
   

 

Algemene Politieke Beschouwingen CDA-Terneuzen in 2021 
 
Voor u liggen de vierde en laatste Algemene Beschouwingen van het CDA-Terneuzen van deze 
raadsperiode. Deze geven de reactie van de fractie op de Begroting voor 2022. Met verkiezingen 
in het vooruitzicht kies het college van burgemeester en wethouders voor een begroting zonder al 
te veel nieuwe plannen. Toch zal het CDA het niet enkel houden bij wat vergezichten en 
uitspraken op hoofdlijnen. 
 
Veel theoretische 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. We worden als 
samenleving geconfronteerd met verschillende crises tegelijkertijd, van het klimaat tot COVID-19 
en van woningen tot werkgelegenheid. De meest ingrijpende is echter de vertrouwenscrisis tussen 
burger en overheid. Die staat oplossingen voor andere problemen in de weg. Deze kunnen we 
enkel bestrijden door ons als gemeentelijke overheid te richten op het op orde hebben van de 
basis. Als CDA denken we dan aan een stabiel inkomen en waardevolle dagbesteding, een 
gezonde en duurzame leefomgeving, goed onderwijs in prettige scholen en een betaalbaar huis in 
een veilige buurt. In deze beschouwingen delen we als CDA onze ideeën en voorstellen daarvoor. 
 
De basis op orde krijgen 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 
herstel waarvan iedereen kan meeprofiteren. 
 

 
Een gezonde en schone leefomgeving 
De laatste jaren is er steeds meer afval uit de rest van Nederland naar Zeeuws-Vlaanderen 
getransporteerd. Willen, of worden WIJ het afvoerputje van Nederland? Natuurlijk niet! 
Het CDA Terneuzen zal dan ook zwaar inzetten op toezicht en handhaving van bedrijven die 
werken met afvalstoffen.  Zeeuws-Vlaanderen is een gebied met veel industrie, maar ook 100.000 
inwoners. Daarom moeten we de luchtkwaliteit goed monitoren in de Kanaalzone. Een gedegen 
meetsysteem vanaf de grens tot en met de Westerschelde is bittere noodzaak, om het woongenot 
hier te waarborgen. 
 
Energie voor de toekomst  
Circulaire windparken; zorg ervoor dat het huidige windmolenpark vervangen wordt door een 
circulair windpark. Zodra er nieuwe technieken op de markt zijn kunnen de windmolens worden 
geüpgraded. Collega partijen kiezen er niet voor, om meer bij te plaatsen in onze gemeente. Maar 
onze partij is wel voor 2 extra windmolens ten behoeve van waterstofproductie.  
Zonnepanelen blijven stimuleren op woningen en bedrijven, dit statement kan niet lang genoeg op 
de algemene beschouwing staan.  
 
Voorzieningen oplaadpunten elektrische auto’s 2.0 zijn broodnodig. Het CDA vraagt hier al langer 
aandacht voor en dat wordt ook beloond met meer laadpalen in álle kernen. We moeten hiermee 
verder gaan. Meer en meer voertuigen rijden op stroom, momenteel zijn er te weinig 
mogelijkheden om de toekomstige behoefte te dekken (die stijgt aanzienlijk elk kwartaal). Het 
netwerk van laadpalen zou zo moeten opgezet worden dat er maximaal 250 meter loopafstand is. 
 
Landbouw 
Het buitengebied is ons allen dierbaar. Belangrijke thema’s als de productie van gezond  
voedsel, verkeersveiligheid, leefbaarheid, economisch perspectief en gezondheid van mens en 
dier staan hoog in het vaandel van het CDA Terneuzen. Een juiste afstemming met goede 
strategische keuzes voor de land- als tuinbouw door het gemeentebestuur Terneuzen is van groot 
belang voor deze belangrijke sector. Communicatie is ook hier het sleutelwoord! 
 
 



   

 

Afval  
Uit de MOR-melding is gebleken dat Zeeuwen het vaakst klagen over zwerfafval. In de gemeente 
Terneuzen is dit probleem met de nieuwe afvalinzameling opgepakt en verminderd. Ook het 
plaatsen van verschillende (met foto’s versierde) afvalbakken is een goed statement van onze 
gemeente. Het CDA ziet dit als een kans om een stapje extra te doen en goed te kijken naar het 
intelligenter maken van de afvalbakken zelf, om zo een nog betere afvalscheiding te verkrijgen. 
Het CDA wil Chips in het deksel van de afvalcontainer en een QR-code om inwoners bewust te 
maken van wat wel en niet kan. 
 
Prettige en veilige kernen en wijken 
Het is de taak van de overheid om te zorgen voor genoeg betaalbare woningen. De wooncrisis 
grijpt ook in onze gemeente hard in. Dat vraagt om meer dan het aan de markt overlaten. Onze 
woonkernen moeten stuk voor stuk goed bereikbaar zijn. Daarnaast is het van belang om ons in te 
spannen voor veiligheid. Wat sommige partijen een ‘’repressieve aanpak’’ noemen ziet het CDA 
als onmisbare inzet voor veilige wijken. 
 
Volkshuisvesting 
Jong en oud willen een goede boterham verdienen, uitgaan, plezier hebben en het kunnen vinden 
van een goede betaalbare duurzame woning is hier een absolute basisvoorwaarde voor. 
 
Tekort aan personeel, vraag naar materiaal met lange levertijden en plotselinge prijsstijgingen dat 
is waar heel veel bouwbedrijven tegen aanlopen. De opdrachtgever, architect en constructeur 
komen met creatieve oplossingen voor materialen, maar het klonen van mensen lukt nog niet.  
Bouwbedrijven in de regio zoeken naar jong geschoold talent, die hier willen blijven. Daarom 
moeten opleidingen zoals MTS (Middelbare Technische School) en LTS (Lagere Technische 
School) terug op de agenda staan van de gemeente Terneuzen. 
 
Het is aan de gemeente de taak om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Zorg voor goede plannen 
en ga met jong en oud aan tafel zitten. Creëer voor deze sector de kans om oplossing te bieden 
aan het wooncontingent.  Ga met bouwbedrijven praten om deze reclamecampagne te laten 
slagen. Zoek contact en verbind provinciaal met lokaal! Tijden van vingers wijzen en Terneuzen 
als krimpregio zien zijn wat het CDA betreft voorbij.  
 
Bij de bouw van nieuwe woningen is veiligheid onverminderd belangrijk. Daarom nemen vanaf 1 
januari 2022 opdrachtgevers die de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ hebben 
ondertekend veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. We 
noemen dit Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Het CDA vindt dat de gemeente Terneuzen net als 
Rijkswaterstaat hieraan mee moet doen. Tot op heden is dit nog niet het geval, dus een punt van 
aandacht.  
 
Nieuwe Omgevingswet 
In juli 2022 wordt de nieuwe Omgevingswet geïmplementeerd. Dit maakt het voor de burger en 
bedrijven eenvoudiger om nieuwe aanvragen in te dienen voor aan- en nieuwbouwprojecten. 
Het CDA Terneuzen zal toezien dat, zowel het bestuur als het ambtelijk apparaat, adequaat te 
werk zal gaan om een juiste richting te geven aan deze nieuwe Omgevingswet. 
 
Spoor Gent -Terneuzen 
Een vaste spoorverbinding parallel aan de Tractaatweg is een enorme meerwaarde voor ons 
gebied. Meer werkgelegenheid op de Axelse Vlakte en een vermindering van transport op de weg. 
Bij de aanleg van dit goederen tracé moeten wel de best beschikbare geluidswerende maatregelen 
worden toegepast en de aanleg van een calamiteiten parallelweg worden onderzocht. 
Deze parallelweg, met enkele ontsluitingswegen, kan de dichtslibbende graafjansdijk te Westdorpe 
beter toegankelijk maken voor landbouw- en plaatselijk verkeer.   
 
 



   

 

 
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. 
 
Als CDA kijken we met enige trots terug op de resultaten die we hebben bereikt voor een veiligere 
gemeente. De BIBOB-regels tegen georganiseerde criminaliteit worden aangescherpt, er is een 
gemeentelijk lachgasverbod, recentelijk werd een inleveractie voor wapens georganiseerd en een 
nieuwe coffeeshop mag zich niet in de buurt van een school of sportclub vestigen om zo jongeren 
te beschermen tegen drugs. Ook de komende jaren mag u van ons als CDA-fractie aanmoediging 
en ideeën verwachten op het gebied van criminaliteitsbestrijding. 
 
Niemand aan de kant, iedereen doet mee 
Iedereen moet mee kunnen doen. Daarvoor zijn passende zorg en ondersteuning, een sterk 
sociaal vangnet en goed onderwijs onmisbaar. De uitdagingen die op dat gebied voor ons liggen 
blijven onverminderd groot. Het doel moet zijn dat geld gereserveerd voor zorg en welzijn terecht 
komt bij de gezinnen die de ondersteuning het hardst nodig hebben. Dit doen we als gemeente 
samen met uitvoeringsorganisaties zoals Aan-Z én maatschappelijke initiatieven. 
 
Werk en inkomen 
We staan nog met één been in een zware economische crisis. Problemen die we eerst niet zagen, 
komen nu duidelijk aan de oppervlakte. Het aantal Terneuzense gezinnen dat is aangewezen op 
de overheid voor (een aanvulling op) hun inkomen is nog steeds té groot. Dat vraagt om meer dan 
enkel het overmaken van het geld. We moeten als gemeente méér doen om gezinnen met 
financiële problemen te helpen. Het CDA kijkt dan ook reikhalzend uit naar de pilot rondom 
schuldhulp. 
 
Schuldhulp en armoedebestrijding vanuit de overheid is echter geen duurzame oplossing. De 
meest duurzame armoedebestrijding is een vaste baan en inkomenszekerheid. Werkgevers staan 
te springen om nieuw personeel. Daar ligt een kans voor onze inwoners waar óók een taak voor 
de gemeente ligt. Hiervoor moeten we gemeentelijke middelen durven te investeren, maar ook 
slim gebruik maken van allerhande fondsen zoals het Nationaal Groeifonds, de Regiodeal en 
Europese gelden uit het Coronaherstelfonds. Welke concrete plannen heeft het college hiervoor? 
 
Als CDA willen wij in ieder één potentiële inzet voor deze gelden aan het college meegeven; het 
ondermaatse volwassenenonderwijs in onze regio. Zonder investeringen hierin en afspraken met 
onderwijsinstellingen blijven mensen aan de kant staan. 
 
Onderwijshuisvesting 
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. Wij willen voldoende en goede 
onderwijshuisvesting voor de jeugd in onze gemeente. Op het gebied van onderwijshuisvesting is 
veel in beweging op dit moment. Van Hoek tot Westdorpe staan de bouwprojecten op de rol of zijn 
ze al bezig. Complimenten voor het college en de afdeling voor deze hoognodige investeringen in 
het onderwijs. 
 
Door leerlingen, docenten en ouders wordt uitgekeken naar duidelijkheid over (ver)nieuwbouw 
voor het Lodewijk College. Nu de financiën van de gemeente Terneuzen zich de goede kant op 
ontwikkelen zijn politieke blokkades en verdere vertraging wat het CDA betreft niet meer gepast. 
Vanaf volgend jaar moet in de begroting zwart op wit investeringen in het voortgezet onderwijs 
staan. Dat zijn we verplicht aan de jeugd van onze gemeente. Een situatie waarin nog jaren 
generaties Terneuzenaren opgroeien op verschillende scholen op basis van leerniveau, zonder 
uitzicht op een gezamenlijk schoolgebouw, is voor het CDA niet acceptabel. 



   

 

 
Oog voor 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. In het centrum van Terneuzen bleek 
in 2018 1 op de 5 volwassenen ernstig eenzaam.       
 
Deze trend moeten we als gemeente zo snel mogelijk doorbreken. 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. De gemeente heeft daarvoor samenwerking gezocht met 
zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Wij blijven als CDA dit 
proces volgen, vragen stellen en aanmoedigen. Zodra er met het plan gewerkt kan worden 
ondersteunen we de implementatie. Ook zullen we de senioren in onze gemeente horen en die 
actief betrekken in nieuwe plannen.  
 
Zo horen we de ouderenbonden en nemen hun suggesties mee. Door Corona is het probleem van 
de eenzaamheid alleen maar groter geworden. Corona is nog steeds onder ons.  Hiermee komen 
extra uitdagingen op gebied van verminderen van de eenzaamheid op ons af.  We nemen deze 
mee en blijven ons actief   inzetten voor het terugdringen van eenzaamheid. Onder anderen door 
rekeningen te houden met bouwen voor senioren in onze gemeente. Voldoende 
levensloopbestendige woningen in de kernen. De woningen zijn zo doordacht gebouwd dat 
samenkomen voor de senioren wordt makkelijk gemaakt  waardoor zij minder risico hebben op 
eenzaamheid. Projectontwikkelaars en  groepen vitale senioren samenbrengen om tot passende 
projecten te komen. 
 
Zorg voor de jeugd 
We gunnen ieder kind in onze gemeente dat het opgroeit in een liefdevol gezin met een veilige 
omgeving met veel groen en genoeg speelgelegenheden en sport. Daarom wil het CDA dat we bij 
een hulpvraag in de jeugdzorg in de eerste plaats inzetten op het versterken van het ouderschap 
en het zo min mogelijk ingrijpen door de overheid. Van het CDA mag u de komende periode 
voorstellen verwachten voor de versterking van ouderschap wanneer daar behoefte aan is. 
 
Het afgelopen jaren heeft de zware jeugdzorg in onze gemeente klap op klap gekregen. Allereerst 
met het debacle rondom Intervence en recentelijk met de sluiting van Het Anker van Juvent. Dit 
vraagt om een nieuwe manier van besluitvorming over de jeugdzorg. Het dossier Intervence heeft 
ons pijnlijk duidelijk gemaakt dat de gemeenteraad niet altijd op tijd de juiste informatie heeft om 
besluitvorming over kwetsbare jongeren ten goede te beïnvloeden. Een nieuwe opzet van de 
Inkooporganisatie Jeugdzorg moet dit in de toekomst voorkomen.  
 
De zware jeugdzorg is kostbaar en dat dwingt ons om de uitvoering van de jeugdzorg, op alle 
niveaus, kritisch te blijven volgen en waar nodig zin en onzin te scheiden in het belang van het 
kind. Meer toezicht en controle op zorginstellingen en hoe zij het geld voor de jeugdzorg besteden 
is nodig. Gemaakte winst moet in de eerste plaats terugvloeien naar het verbeteren van de zorg. 
Het CDA-voorstel van die strekking zal hopelijk in de toekomst tot verbetering op dat vlak leiden. 
 
Cultureel erfgoed 
De gemeente conserveert cultureel erfgoed en maakt het publiek toegankelijk voor alle inwoners.  
Als CDA hebben we aandacht gevraagd voor funerair erfgoed in onze gemeente. Daarop is een 
onderzoek gestart naar het funerair erfgoed en de mogelijkheid dit te behouden. Afgelopen jaar is 
door de gemeenteraad een voorstel aangenomen om graven met cultuurhistorische waarde op 
gemeentelijke begraafplaatsen te behouden. We zijn blij dat dit initiatief vanuit het CDA zijn 
vruchten heeft afgeworpen en we blijven dit proces met belangstelling volgen. 
 



   

 

We keken reikhalzend uit naar de beleidsnotitie Kunst en Cultuur. Dit wachten is beloond en we 
zien dat het nu al zijn weerslag begint te krijgen in de gemeente. Onder anderen met de 
aanstelling van een stadsdichter die de veelkleurigheid van de gemeente Terneuzen hopelijk net 
zo mooi kan beschrijven als hij in de ogen van veel van onze inwoners is. 
 

 
Onze verantwoordelijkheid als Raad 
We moeten er alles aan doen om te zorgen dat de inwoners die bepaalde onderwerpen onder de 
aandacht van de gemeenteraad willen brengen hiervoor ook alle gelegenheid krijgen. In de 
afgelopen tijd hebben we geconstateerd dat de communicatie van de gemeenteraad naar de 
burgers te wensen overliet. Dat is nu juist niet de bedoeling. Burgers die inspreken op een 
commissievergadering hebben recht op een objectieve benadering door de gemeenteraad. Zo 
blijven we als gemeenteraad objectief en kunnen we het vertrouwen van de burger behouden. 
Mede hierdoor kunnen we als gemeenteraad in alle rust besluiten nemen die het algemeen belang 
dienen. 
 
Het CDA wil met de collega fracties de verantwoordelijkheid nemen voor een sterk, betrokken en 
vitaal Terneuzen. We moet Terneuzen blijven positioneren als hét centrum voor economische 
ontwikkeling, de béste woonomgeving en de leukste omgeving om Haven, Water en 
Centrum te beleven. Als dat ons lukt, hebben we een positieve bijdrage geleverd aan de 
toekomst van de gemeente Terneuzen. 
 
Om dit te doen moeten we vooruit blijven kijken en als raad politieke uitspraken durven doen. Het 
CDA blijft zoals altijd openstaan voor initiatieven van én dialoog met alle partijen in de 
gemeenteraad. Ondanks 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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