Algemene Beschouwingen CDA Terneuzen 2017

Eindsprint naar de gemeenteraad verkiezingen 2018; We zijn positief gestemd!
Met het opstellen van de algemene beschouwingen maken we ons klaar voor de eindsprint naar
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dit is dus de laatste cyclus in de Raadsperiode 20142018. De economische groei zet nu echt door. Ook in de gemeente zien we tekenen van herstel,
batige saldo’s en effecten van het aantrekken van de woningmarkt. Juist de komende 9 maanden
zullen binnen de gemeentegrenzen grote stappen worden gezet voor de lange termijn. Denk
daarbij niet alleen aan realisatie van de laatste grote projecten binnen de kern Terneuzen die lang
op zich hebben laten wachten, maar zeker ook aan de gunning van het bouwcontract voor de
Nieuwe Sluis, diverse nieuwbouwprojecten en uitbreidingen bij de bedrijven in alle takken van
sport.
Vorig jaar al heeft het CDA in haar algemene beschouwingen diverse initiatieven en onderwerpen
benoemd om gericht invulling te geven aan onze toekomst. Helaas bleken veel van onze
voorstellen in de vorm van moties of amendementen een brug te ver voor andere raadsfracties.
Toch constateren we verheugd dat veel van de onderwerpen die wij benoemd hebben toch op één
of andere manier in uitwerking zijn gekomen. Wij blijven van mening dat we als Raad nieuwe
beleidslijnen moeten durven benoemen, we moeten de kaders daarvoor uitwerken en hiermee
invulling geven aan de mogelijkheden voor de toekomst. De gemeentelijke organisatie, het college
en de raad hebben in de afgelopen jaren laten zien dat veranderingen ook mogelijkheden bieden.
We hebben deze samen kunnen implementeren met positieve resultaten. Onze jaarrekeningen
over 2015 en 2016 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 het geeft
vertrouwen voor de komende cyclus waarvoor de Perspectievennota is opgesteld. Als raad geven
we hier deze maand richting aan.
Onze prioriteiten voor toekomst van de gemeente Terneuzen en haar inwoners:
Gezondheid en duurzame voeding in de nieuwe stad Terneuzen.
Als gemeente Terneuzen hebben we natuurlijk de gezondheid van onze burgers hoog in het
vaandel staan. Als lokale overheid moeten we het voortouw nemen om het straatbeeld gezond te
maken en de fastfoodketens te weren door het vergunningenbeleid aan te scherpen. Want, zitten
we echt te wachten op nog een fastfoodketen? Het CDA wil dat de mensen uit Terneuzen een
gemakkelijke keuze uit een gezond aanbod van eten buitenshuis kunnen maken.
We zijn verplicht om hierover na te denken. Wanneer we dat niet doen bestaat de kans dat we
straks in onze mooie nieuwe gebouwen en uitgaansgebieden een niet te stoppen komst van
fastfoodketens krijgen. We denken aan het winkelcentrum Kennedylaan-West, het Portaal van
Vlaanderen in de plint van de Sluiswachter, de nieuwe veerhaven, en de invulling van de Kop van
de Noordstraat met het nieuwe plan De Kampagne.
Gezonde voeding is een belangrijk punt omdat één op de twee volwassenen overgewicht of
obesitas heeft. In januari 2017 werd door diverse partijen, waaronder de overheid, tijdens de
Nationale Voedseltop uitgesproken dat Nederland over 5 tot 10 jaar wereldwijd koploper moet zijn
in gezonde en duurzame voeding. “Consumenten moet binnen 5 jaar op alle mogelijke plekken,
zoals supermarkten, horeca, scholen, catering, pretparken, zorginstellingen en onderweg, meer
gezond en duurzaam voedsel tegenkomen.”
Het gezonder maken van onze omgeving is prioriteit. Als we willen dat we in Terneuzen
buitenshuis gemakkelijk kunnen kiezen voor gezonde voeding, dan moeten we hier aan werken.
Dit zal zeker in het voordeel van de burger van Terneuzen uitpakken. Het CDA wil ambitie
omzetten in actie en geen vergunning meer verlenen aan fastfoodketens. Zo voorkomen we tevens

dat de vele nieuwbouwprojecten in Terneuzen worden ontsierd door schreeuwerige logo’s van de
fastfoodketens. Hiervoor in de plaats wil het CDA dat de gemeente zich inspant om aantrekkelijke
restaurantjes en cafeetjes met duurzame en gezonde voeding te laten vestigen Zo slaan we twee
vliegen in één klap. Een mooier straatbeeld en gezondere burgers.
Duidelijkheid over Aan Z
Aan Z is het grensoverschrijdende openbaar lichaam (GOL) voor sociaal werk aan beide zijden
van de landsgrens tussen België en Nederland. Aan Z voert werkzaamheden uit voor de
Nederlandse gemeente Terneuzen en de Belgische gemeenten Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins
en Wachtebeke.
In Terneuzen heeft Aan Z vanaf 1 januari 2015 de taak om de maatschappelijke ondersteuning
van de burgers uit te voeren vanuit één uitvoeringsorganisatie. Aan Z draagt voor een belangrijk
deel bij aan het behalen van gemeentelijke doelstellingen op het gebied van de Wet
maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Tot op heden worden de
PIOFACH taken ten behoeve van de organisatie Aan Z uitgevoerd door de gemeente Terneuzen.
Het gaat dan om Personeelszaken, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene
Zaken (facilitaire diensten), Communicatie en Huisvesting. Streven is om deze taken door de
organisatie van Aan Z zelf te laten uitvoeren. Hier is nog veel onduidelijkheid over. We hebben
begrepen dat er een externe adviseur wordt ingehuurd die advies moet geven over de meest
optimale bedrijfsvoering en de manier waarop de processen effectief en efficiënt ondersteund
kunnen worden. Het CDA vraagt zich met name af wat de huidige kosten zijn in relatie tot de
toekomstige kosten. Het CDA is ongerust over de huidige situatie en is van mening dat er op korte
duidelijkheid moet komen over de manier van werken van AanZ en welke computerprogramma’s
bijvoorbeeld moeten worden gebruikt om tot een optimale organisatie komen.
Ongerustheid over de toekomst van Dethon
In mei 2017 bereikte het CDA het bericht dat er ongerustheid was over de plannen van de drie
Zeeuws Vlaamse gemeenten om de Participatiewet zo optimaal mogelijk uit te voeren. Het ging
dan over manier waarop Dethon commerciëler zou moeten worden. Men was ongerust over de
manier waarop zou worden omgegaan met de doelgroep, de kwetsbare mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt. Na veel overleg bleek half juni dat het bureau Stimulanz een
onafhankelijk onderzoek zal instellen naar de huidige situatie en de voorgenomen plannen.
Stimulanz komt nu met eigen aanbevelingen die beschikbaar komen voor de gemeenteraad. Het
CDA is tevreden over de manier waarop momenteel met dit besluitvormingsproces wordt
omgegaan en hoopt dat de partijen in september 2017 tot een weloverwogen besluit kunnen
komen.
Kunst en Cultuurbeleid
Het CDA is van mening dat tijdens de afgelopen jaren weinig aandacht aan het Kunst- en
cultuurbeleid is geschonken. We willen een aantrekkelijke stad zijn om in te wonen en te
recreëren. We zijn van mening dat op korte termijn meer aandacht moet worden geschonken aan
dit overwerp. We verwachten voor het einde van deze raadsperiode een overzicht van alle
activiteiten en resultaten op dit gebied. Dan kan dit tijdens de volgende raadsperiode tot een
nieuwe nota voor Kunst en Cultuurbeleid worden omgezet en vervolgens worden uitgevoerd. Mede
hierdoor kunnen we een stad zijn waar mensen graag wonen, werken en ontspannen.
Van brievenbus tot pinautomaat
De afgelopen periode zijn er verschillende voorzieningen uit Terneuzen verdwenen. Denk hierbij
aan brievenbussen, pinautomaten en de CBR-locatie. Samen met burgers en belangengroepen
heeft het CDA-Terneuzen daar tegen geageerd. We zien nu dat bedrijven worden teruggefloten
omdat ze te voortvarend gesnoeid hebben in hun voorzieningen. De CDA-fractie juicht deze
ontwikkeling en daarmee de terugkeer van voorzieningen toe.
Voor een toegankelijk Terneuzen

Mensen met een beperking wordt steeds 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.
Eén van de drempels voor mensen met 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.
Bouwen voor jong en oud
De woningmarkt begint aan te trekken. Er wordt weer gebouwd in Terneuzen en dat maakt ons tot
een aantrekkelijke woonplaats. Helaas blijven er groepen mensen bestaan waar nog te weinig
woningaanbod voor is. Als CDA-fractie hebben we hier de afgelopen jaren aandacht voor
gevraagd. Alle Terneuzense gezinnen verdienen namelijk een eigen stek waar ze kunnen
opbloeien.
Vanuit de kernen komt de vraag naar betaalbare woningen voor verschillende groepen. In Hoek
vraagt de dorpsraad bijvoorbeeld om meer ouderenwoningen. Ouderen worden soms gedwongen
naar Terneuzen te verhuizen omdat er geen aanbod voor hen is. Dit signaal komt echter niet
alleen uit Hoek. Ook uit Philippine, Sluiskil en Westdorpe krijgt het CDA deze signalen.
Naast ouderenhuisvesting blijft de huisvesting van jongeren een aandachtspunt voor het CDA.
Jongeren en jonge gezinnen moeten soms lang zoeken voor ze een betaalbare woning hebben
gevonden. De gemeente kan geen huizen bouwen. Ze kan echter wel bij de woningcorporaties en
projectontwikkelaars aandacht blijven vragen voor deze groep jonge mensen.
Het college van B&W heeft aangegeven om met woningcorporaties, gemeenteraad, dorps- en
wijkraden en andere betrokkenen om tafel te willen gaan. Het besef begint door te dringen dat het
technische verhaal van de corporaties niet de enige visie op de woningmarkt is. Het CDA kijkt uit
naar deze discussie en zal zich in blijven spannen voor passende woonruimte voor alle
Terneuzense gezinnen.
Integratie nieuwkomers
De opvang van vluchtelingen in Terneuzen is de afgelopen periode beëindigd. Dit is goed en rustig
verlopen. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld verdienen een veilig heenkomen. Dit
onderschrijven wij als christen-democraten. Op hun beurt moeten 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 naturalisatieceremonie
van statushouders moet dan ook een feestelijke 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 vanuit de gemeente moet zich
vooral richten op het vinden van een baan of andere nuttige dagbesteding.
Armoedebeleid
Vanuit haar achtergrond vindt het CDA solidariteit met de zwakkeren belangrijk. Nog steeds zijn er
vele gezinnen die niet mee kunnen profiteren van de economische groei. Zowel jonge als oudere
werknemers kunnen moeilijk een baan vinden. Mensen met een handicap of chronische ziekte

worden geconfronteerd met hoge zorgkosten. De gemeente moet deze mensen waar mogelijk
ondersteunen.
Het armoedebeleid van de gemeente is op peil. Er vallen echter nog steeds gezinnen buiten de
boot als ze nét niet aan de regels voldoen. Hetzelfde soort maatwerk dat we in de zorg toepassen,
moet óók in het armoedebeleid worden ingevoerd. Hierdoor kunnen we voorkomen dat kleine
problemen uitgroeien tot schrijnende situaties. Het Terneuzense bijstand-experiment is hiervoor
een eerste aanzet. De gemeente moet bij de uitwerking vooral in gesprek met
uitkeringsgerechtigden. Zij weten zelf het beste tegen welke muren zij aanlopen.
Het ontvangen van een uitkering geeft ook verantwoordelijkheden. De gemeente mag een
tegenprestatie vragen of mensen verplichten te solliciteren. Dethon zal een rol krijgen bij de
verdere invulling van de ‘tegenprestatie’. Deze tegenprestatie moet gericht zijn op het krijgen van
een vaste baan. Het CDA zal de voorstellen rondom de Participatiewet hier ook aan toetsen. Naast
werk met behoud van uitkering moeten vrijwilligerswerk en mantelzorg een volwaardige invulling
van de tegenprestatie kunnen zijn. Je belangeloos inzetten voor je naasten is volgens het CDA
even waardevol als een betaalde baan.
Kinderarmoede blijft een van de meest schrijnende problemen in onze gemeente. Kinderen
zouden nooit de (spreekwoordelijke) schulden van hun ouders mogen dragen. De gemeente heeft
extra middelen gekregen om armoede onder kinderen en jongeren te bestrijden. Dit geld is
bedoeld voor organisaties zoals Leergeld en het Jeugdsportfonds. Naast deze organisaties zou de
gemeente ook samen moeten gaan werken met de net geopende Speelgoedbank in de
Terneuzense binnenstad. Als laatste actie tegen kinderarmoede zou de gemeente een gratis
schoolontbijt voor kinderen uit arme gezinnen moeten onderzoeken.
Schulden kunnen gezinnen verlammen en deelname aan de samenleving of de arbeidsmarkt
ernstig beperken. De gemeente moet daarom in blijven zetten op schuldpreventie en
schuldreductie. In haar algemene beschouwingen van vorig jaar drong het CDA aan op
samenwerking met maatschappelijke organisaties rondom schuldhulpverlening. De gemeente is
daarop samen gaan werken met schulphulpmaatjes van het Leger des Heils. Naast het bijstandexperiment ziet het CDA dit soort samenwerkingen als het meest waardevol voor de aanpak van
armoede.
Gespreide verantwoordelijkheid door en voor het MKB.
In Axel wordt € 13.000,- geïnvesteerd in het kernwinkelgebied. Nu blijkt dat nagenoeg de hele
passage leeg is, stellen we ons de vraag of de gemeente niet in samenspraak met de eigenaar
van de panden tot een groter plan kan komen. De toekomst van alle ondernemers in de omgeving
is afhankelijk van juist die verbinding tussen de Kerkdreef en de Noordstraat.
In Sas van Gent zijn de eerste tekenen van herstel goed zichtbaar. Enkele ondernemers hebben
daar de nek uitgestoken en anderen haken daarop in.
Een dilemma is ontstaan door het grote aantal wildkampeerders met campers. Duidelijkheid voor
zowel ondernemers als recreatieondernemers is geboden.
Wij riepen vorig jaar op om het watertoerisme te faciliteren. Graag zien we hiervan een uitwerking,
de potentie is er.
Nu de kop van de Noordstraat in Terneuzen wordt ingevuld is het tijd om ook de leegstand onder
de skihal op te lossen. Terneuzen groeit in aanzien en wat zou het mooi zijn als we ook daar de
activiteiten zien toenemen. Volgens ons kan dit ook zonder het MKB te schaden. Er worden
serieuze stappen gezet in het leegstandbeleid. De eerste resultaten zijn al geboekt met DE
NIEUWE WINKELSTRAAT.

Agrarisch ondernemen in het buitengebied
We zijn blij met de aanstelling van een nieuwe contactpersoon bij de gemeente voor deze sector
met zijn specifieke vragen en problemen. Als er een branche is waar het experimenteren met de
toekomst vorm kan krijgen dan is het wel de agrarische sector. Nieuwe combinaties en modellen
vragen om aandacht en ondersteuning.
Realisatie Tractaatweg
De realisatie van de Tractaatweg komt er aan. De Zeeuwse ervaringen met grote wegenprojecten
baren ons zorgen. We zijn dan ook nieuwsgierig of het investeringsbudget voor de Tractaatweg
toereikend is en welke afslankvoorstellen voor dit project op ons afkomen.
Het CDA zou graag zien dat er aan de kant van Westdorpe een parallelweg wordt aangelegd, dit
om de Graaf Jansdijk te ontlasten van landbouwverkeer.
Burgerparticipatie
Al jaren hebben we onze mond vol van burgerparticipatie, het nieuwe toverwoord, maar faciliteert
de gemeente wel genoeg? Wordt de gemeente wel gezien als partij met kennis van zaken of ziet
de burger de gemeente als partij om de ideeën aan te dragen?
Verantwoordelijkheid durven nemen
Als gemeente hebben we vaak de neiging om ons te verstoppen “daar gaan we niet over”. Als
voorbeeld nemen we de brievenbussen die plots verdwenen. De gemeente kon er niets aan doen,
nu blijkt het wel anders te kunnen en was Post.nl iets te grof te werk gegaan. We moeten nu de
kant op om juist die locaties te vinden waar het is misgegaan.
Wij denken dat we meer het voortouw moeten nemen en minder zaken als vanzelfsprekend
moeten aannemen en over ons heen laten komen.
Verantwoord evenwichtig financieel beleid
De langlopende schuldenpositie van de gemeente blijft onverminderd hoog en zorgelijk. We
moeten dan ook blijven streven naar een debt ratio van minder dan 80%, conform de VNG-norm.
Dit kan alleen worden bereikt door het verlagen van het investeringsniveau, teneinde de
kapitaalslasten te beperken. Daarnaast behoort de precariobelasting uiteindelijk volledig ten
gunste van de Algemene Reserve te komen.
Daarnaast wenst het CDA meer inzicht te verkrijgen in de huidige Planning & Control Cyclus om
mogelijke budgetoverschrijdingen beter te kunnen monitoren waardoor er in een vroegtijdig
stadium kan worden ingegrepen. Hierbij moet worden gedacht aan reeds beschikbare web-based
oplossingen, die de realisaties en ambities van de gemeente transparant en overzichtelijk maken,
zodat de aansturing van de organisatie en de controle daarop door de Raad kan worden
geoptimaliseerd.
KGT : Kanaal van Gent naar Terneuzen
Alles moet in het werk worden gesteld om de aanleg van de spoorverbinding aan de oostkant van
het Kanaal van Gent naar Terneuzen, tussen de Axelse Vlakte en de Belgische grens bij Zelzate te
realiseren. Verschillende bedrijven wachten al jaren op een directe verbinding met Gent. De value
case: vergroten van de modal split, toename van de vervoersbewegingen, bereikbaarheid,
duurzaamheid en veiligheid zijn zo belangrijk voor de regio dat een nieuw te vormen kabinet hier
niet aan voorbij mag gaan. Het rapport Balkenende is ook duidelijk op dit punt: Het ontbreken van
verdere investeringen in de infrastructuur zal onvermijdelijk leiden tot het verlies aan
concurrentiekracht. De komst van de nieuwe zeesluis en de voorgenomen fusie met het
Havenbedrijf van Gent zijn positieve ontwikkelingen die de komst van de spoorverbinding kunnen
bespoedigen.
Lokale heffingen; Duurzame belastingen en publieke gerechtigheid.
Vier jaar geleden waren de financiële positie en de vooruitzichten van de gemeente dermate
zorgelijk dat het CDA akkoord is gegaan met een trendmatige verhoging van lokale belastingen.

Dit beleid kan richting de toekomst niet overeind blijven, zeker niet nu de precariobelasting de
besteedbare middelen van de inwoners van Terneuzen verder beperkt.
Daarnaast is het CDA van mening dat rioolheffing moet plaatsvinden naar gebruik en niet op basis
van de waarde van een woning. De gemeente zou zich ten allen tijde moeten onthouden van
inkomenspolitiek.
Als laatste noemen we dat het CDA blijft streven naar marktconforme tarieven voor lijkbezorging
en grafrechten.
Kerncentrale
Het nieuwe kabinet moet snel duidelijk maken wat haar positie is ten aanzien van de kerncentrale.
Het CDA is van mening dat de nieuwe regering haar verantwoordelijkheid moet nemen, zeker ook
ten aanzien van de veiligheid en toekomstige ontmanteling van de kerncentrale. Het is schrijnend
te moeten constateren dat kennelijk eerst al het tafelzilver moet worden verkocht, voordat de
nationale overheid besluit actie te ondernemen.
Voortgezet onderwijs
De terugloop van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs betekent dat de 4 middelbare
scholen in Zeeuws Vlaanderen nauwer moeten samenwerken. Voor het CDA betekent dit echter
niet per definitie dat een fusie hiertoe noodzakelijk is, zeker niet als hiermee de identiteit, kwaliteit
en autonomie wordt aangetast. Een fusie is wellicht een mogelijkheid, maar dient geen doel op
zich te zijn. Ook andere vormen van samenwerking en de mate waarin moeten worden
beoordeeld.
Rondje Kreek
De Otheense Kreek biedt veel mogelijkheden voor waterrecreatie en is daarnaast een uniek fietsen wandelgebied. Het ronden van de kreek vergroot deze mogelijkheden en zal leiden tot een
unieke locatie voor sport en vrije tijdsbesteding. De CDA fractie wenst zo spoedig mogelijk aan te
vangen met dit project.
Stadsontwikkeling
In Terneuzen zal er eindelijk geïnvesteerd gaan worden in de Kop van de Noordstraat. Ook de
volgende fase van Othene Zuid komt langzaam aan in beeld. We zullen als gemeente echter nog
meer ontwikkeling van specifieke woonruimte moeten aanjagen. Het CDA heeft diverse signalen
ontvangen over jonge koppels die naar deze streek willen verhuizen omdat zij een baan hebben
aangenomen bij een van de grote bedrijven. Vaak is deze doelgroep op zoek naar een
appartement om zich tijdelijk te vestigen en dan door te stromen naar een gezinswoning. Helaas
wordt in deze sector te weinig aangeboden terwijl diverse bovenverdiepingen van winkelpanden
leegstaan.
Daarnaast zien we weinig of geen aanbod in de bovenkant van de nieuwe woningmarkt. Ook uit
deze groep ontvangen we vragen en terugmelding dat het in Terneuzen schier onmogelijk is om
een vrije bouwvorm te laten bouwen op een groot perceel grond. We horen zelfs mensen die op
basis hiervan overwegen om een nieuwe woning in deze sector te laten bouwen in de gemeente
Sluis omdat er daar wel ruimte voor is!
Als gemeente zullen we voor beide sectoren de makelaars en projectontwikkelaars moeten
aansporen tot uitbreiding van hun aanbod en dit promoten bij nieuwkomers!
Daarnaast ontbreekt het in Terneuzen aan overnachtingsmogelijkheden voor mensen die voor
zakelijke doeleinden op bezoek zijn bij het bedrijfsleven in onze gemeente. Met de economische
groei zal het aantal overnachtingen groeien. We zien nu al dat bedrijven uitwijken naar Gent en
Middelburg. Hier ligt een opdracht voor de gemeente om in de ruimtelijke ordening plaats te maken
voor een hotel in het hogere zakelijke en toeristische segment en het promoten van de realisatie
van een dergelijk hotel door een marktpartij!

Maar ook: Dorpsontwikkeling!
Ons voorstel in 2016 voor het opstellen van Dorpsplannen door Dorps-, Wijk- en Stadsraden leek
een brug te ver voor de Raad. Toch zien we in verschillende kernen verschillende initiatieven waar
voortvarend wordt gewerkt aan oplossen van problemen of doorontwikkeling van de eigen kern.
Gelukkig bestaat dit initiatief en streven we naar het wegnemen van barrières hierbij door middelen
vrij te maken in de gemeentelijke begroting!
In dit kader moeten we als gemeente blijven waken over een juiste verdeling van het
woningcontingent. Het CDA wil met name nieuwbouw in levensloopbestendige woningen in alle
kernen. Hierdoor kunnen oudere inwoners blijven wonen in hun eigen omgeving. Dat is een
belangrijk aandachtspunt!
De Nieuwe Sluis; nieuwe kansen?
Haven en Industrie ontwikkeling; Maak er werk van!
De grotere capaciteit van het sluizencomplex zal mogelijkheden bieden voor ontwikkeling van de
achterliggende havens. We weten dat de haven van Gent relatief weinig ruimte meer biedt voor
ontwikkeling. We weten ook dat de tunnel in Zelzate een drempel vormt voor doorvaart van grote
zeeschepen. Hierdoor komt de haven van Terneuzen weer in beeld voor nieuwe ontwikkelingen.
Hierdoor krijgen Zeeland Seaports en de gemeente Terneuzen een regierol. We moeten samen
een beleidsplan ontwikkelen en besluiten welke activiteiten we in de toekomstige haven willen
zien.
Het CDA pleit voor haven- en industrieontwikkelingen die waarde toevoegen aan onze regio, die
werkgelegenheid bieden en aansluiten bij de reeds gevestigde bedrijfsvormen. We moeten hierin
duidelijk keuzes maken: Terneuzen moet niet het afvalputje worden van België 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.
Bereikbaarheid voor wegverkeer tijdens de bouw.
De bouw van de Nieuwe Sluis zal ongetwijfeld effect hebben op verkeersstromen en doorstroming.
Naar verwachting zal het autoverkeer zich verleggen naar de Sluiskiltunnel en daar zijn weg
vinden. Het CDA heeft grote zorgen over de fietsers, die nu dagelijks over het Sluizencomplex
naar het werk fietsen. In het gunningproces van het bouwcontract blijkt weinig geregeld te zijn voor
onbelemmerde doorstroming van wegverkeer. Dit in tegenstelling tot de doorstroming van het
scheepvaartverkeer. Zeker in combinatie met bouwwerkzaamheden vrezen wij dat de fietsers
vergeten zullen worden als doel- en risicogroep bij het passeren van het sluizencomplex tijdens de
bouw van de Nieuwe Sluis. We roepen de gemeente op om de belangen van deze doelgroep in
het Bereikbaarheidsoverleg van het Nieuwe Sluis project te blijven behartigen.
Bereikbaarheid; Geen cent voor Isolement en verbeteren van de Infrastructuur!
Wanneer we én tol in België én tol voor de Westerscheldetunnel moeten betalen worden we meer
geïsoleerd dan ooit. Wij zullen alles uit de kast blijven halen om dit isolement tegen te gaan.
Innovatie in de zorg; we herhalen onze oproep!
Na de transitie van de Zorg zal nu de transformatie in rap tempo plaatsvinden. Juist in
plattelandsgebieden met kleine kernen is een maatschappelijk besef aanwezig dat het anders
moet als mensen steeds ouder worden, langer thuis of in de eigen omgeving willen blijven wonen.
Het “omzien naar en zorgen voor elkaar” is hier gemeengoed. Met nieuwe technieken kan dit nog
beter ondersteund worden. Het CDA is voorstander van een programma om Innovatie in Zorg aan

te jagen. Er moet worden gewerkt aan oplossingen voor mensen die thuis blijven wonen maar toch
zorg moeten kunnen krijgen als dat echt nodig is. Het CDA pleit daarom om een budget te
reserveren in de begroting om Innovatie in de Zorg aan te jagen. Noemt het de nieuwe vorm van
Social Return on Investment. Door middel van resultaatgerichte subsidies aan ondernemers en
particulieren die werken aan innovatie in huishoudelijke hulp, zorg en communicatiemiddelen
moeten nieuwe mogelijkheden snel beschikbaar komen om de transformatie en mantelzorg te
ondersteunen. De gemeente kan en moet dit aanjagen. De oplossingen moeten uit de markt
komen.
“We doen er alles aan om de medische zorg met een allround ziekenhuis in ZeeuwsVlaanderen te behouden”.
De CDA-fractie blijft de ontwikkelingen van professionele ziekenhuiszorg in Zeeuws Vlaanderen
nauwlettend volgen. Dit met focus op zorgaanbod en de werkgelegenheid in Terneuzen. We
vragen het college dringend om er bij de daarvoor bevoegde instanties op alle mogelijke manieren
er op aan te dringen dat het niveau van het huidige zorgaanbod in Zeeuws-Vlaanderen blijft
gehandhaafd. Daarnaast zullen we moeten blijven werken aan verdergaande samenwerking met
de Belgische ziekenhuizen nu blijkt dat het ADRZ toch weer een eigen koers vaart. Zeker met de
ontwikkelingen van grote nieuwe ziekenhuizen in diverse steden net over de grens ligt hier niet
alleen een kans maar zeker ook een bedreiging als we niet bij insteken op samenwerking met de
Vlaamse collega’s.
Samen verder; 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 zoals we die in 2014 met de kennis van dat
moment hebben omschreven. 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, een 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 verder, samen kunnen we meer. Dat
is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als raad naar de mensen 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. Een speciaal woord van dank
gaat uit naar de heer Francois Lauret die de afgelopen jaren professioneel leiding heeft gegeven
aan de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is de heer Lauret de kernfiguur geweest in het
opzetten van een financieel gezonde gemeentelijke begroting op basis van realiteit en
boekhoudkundige verantwoordelijkheid. We wensen de heer Jan Princen succes in de opvolging
en continuering van deze belangrijke rol.
Daarnaast wensen we alle collega partijen en het college succes en wijsheid toe bij het opstellen
c.q. uitvoeren van het laatste vierjarenplan voor een succesvolle toekomst voor de gemeente
en haar burgers.
De CDA fractie:
Ronald Lippens,
Anja Dijkhuis-Dieleman,
Jos van Ginneken,
Jurgen Vervaet,
Michel Barbe en
Bram van Hoeve
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