
Onze mooie gemeente Kapelle is een 
aantrekkelijke gemeente en moet 
dat blijven voor haar inwoners, haar 
 ondernemers en haar bezoekers.

Het DNA van onze gemeente kenmerkt zich door 
een hoog voorzieningenniveau, een actieve inzet 
van inwoners en een rijk verenigingsleven. 
Wij hebben ons daar altijd sterk voor gemaakt en 
zullen dat blijven doen. Dienstverlening richting 
burgers moet toegankelijk en helder zijn. Primair 
hiervoor dient de website gebruikersvriendelijk te 
zijn met daarbij de juiste verwijzingen naar andere 
overheden en instellingen.

Wij zijn voor een zelfstandige gemeente Kapelle 
en willen de samenwerking op de Bevelanden ver-
der  uitbreiden. Onze burgers verdienen namelijk 
een compacte en krachtige overheid, daarvoor is 
 samenwerking een must.
 
Openbare orde en veiligheid
De VVD staat voor een veilige samenleving waarin 
je elkaar respecteert en in je waarde laat. Wij 
accep teren geen verstoring van de openbare orde 
en staan voor het hard aanpakken van  degenen 
die geweld tegen personen 
en/of goederen plegen. 
Handen af van andermans 
lijf en goed!

Bij vernieling van gemeente-
lijke eigendommen dient 
altijd  aangifte bij de politie 
te  worden gedaan en zal 
schadeverhaal volgen.

Onze handhavers, de Boa’s en politie, dienen goed 
bereikbaar te zijn voor de burger en snel te reageren 
op meldingen en aangiften. 
Hun actie daarin dienen zij terug te koppelen aan 
de melder zodat men weet wat de stand van zaken 
is. Er moeten voldoende en toegankelijke AED’s 
beschikbaar zijn.

Verkeer
In onze kernen geldt een 30 km-
regime. Een goede inrichting van de 
weg is daarvoor de basis. Handhaving door de 
politie is daarnaast noodzakelijk. Goede en veili-
ge fi etsverbindingen, vooral rondom scholen en 
sportvoorzieningen, is voor ons uitgangs punt van 
beleid. Goed openbaar vervoer is zeer belangrijk. 
Wij zullen ons blijven inzetten voor een 2x per uur 
treinverbinding. Een goede parkeervoorziening bij 
het station is daarvoor een must.
  

Onderwijs
De school is meer en meer een sociale 
ontmoetings plaats geworden. Daarom stimuleert en 
faciliteert de gemeente de realisatie van integrale 
kind  centra, waar peuterspeelzaal/peuter opvang, 
 kinderopvang en basisonderwijs samen komen.

Om de ontwikkelkansen 
van jonge kinderen te 
vergroten stimuleert de 
gemeente dat (taal)achter-
standen bij jonge kinderen 
worden weggewerkt.
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1. Jon Herselman
 Kapelle

2. Tiny van Loon-Noussen
 Wemeldinge

3. Iman Vleugel
 Kapelle

4. Joute van der Meij
 Kapelle

5. John Koster
 Kapelle

6. Sacco Westdorp
 Kapelle

7. Wim Karelse
 Schore
 

  8. Cathrien Kole
 Wemeldinge
  9. Leontien Kloosterman
 Eversdijk
10. Lennard Loomans
 Kapelle
11. Sjaco Kloosterman
 Kapelle
12. Leonie Dominicus-Breure
 Wemeldinge
13. Jan Rozendaal
 Biezelinge
14. Bert Verdurmen
 Kapelle
15. Jacqueline van den Hil
 Kapelle
16. Jan Hoondert
 Wemeldinge
17. Dave Herselman
 Kapelle
18. Tom van der Meer
 Eversdijk
19. Sandra Jebbink
 Kapelle
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Sport
Sport is voor alle leeftijden! Wij staan achter 
het idee dat dagelijks bewegen, al dan niet in 
 verenigingsverband, gezond is voor je lijf en geest. 
Sport moet daarom voor een ieder toegankelijk zijn. 
Zeker het meer in beweging krijgen van  ouderen 
verdient onze steun. Bijkomend voordeel is dat dit 
de ziektekosten drukt.

Wij willen de sportvoor-
zieningen in de gemeen-
te Kapelle op een hoog 
 niveau houden door hier 
in te  blijven investeren. Wij 
ondersteunen de realisatie 
van het nieuwe sportcen-
trum daarom van harte. Te-
vens vinden wij het belang-
rijk dat er extra aandacht is 
voor de verkeersveiligheid 
tijdens de bouw van het 
nieuwe complex. 

Verenigingen draaien veelal op vrijwilligers die zich 
vaak belangeloos inzetten. Zij verdienen daarom 
steun vanuit de gemeente. Het subsidiebeleid in de 
gemeente ter ondersteuning van de verenigingen 
dient daarom onveranderd te blijven.

Recreatie
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van 
de lokale economie. Wij vinden dat groei in recrea-
tie mogelijk moet zijn, maar behoud van kwaliteit, 
omgeving en diversiteit zijn hierbij wel belangrijk. 
We zien zeker in Wemeldinge kansen voor ontwik-
kelingen. De ligging aan de Oosterschelde, het cul-
turele en culinaire aanbod lenen zich voor verdere 
ontwikkeling die we zeker de ruimte willen geven.

Faciliteren van recreatie vinden wij belangrijk
om groei en ontwikkeling te stimuleren 
en  ondernemers in de  recreatieve sector ruimte te 
geven in de breedste zin van het woord. 

De recreatiesector is een 24/7 economie die we 
niet moeten beperken.

Economie 
Wij hebben ons in de afgelopen periode sterk 
gemaakt voor het uitbreiden van de industrie-
terreinen Smokkelhoek in Kapelle en Choorhoek in 
Wemeldinge. Planologisch is dit inmiddels geregeld, 
nu is het zaak om meer bedrijven te binden aan 
de gemeente Kapelle. Om dit te kunnen bereiken 
is het goed dat de band met de huidige onder-
nemers op de industrie terreinen versterkt wordt. 
Een toename van de bedrijvigheid betekent ook 
een toename van werk gelegenheid, dit is goed 
voor onze inwoners.

Een belangrijk deel van de ondernemers in onze 
gemeente is actief in de agrarische sector. Voor 
deze ondernemers moet het mogelijk zijn om 
(recreatieve) nevenactiviteiten te ontplooien. Op 
deze wijze kan gezorgd worden voor een  stabiel in-
komen, ook in jaren dat de oogst minder is.

Wij vinden dat ondernemers zelf goed kunnen 
bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. 
De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de 
mogelijkheid om winkeltijden fl exibel in te richten, 
zodat ondernemers zelf kunnen kiezen of zij op 
 bijvoorbeeld zondag open willen zijn. 

Het behoud van evenementen die gemeenschaps-
zin en toerisme bevorderen, is voor ons van groot 
belang. Het gaat ons dan ook aan het hart dat de 
Wemeldingedag in 2017 niet heeft kunnen plaats-
vinden. Wij vinden dat de gemeente faciliterend 
moet zijn richting organisatoren om samen de 
 inwoners en toeristen vertier te kunnen bieden.

Verder zien wij graag dat verschillende vergun-
ningen voor ondernemers aangeboden kunnen 
 worden als totaalpakket, met 1 contactpersoon bij 
de gemeente.
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Wonen
Het woningaanbod in de gemeente Kapelle moet 
passend zijn voor alle inwoners. Van starters tot 
senioren moeten er voldoende woningen beschik-
baar zijn. Zuidhoek fase III en plan Bonzij weg bieden 
voldoende mogelijkheden om dit te realiseren.
Levensloopbesten dige woningen om senioren zo 
lang mogelijk zo zelfstan  dig en vrij mogelijk te laten 
wonen, maar ook betaal bare woningen voor starters. 
Bij zowel uitbreidingslocaties als inbreidings locaties 
moet voldoende rekening  gehouden worden met 
alle doelgroepen.

Tevens vinden we duurzaamheid een belangrijk 
onderdeel voor nieuwbouw, maar zeker ook voor de 
woonomgeving of openbare ruimte. Een duurzame 
wijk is toekomstbestendig ingericht, voorzien van de 
nodige faciliteiten en bevordert de leefbaarheid.

Zorg/Sociaal Domein
Wij willen een gemeente waarin mensen zelf-
redzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. 
Dat betekent ook dat mensen die niet volledig zelf-
standig kunnen functioneren, ondersteuning be-
hoeven. Voor een deel moet de gemeente die on-
dersteuning bieden.

We zijn er trots op dat veel inwoners met lief-
de zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is 
 ontzettend waardevol voor onze samenleving. 
De gemeente staat mantelzorgers bij om te voor-
komen dat zij overbelast raken. 

De zorg is toegankelijk voor iedereen, maar de 
regels zijn niet voor iedereen goed te begrijpen. 
Daarom vinden wij het van belang dat de  gemeente 

de mogelijkheid blijft bieden voor gratis, onafhan-
kelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. 
Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen 
in de regels en in jouw belang meedenkt. 

Wij zijn voorstander van het principe ‘de gebruiker 
betaalt’, wat inhoudt dat er binnen de wettelijke 
mogelijkheden een eigen bijdrage gevraagd mag 
worden. 

Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen kern 
kunnen blijven wonen. Om dit mogelijk te maken 
moet, naast het eerder genoemde woning aanbod, 
ook het zorgaanbod in elke kern daarop ingericht 
zijn. Dit biedt kansen voor kleine ondernemingen 
in kleine kernen. Daarnaast moet er in elke kern 
een plaats zijn waar activiteiten georganiseerd kun-
nen worden, dit houdt ouderen vitaal en jongeren 
betrokken. Wij stimuleren initiatieven voor zorg op 
kleine schaal.

Als het gaat om jeugdzorg dan zetten we in op pre-
ventie om te voorkomen dat er te laat wordt on-
derkend dat iemand zorgbehoeftig is. Zo behoe-
den we ons voor hoge kosten in de jeugdzorg. Ook 
maken wij ons hard voor het scherp inkopen van 
zorgdiensten.

De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. 
Het armoedebeleid heeft als doel 
dat mensen zo snel mogelijk van 
een uitkeringssituatie naar een 
betaalde baan gaan.

Financiën
Een verantwoord fi nan cieel beleid 
is voor de VVD de basis voor het 
totale gemeentelijk beleid. Wij 
pleiten voor het zo laag mogelijk 
houden van lokale belastingen en 
leges en we zullen terughoudend zijn in het ver-
hogen van de woonlasten en indien nodig alleen 
een infl atiecorrectie toepassen.

Al vele jaren blijkt dat de gemeentelijke fi nanciën 
bij ons in goede handen zijn. Het op peil houden 
van onze prima voorzieningen binnen een verant-
woord fi nancieel beleid is voor ons erg belangrijk in 
het verwezenlijken van onze ambities.
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