
   

 

Algemene Politieke Beschouwingen 
CDA-Terneuzen in 2020 
 

Het College van Burgmeester en Wethouders heeft in haar Begroting voor 2021 uitgestippeld waar 

zij komend jaar naar toe wil. 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 2021. Voor u liggen de derde Algemene Beschouwingen van het CDA-Terneuzen 

van deze raadsperiode. 

 

De gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus vormen een rode draad door deze begroting. 

Het is een rode draad waarvoor wij niet gekozen hebben. Dat doet echter niets af aan de zeer 

tastbare en destructieve gevolgen van de Coronacrisis. Veel politieke discussies over de rol van 

de overheid draaien om de vraag wanneer de overheid in mag grijpen in de markt en de 

samenleving. Nú is dat moment. Er ligt de komende jaren een zware opdracht om onze gemeente 

door de crisis heen te loodsen. Als CDA zullen we onze ideeën en voorstellen daarvoor delen. 

 

De aanpak van deze crisis is echter niet enkel een zaak van de politiek. Daarom zijn deze 

beschouwingen ook een uitnodiging. Een uitnodiging aan burgers, maatschappelijke organisaties, 

collega-partijen én het College van Burgemeester en Wethouders om samen te werken aan een 

gemeente die sterker uit de crisis komt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Betrouwbaarheid in crisistijd 

De overheid moet een betrouwbare partner zijn. Dat betekent lokaal dat besluiten op een juiste en 

transparante manier worden genomen. Burgers moeten zich gehoord voelen en het gevoel hebben 

dat hun problemen en bezwaren op een correcte manier worden opgepakt. Daar bovenop stelt het 

coalitieakkoord dat de gemeente ook de taak heeft de belangen van onze inwoners te behartigen 

bij hogere overheden.  

 

Belangenbehartiging bij hogere overheden 

Handhaving, milieuzaken of grondaankopen voor woningen en wegen: allemaal onderwerpen die 

lopen via het provinciaal bestuur en gemeenschappelijke regelingen zoals de RUD. De gemeente 

Terneuzen moet haar oren niet te zeer laten hangen naar de Provincie Zeeland. Het CDA heeft 

jaren geleden al gewaarschuwd dat het ruilverkavelingsbureau niet bij machte is om adequaat 

grondzaken te behartigen. Nu zitten we bijvoorbeeld in een onteigeningsprocedure rondom het 

Rondje Kreek. Deze kost veel extra geld. En dan spreken we nog niet over de frustratie bij 

grondeigenaren, de nieuwe bewoners van Othene, het uitstel van het Rondje Kreek en het missen 

van jaren WOZ-belastingen. We horen graag van het college hoe zij de gang van zaken rondom 

grondaankoop gaan verbeteren. 

 

Daarnaast vraagt de gemeenteraad al jaren om meer controle op het gebied van milieu. Nu blijkt 

dat de RUD 2 snuffelpalen gaat plaatsen, 1 in Sluiskil West en 1 in Zierikzee! De vele industrieën 

in de Kanaalzone kunnen vrij hun gang gaan en wij worden het afvalputje van Nederland. De 

inwoners van Terneuzen en de gemeenteraad kunnen niet blijven toezien hoe hogere overheden 

en gemeenschappelijke regelingen reageren. College, toon lef, reageer en regeer daadkrachtig 

voor de belangen van onze inwoners! 

 



   

 

Besluitvorming gemeenteraad 

In de afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat een belangrijk onderwerp, de nota Kunst en 

Cultuurbeleid, niet op tijd (december 2018) aan de gemeenteraad ter besluitvorming is voorgelegd. 

Het is nu oktober - november 2020 en er is nog geen besluit genomen. Op 30 juni 2020 is dit ook 

geconstateerd. Er is toen besloten, gelet op de coronacrisis en het feit dat we nog geen beeld 

hebben van de gevolgen hiervan, om het voorstel aan te houden. Dit lijkt logisch, maar we kunnen 

ons niet aan het idee onttrekken dat hier een andere oorzaak is. Bijvoorbeeld het feit dat er 

mogelijk gebrek is aan ambtenaren die deze (en andere) notitie(s) kunnen voorbereiden.                                                                                       

 

Ook moeten we constateren dat de benodigde informatie met betrekking tot een 

raadsinformatiebijeenkomst tijdens de afgelopen tijd regelmatig te laat aan de raad is 

doorgegeven. De gemeenteraad maakt zich zorgen en vraagt zich af wat de reden hiervan is. Wij 

vragen aan het College of er wel voldoende ambtelijke capaciteit is om het benodigde werk voor te 

bereiden. Graag een heldere reactie. 

 

Handhaving 

Mensen worden mondiger en zijn minder geremd in het uiten van hun mening.  

Dat is goed, eenieder moet met zijn mening naar buiten durven treden, maar wel op een correcte 

manier. Haatdragende woorden, intimidatie, beledigingen, bedreigingen en geweld zijn uitingen die 

wij niet tolereren. Daarom moeten wij instaan voor goed opgeleide Boa’s die hun taak op de juiste 

manier uitvoeren. En vanzelfsprekend hoort daar een passende uitrusting en training bij. In een tijd 

dat onze inwoners zoeken naar mogelijkheden om zich te onderscheiden met het oprichten of 

uitbreiding van bedrijven of het niet naleven van bijvoorbeeld de nieuwe COVID-maatregelen is 

handhaving essentieel. 

 

Het verleden leert ons dat “een oogje dicht knijpen “op de lange termijn averechts werkt. Kijk 

bijvoorbeeld naar de gang van zaken rond GSned. Door onduidelijkheid van de gemeente is er 

zelfs een conflict ontstaan tussen bewoners en het bedrijf. Dit soort missers creëren ergernissen 

en frustraties onder de bevolking. Het CDA zal hier altijd op toezien en actie ondernemen en 

schroomt ook niet om zich hierover uit te spreken. Wat gaat het College concreet doen om hier 

alerter op toe te zien? 

 

Brandweer 

De gemeente Terneuzen is gezegend met een grote schare vrijwillige brandweerlieden en dat 

moet zo blijven. Deze goed opgeleide en altijd klaarstaande vrijwilligers moeten we koesteren en 

zorgen dat ze modern materiaal en een goede kazerne tot hun beschikking hebben. Maar ook kan 

er assistentie verleend worden met drones, zoals in moeilijke situaties en meer aandacht aan het 

scouten van mogelijke gevaarlijke situaties.  

De bezetting per korps is niet altijd gegarandeerd en wellicht moeten we, ook door strengere 

wetgeving, bekijken of er niet meer beroepskrachten moeten bijkomen. 

 

Veiligheid 

De gegevens in de begroting maken duidelijk dat de gemeente Terneuzen er wat (zware) 

criminaliteit betreft slechter voor staat dan de rest van Zeeland. Het zou onze ambitie moeten zijn 

om die misdaadcijfers omlaag te krijgen. Daarvoor is naast een ‘’harde’’ aanpak met handhaving 

en handboeien ook een meer op sociaaleconomische omstandigheden gerichte aanpak nodig. Als 

CDA willen we hier opnieuw pleiten voor de zogenaamde TOP-aanpak. De gemeente werkt hierin 



   

 

samen met onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties om jongeren uit de criminaliteit 

te krijgen en te houden. We horen graag van het College hoe ze daar tegenover staat. 

 

Naast een aanpak aan de onderkant van de criminele ladder moet de gemeente ook achter de 

grotere vissen aan. We willen het college nogmaals oproepen om het BIBOB-beleid uit te breiden. 

Zo kunnen we meer zaken die gebruikt worden voor criminele activiteiten (zoals witwassen) 

aanpakken en voorkomen dat ondernemingen in handen vallen van de zware criminaliteit. Zeker in 

crisistijd moeten we middenstanders beschermen tegen criminele investeerders. Als CDA 

verzoeken we het College scenario’s uit te werken voor het aanscherpen van de BIBOB-regels. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Een zorgzame gemeente 

Iedereen moet mee kunnen doen. Daarvoor zijn passende zorg en ondersteuning, een sterk 

sociaal vangnet en goed onderwijs onmisbaar. Het afgelopen jaar heeft de gemeente verschillende 

besluiten genomen rondom hulp, zorg en scholen. De uitdagingen die voor ons liggen rondom het 

sociaal domein blijven echter onveranderd groot. We mogen daarnaast niet vergeten dat voor een 

gezonde leefomgeving cultuur en sport onmisbaar zijn. 

 

Sociaal Domein 

We staan voor een grote uitdaging binnen het Sociaal Domein vanwege de verder oplopende 

kosten en het doel om iedereen in onze gemeente die hulp nodig heeft, ondersteuning te blijven 

bieden en budgetneutraal te blijven.   

 

Met name binnen Jeugdzorg blijven de kosten stijgen, maar er is ook zorg over de kosten binnen 

de Wmo. Er zijn al diverse, soms ingrijpende, interventies gedaan met oog op de toekomst. 

Daarnaast is door onze wethouders gelobbyd in Den Haag om extra financiële middelen 

beschikbaar te krijgen om de taken binnen het sociaal domein uit te kunnen voeren. 

 

Uit onderzoek van de Rekenkamer, gepresenteerd eind 2019, bleek dat de gemeente er niet komt 

met meer geld te vragen in Den Haag. Er liggen kansen op het gebied van preventie, maar daar is 

ook een kans dat er daardoor meer hulvragen boven komen drijven. Er moet door de gemeente 

zelf meer actie worden ondernomen om beter inzicht in de kosten te krijgen en goed af te 

stemmen met zorgaanbieders over het tijdig op of afschalen van de hulp. Daarnaast is het nodig 

om een actueel en duidelijk Plan van Aanpak te hebben voor de komende jaren. Wij zullen als 

CDA in de komende periode de vinger aan de pols houden wat betreft deze aanbevelingen en ook 

de opvolging van al uitgevoerde interventie zoals de omvorming Wmo huishoudelijke hulp en de 

ontwikkelingen bij Aan-Z. Daarnaast kunt u van ons voorstellen tegemoet blijven zien rondom 

verbeteringen van de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet. 

 

We kunnen alleen sámen zorgen dat we de doelstellingen binnen het Sociale Domein halen. 

Samen, met de Raad, het College, de ambtenaren, leveranciers en onze inwoners. Wij zullen 

samen moeten zorgen dat iedere inwoner van onze gemeente, van jong tot oud, die ondersteuning 

nodig heeft om mee te kunnen doen aan het leven van alle dag, deze zorg op maat blijft krijgen. 

 

Onderwijs(huisvesting) 

Wij willen voldoende en goede onderwijshuisvesting voor de jeugd in onze gemeente. 

Op het gebied van onderwijshuisvesting is veel in beweging op dit moment. We hebben het 

Integraal Huisvestings Plan mogen ontvangen waarin de vooruitzichten voor de komende periode 



   

 

beschreven staan. Er worden op diverse locaties primair onderwijs en voortgezet onderwijs in 

meegenomen. 

 

Er is een forse uitdaging met betrekking tot de kosten die het realiseren met (ver)nieuwbouw met 

zich mee zal brengen. Duidelijk is dat er keuzes gemaakt moeten worden wat betreft diverse 

projecten die op stapel staan binnen de gemeente. Niet alles kan. Als CDA vinden we het 

belangrijk dat de kinderen en jeugd in onze gemeente zich zo goed en veilig mogelijk kunnen 

ontwikkelen. Daar hoort de keuze bij dat wij willen zorgen dat zij kunnen beschikken over een 

goede onderwijshuisvesting. De afwegingen die het College hierover maakt zullen we ook aan dat 

uitgangspunt toetsen. 

 

Sport 

We beschikken over een gevarieerd aanbod van accommodaties in onze Gemeente. De 

accommodaties dateren uit een tijd van een florerend verenigingsleven. Door veranderd 

vrijetijdsbesteding op het gebied van Sport en Bewegen en de samenstelling van bevolking in met 

name de kernen is er een lage bezettingsgraad van de accommodaties. Verenigingen in de 

gemeente stimuleren tot samenwerken zodat het aanbod en kwaliteit van een sport en haar 

voorziening intact kan blijven. 

 

Het CDA het steunt “Plan van Aanpak buitensportaccommodaties”. Het toekomstbestendig en 

passend maken van sportvoorzieningen (sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgeving). 

We steunen het bevorderen van sport en bewegen voor groepen en individuen, een gezonde vitale 

samenleving creëren. Organisaties en verenigingen stimuleren, steunen en faciliteren die dit te 

realiseren. Het is belangrijk dat we sport dicht bij kinderen brengen en zorgen dat ze hierin 

uitgedaagd worden. We vragen dan ook bijzondere aandacht voor goede sportaccommodaties in 

de definitieve bouwplannen van het middelbaar onderwijs. 

 

Cultureel erfgoed 

De gemeente conserveert cultureel erfgoed en maakt het publiektoegankelijk.  

Als CDA hebben we aandacht gevraagd voor funerair erfgoed in onze gemeente. Daarop is 

toegezegd een onderzoek te starten naar het funerair erfgoed en de mogelijkheid dit te behouden 

bij de uitvoering van het Plan van Aanpak begraafplaatsen. Wij zijn hier blij mee en zullen dit 

proces met belangstelling volgen. 

 

Tot slot kijken wij reikhalzend uit de het beleidsnotitie kunst en Cultuur. Dit moet komend jaar 

gepresenteerd worden. Uitstel is niet meer acceptabel met het oog op het belang van de culturele 

sector voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. 

 

Voltooiing Rondje (Otheense) Kreek 

Het Rondje 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 15 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 en het voltooien van het laatste kwart van de wandelpaden langs de oevers zijn 

nog steeds niet begonnen. Het CDA vraagt het College met nadruk naar de datum wanneer het 

Rondje Kreek en de voetgangersbrug bij Brasserie de Kraag gerealiseerd zullen zijn. Die wens 

leeft bij veel inwoners van Terneuzen. Wij vragen ook hier een heldere reactie van het College 

over de Stand van Zaken.  



   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Juist nú durven investeren 

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. We willen als christendemocraten 

een aantal kaders meegeven aan het College voor duurzaam werken, verdienen en leven richting 

de toekomst. Daarnaast zijn er concrete zaken die om aandacht en investeringen blijven vragen. 

Juist in crisistijd is het belangrijk om te investeren wanneer anderen de hand op de knip houden. 

 

Wonen  

De ruimte in Terneuzen moet beter en duurzamer benut worden. Niet alleen kijken naar Othene, 

maar verstandig omgaan met bestaande ruimtes in zowel de binnenstad als kernen. Verpaupering 

aanpakken en vervolgens upgraden. Bouwen met beleid, naar vraag, niet alleen dure 

appartementen. Durf te veranderen en niet blijven zitten in oude gewoontes. Het CDA denkt ook 

hier aan het gebruik maken van nieuwe technologieën, en zal deze nieuwe ideeën zeker steunen. 

Wij constateren dat onze jeugd wegtrekt. Stimuleer daarom kleine private initiatieven voor het 

bouwen van jongerenwoningen en het inspelen op de vraag van de inwoners. Aardwarmte, 

restwarmte uit industrie, zonnepanelen, zonnecollectors, opslaan energie, allemaal zaken die onze 

generatie moet oppakken en dus ook onze gemeente. De landelijke schreeuw om nieuwbouw is 

niet tegen dovemans oren gezegd en het CDA zal dit zeker op allerlei manieren ondersteunen.  

 

Door het gebrek aan opvolgers komen steeds meer landbouwbedrijven in het buitengebied leeg te 

staan. Verpaupering, illegaal gebruik, maar ook schaalvergroting van boerderijen is een groeiend 

probleem. Het CDA denkt aan het opstarten van een denktank om samen met onze 

buurtgemeenten en de provincie Zeeland zaken beter in kaart brengen. 

 

Een aantrekkelijke binnenstad voor iedereen 

De binnenstad van Terneuzen moet een plek zijn waar iedereen met plezier naar toe gaat. Of het 

nou is om te winkelen, te recreëren of te wonen. De afgelopen periode zijn daarvoor verschillende 

plannen gepresenteerd. Van de visie ‘Verknopen en Verkopen’ tot het onderzoek van het kadaster. 

Nu is het moment aangebroken om van de papieren werkelijkheid ook écht een aantrekkelijke 

binnenstad te maken. Investeringen die hiervoor op de rol staan moeten we niet voor ons 

uitschuiven. Denk bijvoorbeeld aan herwaardering van de Axelse Dam, bouw aan de Nieuwstraat-

Zuid of de aanstaande herbestemming van het ABC-complex. Deze investeringen zijn juist nú van 

belang om onze ondernemers een nog aantrekkelijkere ruimte te bieden om hun zaak in uit te 

baten. 

 

Daarnaast zullen er ook diepere ingrepen nodig zijn. De eerste daarvan is het verminderen van het 

hoeveelheid m2 winkelruimte. De plaats die daarmee vrijkomt moet wat het CDA betreft vooral 

gebruik worden voor extra woonruimte én groen in de binnenstad. Bij de investeringen die we 

doen in de binnenstad van Terneuzen mogen we niet enkel denken aan het winkelhart.  

 

Ook het gebied tussen het Sluizencomplex en de Nieuwstraat vraagt om extra investeringen. Denk 

daarbij aan méér groen en een oplossing voor langlopende problemen zoals de parkeeroverlast. 

Deze oplossingen moeten uiteindelijk gevonden worden in overleg met bewoners. Zij weten het 

beste wat hun wijk nodig heeft. We horen graag van het college hoe ze bewoners laat meepraten 

en meeprofiteren van toekomstige investeringen. Daarnaast willen we een pluim geven aan 

geslaagde initiatieven van onderop zoals de renovatie van de Willibrordustoren! 

 



   

 

Verkeer 

Het CDA zal het aanvragen van een tolvrije tunnel van harte ondersteunen. Het verwaarlozen van 

het openbaar vervoer, zoals nu door Connexxion, keuren wij ten strengste af. De kernen moeten 

niet van de buitenwereld worden afgesloten.  

Ook ondersteunen wij de plannen voor een goederen - en personen treinverbinding naar België. 

Het aanleggen van een parallelweg naast de Tractaatweg en het aanleggen van gepaste 

verlichting bij de afslagen op deze belangrijke doorgaande weg is essentieel. Het CDA zal hierover 

zeker met moties komen. 

Collega’s, ook wij moeten blijven open staan voor nieuwe innovaties zoals Buzzypazz in België, 

het promoten van autolenen en elektrisch rijden. 

Meer visuele en technische maatregelen om 30 KM zones in te richten, het scheiden van fiets – 

autoverkeer. Maar ook gevaarlijke situaties zoals fietspaden, treinoverweg Koegors, Driewegen en 

verwaarloosde voetpaden kunnen rekenen op blijvende aandacht van het CDA. Dit alles zal de 

leefbaarheid van de gemeente Terneuzen ten goede komen. 

 

Afval  

Corona, overbelast milieu en de steeds grotere afvalberg zijn zaken die wij als mensen 

verspreiden en creëren. Er ligt voor ons als politici een taak om de Terneuzenaren en bedrijven 

hiervan bewuster te maken. Het verstandig omgaan met afval en het implementeren van de best 

mogelijke technieken is voor ons als CDA zeer belangrijk.  

 

De inwoners nog beter informeren hoe om te gaan met de openbare ruimte en de MOR-melding. 

Maar ook het monitoren, opvangen, herbergen en hergebruiken van hemel- en rioolwater zijn 

zaken die we samen met het waterschap Zeeuws-Vlaanderen moeten oppakken. Deze 

eenvoudige, doch belangrijke maatregelen moeten we in de toekomst meenemen in de 

vergunningen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stippen op de horizon 

De Begroting geeft een doorkijk naar toekomstige plannen en budgetten. Dat geeft ons als 

gemeenteraad de mogelijkheid om uitspraken te doen over de lange termijn. Dé vraag is waar we 

als gemeente nu een extra stap moeten zetten om beter uit deze crisis te komen. Als CDA dragen 

wij de volgende zaken aan. 

 

Duurzaamheid 

Europees is vastgesteld dat na 2023 alle woningen binnen Europa naar energielabel C moeten. 

Het is nodig om onze burgers te informeren en stappen te zetten naar een duurzamere gemeente. 

Ook als dit om renovatie gaat. 35 Procent van onze CO2-uitstoot komt uit de woningbouw. Daarom 

is het belangrijk dat we bij een renovatie aanmoedigen om naar energielabel C of beter te gaan. 

Vergis u zelf niet, energielabel C is voor de meeste woningen een zeer ingrijpende renovatie. 

Daarom is het advies zeer belangrijk. Het gaat niet alleen om warmtepompen en zonnepanelen. 

Ook het isoleren, vervangen van apparatuur, Ledlampen en domotica installeren spelen hierin een 

rol. 

 

Het uitbreiden van het Electrische Voertuigen -laadnetwerk stimuleert op zijn beurt duurzame 

keuzes. Zijn wij er als gemeente volledig op voorbereid? Wat kunnen de woonwijken aan? Heeft 

ons elektriciteitsnet op woonwijk niveau voldoende capaciteit? En zo niet, moeten we dan kijken 

naar individuele opslag? Deze vragen en adviezen zullen een beslissende factor zijn in de 

verduurzaming van onze Gemeente voor de RES(t) van 2021 t/m 2023. 



   

 

 

Citymarketing 

Inwoners, bezoekers en bedrijven laten zien wat de gemeente Terneuzen te bieden heeft. Het is 

belangrijk om als gemeente zichtbaar te zijn. Dat we voor het voetlicht brengen dat we een prima 

woon-, werk- en leefklimaat te bieden hebben met goede voorzieningen, een goede infrastructuur 

en een gevarieerd scala aan banen. Citymarketing speelt in het vergoten van de zichtbaarheid een 

belangrijke rol. Inwoners moeten het gevoel van trots in zich hebben. Als volksvertegenwoordigers 

zijn wij de eersten die die uitstraling moeten hebben.  Laten we als ambassadeurs van de 

gemeente Terneuzen die trots en dat ambassadeur- en gastheerschap uitstralen!  

 

Werk en inkomen 

We staan met één been in een zware economische crisis. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich 

mee. Daarnaast komen problemen die we eerst niet zagen nu duidelijk aan de oppervlakte. Het 

aantal Terneuzense gezinnen dat is aangewezen op de overheid voor (een aanvulling op) hun 

inkomen groeit. Dat vraagt om meer dan enkel het overmaken van het geld dat via de 

steunpakketten uit Den Haag komt. We moeten als gemeente méér doen om gezinnen met 

financiële problemen te helpen. De gemeente moet aan alle burgers die in de afgelopen maanden 

een beroep hebben gedaan op noodsteun hulp bieden in de vorm van budgetbeheer of 

schuldhulp. Daarnaast willen we van het college weten hoe het kan dat juist in een economisch 

zware tijd het project Schuldhulpmaatje is stopgezet. Een laatste maatregel tegen schulden is, in 

navolging van andere gemeenten, een pilot te starten om schulden van jongeren op te kopen om 

ze zo een frisse start te geven. 

 

Schuldhulp en armoedebestrijding vanuit de overheid is echter geen duurzame oplossing. De 

meest duurzame armoedebestrijding is een vaste baan en inkomenszekerheid. Daarom moeten 

we als gemeente zo snel mogelijk om tafel gaan met het bedrijfsleven, de vakbonden en de 

onderwijsinstellingen om gerichte scholingstrajecten op te zetten die baanzekerheid bieden. 

Werkgevers staan te springen om nieuw personeel. Daar ligt dus een kans voor onze inwoners. 

Hiervoor moeten we gemeentelijke middelen in durven zetten, maar ook slim gebruik maken van 

allerhande fondsen zoals het Nationaal Groeifonds en de Regiodeal. Een eerste hobbel waar een 

concrete oplossing voor moet worden gevonden is het schrijnende gebrek aan 

volwassenenonderwijs in onze regio. Wat gaat het college hier concreet aan doen? 

 

Leefbaarheid in alle kernen 

Het is belangrijk dat de dorpskernen hun eigen identiteit behouden met eigen voorzieningen en 

verenigingen. Een dorp waar ouderen kunnen blijven wonen en jonge mensen/gezinnen een 

toekomst op kunnen bouwen. Een juiste samenstelling en evenwicht van de bevolking is hierbij 

van groot belang. De gemeente dient hierop toe te zien en een sturende functie te hebben. Het 

contact met haar bewoners, dorpsraden, verenigingen en scholen moet open en transparant zijn. 

Zij moeten het gevoel hebben dat ze ertoe doen en dat er daadwerkelijk iets te realiseren is. 

 

Nieuwbouw, renovatie en saneren in de woningbouwsector van een kern geeft een positieve 

uitstraling en gevoel bij de inwoners. We moeten zorgen dat dit mogelijk is en blijft in de kernen. 

Het is voor de gemeente en haar inwoners ook nodig om duurzaamheidsdoelstellingen voor de 

toekomst te halen. Samen met de Provincie Zeeland dienen we inwoners hier goed over te 

informeren. 

 



   

 

We moeten er zorg voor dragen dat in de kleine kernen voorzieningen behouden blijven. Het 

stimuleren, steunen en faciliteren van organisaties en verenigingen in kernen zorgt voor 

leefbaarheid en verhoogt de samenhorigheid en sociale controle in een kern.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 negatief ontwikkelt en 

megaprojecten als de Nieuwe Sluis 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. Ondank onze politieke verschillen hebben we hetzelfde doel: het beste voor onze 

inwoners. Daar mogen we nooit voor weglopen. 

 

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! 
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