
VVD Borsele, verkiezingsprogramma 2018 - 2022 

 

VVD Borsele Natuurlijk iets voor jou 

 

Inleiding 

Nu we hersteld zijn van de economische crisis en onze economie fors groeit, vinden wij het, 

als VVD, van belang om de inwoners en ondernemers de kans te blijven geven zichzelf verder 

te ontplooien op maatschappelijk, bedrijfsmatig en persoonlijk gebied. Het verbeterde 

economische klimaat maakt het aantrekkelijk om te innoveren en te investeren, waarbij 

duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. 

 

De inwoners en ondernemers hebben de gevolgen ervaren van de bezuinigingen. Het is nu van 

belang om, met behoud van een degelijk financieel beleid met een sluitende begroting, waar 

mogelijk de lasten voor de inwoners en ondernemers te verminderen, bijvoorbeeld door 

verlaging van de onroerende zaakbelasting, de afschaffing van de forensenbelasting en de 

afschaffing van de hondenbelasting. 

 

Wij willen dat de gemeente bij het maken van beleid anticipeert op de veranderingen in de 

bevolkingssamenstelling, zoals de toename van het aantal ouderen in de gemeente en de 

afname van het aantal jongeren.  

 

De VVD Borsele heeft streefbeelden geformuleerd om het bovengenoemde sterk en krachtig 

tot uiting te brengen. Kernthema’s die daarbij een rol spelen, zijn onder andere leefbaarheid, 

economie, mobiliteit, communicatie, deugdelijk financieel beleid, onderwijs en 

duurzaamheid. 

 

1. Prettig wonen en leven in Borsele 

De VVD Borsele wil dat onze gemeente aantrekkelijk en geschikt is om te wonen voor alle 

doelgroepen. De gemeente behoort voorwaarden te scheppen voor voldoende, op de vraag 

afgestemd, aanbod aan woonvormen, zoals woningen die kunnen worden bewoond door 

meerdere doelgroepen (senioren, gezinnen en jongeren). De VVD Borsele wil de leefbaarheid 

bevorderen door actief beleid te voeren wat betreft dorpsvernieuwing (inbreiding, 

herstructurering, bouwen binnen bestaande bebouwing, kwaliteitsverbetering, 

bestemmingswijziging en nieuwbouw), het door de VVD Borsele geïnitieerde Masterplan 

Nieuwdorp is hiervan een voorbeeld. We doen een beroep op inwoners, marktpartijen en 

andere overheidsinstellingen om hiertoe samen met de gemeente nog meer initiatieven te 

ontplooien. De VVD Borsele wil zich inspannen om haalbare voorwaarden te scheppen, zodat 

goede en betaalbare woningen beschikbaar zijn en blijven voor inwoners en marktpartijen. 

 

Het is belangrijk dat maatschappelijke voorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk zijn en 

blijven voor iedereen. Dorpen moeten qua voorzieningen aantrekkelijk blijven, passend bij de 

behoefte. Het faciliteren van initiatieven voor ouderen en jongeren zien wij dan ook als een 

kans. Denk bijvoorbeeld aan sport, beweging, verenigingen, dorpshuizen en natuur. 

 



 

 

2. Duurzaam, innovatief en levensloopbestendig (ver)bouwen in Borsele 

De VVD Borsele wil meer ruimte scheppen voor het (ver)bouwen van woningen gericht op de 

kwaliteit en de duurzaamheid. De VVD Borsele streeft naar een beleid dat is gericht op de 

toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Bij de ontwikkeling van het beleid moet nadrukkelijk 

aandacht besteed worden aan duurzaamheid, zoals energieneutraal bouwen en verbouwen.  

 

De gemeente dient in te spelen op de wensen van de inwoners en marktpartijen en ervoor te 

zorgen dat inwoners snel en eenvoudig kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun 

woning uit te bouwen of aan te passen. 

De VVD Borsele vindt het belangrijk dat initiatieven, zoals levensloopbestendigheid (geschikt 

maken van woningen voor alle leeftijden), wonen met mantelzorg, kwaliteitsverbetering, 

woongenot en duurzaamheid worden gestimuleerd en dat de beeldkwaliteitseisen ruimte 

moeten bieden om dit mogelijk te maken. 

 

3. Ondernemend Borsele 

De Nederlandse economie groeit. Dit vraagt om extra aandacht voor het gemeentelijke 

economische beleid. Borsele geniet van een zeer gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers. 

Het midden- en kleinbedrijf en de havens zijn daarbij een zeer belangrijke motor voor de 

werkgelegenheid. 

Tevens ondersteunen wij als VVD Borsele ontwikkelingen rondom nieuwe energiebronnen 

waarbij wij naast grootschalige windmolenparken op de Noordzee ook initiatieven zoals de 

ontwikkelingen omtrent getijdenstroom (op bijvoorbeeld de Westerschelde) onderschrijven. 

 

De VVD Borsele vindt dat de gemeente al het mogelijke moet doen om het bedrijfsleven de 

gewenste ruimte te geven en altijd uit moet gaan van de mogelijkheden in plaats van de 

onmogelijkheden. Het behouden van een gunstig vestigingsklimaat, waarbij wordt ingespeeld 

op de vraag vanuit de markt, is dan ook noodzakelijk.  

 

Wij vinden dat bestaande bedrijven op bedrijfsterreinen en solitaire bedrijven moeten worden 

gefaciliteerd bij de uitoefening van hun bedrijf en eventuele uitbreiding. Tevens vinden wij 

dat de gemeente bestaande bedrijfsterreinen moet revitaliseren voordat er nieuwe 

bedrijfsterreinen worden ontwikkeld. Mocht door de economische groei, een eventuele groei 

van Zeeland Seaports (rekening houdend met de fusie met de Haven van Gent) en de vraag 

vanuit het bedrijfsleven blijken dat de bestaande bedrijfsterreinen niet meer voldoen en er 

nieuwe bedrijfsterreinen nodig zijn, dan dient de gemeente deze te (helpen) ontwikkelen en te 

faciliteren.   

 

Wij willen een gemeente die initiatieven van ondernemers omarmt, die stimulerend en 

adviserend van aard is, en marktgericht denkt. 

 

 

 



4. De Agrarische sector in Borsele is klaar voor de toekomst 

De VVD Borsele blijft zich inspannen voor een sterke agrarische sector die klaar is voor de 

toekomst. De vraag naar duurzaam voedsel groeit wereldwijd nog steeds. De export van 

landbouwgoederen in Nederland is in 2017 gestegen met 7% naar 91,7 miljard euro. De 

agrarische sector en de verwerkende industrieën dragen hieraan bij en zijn van economisch 

belang voor onze gemeente.  

De agrarische sector heeft, om in te spelen op de kansen en de vraag vanuit de markt, ruimte 

nodig om te kunnen blijven ontwikkelen en innoveren. Hierbij kan gedacht worden aan 

verwerking van producten, ruimere en flexibele bouwblokken, streekproducten, hagelnetten, 

duurzame energie, de huisvesting van arbeidsmigranten en de aanleg van snel internet. Om 

marktgericht te kunnen ondernemen is het tevens van belang dat onnodige regelgeving en 

procedures ten aanzien van de agrarische sector worden afgeschaft. 

De VVD Borsele vindt dat de agrariërs het cultuurlandschap, zoals de dijken en de 

natuurgebieden, prima kunnen beheren. Agrariërs kunnen door middel van het beheer voldoen 

aan de gestelde vergroeningseisen, zoals deze zijn vastgesteld door de overheid. Op deze 

manier kan de vruchtbare landbouwgrond in Borsele worden gebruikt, waar het voor is 

bedoeld, namelijk het produceren van kwalitatief hoogwaardig voedsel.  

 

5. Een verantwoord financieel beleid voor de gemeente Borsele 

In een tijd waarin het, na forse bezuinigingen, economisch beter gaat, wil de VVD Borsele de 

lasten voor de inwoners en ondernemers verminderen.  

De VVD Borsele vindt het van belang dat er beleid wordt gevoerd waarin ruimte bestaat voor 

investeringen en waar tevens wordt geanticipeerd door het creëren van voldoende reserves op 

een mogelijk toekomstig minder goed economisch klimaat. 

 

6. Geen lastenverhoging voor de Borselse inwoners en ondernemers 

De VVD Borsele wil lastenverhogingen (heffingen en belastingen) in welke vorm dan ook 

voorkomen. Hierbij denken wij aan het niet verhogen van de onroerendezaakbelasting, geen 

invoering van de toeristenbelasting en afschaffing van de forensen- en hondenbelasting. 

Daarnaast blijven wij van mening dat de lastenverzwaring die de Borselse inwoners 

ondervinden doordat de gemeente precariobelasting heft op kabels en leidingen bij ieder 

huishouden voor de volle 100% moet worden gecompenseerd. Bij tegenvallende inkomsten 

moet de gemeente effectiever omgaan met het inzetten van middelen en/ of de uitgaven 

beperken. Lokale heffingen en belastingen moeten transparant en maximaal kostendekkend 

zijn. 

 

7. Borsele heeft kwalitatief goede basisscholen en een onderwijsachterstandenbeleid 

Kwalitatief goed en passend onderwijs vindt de VVD Borsele essentieel. Goed onderwijs 

moet bereikbaar zijn voor al onze kinderen. De VVD Borsele vindt het daarom erg belangrijk 

dat er voor kinderen met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand een actief beleid wordt 

gevoerd ter voorkoming van een onderwijsachterstand. De VVD Borsele pleit ervoor om 

hiervoor structureel budget in de begroting op te nemen. 

 



De VVD Borsele steunt het initiatief van brede scholen in de gemeente. In een brede school 

gaan kinderen naar school, vindt aldaar ook de opvang plaats en worden naschoolse 

activiteiten georganiseerd. Door onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar op één 

plaats te realiseren, en de verschillende teams te laten samenwerken kunnen kinderen beter 

worden gevolgd en begeleid. 

 

Naast de verantwoordelijkheid van de ouders, heeft de school ook een functie voor de sociale 

en emotionele ontwikkeling van een kind. Daarom is het volgens de VVD Borsele erg 

belangrijk dat de school een plek is waar het kind zich veilig en thuis voelt.  

 

Wij zien, in verband met het afnemende aantal leerlingen in de gemeente, een noodzaak dat in 

de toekomst verdergaande samenwerking tussen de basisscholen met verschillende 

denominaties (levensbeschouwingen) wordt doorgevoerd.   

 

8. Veilig en mobiel Borsele 

Inwoners worden steeds mobieler daar dient de gemeente op in te spelen. Belangrijke 

uitgangspunten van (te vormen) beleid zijn daarom goede en veilige wandel- en 

fietsverbindingen rondom scholen en ouderencomplexen. Waarbij  rekening gehouden dient te 

worden met het toenemende aantal elektrische fietsen. 

 

Het behouden van een goed en overzichtelijk fietspadennet met duidelijke bewegwijzering is 

volgens de VVD Borsele van belang voor de fietsende schooljeugd en inwoners, maar ook 

voor recreanten die van de natuur en cultuur in onze gemeente willen genieten. 

 

De VVD Borsele hecht grote waarde aan de verbetering van verkeersveiligheid. Voor een 

veilige leefomgeving is een goede en veilige bereikbaarheid van speeltuinen en scholen door 

kinderen en ouders een van de prioriteiten. Indien nodig dient de bestaande verkeerssituatie 

daarop te worden aangepast, zoals is gebeurd bij de Mr. Dr. Meslaan in Heinkenszand.  

 

9. Inrichting en communicatie gemeentelijke organisatie Borsele 

Een kleine, maar slagvaardige overheid is de toekomst van Borsele, vindt de VVD Borsele. 

Door minder regels, minder procedures en efficiënt digitaal te werken, wordt de 

dienstverlening aan inwoners en ondernemers merkbaar verbeterd. Duidelijke afbakening van 

verantwoordelijkheden en betrokkenheid is daarbij een vereiste. De gemeente is er voor de 

Borselse inwoner en niet andersom. Daadkrachtig en tijdig handelen, bepaalt in belangrijke 

mate de effectiviteit en efficiëntie om onze inwoners van dienst te zijn. 

 

De VVD Borsele kiest nadrukkelijk voor een open en transparante bestuursstijl. Wij willen 

dat de gemeente zich in alle opzichten open opstelt. Er dient openheid van zaken te zijn 

omtrent belangrijke ontwikkelingen. Inwoners en ondernemers moet de mogelijkheid worden 

geboden om in een vroeg stadium deel te nemen aan het voeren van open en zinvolle 

discussies. We willen dat de gemeente hierdoor meer vertrouwen en draagvlak creëert bij 

inwoners en ondernemers.  

 



Als VVD Borsele zijn wij voorstander van een grotere rol voor de Jongerenraad. De 

Jongerenraad geeft advies over thema’s die jongeren raken aan het college van Burgemeester 

en Wethouders. Denk aan jeugdzorg, veiligheid, onderwijs of jongerenontmoetingsplekken. 

Het goede hiervan is dat zij zo invloed hebben op beslissingen in de gemeente en dit is de 

manier om de stem van jongeren te laten horen. Dit is belangrijk omdat jongeren de toekomst 

hebben en het de manier is om jongeren te enthousiasmeren voor het gemeentelijk bestuur en 

de politiek.  

 

 


