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Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 

Door het inleven in maatschappelijke vraagstukken wil het CDA Terneuzen een 

waardevolle bijdrage leveren aan een gedegen en betrouwbaar bestuur van de 

gemeente. Waarden en normen staan centraal in een duurzame samenleving met een 

eigen verantwoordelijkheid van de burgers en een overheid die dienstbaar is. 

Het CDA is vanuit de oorsprong een partij die opereert vanuit een menselijk en 

maatschappelijk gedachtegoed in een breed middenperspectief, uitgaande van de CDA-

kernwaarden. Wie we zijn en wat we doen wordt ons ingegeven door onze christelijke 

waarden. 

Voorwoord van lijsttrekker Jack Begijn: 

Duidelijk, Duurzaam en Doortastend 

“De afgelopen jaren hadden tal van veranderingen invloed op de primaire 

levensbehoefte en welvaart van de inwoners. Vergrijzing, wegtrekken en niet terugkeren 

van hoger opgeleide jongeren, verdwijnen van allerlei diensten en dienstverlenende 

instanties uit het Zeeuws-Vlaamse, gebrek aan geschoolde arbeidskrachten in diverse 

sectoren en bezuinigingen in het Sociale Domein trokken een negatief spoor in onze 

samenleving.  

Maar het meest ingrijpende was wel de pandemie die de wereld trof in maart 2020. Het 

einde en de gevolgen hiervan zijn zeer ongewis. Zeker is dat de wereld er na COVID-19 

heel anders uit komt te zien. Als samenleving en overheid moeten we hierop anticiperen. 

Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten we werken aan een voldragen 

Post Corona Herstelplan. Daarbij dienen we oog te hebben voor de getroffen sectoren en 

bevolkingsgroepen. Ook dienen we aandacht te hebben voor de tegenstellingen tussen 

bevolkingsgroepen.  

Bij het terug op orde brengen van de samenleving hebben de inwoners recht op 

duidelijkheid en moeten ze er op kunnen rekenen dat belangen eerlijk behartigd worden. 

Dit en de eerder beschreven sporen vragen 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. En 

dat doen we als CDA Terneuzen met een duidelijk en uitgesproken programma.” 
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Ons programma 

1.Jeugd en gezin:  

• Het kind staat centraal in plaats van het verdienmodel. 

• Voldoende mogelijkheden tot zelfontplooiing voor de jeugd. 

• We zijn allemaal verantwoordelijk voor de samenleving en specifiek voor de toekomst 

van onze jongeren. 

• Stimuleren van voldoende uitgaansgelegenheden in een veilige omgeving. 

• 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.  

• Wegtrekkende jeugd die buiten de regio gaat studeren inzetten als ambassadeur voor 

Zeeuws-Vlaanderen. 

• Stimuleren 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.  

• Toegang tot jeugdzorg minder bureaucratisch. 

• De uitvoering van de jeugdzorg, op alle niveaus, kritisch blijven volgen en waar nodig 

helpen 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. 

• 
Oprichting van een jongerenraad en benoemen van een kinderburgemeester. Kinderen 

en jongeren moeten gehoord en benaderd worden op hun niveau via sociale media en 

zich durven binden aan afspraken en zo verantwoordelijkheid nemen. 

2. Onderwijs: 

• Kinderen hebben recht op goed onderwijs in frisse en veilige scholen.  

• Alleen gezonde voeding op scholen. 

• Lezen 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. Ouders en schoolbesturen geven 

samen vorm aan de identiteit van de school. 
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• Onderwijsaanbod in het beroepsonderwijs dient afgestemd te zijn op de behoefte van 

het bedrijfsleven. Stimuleren verder uitbouwen van een actief samenwerkingsverband 

tussen onderwijs en bedrijfsleven.  

• Behoud van kwalitatief goede basisscholen in de kernen. School is behalve leerinstituut 

ook een plaats waar mensen samenkomen en daar ideeën opdoen die ten goede 

komen aan de kern / samenleving. 

• 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. Daarbij worden ook 

maatschappelijke organisaties actief betrokken. 

• Het tegengaan van kinderarmoede is een vast gespreksonderwerp tussen de gemeente 

en de scholen. 

• Uitstroom leerlingen naar België tegengaan door inzet van opvang op jonge leeftijd en 

door het leveren van kwalitatief goed onderwijs. 

3. 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.  

• Iedereen doet mee in de samenleving; iedereen heeft een sociale verantwoordelijkheid. 

• Behoud medische zorg met een allround ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen. 

• Werken aan een gezonde samenleving. 

• Streven naar een verslavingsvrije generatie. 

• De gemeente Terneuzen stimuleert initiatieven op weg naar een Rookvrije Generatie. 

Zij is daarbij niet regulerend, maar faciliteert wel acties hiertoe van organisaties, 

bedrijven en verenigingen. 

• Inwoners met een uitkering mogen tot €1200,- per jaar aan boodschappenhulp 

ontvangen zonder dat hun bijstand wordt gekort. De gemeente geeft hiermee ruimte 

voor informele hulp uit het netwerk aan mensen met een uitkering. 

• Verdere doorontwikkeling van het leer-werkbedrijf Dethon. Na de onrust van de 

afgelopen jaren is het tijd om Dethon weer optimaal in te zetten 
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4. Ouderenbeleid: Tegeltjeswijsheid “Levenswijsheid van de ouderen is het 

kapitaal van de toekomst” 

 Adequate huisvesting voor senioren. 

 Levensbestendige woningen. Ook in de kernen. 

 Ruimte voor initiatieven voor woon/zorgvormen in de kernen. 

 Speciale aandacht voor de vrijwilliger, mantelzorger en relatie met de professional. 

 Uitvoering van gezondheidspreventie. 

 Tegengaan van vereenzaming bij ouderen en ruimte voor ontmoeting. 

 Aandacht voor digitale infrastructuur en begrijpelijke en fysieke toegankelijkheid van 

informatie. 

 Stimulering projecten voor het algemeen welzijn. 

 Bereikbaarheid van noodzakelijke voorzieningen. 

 Veiligheid in de woonomgeving en binnenshuis 

5. Werk en economie:  

Marshallplan na Corona: 

De provincie werkt samen met de dertien gemeenten aan een Post Corona herstelplan. 

We doen dit in samenwerking en in afstemming met het bedrijfsleven en andere 

maatschappelijke partners vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om de 

staatsschuld terug te brengen moeten we de economische groei aanjagen. Hiertoe 

komen we door middel van een Plan van Aanpak met daarin korte, middellange en lange 

termijn acties: 

 Op korte termijn door het samen uitvoeren van maatregelen die in de tijd van 

Corona genomen zijn op lokaal niveau, zoals spreiding van betaling. 

 Op middellange termijn door samen op te werken op het gebied van 

financieringsmogelijkheden, kennis en innovatie (digitalisering, robotisering enz) 

 Op lange termijn door verduurzaming van de economie, energietransitie en 

circulaire economie. Extra en speciale aandacht voor de ontwikkeling van groene 

waterstof. Doortrekken 380 KV ten behoeve van de bedrijvigheid in ons gebied. 

Overige: 

• Banen op elk niveau en in iedere branche. 

• Door een overaanbod aan vacatures zetten we ook in op kenniswerkers en  

arbeidsmigranten. Bij hun komst zetten we specifiek in op huisvesting, integratie, 

begeleiding en participatie. 

• Jongeren aan de streek binden door voldoende stageplekken en uitzicht op werk. 
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• Stimuleren vestigingsklimaat. Het voor de bedrijven aantrekkelijker maken om zich 

hier te vestigen.  

• Actieve acquisitie stimuleren via en in samenspraak met Economische Impuls Zeeland 

en North Sea Port.  
 
• Optimaal onderhouden contacten bedrijfsleven. 

• 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. 

• Grensoverschrijdende samenwerking in samenspraak met de provincie en andere 

instellingen zoals ZorgSaam/Ambulancedienst.  

• Visie detailhandel aanpassen aan actuele situatie via voortgangsrapportages.  

• Uitvoering van de met minister Kamp gesloten Retail Deal: Uitvoering 

detailhandelsvisie, samenwerking regionaal, benoemen van kansrijke en kansarme 

gebieden en uitvoeren van actieplannen. 

• Daar waar mogelijk soepelheid betrachten m.b.t. wijziging van bestemmingsplannen en 

kansen Omgevingswet optimaal benutten. 

6. Land- en tuinbouw. 

 De gemeente organiseert minimaal halfjaarlijks een overleg met de ZLTO om 

lopende zaken te bespreken en op elkaar af te stemmen.  

 Profilering en positionering van de bedrijfscontactfunctionaris „Agrarisch‟.  De 

bedrijfscontactfunctionaris is het eerste en directe aanspreekpunt voor de land- en 

tuinbouwsector. 

 ZLTO is permanent gesprekspartner bij de totstandkoming van de 

Omgevingsvisie. Sturing op maatwerk en experimenteerruimte. 

 Bij ontwikkelingen in de sector ruimte geven voor innovatie en bescherming 

bieden tegen andere soorten bestemming in de buurt. 

 Goede inpassing van agrarische activiteiten in de omgeving op het gebied van 

water, landschap en bodem. 

 Agrarische sector betrekken bij initiatieven op het gebied van energie en 

infrastructuur. Belangen van de sector worden nadrukkelijk gewogen. 

 Overleg over natuurbeheer en bedrijfsvriendelijke bedrijfsvoering in de sector. 

Wederzijdse belangen tegen elkaar afwegen. 

7. Geld: 

• De gemeente werkt actief aan het terugbrengen van de gemeentelijke schuldenlast, 

maar dit is geen doel op zich. 
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• Samenwerking met bedrijfsleven en particuliere initiatieven kunnen bijdragen aan 

planvorming. 

• Een dienstbaar en efficiënt werkende gemeente. 

• Mensen die aanspraak maken op de Wet Werk & Bijstand (Wwb‟ers) stimuleren om 

waar mogelijk een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

• Kosten gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor onze inwoners inzichtelijk en 

betaalbaar. 
 

• Lastenverzwaring is niet vanzelfsprekend. 

 
• WMO: de gemeente houdt de regie en controle op juiste uitvoering van WMO via een 

concrete opdracht omschrijving aan Aan-Z en zorgverleners. 
 
• Mantelzorgwaardering: erkenning van de zorg voor een naaste. 

 
• Blijven inzetten op bestrijding van (kinder)armoede. Dat doen we samen met 

maatschappelijke organisaties, kerken, hulpgroepen en lokale initiatieven. 
 

8. Verkeer en vervoer: 

• Wij betalen geen cent voor isolement. De Westerscheldetunnel moet zo snel mogelijk 

tolvrij worden of kostenvrij voor inwoners/bedrijven uit Zeeuws-Vlaanderen. 

• Aandacht voor goede bewegwijzering naar de bedrijven in ons havengebied. Inzet voor 

goede navigatiesystemen.  

• Goede trottoirs, wegen en fietspaden en meer gescheiden / aparte fietsroutes. 

Blijvende aandacht voor een (rolstoel)toegankelijke openbare ruimte. 

• Spoorverbinding Rail Gent - Terneuzen op de agenda‟s houden en zo inrichten dat 

naast goederenvervoer er ook een mogelijkheid is voor personenvervoer. Openbaar 

vervoer van bussen vanuit Middelburg hier op aan laten sluiten. Gelijktijdig onderzoek 

doen naar de mogelijkheid van een parallelweg naast de Tractaatweg. 

• Ontsluiting Othene realiseren d.m.v. zowel wegen als fietspaden maar ook Openbaar 

Vervoer. De wijk Othene verdient een volwaardige aansluiting op het openbaar vervoer 

met een eigen buslijn 

• Openbaar vervoer stimuleren en de werking daarvan inzichtelijker maken. Goede 

communicatie hierover met de provincie. 

• 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. 

• We blijven investeren in het stimuleren van (rolstoel)toegankelijk openbaar vervoer nu 

de meeste bushaltes toegankelijk zijn gemaakt.   

• Goede afspraken rond de werken aan de bouw Nieuw Sluis Terneuzen. Verkeershinder 
goed blijven communiceren en minimaliseren. 
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• Veiligheid van en voor fietsers wordt gepromoot door de gemeente. Veilig maken van 

de spoorwegovergang in de Koegorsstraat en stimuleren/faciliteren van een betere 

infrastructuur voor (e-bike)fietsers.  
 

• Zorg voor veilige landbouwverkeer routes langs de hoofdverkeersaders. 
 

• Meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen in alle kernen. 

 

9. Veiligheid: 

• Iedereen draagt nu en in de toekomst bij aan sociale veiligheid door het “omzien naar 

elkaar”.  

• De VRZ (Veiligheid Regio Zeeland) dient zich toegankelijk te maken door duidelijk en 

transparant te communiceren waar ze voor staat en wat ze doet.  

• 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. 

• Zelfredzaamheid bij een calamiteit wordt gepromoot in alle kernen. 

• Bereikbaarheid / beschikbaarheid politie: zorgen dat ons uitgestrekte gebied overal 

even veilig blijft. 

• Zet in op bestrijding van ondermijning.  

• Meer blauw op straat + ruimere inzet Boa‟s. Zorgen dat ons uitgestrekte gebied overal 

even veilig blijft. 

• Meer aandacht voor preventie en ruime beschikbaarheid AED. 

10. Milieu: 

• Streven naar een duurzame economie met reductie CO2 en minimaliseren stofoverlast. 

•  Een duidelijk milieubeleid voor lucht, water en bodem. 

• Onderhoud openbare ruimtes geschiedt effectief, maar wel op een milieuverantwoorde 

wijze. 

• Groene omgeving voor onze kinderen en kleinkinderen. 

• Promotiebeleid voor schone en duurzame industrie in de Kanaalzone (BioBased 

Economie). 

• Stimuleren van zonnepanelen op daken. 

• Goed evenwicht tussen groen en bebouwing. 

• De ecologische hoofdstructuur in stand houden 
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• Heldere communicatie over het scheiden van afvalstromen. 

• Aandacht voor biodiversiteit bij onderhoud van openbare ruimten en groen langs 

wegen. 

• Streven naar het bouwen van energiearme woningen. 

• Zwerfvuil aanpakken.  

11. Bouwen en wonen: 

• Stimuleren van het bouwen van woningen voor jongeren, ouderen en minima. 

• Behalve in het kernwinkelgebied in Terneuzen: transformatie van winkels naar wonen. 

• 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.  

• Faciliteren van initiatiefnemers die actief aan de slag gaan met sanering c.q. renovatie 

van de oude woningvoorraad. Op het platteland niet slopen, maar herbestemmen van 

boerderijen die niet meer agrarisch gebruikt worden. 

• Stimuleren van horeca en hotels in het hogere segment. 

12. Kernen: 

• Dorpen voor jong en oud leefbaar houden.  

• Leefbaarheid kleine kernen: faciliteren van centrale voorzieningen. 

• Participatie met woningcorporaties en zorginstellingen voor de realisatie van levensloop 

bestendige woningen.  

• Meer woningbouw in de kernen.  

 

• Wijk- en dorpsraden worden ondersteund om realistische wijk- en dorpsplannen te 
maken. 

 
• Stimuleren van verenigingsleven en meedoen door iedereen. 

• „Nul‟ op de (energie) meter nieuwbouw en renovatie in de kernen voor meerdere 

doelgroepen. Daarbij ook inzetten op behoud jeugd. 

13. Cultuur: 

• Trots op onze lokale cultuur en tradities door deze door te geven en levendig te 

houden door groepen zoals muziekkorpsen, heemkundige kringen en de stadsdichter. 

• De gemeente geeft gericht subsidie voor deze cultuurdragers. 

• Kinderen en jongeren in contact brengen met kunst en cultuur. 

• Deelname aan kunst en cultuur mogelijk maken via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
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• Voor ouderen deelname aan kunst en cultuur mogelijk maken via het Volwassenfonds. 

• Streven naar een eigentijds kunst- en cultuurbeleid. 

• Kunst en cultuur zien we als een van de uitingen die de vitaliteit van onze kernen 

bevordert en daardoor een positieve bijdrage vormt aan het vestingsklimaat, toerisme, 

vrijetijdsbesteding en citymarketing. 

• Behouden van karakteristieke stads- en dorpsgezichten als cultuurhistorisch erfgo 

14. Sport, recreatie en vrije tijd: 

  Activeren en stimuleren van een gezonde leefstijl. Inwoners nemen regie op hun eigen 

gezondheid en welzijn. 

 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. 

 Overcapaciteit sportvoorzieningen inzetten voor multifunctioneel gebruik. 

 Samenwerking clubs / clubs en scholen en mogelijke fusie stimuleren bij dalend 

ledenaantal en  overcapaciteit op basis normen sportbond. 

 Saneren aan de onderkant betekent investeren aan de bovenkant: aansturen op een 

kwalitatief goede en goed bereikbare sportinfrastructuur. 

 Stimuleren van voor iedereen bereikbare sporten zoals wandelen en fietsen. 

 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. 

 Jeugd en volwassenen wijzen op de sportmogelijkheden en – infrastructuur in de 

gemeente.  

 Uitvoering van het Sport- en Preventieakkoord: sportstimulering en gezonde 

levenswijze. 

 Behoud natuurspeeltuin en verder ontwikkelen van de faciliteiten van de 

kinderboerderij. 

  Bevorderen veilig spelen en gelijk trekken van de kwaliteit in de diverse kernen. 

 Fiets als nummer 1 vervoermiddel uitstralen voor jong en oud. Hier omheen 

evenementen organiseren, zowel recreatief als educatief. 
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15. Burgerparticipatie: 

 Input van de kern- en wijkraden en lokale ondernemersverenigingen. 

 Inbreng van kern- en wijkraden en lokale ondernemersverenigingen concreet 

omschrijven met een juist verwachtingspatroon. 

 Stroomlijnen en bundelen van communicatie. 

 Wijkcoördinatoren beter in positie zetten in proces en uitvoering. 

 Inbreng in Omgevingsvisie inzichtelijk maken. 

 Op onderdelen specifiek stakeholders toevoegen aan de bestaande overlegstructuren. 

 Alle kernen worden vertegenwoordigd. 

 Opzetten van een digitaal burgerplatform. 

 Elke kern verdient een eigen kernraad of wijkraad. 

 

16. Bestuur en regelgeving: 

• Terneuzen is een publieksvriendelijke gemeente die luistert naar haar inwoners. 

• Een herkenbaar en toegankelijk openbaar bestuur. We organiseren laagdrempelige 

ontmoetingen en spreekuren met de wijkwethouders en wijkcoördinatoren in elke kern. 

• Door middel van informatie- & inspraakavonden kunnen bewoners aandacht vragen 

voor onderwerpen of inspreken op onderwerpen die ter besluitvorming voorbereid 

worden.  

• Samen met Hulst en Sluis een regiovisie opzetten als opmaat naar een Zeeuwse 

Omgevingsvisie. 

• Communicatie gemeente – burgers optimaliseren. Er staat altijd een naam, 

telefoonnummer en mailadres bij de communicatie van de gemeente. 

 

 

        Terneuzen, 4 november 2021. 
 


