespiegelingen, zijn
deze algemene beschouwingen een uitnodiging. Een uitnodiging aan burgers, maatschappelijke
organisaties, collega-partijen én het college van Burgemeester en Wethouders om samen te
werken aan een sterk, betrokken en vitaal Terneuzen. Hieronder leest u welke keuzes het CDA
daarin maakt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------heeft opmaak toegepast: Lettertype: 11 pt

Koers houden
Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft het CDA zitting mogen nemen in het college van
B&W. Dit gaf ons de kans om zaken die wij belangrijk vinden in te brengen in het coalitieakkoord.
Een deel hiervan is afgelopen jaar al opgepakt door het college. We willen een aantal van deze
punten nogmaals onder de aandacht brengen en suggesties doen voor de verder uitwerking
daarvan.
Een toegankelijk Terneuzen
Mensen met een handicap moeten op alle niveaus mee kunnen doen aan de samenleving. Dit
willen zij zelf heel graag én is een meerwaarde voor de hele gemeenschap. Het VN-Verdrag voor
de rechten van mensen met een handicap geeft de gemeente daarbij bepaalde verplichtingen. Het
CDA-Terneuzen is erg blij dat er de komende tijd flink wordt geïnvesteerd in toegankelijke
gebouwen en bushaltes. Hiervoor is door de gemeenteraad ruim acht ton gereserveerd. Hierdoor
wordt de mobiliteit van mensen met een handicap aanzienlijk vergroot. Er wordt nu gewerkt aan
het verder uitvoeren van de gemeentelijke inclusieagenda.
Als CDA zouden wij op dit moment concreet aandacht willen vragen voor de toegankelijkheid van
crisiscommunicatie. Volgens het CDA-Terneuzen zou het daarom goed zijn dat er in crisissituaties
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ook gebruik wordt gemaakt van gebarentolken, zodat iedereen de juiste informatie heeft. We horen
graag hoe het college hier tegenaan kijkt.
Kernwinkelgebied
Terneuzen heeft met investeringen in de markt, nieuwe bestratingen en meer groen een bijdrage
geleverd aan een aantrekkelijk winkelgebied. Dit jaar heeft de gemeenteraad de visie ‘Verknopen
en Verkopen’ vastgesteld. Onder deze ‘’paraplu’’ worden nu verschillende projecten en initiatieven
uitgevoerd. Het einddoel is een toekomstbestendig winkelaanbod in de stad Terneuzen. Om dit te
bereiken moet de Structuurvisie uit 2012 worden opgeschut en aangepast aan nieuwe
ontwikkelingen. Veel initiatieven komen nu bij elkaar en vragen om uitgevoerd te worden. Daarvoor
is ook de medewerking van ondernemers en verhuurders nodig. De gemeente kan niet in zijn
eentje de leegstand bestrijden.
Citymarketing
De gemeente Terneuzen verdient het om gepromoot te worden. Daarbij is Bureau Citymarketing
onmisbaar. Ondernemers en inwoners organiseren evenementen die dankzij promotie een groter
bereik krijgen. Het CDA steunt de investering in Citymarketing en vind het belangrijk dat deze vast
staat voor de komende jaren. We zien de verschillende initiatieven zoals de Wijnroute, Terneuzen
Speelstad en het Verhaal van de Vliegende Hollander als meerwaarde voor Terneuzen. Van
burgers horen we positieve geluiden over deze activiteiten. Er gebeurt wat in Terneuzen! De
bezigheden van Citymarketing trekken mensen naar onze gemeente. Dat is positief voor het
winkelhart van Terneuzen, en straalt ook positief af op de andere kernen.
De kennis en kunde van Citymarketing moet óók een meerwaarde zijn voor deze kernen.
Recentelijk is er een pilot opgestart waarbij de ondernemers in Sas van Gent een
marketingcampagne hebben opgezet om meer klanten aan te trekken. Door de opgedane
expertise van Citymarketing voor alle kernen van Terneuzen beschikbaar te stellen, zwengelen we
toerisme aan en worden onze ondernemers optimaal geprikkeld om daarin te participeren. De
uitdaging ligt bij de ondernemers en inwoners van de desbetreffende kernen om samen met te
promoten activiteiten te komen. Ze kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan Sas van Gent.
Boa’s en veiligheidsvrijwilligers
Het CDA is gelukkig met het aannemen van nieuwe Boa’s in onze gemeente. Onze samenleving
vraagt jammer genoeg om handhaving en ook daar wordt hard aan gewerkt. Zichtbare en goed
uitgeruste handhavers zijn daarvoor onmisbaar. Sluikstort en ook drugsdumping worden steeds
meer schering en inslag. Dat mogen wij niet tolereren.
Daarnaast moet ook worden ingezet op het zoeken naar meer vrijwilligers voor de brandweer en
de EHBO-verenigingen. Zij zijn onmisbaar voor de veiligheid in onze woonkernen én het
organiseren en in goede banen leiden van verschillende lokale evenementen. Dit is een opdracht
voor verenigingen, korpsen, Veiligheidsregio én de gemeente Terneuzen. Als grootste gemeente
in Zeeland hebben we een leiderschapsrol binnen de Veiligheidsregio. Voor het CDA is afwachten
tot de vrijwilligerskorpsen leeglopen geen oplossing. We zijn benieuwd welke concrete acties het
college gaat ondernemen om meer veiligheidsvrijwilligers te werven.
Begraafplaatsen samen onderhouden
De eerste fase van het plan van aanpak voor de begraafplaatsen gaat binnenkort van start. Het
ruimen van de verschillende begraafplaatsen heeft als doel de kosten van het begraven omlaag te

brengen. De hoop is dat hiermee op termijn de begrafeniskosten voor burgers óók omlaaggaan.
Het CDA heeft al vaker aandacht gevraagd voor de staat van onderhoud van de verschillende
begraafplaatsen. Nabestaanden verdienen het dat het omliggend groen goed is verzorgd. Al
geruime tijd is er een burgerinitiatief werkzaam op de begraafplaats in Zaamslag. Deze mensen
onderhouden de oudere delen van de begraafplaats. We vragen het college contact te houden met
burgerinitiatieven en kerkgenootschappen zodat er een plan ligt voor iedereen.
Kunstgras in Axel
Het Terneuzense sportbeleid gaat uit van investeringen op basis van behoefte, niet langer op
basis van het aantal velden of accommodaties in bezit. Dat betekent dat wanneer een club groeit,
er extra investeringen nodig zijn. FC Axel vraagt al langer om investeringen in hun sportterrein.
Een terechte oproep gezien de groei van het aantal spelers. Het voorstel is om kunstgras aan te
leggen in Axel. Daardoor kan er vaker gespeeld en getraind worden, ook bij slechter weer.
Daarnaast kan FC Axel daarmee ook slechtweerfaciliteiten bieden aan omliggende clubs. Wat het
CDA betreft een win-win situatie en een goede investering in sport in de kernen.
Van afval naar grondstof
Het invoeren van een nieuw vuilophaalbeleid bewijst dat Terneuzen lef heeft. Onderzoek wijst uit
dat deze nieuwe methode goedkoper is en op de lange duur efficiënter. De invoering van dit
nieuwe beleid moet parallel gaan met stevige handhaving én het onze burgers via voorlichting op
hun verantwoordelijkheid wijzen. Bij de vaststelling van het nieuwe afvalverwerkingsbeleid heeft
het CDA opgeroepen tot goede voorlichting. We horen graag wat het college daar tot nu toe aan
heeft gedaan en welke acties nog gaan komen.
Onderzoek rioolheffing
De gemeente neemt extra tijd voor onderzoek naar een nieuwe grondslag voor de rioolheffing. Als
CDA staan wij nog steeds open voor een nieuwe grondslag. Daarbij is het belangrijk dat een
aanpassing van de heffingsgrondslag moet leiden tot duurzamer waterverbruik. Daarnaast moet
de invoering van een nieuwe rioolbelasting plaatsvinden tegen acceptabele kosten voor de
gemeente én inwoners. Het onderzoek moet uitwezen of en hoe dit bewerkstelligt kan worden door
een aanpassing van de manier waarop de gemeente Terneuzen rioolbelasting heft.
Nieuwkomers huisvesten en wegwijs maken
Afgelopen jaar heeft Terneuzen arbeidsmigranten verwelkomd. Bedrijven en grote projecten in
onze gemeenten hebben de bijdrage van arbeidsmigranten nodig. Als gemeente faciliteren we de
ontwikkeling van huisvesting. We mogen dan ook iets terugvragen van het bedrijfsleven. Het CDA
vindt dat alle bedrijven die arbeidsmigranten inzetten zich aan moeten sluiten bij het TaalAkkoord.
Dit bevordert het Nederlands onder arbeidsmigranten, wat weer zorgt voor makkelijker contact
tussen wijkbewoners en hun nieuwe buren. Het CDA hoort graag van het college hoe zij tegenover
dit voorstel staat.
Een deel van de expats maakt gebruik van platforms zoals Airbnb om te voorzien in hun
huisvesting. Wat het CDA betreft moet voor deze overnachtingen toeristenbelasting ofwel
forenzenbelasting worden betaald. De vraag is of onze belastingverordeningen daarop zijn
toegerust. Deze vraag moet het college beantwoorden vóór het vaststellen van de verordeningen
aan het einde van het jaar.
Parkeerbeleid

Het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad verschillende besluiten genomen die de
parkeeroverlast moeten inperken. Het CDA moedigt het college aan om het parkeerbeleid verder
te finetunen. Er zou onder anderen gekeken kunnen worden naar het vaker toestaan van een
parkeerplaats op eigen grond. Er kan voor gekozen worden om de verharding half open te leggen.
Dit wil zeggen dat de waterborging daardoor intact blijft. Daarnaast zou het CDA graag meer
kortparkeerplaatsen bij openbare gebouwen zien, zo kunnen mensen snel even een boodschap
doen. Verder moet de gemeente blijven zoeken naar een oplossing voor vrachtwagenchauffeurs.
Dit kan door samen te werken met de gemeente Zelzate aan een truckersparkeerplaats. De extra
rijksbudgetten die daarvoor vrijkomen moeten óók naar onze gemeente komen.
Bestrijding overlast gevende planten
Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad van Terneuzen een motie aangenomen met
betrekking tot de bestrijding van overlast gevende planten zoals de Japanse Duizendknoop, ook
wel invasieve exoten genoemd. Helaas groeien er op diverse plaatsen binnen de gemeente nog
steeds Japanse duizendknopen en andere planten die van origine niet uit Nederland komen. Deze
planten kunnen negatieve gevolgen hebben voor de natuur, volksgezondheid, veiligheid en milieu.
De boodschap van het CDA is: wacht niet te lang met het bestrijden van deze planten. Het CDA
vraagt het college om alles in het werk te stellen zodat er binnen afzienbare tijd geen overlast
gevende planten zoals de Japanse Duizendknoop meer zullen groeien binnen de gemeente
Terneuzen. Tevens vraagt het CDA aan het College om hierover, zoals gevraagd in de motie van
8 november 2018, met een voorstel te komen om dit op te nemen in de APV.
Eén tegen eenzaamheid
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.
Dit bleek uit de gezondheidsmonitor van GGD-Zeeland 2017. In het centrum van Terneuzen bleek
in 2018 één op de vijf volwassenen ernstig eenzaam. Deze trend moeten we als gemeente zo snel
mogelijk doorbreken. De gemeente Terneuzen moet afname van eenzaamheid onder ouderen tot
een ambitieuze doelstelling houden voor de komende jaren.
Inmiddels heeft Terneuzen zich aangesloten bij ‘1 tegen eenzaamheid’. Er zal een goed plan van
aanpak gemaakt moeten worden. We horen graag wat daar de status van is. De gemeente heeft
daarvoor samenwerking gezocht met zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en maatschappelijke
organisaties. Wij blijven dit proces volgen, vragen stellen en aanmoedigen. Ook zullen we zelf
actief ideeën aan blijven dragen, zoals bij de plannen voor de stadboerderij.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niemand tussen wal en schip
Iedereen moet mee kunnen doen. Voor sommige burgers zijn daarvoor zeer concrete dingen
nodig. Goede zorg en ondersteuning, hulp bij schulden of een bijdrage in de schoolkosten van hun
kinderen. Meedoen gaat daarnaast óók over burgerparticipatie. Wat het CDA betreft gebeurt dat
op een eigentijdse en toegankelijke manier. Dorps, wijk-en-stadsraden, ondernemersverenigingen
en wijkplatforms zijn daarvoor onmisbaar.
Tekorten sociaal domein
Na een aantal jaar waarin Terneuzen geld overhield in het sociaal domein, lopen de tekorten op.
Het is goed dat we de afgelopen jaren zuinig zijn geweest en een buffer hebben opgebouwd in de

reserve sociaal domein. Daardoor hebben we nu tijd om de juiste besluiten te nemen. Het CDA
onderkent dat dit niet gemakkelijk zal zijn. Bij mogelijke beleidsaanpassingen moeten we eerlijk en
helder zijn waar de pijn zal zitten. Aan de andere kant moeten we onze burgers ook niet onnodig
ongerust maken. Als gemeente moeten we juist met hen in gesprek blijven om gedragen
oplossingen te vinden én gemaakte keuzes begrijpelijk toe te lichten.
Onze fractie steunt het uitgangspunt van budgetneutraliteit ten aanzien van het sociaal domein. De
Rijksoverheid heeft bij de decentralisatie niet genoeg financiën meegegeven voor het uitvoeren
van de zorgtaken. Daarom is het belangrijk om ons, via de VNG, uit te blijven spreken voor éxtra
middelen. De CDA-fractie wil wél duidelijk maken dat we het college aan de belofte zullen houden
dat kwetsbare burgers die zorg en ondersteuning nodig hebben, die ook écht blijven krijgen.
Het CDA heeft al vaker gewezen op het welzijnswerk van maatschappelijke organisaties en
kerken. Het CDA is benieuwd waar het college mogelijkheden ziet om de organisatie van
activiteiten, tezamen met een deel van de middelen, over te dragen aan maatschappelijke
organisaties en betrokken burgers. Dat vereist lef en vertrouwen.
Hét document waarin we keuzes maken over de inrichting van het sociaal domein is het nieuwe
beleidsplan. Een discussie hierover kan niet wachten totdat het definitieve plan er ligt. De
gemeenteraad moet een kaderstellende rol kunnen spelen. Daarom vragen we het college om ná
de zomer en vóór de definitieve presentatie van het beleidsplan hierover in gesprek te gaan met
de gemeenteraad.
Jeugdzorg
De afgelopen vier jaar heeft de gemeente Terneuzen haar best gedaan de decentralisatie van de
jeugdzorg zo goed mogelijk op te vangen. We worden geconfronteerd met hogere kosten die we
als gemeente niet altijd kunnen beïnvloeden. De komende jaren moeten de Zeeuwse gemeente
ervoor gaan zorgen dat er een aantal zaken in de jeugdzorg anders en beter geregeld worden. Als
CDA willen we een aantal onderwerpen en denkrichtingen aandragen in de toekomstige discussie
over de Zeeuwse jeugdzorg.
Nog dit jaar zullen er besluiten moeten worden genomen door college van B&W en gemeenteraad
over de toekomstige vorm en inhoud van de zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren. In deze
voorstellen moet naast het kostenaspect ook de pijlers kwaliteit en keuzevrijheid mee worden
genomen. Wanneer het college voorstellen voorlegt aan de gemeenteraad moet duidelijk worden
gemaakt welke kwaliteitseisen aan aanbieders wordt gesteld. Het CDA begrijpt dat het aantal
aanbieders op dit moment te groot is en dus ook veel geld kost. Deze kosten terugbrengen mag
echter niet ten koste gaan van keuzevrijheid. Niet alleen op het gebied van identiteit, maar ook in
de keuze tussen zorg in natura en PGB én tussen zorg ‘boven’ en ‘onder’ van de Westerschelde.
Schulden voorkomen en aanpakken
Dit jaar heeft het CDA vragen gesteld over jongeren met schulden. Het hebben van schulden kan
iemands deelname aan de samenleving ernstig beperken. De gemeente moet daarom in blijven
zetten op schuldpreventie.
We zijn daarom blij dat er voorlichting gaat worden gegeven op het Lodewijk College over
schuldpreventie. Dit was één van onze voorstellen. Wat onze fractie betreft mogen deze
initiatieven uit worden gebreid naar Scalda en De Sprong. Het CDA is benieuwd hoe het college
hier tegenover staat.

Het werk van commerciële bewindvoerders vormt een dode hoek in de schuldhulpverlening. Er
komen echter signalen binnen dat sommigen met meer schulden uit het traject komen dan
waarmee ze begonnen. Vorig jaar deed het CDA verschillende voorstellen om deze misstanden
aan te pakken. Het college gaf aan ermee aan de slag te gaan. We horen graag hoe dat er voor
staat.
Keuzevrijheid in het speciaal onderwijs
Het is heel belangrijk voor ouders om hun kinderen te laten begeleiden door organisaties die de
juiste expertise hebben voor de specifieke noden. Als gemeente Terneuzen doen we er goed aan
die expertise te ontwikkelen en stapsgewijs te gaan implementeren. Zo wordt er gewerkt aan meer
kennis en kunde rondom het onderwijs voor kinderen met autisme. Recentelijk kregen we van
ouders alarmerende berichten dat kinderen hun vertrouwde school verplicht zouden moeten
verlaten omdat ‘de Springplank’ dit onderwijs op zich zou gaan nemen. Hun vertrouwde
schoolomgeving achterlaten heeft grote impact op kinderen met een beperking. Het CDA vindt dat
er ook in het speciaal onderwijs sprake moet zijn van onderwijsvrijheid.
Wijkcentrum De Triangel
De Terneuzense binnenstad heeft extra aandacht nodig. Wijkcentrum De Triangel is één van de
partijen die actief is in de binnenstad. Bij het aantreden van het college was het idee om een
toekomstvisie voor De Triangel op te stellen en vanuit daar welzijnswerk van Aan-Z op te zetten.
Het CDA hoort graag van het college hoe het staat met de plannen rondom de Triangel en hoe
hierbij andere maatschappelijke organisaties, kerken en zorginstellingen worden betrokken.
Subsidiemakelaar
Onze gemeente werkt al met een subsidiemakelaar. Deze zoekt de juiste subsidie (landelijk,
provinciaal of Europees) die aansluiten op doelen en projecten van de gemeente,
schoolinstellingen én inwoners. We kunnen hierdoor geld besparen én middelen vrijmaken voor
extra investeringen in leefbaarheid en vitalisering. Om nóg meer subsidies in beeld te krijgen en in
te zetten voor onze inwoners moeten de activiteiten van onze subsidiemakelaar worden uitgebreid.
Het CDA hoort graag van het college of en hoe dit mogelijk kan worden gemaakt.
Burgerparticipatie
Wat het CDA betreft moet er nog veel gebeuren op het gebied van burgerparticipatie. Momenteel
is het nog steeds zo dat er plannen en projecten ontwikkeld worden waarbij pas achteraf de burger
wordt opgezocht om beslissingen te communiceren. Een project moet starten bij het luisteren naar
de burger, alles inventariseren en dan pas plannen ontwikkelen. Als CDA willen we daarom werk
maken van de juiste aanpak van burgerparticipatie. Daarbij zijn nieuwe technieken onmisbaar.
Denk daarbij aan een online informatieplatform en big data. De voorstellen die de gemeenteraad
tot nu heeft vastgesteld zijn wat dat betreft niet het eindstation. We horen graag van het college
hoe ze in gaan spelen op nieuwe technieken voor burgerparticipatie, zoals Smart City en Big Data.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De zeilen bijzetten
Zoals gezegd zijn de algemene beschouwingen ook om politieke uitspraken te doen. Er zijn zaken
die nú extra aandacht en ook actie vragen van de gemeente. Dit kan door investeringen naar
voren te halen, of meer manuren in te zetten zodat plannen eerder gereed zijn. Als

christendemocraten beseffen wij dat de gemeente deze doelen niet alleen kan bereiken. Daarvoor
is afstemming en samenwerking nodig met bewoners, verenigingen en marktpartijen.
Uitstel en looptijd raadsvoorstellen en termijn besluitvorming door gemeenteraad
Wanneer we de termijnagenda 2019 met de nog door de gemeenteraad te bespreken
onderwerpen nader bekijken constateren we dat de planning van de bespreking en besluitvorming
van veel onderwerpen herhaaldelijk wordt uitgesteld. Deze langere aanlooptijd van raadsstukken
kan voor een gehaaste behandeling in de gemeenteraad zorgen wanneer de deadline van
besluitvorming van dit besluitpunt in zicht is. Deze tijdsdruk is onwenselijk voor de besluitvorming
en voor de burgers die een goed en afgewogen besluit verwachten van hun verkozen
vertegenwoordiging. De gemeenteraad maakt zich hierover zorgen en vraagt zich af wat de reden
hiervan is.
Vaccinatiegraad Terneuzen
Het aantal baby’s dat geen enkele inenting heeft gehad, is vorig jaar in Zeeland gestegen. In 8 van
de 13 gemeenten was sprake van een toename, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. In Terneuzen
was in 2017 4,4% van de baby’s niet ingeënt, in 2018 was dat 8,3%. De mazelenuitbraken die veel
in het nieuws zijn zorgwekkend. Vorig jaar zat de vaccinatiegraad in Terneuzen onder de veilige
95%. Gezien deze ernstige cijfers zal het CDA vragen blijven stellen om deze trend te monitoren.
Daarnaast willen we de wethouder vragen binnen de GGD de doelstelling vast te leggen om de
dekkingsgraad naar 95% te brengen. Het CDA hoort graag van het college welke extra acties op
touw kunnen worden gezet om de vaccinatiegraad in Terneuzen omhoog te krijgen.
Uitdagingen voor het onderwijs
In de Perspectievennota staan verschillende investeringen in onderwijshuisvesting aangekondigd.
In Hoek gaan de twee oude basisscholen op in één nieuwe samenwerkingsschool. Nu
schoolbesturen deze stappen zetten, staat de gemeente aan de lat. Er is een planning gemaakt
voor het investeren in nieuwe schoolgebouwen. Wat het CDA betreft betekent dat niet dat er in de
tussentijd geen onderhoud hoeft te worden gedaan. Leerlingen en hun leerkrachten moeten in een
schone, gezonde en veilige omgeving onderwijs kunnen volgen. We zijn blij dat noodzakelijk
onderhoud aan schoolgebouwen mogelijk blijft, ook met uitzicht op nieuwbouw.
In de opsomming voor nieuwbouw ontbreekt er wat het CDA betreft nog één. Basisschool de Parel
Othene zit erg vol en er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden. Othene groeit snel aan de Zuidkant.
Het CDA vraagt zich af of dit bekend is bij het college en welke oplossingen hiervoor, wellicht
binnen het huidige gebouw, al overwogen zijn.
Lerarentekort
Naast de nieuwbouwplannen voor verschillende scholen spelen er nog andere zaken rondom
onderwijs. Zeeuwse scholen hebben steeds meer moeite om leraren te vinden. De meeste scholen
krijgen nog net hun formatie rond, maar er is nu al een groot tekort aan invallers in het
basisonderwijs. Het lerarentekort is een veel grotere bedreiging dan leerlingkrimp, want het raakt
direct aan de kwaliteit van onderwijs’ aldus de voorzitter van het Zeeuws bestuurdersoverleg van
middelbare scholen. Het Zeeuwse basisonderwijs, vo, mbo en hbo pakken de komende jaren
samen het lerarentekort aan. De scholen hebben hiervoor een subsidie van €575.000 gekregen
van het ministerie. Met het geld wordt op diverse manieren geprobeerd om meer leraren voor de
klas te krijgen en te houden.

Ook in Terneuzen is de druk hoog. Het is belangrijk dat de kinderen goed onderwijs blijven krijgen
en dat de leerkrachten hun werk goed kunnen doen. Scholen spannen zich in, maar mogelijk kan
dit nog effectiever zijn als er een samenwerking met de gemeente wordt aangegaan. Als CDA
herhalen we onze oproepen om ons als gemeente actief met deze materie bezig te houden.
Voortgang startgroepen
Het college spreekt in de Perspectievennota over risico’s voor de continuering van de
startgroepen. Wij vragen ons af hoe het er nu voor staat en of er een plan B is als het
basisonderwijs geen regelruimte meer zou krijgen om te investeren in startgroepen. Als gemeente
moeten we alles op alles zetten om de startgroepen in stand te houden. Zonder deze voorziening
zal er alleen nog maar een grotere weglek van leerlingen naar Vlaanderen plaatsvinden. Het
wegvallen van een school is niet alleen jammerlijk voor jonge ouders. Scholen spelen daarnaast
ook een functie als verenigingsgebouw, speelplaats en ontmoetingsruimte binnen verschillende
kernen.
Verkeer en infrastructuur
Als CDA-fractie hebben we het afgelopen jaar verschillende van deze knelpunten aangestipt. Denk
daarbij onder anderen de spoorwegovergang in de Koegorsstraat, verkeersopstopping op en
rondom de sluizen, de verloedering van fietspaden tussen Axel, Koewacht en Zuiddorpe en de
verkeersveiligheid van schoolgaande jeugd. Tel daarbij op dat nieuwe bedrijvigheid op de Axelse
Sassing, bij DOW en de rest van de Kanaalzone alleen nog maar meer wegverkeer op gang zal
brengen. Hoe gaan we dit in goede banen leiden? In de Perspectievennota staat €120.000
gereserveerd voor een nieuw gemeentelijk verkeers-en-vervoersplan. Dit is echter pas begroot in
2021. Dat betekent dat het nog ruim twee jaar kan duren voordat er überhaupt één spa de grond in
gaat. Met oog op bovenstaande uitdagingen is het verstandig om dit één jaar naar voren te halen.
Het CDA hoort graag hoe het college tegenover dit voorstel staat.
Momenteel denderen grote vrachtwagens en zwaar landbouwerverkeer door de kernen en wijken
zoals Philippine, Zaamslag, Westdorpe en Othene. Dit heeft een grote impact op het gevoel van
veiligheid. In het verkeers-en-vervoersplan moet onderzocht worden welke alternatieve wegen
daarvoor aangewezen kunnen worden. In het verleden is een paralelweg langs de Tractaatweg
voorgesteld. Er moet nu ook gekeken worden naar ontmoedigingsmaatregelen om er zorg voor te
dragen dat dit verkeer niet meer door deze kernen kan.
Openbaar vervoer
Openbaar vervoer is een belangrijke schakel in de mobiliteit in onze gemeente. Hoewel het OV
geen kerntaak van de gemeente is, zijn goede verbindingen wél in het belang van onze burgers.
Het nieuwe provinciebestuur heeft aangekondigd om eind dit jaar een OV-conferentie te
organiseren. Daarbij mogen betrokken partijen, waaronder gemeenten, inbreng leveren voor het
Zeeuwse openbaar vervoer. We horen graag hoe het college deze inbreng vorm gaat geven. Het
CDA hoopt daarin de volgende zaken terug te vinden;
- Een volwaardige busverbinding voor de Terneuzense wijk Othene
- Behoud van bovenregionale verbindingen zoals het fietsvoetveer en de Bredabus
- Op de lange termijn een spoorverbinding met Gent en op de korte termijn een directe buslijn
- Blijvende bereikbaarheid van álle kernen van onze gemeente van Biervliet tot Zandstraat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stippen op de horizon
De Perspectievennota geeft een doorkijk naar toekomstige plannen en budgetten. Dat geeft ons
als gemeenteraad de mogelijkheid om uitspraken te doen over de lange termijn. Hieronder willen
we als CDA een aantal kaders meegeven aan het college voor duurzaam werken en leven richting
de toekomst. Deze politieke uitspraken vormen de kaders waarbinnen het college de plannen
verder concreet kan maken.
Haven en economie klaar voor de toekomst
De economie groeit. Gronden worden verkocht en ondernemingen kiezen voor onze gemeente als
hun thuishaven. Hierin wordt goed werkt geleverd door de bedrijfscontactfunctionarissen. Onze
havens komen ook steeds meer in beeld voor nieuwe ontwikkelingen. De grotere capaciteit van
het nieuwe sluizencomplex zal mogelijkheden bieden voor nieuwe bedrijvigheid.
Als CDA vinden we het belangrijk dat er een plan komt waarin een visie op industrie, economie en
groen verder wordt uitgewerkt. In dit beleidsplan moeten we uitspraken doen over welke
activiteiten we willen zien op onze industrieterreinen en havengebieden. Het CDA pleit voor havenen industrieontwikkeling die waarde toevoegt aan onze regio, werkgelegenheid biedt en aansluit bij
de al gevestigde bedrijfsvormen. Bij bedrijfsacquisitie gaat onze voorkeur uit naar duurzame en
groene bedrijven die inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Hiermee is al een begin gemaakt in
de Visie Kanaalsprong waar we als CDA óók ons steentje aan bij hebben gedragen.
Naast een toekomstvisie op de bedrijvigheid in ons havengebied, moeten we oog houden voor de
menselijke kant van het havenwerk. In de havens wordt niet alleen gewerkt en geld verdient, maar
ook geleefd. Als gemeente moeten we blijven werken aan het op peil houden van voorzieningen
voor binnenvaartschippers en hun gezinnen én aan goede contacten met maatschappelijke
organisaties die actief zijn in het havengebied zoals het havenpastoraat en het Varenscentrum.
Welke kant willen we als gemeente op rondom duurzame energie? Deze vraag moet dit jaar
beantwoord worden om genoeg duurzame energie te leveren voor de bedrijven en huishoudens.
Samen met andere partijen werkt het CDA op dit moment aan een voorstel dat hieraan richting
moet geven. Naast het opwekken van zonne-en-windenergie is het ook van belang om voorbereid
te zijn op de komst van waterstof. Na het opleveren van het verkenningsrapport is er meer dan
ooit het bewustzijn dat er toetsingscriteria moeten worden opgesteld om de inplanting van zonneen-windenergie op de juiste locaties te realiseren.
Als grootste gemeente van Zeeland lopen we nog steeds achter voor wat betreft elektrisch
vervoer. Dit is een geluk bij een ongeluk. Als we meer laadpalen willen moeten deze ook
toekomstbestendig zijn voor de nieuwste elektrische auto’s. Kijk ook of deze in de toekomst dan al
niet op waterstof rijden. Nieuwe woonwijken én kleine kernen moeten deze voorzieningen in zich
hebben.
Wateropvang is ook een groeiend probleem. Stimuleer in de strijd hiertegen ook zeker groendaken
op bedrijfspanden en woningen. Reinigen van lucht gebeurt óók door onze bomen en planten.
Maak onze burgers niet bang met een transitie, maar maak ze ook bewust van wat een groen dak
en halfopen verharding kan doen voor ons milieu!
Voor het slagen van de energietransitie is goede infrastructuur onmisbaar. Er gaat meer stroom op
worden gewekt én van het net worden genomen. Kan ons elektriciteitsnet dit aan? Naar schatting

van diverse infra-deskundigen, zullen wij nú al moeten startten met een upgrade van ons net. Wat
gaat de gemeente doen om dit te bewerkstelligen?
Is de lucht die we inademen wel zo gezond? Vanuit verschillende kernen en bedrijven blijven
signalen komen over stank-en-stofoverlast. Het CDA gaat voor veiligheid. Daarom steunen wij het
neerzetten van ‘snuffelpalen’. Zowel de gemeente, provincie alsook de RUD moeten alert zijn op
overlast en slagvaardig zijn. Gezondheid is geen sluitpost. De stofoverlast zoals nu gemeld door
de kassen in Westdorpe bewijzen dat controle en handhaving essentieel zijn. Het feit dat er nog
steeds geen concrete stappen zijn gezet rondom het plaatsen van de snuffelpalen vragen om
verantwoording van het college van B&W. De gemeenteraad was unaniem in haar oproep!
Woningbouw opnieuw bezien
Jarenlang werd Terneuzen beschouwd als krimpgebied. Recente statistieken hebben aangetoond
dat er (lichte) groei in het vizier is. Daarom is het wenselijk om een inventarisatie van de het
woningenaanbod te maken om zicht te krijgen op wat er beschikbaar is en beter in te kunnen
spelen op de vraag naar woningen. Woonwensen van verschillende groepen lopen uiteen.
Arbeidsmigranten vragen om andere huisvesting dan ouderen die in hun geboortedorp willen
blijven wonen. Wanneer de inventarisatie beschikbaar is, kunnen we als gemeente bepalen welke
initiatieven van projectontwikkelaars, particuliere verhuurders en woningcorporaties we voorrang
geven en faciliteren.
Mede door de toestroom van Belgische woningzoekenden zijn de prijzen voor huizen in ZeeuwsVlaanderen zeer hoog wat weer een drempel is voor onze eigen jeugd en starters. Daarom is er
een actief beleid nodig met de mogelijkheid voor meer nieuwbouw, met name in de kernen. Uit
meerdere hoeken krijgen wij signalen dat er een tekort is aan woonruimte. Het CDA wil daarom
een gedegen onderzoek wat de status is van ons woningenaanbod.
Vitalisering van de kernen
We beloven de dorpskernen te vitaliseren. Dan moeten wij daar ook standvastig in zijn.
Dorpskernen opknappen is niet genoeg. We sussen zogezegd de gemoederen, maar doen vaak
niets extra’s om meerwaarde toe te voegen. Een extra uitgave doen in een dorpskern, is vaak een
investering waard. Dorpen die groeimogelijkheden laten zien, worden nog niet altijd gefaciliteerd.
De voorzieningen en ondernemers moeten niet alleen worden gecentraliseerd in de stad
Terneuzen, maar ook in de kleinere kernen.
Asbestsanering
De landelijke maatregel om asbestvrij te zijn in 2024 is van de baan, maar dit uitstel is geen afstel.
Het CDA onderschrijft uiteraard de ambitie om in de toekomst alle asbest te verwijderen. De
gemeentelijke subsidie om asbest te verwijderen stopt na 2020. We moeten nader bekijken of dit
wel de juiste maatregel is. Zo staat het CDA ervoor open om een deel van het budget voor 2020
in te zetten voor andere beleidsdoelen met een hogere urgentie. Onze fractie ziet daarom liever
een regeling met hetzelfde budget maar een langere looptijd. Dát de gemeente subsidie moet
verstrekken voor asbestsanering staat echter buiten kijf.
Rondje Kreek
Na ongeveer 14 jaar plannen maken komt de voltooiing van het Rondje Kreek eindelijk in zicht.
Maar de werkzaamheden in verband met 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 zijn nog steeds niet begonnen. Het CDA
vraagt het college met nadruk naar de datum wanneer het laatste gedeelte van het Rondje Kreek,
de voetgangersbrug, aan de zuidkant bij Brasserie de Kraag gerealiseerd zullen zijn. Die wens
leeft niet alleen bij het CDA, maar ook bij veel inwoners van Terneuzen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze verantwoordelijkheid als Raad
Het CDA wil met de collega fracties de verantwoordelijkheid nemen voor een sterk, betrokken en
vitaal Terneuzen. Het coalitieakkoord is daarbij een basis, maar de uitnodiging tot samenwerking
geldt ook voor de andere partijen in de raad. Juist nu de economie zich positief ontwikkelt en
megaprojecten als de Nieuwe Sluis en het Maintenance Value Park vorm krijgen, moeten we
Terneuzen positioneren als hét centrum voor economische ontwikkeling, de béste
woonomgeving en de leukste omgeving om Haven, 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.
Om dit te doen moeten we vooruit blijven kijken én als raad politieke uitspraken durven doen. Het
CDA blijft zoals altijd open staan voor initiatieven van én dialoog met alle partijen in de
gemeenteraad. Het is onze plicht als gemeenteraad om goed bestuur te leveren voor de mensen
die we vertegenwoordigen. Ondank onze politieke verschillen hebben we hetzelfde doel, het beste
voor onze inwoners.
Wij danken de medewerkers van de gemeentelijke organisatie, de leden van het college en de
collega raadsleden voor de samenwerking in het afgelopen jaar. 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 van burgemeester en wethouders
succes en wijsheid toe bij het uitvoeren van dit vierjarenplan voor een succesvolle toekomst
voor de gemeente en haar burgers!
De CDA-fractie:
Jos van Ginneken,
Paul Balcaen,
Anja Dijkhuis-Dieleman,
Veerle de Regt,
Loek de Beleir
Guido de Moor en
Eric Jacobs
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