Verkiezingsprogramma 2018 - 2022
Door het inleven in maatschappelijke vraagstukken wil het CDA Terneuzen een bijdrage
leveren aan een gedegen en betrouwbaar bestuur van de gemeente. Waarden en
normen staan centraal in een duurzame samenleving met een eigenverantwoordelijkheid
van de burgers en een overheid die dienstbaar is wanneer dat echt nodig is.
Voorwoord van lijsttrekker Jack Begijn:

CDA: Samen voor heel Terneuzen!
Waarom?
De afgelopen jaren hadden tal van veranderingen invloed op de primaire levensbehoefte
en welvaart van de inwoners. Krimp, vergrijzing, wegtrekken en niet terugkeren van
hoger opgeleide jongeren, verdwijnen van allerlei diensten en dienstverlenende
instanties uit het Zeeuws-Vlaamse en bezuinigingen in het Sociale Domein trokken een
negatief spoor in onze samenleving. Ook de komende jaren worden gekenmerkt door
deze veranderingen. Juist nu is het belangrijk dat de volksvertegenwoordiging zich bezig
houdt met onderwerpen als economische ontwikkeling en groei van het aantal banen,
verstandige besluitvorming bij onafwendbare omvorming van zorg- en
welzijnsvoorzieningen, behoud van voorzieningen zoals onderwijs en ziekenhuiszorg. Het
CDA is de brede volkspartij die de verantwoordelijkheid neemt om hierin de juiste
keuzes te maken en met participanten uit de Zeeuws-Vlaamse samenleving te zorgen
dat welvaart ook op termijn behouden en betaalbaar blijft.
Het CDA is vanuit de oorsprong een partij die opereert vanuit een menselijk en
maatschappelijk gedachtegoed in een breed middenperspectief.
Wie we zijn en wat we doen wordt ons ingegeven door onze christelijke waarden.
Zij bepalen hoe we onze afwegingen maken en in het leven staan.
Fatsoen, kennis van zaken, inleven in maatschappelijke vraagstukken, openstaan voor
inzichten van degenen die we vertegenwoordigen en een gedegen en betrouwbaar
bestuur. Dat zijn kernwaarden die wij nastreven en mee willen geven aan het
gemeentelijk bestuur.
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Wat komt er op ons af?
De samenleving wordt continu geconfronteerd met veranderingen. Met name vanuit
hogere overheden worden veranderingen geïnitieerd die ook op lokaal niveau ver zullen
doorwerken.
Denk hierbij onder andere aan:
• Forse bezuinigingen op budgetten voor zorg;
• Het invoeren van de Participatiewet die een enorm effect zal hebben op
ondersteuning en werk voor mensen met een beperking;
• Nog meer delegatie van taken vanuit de landelijke overheid naar de gemeenten,
waarbij budgetten worden gecombineerd en fors ingekrompen.
Maar ook op economisch gebied staan we aan de vooravond van tal van veranderingen.
Denk hierbij onder andere aan:


Verbreding van de Tractaatweg en aanleg Nieuwe Sluis die als infrastructurele
werken een positieve stimulans voor de economie zullen betekenen.



De fusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent die van grote invloed is
op de grensoverschrijdende samenwerking.



Het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten dat een negatieve invloed heeft
op het vestigingsklimaat van bedrijven.

Al deze (niet limitatieve) voorbeelden vragen om een andere manier van werken van
gemeenten. Hierbij ligt een grote verantwoordelijkheid voor gemeenteraden om, in
weloverwogen besluitvorming, te komen tot duurzame oplossingen. Inwoners hebben
daarbij recht op duidelijkheid en moeten er op kunnen rekenen dat belangen eerlijk
behartigd worden.
Dit vraagt een andere, modernere en concretere aanpak. Het zal meer gaan om de
inhoud en niet om de vorm. In de huidige maatschappij worden mensen steeds
bewuster, mondiger en meer betrokken. Informatie is direct beschikbaar in een
diversiteit van mening-vormende bronnen. Dit vraagt ook van politieke partijen om
duidelijkheid te scheppen en verantwoordelijkheid te tonen.
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Ons programma

1. Jeugd en gezin:
• Voldoende mogelijkheden tot zelfontplooiing voor de jeugd.
• Stimuleren van vrijwilligerswerk, ook door de inzet van (geschikte) werklozen.
Dit zowel financieel, als ambtelijk ondersteunen. Vrijwilligerswerk honoreren
(rechtstreeks of via de verenigingen) en bijschrijven op het cv.
• We zijn allemaal verantwoordelijk voor de samenleving en specifiek voor de toekomst
van onze jongeren.
• Jeugd moet gehoord en benaderd worden op hun niveau (sociale media) en zich
durven binden aan afspraken (verantwoordelijkheid nemen).
• Zorgen voor voldoende uitgaansgelegenheden in een veilige omgeving en met
voldoende controle op gedrag en gebruik van stimulerende middelen zoals alcohol en
drugs.
• Stimuleren van evenementen: polsen bij jongeren, gemeentelijke bijdrage aan vooraf
bepaalde ankerevenementen.
• Normen en waarden als gemeengoed voor elk gezin. Ouders zijn de eerst
verantwoordelijken bij het opvoeden van de kinderen.
• Zorginstellingen, incl. jeugdzorg (en het aantal instellingen) kritisch volgen en waar
nodig helpen zin en onzin te scheiden in het belang van het kind.
• Meer gebruikmaken van maatschappelijke initiatieven om ambassadeurschap in
studentensteden voor Zeeuws-Vlaanderen te bevorderen.
• Onderzoek naar de mogelijkheden van het invoeren van 'roefeldagen' voor middelbaar
en hoger onderwijs. Dit om de band tussen werkgevers en studenten te versterken.
• Het jeugdwerk in de gemeente moet een nieuwe impuls krijgen. Jeugdwerkers moeten
weer zichtbaar en actief zijn in de wijken samen met kinderen, jongeren en ouders.

2. Werk en economie:
• Mijn werk is belangrijk, zowel professioneel als vrijwillig. Samen sterk voor meer werk!
Banen op elk niveau en in iedere branche in tact houden / creëren.
• Jongeren aan de streek binden door voldoende uitzicht op werk.
• Stimuleren vestigingsbeleid. Het voor de bedrijven makkelijker maken om zich hier te
vestigen. Creëren van een aantrekkelijke leef-, woon en werkomgeving.
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• Actieve acquisitie stimuleren via en in samenspraak met Economische Impuls Zeeland
en Zeeland Seaports.
• Optimaal onderhouden contacten bedrijfsleven.
• Ontwikkeling van de Westelijke Kanaaloever: de gemeente Terneuzen houdt regie en
definieert kaders met betrekking tot gewenste vormen van haven en industrie. Nieuwe
ontwikkelingen moeten waarde toevoegen (werkgelegenheid, opwaardering van basis
producten).
• Groei van economie stimuleren door actieve lobby in besluitvormingsnetwerken.
• Samenwerking tussen de 3 O‟s (onderwijs, ondernemers, overheid).
• Ondernemers initiëren; gemeente faciliteert en stimuleert.
• Plaats voor landbouw en nieuwe economische dragers in het buitengebied.
• Bedrijven de mogelijkheid bieden voor het ontplooien van nevenactiviteiten binnen het
bestaande bestemmingsplan. Daarnaast moet ruimte zijn en blijven voor professionele
grootschalige landbouwbedrijven in het buitengebied.
• Samenwerking met de haven van Gent in wat voor vorm dan ook.
Havenbedrijven Terneuzen en Vlissingen de noodzaak hiervan in laten zien.
• Grensoverschrijdende samenwerking dient op alle gebied met voorrang nagestreefd,
dan wel serieus bezien te worden.
• Visie detailhandel aanpassen aan actuele situatie.
• Uitvoering van de met minister Kamp gesloten RetailDeal: Uitvoering
detailhandelsvisie, samenwerking regionaal, benoemen van kansrijke en kansarme
gebieden en uitvoeren van actieplannen.
• Een duidelijk milieubeleid, gebaseerd op handhaving van uitvoerbare regels.
• Streven naar het bouwen van energiearme woningen + versterken van het huidige
beleid van gescheiden afval.
• Streven naar een duurzame economie met reductie CO2. De gemeente heeft daarbij
een voorbeeldfunctie.
• Daar waar mogelijk soepelheid betrachten m.b.t. wijziging van bestemmingsplannen.
• Geen medewerking verlenen aan ontpoldering.

3. Geld:
• Geen lastenverzwaring.
• Rioolheffing; de heffingsbasis moet gebaseerd zijn op waterverbruik en lozing in plaats
van op de WOZ waarde van het onroerend goed.
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• De gemeente werkt actief aan het terugbrengen van de gemeentelijke schuldenlast.
Geld pas uitgeven wanneer het in de portemonnee is. Niet door de rekening bij de
burger neer te leggen.
• Samenwerking met bedrijfsleven en particuliere initiatieven kunnen bijdragen aan
planvorming.
• Gemeente moet meer dienstbaar zijn tegen lagere kosten.
De dienstverlening moet voor iedereen toegankelijk zijn.
• Gemeentelijk beleid beperkt zich tot hoofdzaken en voert een kerntaken-discussie om
bezuinigingen te realiseren.
• Gebruikers betalen zelf voor hun voorzieningen. Wanneer echt hulp nodig is dan
springt de gemeente bij. Scherpe en duidelijke criteria dienen hiervoor te worden
opgesteld.
• Het ontvangen van een uitkering is geen vanzelfsprekendheid. Met het oog op de forse
rijksbezuiniging op de Zorg / WMO verwachten wij van mensen die aanspraak maken
op de Wet Werk & Bijstand (Wwb‟ers) een tegenprestatie voor de maatschappij.
Het kan niet zo zijn dat onze ouderen en minder-validen de deur niet uit kunnen omdat
er geen begeleiders zijn terwijl de sociale dienst overloopt.
• Investeringen ten behoeve van economische ontwikkelingen moeten mogelijk zijn en
waar nodig worden geprioriteerd op basis van terugverdientijd in plaats van
beschikbaarheid van kapitaal.
4. Welzijn en sociaal beleid:
• Zorgverlening gericht op behoefte van de cliënt en gericht op de toekomst.
• Zorgvoorzieningen op kleine schaal ook in de kernen, met name voor de ouderen en
minder-validen.
• De gemeente ontwikkelt een laagdrempelig evenementen subsidiebeleid. Het sociale
leven draait in veel kernen op de actieve verenigingen met veel waardevolle en
onmisbare vrijwilligers, die we willen blijven koesteren. Initiatieven vanuit die
verenigingen / bevolking worden standaard beoordeeld op mogelijkheden en niet (op
voorhand) afgewezen omdat er geen geld is.
• Iedereen doet mee in de samenleving; iedereen heeft een sociale verantwoordelijkheid.
• We doen er alles aan om de medische zorg met een allround ziekenhuis in ZeeuwsVlaanderen te behouden.
• Werken aan een gezonde samenleving. Als voorbeeld; Gratis aanbieden van cursussen
die rookverslaving tegengaan en als gemeente meedoen met het project JOGG,
Jongeren Op Gezond Gewicht.
• Participatiewet; de gemeente zet actief in op behoud van beschutte werkplekken voor
mensen met een dermate afstand tot de arbeidsmarkt waardoor zij geen werkplek
kunnen krijgen bij bedrijven. Financiering van de beschutte werkplekken kan door
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middel van commerciële activiteiten door het werkbedrijf Dethon, maar mag niet ten
koste gaan van de oorspronkelijke doelgroep. Mensen voor wie werk in een beschutte
werkplek fysiek, mentaal of qua begeleiding onmogelijk blijkt te zijn, behouden recht
op een uitkering zonder tegenprestatie.
• WMO: de gemeente houdt de regie en controle op juiste uitvoering van WMO via een
concrete opdracht omschrijving aan Aan-Z en zorgverleners.
• Mantelzorg:
•
Mantelzorgwaardering, erkenning van de zorg voor een naaste
•
Keukentafelgesprek, ook altijd aandacht voor mantelzorgers
•
Onafhankelijke cliëntondersteuning, wegwijzer in wirwar van regels
•
Vervangende zorg (respijtzorg), een broodnodige adempauze
•
Integrale ondersteuning, gemeente als regisseur
• Blijven inzetten op bestrijding van (kinder)armoede. Dat doen we samen met
maatschappelijke organisaties, kerken, hulpgroepen en lokale initiatieven.
• Begrafeniskosten in Terneuzen moeten transparant en vergelijkbaar zijn met andere
Zeeuwse gemeenten.

5. Verkeer en vervoer:
• Tol in relatie tot de Westerscheldetunnel en Kanaalkruising Sluiskil: wij betalen geen
cent voor isolement.
• Aandacht voor bewegwijzering. Bv. bij afslag naar tunnel: niet alleen havennummers,
maar ook aangeven waar Terneuzen ligt.
• Goede trottoirs, wegen en fietspaden en meer gescheiden / aparte fietsroutes.
• Spoorverbinding KGT heeft onze voortdurende aandacht.
• Ontsluiting Othene realiseren d.m.v. zowel wegen als fietspaden maar ook Openbaar
Vervoer.
• Inrichting Markt Terneuzen afronden en optimaal inzetten bij evenementen.
• Verkeer Skihal: deze bovenregionale trekker verdient een zeer professionele ontsluiting
met bewegwijzering.
• Verder ontwikkelen van de applicatie „Brug open of brug dicht‟, met name gericht op
doorstroming voor fietsers over het sluizencomplex tijdens de bouw van de Nieuwe
Sluis.
• Openbaar vervoer stimuleren en de werking daarvan inzichtelijker maken.
• Zorgen voor goede busverbindingen. Dit waar mogelijk ook tussen de kernen
onderling. Daarbij moeten alle bushaltes toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke
beperking en mensen die gebruikmaken van mobiliteitshulpmiddelen.
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• Alle bushaltes in de gemeente Terneuzen moeten in 2020 (rolstoel)toegankelijk zijn.
• De wijk Othene verdient een volwaardige aansluiting op het OV-netwerk.
• Goede afspraken rond de werken aan de bouw NST. Verkeershinder goed
communiceren en minimaliseren.
• Veiligheid van en door fietsers wordt gepromoot door de gemeente.
• Promotiecampagne ter voorkoming van ongevallen als gevolg van gebruik van smart
phones en social media tijdens deelname aan het verkeer.
• Goede en veilige doorstroming van het landbouwverkeer in de kernen.

6. Milieu:
• Onderhoud openbare ruimtes geschiedt effectief, maar wel op een milieuverantwoorde
wijze.
• Zwerfvuil aanpakken.
• Continuering van het hondenpoep beleid.
• Groene omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen.
• Promotiebeleid voor schone en duurzame industrie in de Kanaalzone (BioBased
Economie).
• Het bestemmingsplan Plus voor de Kanaalzone zet kaders voor benutbare milieuruimte en biedt kansen om ontwikkelingen mogelijk te maken.
• Goed evenwicht tussen groen en bebouwing.
• Geen invoering of verhoging van belasting op afval. Dit zorgt enkel voor verloedering in
wijken en kernen.

7. Onderwijs:
• Kinderen hebben recht op goed onderwijs in frisse en veilige scholen.
• Alleen gezonde voeding op scholen.
• Leesbevordering bij kinderen stimuleren.
• Aandacht voor laaggeletterdheid en integratie onderwijs.
• Bevorderen van deelname aan kunst en cultuur bij jeugdigen en volwassenen.
• Behoud van het onderwijsaanbod staat centraal. Aansturen op samenwerking tussen
scholen voor voortgezet onderwijs.
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• Onderwijsaanbod in voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs dient
afgestemd te zijn op de behoefte van het bedrijfsleven. Opzetten en verder uitbouwen
van een actief samenwerkingsverband tussen onderwijs en bedrijfsleven.
• Behoud van kwalitatief goede scholen in de kernen. Zoeken naar creatieve oplossingen
voor bekostiging. School is behalve leerinstituut ook een plaats waar mensen
samenkomen en daar ideeën opdoen die ten goede komen aan de kern / samenleving.
• Meerjarenplan voor brede scholen in kernen waar voldoende leerlingen wonen om
primair onderwijs te blijven voorzien.
• Scholen dienen een actief anti pestbeleid te voeren.
• Aandacht voor normen en waarden (tolerantie en respect voor de medemens) op de
scholen.
• De gemeente speelt een actieve rol bij het aanleren van de Nederlandse taal en cultuur
aan nieuwkomers om zo de integratie te bevorderen.

8. Bestuur en regelgeving:
• Ruimte voor nieuw beleid, zoals bijvoorbeeld participatie vanuit de samenleving en
Publiek-Private samenwerking in maatschappelijke voorzieningen.
• Een herkenbaar openbaar bestuur.
• Doormiddel van informatie&inspraakavonden kunnen bewoners aandacht vragen voor
onderwerpen of inspreken op onderwerpen die ter besluitvorming voorbereid worden.
• Samenwerken met Hulst en Sluis. Samenwerking op het gebied van Zorg en WMO,
onderwijs, sport, economie en gemeentelijke voorzieningen.
• Met Vlaanderen kan samengewerkt worden op gebieden waarin we niet concurrerend
voor elkaar zijn. Elkaar versterken heeft ook invloed op welzijn en werkgelegenheid.
• Gemeentelijke / regionale ombudsman. De gemeente waarborgt neutraliteit voor
bewoners met klachten.
• Scherp toezien op drugs-, alcohol- en prostitutiebeleid. Tegen de komst van
speelautomaten.
• Communicatie gemeente – burgers optimaliseren.
Verantwoordelijke personen bij de gemeente gemakkelijk benaderbaar maken ten
behoeve van 'een dienstbare gemeente / samenleving'.
• Krimpimago doorbreken door te zoeken naar kansen en bedreigingen te minimaliseren.
Daarbij maximale aandacht in ontwikkeling van plannen op de effecten van vergrijzing
van onze Zeeuws Vlaamse samenleving.
• Terneuzen is een publieksvriendelijke gemeente die luistert naar haar inwoners.
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• Streven naar een kleinere overheid die ondernemers en burgers faciliteert in hun
initiatieven.
• De gemeente moet als bestuursorgaan dat het dichtst bij de bewoners staat eerste
aanspreekpunt zijn en bewoners faciliteren in zaken die moeten worden behandeld
door hogere overheden zoals de Provincie.

9. Veiligheid:
• Iedereen draagt nu en in de toekomst bij aan sociale veiligheid door het “omzien naar
elkaar”.
• De nieuwe VRZ (Veiligheid Regio Zeeland) dient zich toegankelijk te maken door
duidelijk te communiceren waar ze voor staat en wat ze doet. Duidelijke afspraken in
Veiligheidsregio.
• VRZ legt zich toe op voorkomen i.p.v. bestrijden. Samenredzaamheid wordt gepromoot
in alle kernen en bij nieuwbouw van woonruimte voor ouderen en mensen met een
beperking.
• Bereikbaarheid / beschikbaarheid politie: zorgen dat ons uitgestrekte gebied overal
even veilig blijft.
• Meer blauw op straat + ruimere inzet Boa‟s. Zorgen dat ons uitgestrekte gebied
overal even veilig blijft.
• Brandweerkazernes: aanrijdtijden niet oprekken en geen posten meer sluiten. De VRZ
dient de basis brandweerzorg op iedere plaats in de gemeente te kunnen voorzien.
Voor grootschalige incidenten moet vergaande samenwerking met bedrijven uitgewerkt
en beschikbaar zijn.
• Bij aanschaf van een woning korting op de brandmelders.
• Meer aandacht voor preventie.
• Goede voorlichting over wat te doen bij calamiteiten. Wij wonen in een industriegebied!
• Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen en ook daadwerkelijk uitvoeren.

10. Kernen:
• Dorpen voor jong en oud leefbaar houden door gedefinieerde basisvoorzieningen, zoals
buurtwinkel, pinautomaat, speelplaatsen, enz.
• Leefbaarheid kleine kernen: de samenleving kunnen we als overheid niet maken, wel
kunnen we sturen op eigen verantwoordelijkheid. Faciliteren en zorgen voor één
centrale voorziening.
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• Zorg in de kernen: in het nieuwe rijksbeleid moeten mensen steeds langer thuis
wonen; dat moet gefaciliteerd worden door aanpassingen en vervangende nieuwbouw,
zoals bv. levensloopbestendige woningen van goede kwaliteit.
Participatie met woningcorporaties en zorginstellingen.
• Kernen niet op slot gooien voor woningbouw. Schep nieuwbouwmogelijkheden door
mensen de kans te bieden als er elders een bestaande woning verdwijnt. Op deze
manier ontstaat er een actieve aanpak van verpauperde panden en saneer je
geleidelijk de woningmarkt.
• Wijk- en dorpsraden horen/informeren bij voorgenomen veranderingen woongebied.
• Wijk- en dorpsraden worden ondersteund om realistische wijk- en dorpsplannen te
maken.
• Ook kleine kernen in het buitengebied worden bevestigd in hun identiteit en
bestaansrecht door het plaatsen van naamborden.
• Samenwerking, duurzaamheid, ondersteuning op niveau en naar geografie zijn
kernbegrippen m.b.t. voorzieningen.
• Stimuleren van verenigingsleven en meedoen door iedereen.

11. Sport, recreatie en vrije tijd:
• Zoveel als mogelijk handhaven en stimuleren van de vrijetijdsvoorzieningen in de
kernen.
• Openbare ruimte inrichten voor individuele sporters.
• Rondje Kreek afmaken / realiseren en dit inrichten voor individuele sporters.
• Stimuleren van subsidies voor kaderfuncties binnen verenigingen.
• Vervangingsinvesteringen afstemmen op aanwezige capaciteit versus behoefte
(spelende leden).
• Overcapaciteit sportvoorzieningen inzetten voor multifunctioneel gebruik.
• Samenwerking clubs en mogelijke fusie stimuleren bij dalend ledenaantal en te grote
overcapaciteit op basis normen sportbond.
• Saneren aan de onderkant betekent investeren aan de bovenkant: aansturen op een
kwalitatief goede sportinfrastructuur.
• Stimuleren van voor iedereen bereikbare sporten zoals wandelen en fietsen.
• Duurzame voorzieningen worden geclusterd met meerdere kernen (zwembaden en
kunstgrasvelden).
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• Behoud van de buitenzwembaden met als stip op de horizon het moment van grotere
investeringen: 2025. Grote investeringen tussentijds worden op het moment zelf
beoordeeld.

12. Ouderen:
• Keukentafelgesprekken ouderen om zorg op maat te bieden en zorg te verlenen naar
behoefte.
• Geen versnippering van allerlei organisaties. In plaats van vijftien verschillende
websites één sociaal makelaar die thuis is in de wijk.
• Sociaal beleid voor huishoudelijke hulp.
Ouderen die geen mantelzorgers hebben, helpen we waar mogelijk.
• De groep 60+ stijgt: actief ouderenbeleid is belangrijk.
• Gemeentelijke dienstverlening voor ouderen uitbreiden. Onder andere door het
instellen van een seniorenwerker (op afspraak).
• Promotie voor activiteiten voor ouderen (aan-Z).
O.a. ouderen leren omgaan met informatica, zoals PC, laptop en smartphone.
• Aandacht voor levensloopbestendige woningen in iedere uitbreidingsplan en in alle
kernen.
• Maaltijdvoorziening voor iedereen die niet zelfstandig kan koken. Gezonde en
gevarieerde maaltijden tegen een reële prijs zijn hierbij het doel.
• Om eenzaamheid te bestrijden moeten ouderen de mogelijkheid hebben om in hun
eigen verzorgingstehuis samen goed én gezond te eten.
• Vrijetijdsvoorzieningen voor ouderen uitbreiden, moderniseren én toekomstbestendig
maken o.a. door het multifunctioneel maken van bestaande voorzieningen.

13. Bouwen en wonen:
• Ruimtelijke ordening (RO) gebaseerd op de vraag vanuit de markt: RO moet
bescherming bieden tegen ongewenste ontwikkelingen, zoals café bij de buren of
hoogbouw in de achtertuin.
• Het Ruimtelijke Ordening beleid moet kansen bieden voor herbestemmingen van
bijvoorbeeld kerken, scholen of oude bedrijfslocaties, ook in het buitengebied.
• Handhaving op verpaupering: rotte kiezen aanpakken. Prioriteit op handhaving. Geld
investeren in een straat heeft geen nut als particuliere panden niet aangepakt worden.
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• Faciliteren van initiatiefnemers die actief aan de slag gaan met sanering c.q. renovatie
van de oude woningvoorraad. Met name ook op het platteland niet saneren maar
opwaarderen van oude boerderijen die niet meer agrarisch gebruikt worden.
• Actieve promotie van onze woningmarkt voor Belgische woningzoekenden.
• Voorzieningen treffen voor woningbouw in het hogere segment.
• Stimuleren van horeca en hotels in het hogere segment.
• Inspelen op de vraag naar woningen voor jongeren en ouderen.

14. Energie en Milieu
• Streven naar een duurzame samenleving.
• Stimuleren van wind- en zonne-energie.
O.a. door mee te werken aan een coöperatie voor zonne-energie.
• Zonnewarmte en opgewekte warmte optimaal benutten.
• Wel kritisch kijken naar omslagpunt en horizonvervuiling.

Terneuzen, oktober 2017.
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