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De VVD gaat het gewoon
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Algemeen

Tijdens de afgelopen raadsperiode heeft Nederland zich ontworsteld aan de crisis die ons
vanaf 2008 in de greep had. Door tijdig de bakens te verzetten en de tering naar de nering te
zetten heeft de gemeente haar voorzieningenniveau aangepast en grotendeels kunnen
behouden, weliswaar in een minder ruim aanbod van locaties en/of mogelijkheden.
Voor het eerst in het bestaan van Reimerswaal heeft de VVD
deelgenomen aan het College van Burgemeester en Wethouders (B en
W). Dat brengt andere verplichtingen met zich mee, zoals o.a. het
gebonden zijn aan het coalitieprogramma. Enerzijds kan dat als een
beperking worden ervaren, anderzijds biedt dat de mogelijkheid om
eerder in het besluitvormingsproces invloed uit te oefenen, al blijft de
gemeenteraad uiteindelijk het besluitvormende orgaan. Die rol is ons
goed bevallen en smaakt naar meer.
De portefeuille die de VVD werd toebedeeld, was complex. Een fors
aantal bezuinigingen c.q. besluiten die al in 2011 door de gemeenteraad
waren genomen, moesten nu eindelijk eens een keer worden aangepakt.
De pers betitelde de portefeuille als een hoofdpijndossier. In collegiale
samenwerking met de gemeenteraad is dat complexe dossier inmiddels
vrijwel volledig afgerond. Genoemd kunnen worden de transitie van de
bibliotheek, uniformering van de subsidieverordening en
bruikleenovereenkomsten voor dorpshuizen, huurovereenkomsten met
de veldsportverenigingen, kostenbesparing door verkoop van gebouwen
en concentratie van activiteiten in bestaande gebouwen. Daarnaast is
o.a. een begin gemaakt met arbeidsmigranten beleid, het ontwikkelen
van een toeristisch en recreatief beleid, de upgrade van het
Oosterschelde museum, zwembad Den Inkel, verruiming van de
mogelijkheden aan de Havendijk en besluitvorming over een strandje bij
Hansweert. Kortom een breed scala van initiatieven, te veel om ze hier
allemaal op te noemen.
De VVD vraagt voortdurend aandacht om de agri- en aquabusiness een
prominente plaats te doen krijgen in de Zeeuwse economische plannen
zoals o.a. bij het in de volksmond genoemde “plan Balkenende”. Voor de
tweede keer op rij mocht Reimerswaal de prijs MKB-vriendelijkste
gemeente in ontvangst nemen. Dat moet een stimulans zijn om onze
gemeente een dynamische broedplaats voor ondernemers te laten
blijven.
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de VVD trots is op datgene dat in
samenwerking met anderen is bereikt en dat de VVD in de komende
raadsperiode weer deel wil nemen aan het College van B en W.
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Werkgelegenheid en economie

Reimerswaal kenmerkt zich door het bijzondere dynamische profiel van haar ondernemers.
De VVD wil alle zeilen bij zetten om daarbij als gemeente ook een stevig faciliterende rol te
spelen. Dat moet zich vooral uiten in de aanwezigheid van voldoende bedrijventerrein(en),
met een goede infrastructuur en optimale bereikbaarheid. De ontsluiting en daarmee de
aanpak van de Zanddijk/Molendijk voor het bedrijventerrein Olzendepolder in Yerseke heeft
voor de VVD daarom een hoge prioriteit.
Het College van B en W en de gemeenteraad moeten alert zijn op
ontwikkelingen op het gebied van Nederlands en Europees recht, zodat
tijdig aan de bel kan worden getrokken bij nadelige gevolgen van
besluitvorming elders. Dat geldt vooral voor besluitvorming die van
invloed is op de productie c.q. het bewaren van producten in de agri- en
aquafoodsector.
Tevens moet de gemeente de provincie en het rijk er van doordringen
dat Reimerswaal een belangrijke positie inneemt in de agrifood- en de
aquafoodsector. Deze positie moet behouden blijven en niet worden
geremd door planologische beperkingen die de provincie oplegt aan de
regio. Innovatie in de schaal- en schelpdierensector moet niet worden
belemmerd door opgelegde beperkingen in de uitvoering. Zowel natuur
als economische belangen moeten daarbij als gelijkwaardige functies
worden beoordeeld.
Distributie en opslag van allerlei food-producten dragen ertoe bij dat de
logistiek een steeds belangrijkere sector wordt in Reimerswaal. De
veelvuldige stremmingen op de Rijksweg A58 nabij de Vlaketunnel en
richting Noord-Brabant, bij Rilland, moeten met meer voortvarendheid
worden aangepakt. Met stil staan in de file wordt geen geld verdiend, en
een goede doorstroming van verkeer is niet alleen van groot economisch
belang voor Reimerswaal maar voor heel Zeeland. Alternatieve routes
moeten een hogere prioriteit krijgen.
Veel inwoners van de gemeente werken dicht bij hun woonadres. Maar
dat geldt lang niet voor iedereen. De VVD streeft naar het realiseren van
goede openbaar vervoer verbindingen met bus, trein of buurttaxi zodat
het aantrekkelijk blijft om in Reimerswaal te wonen als je elders werkt.
In de agrarische sector en in de schaal- en schelpdierensector wordt veel
arbeid verricht door mensen van elders uit Europa. De plaatselijke
economie kan alleen goed draaien als de oogst elk jaar goed kan worden
verwerkt. >>
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>> In dat kader moet het gemeentelijk beleid gericht zijn op goede
arbeidsvoorwaarden en huisvesting voor buitenlandse werknemers. Nóg
liever zien we dat arbeidsplaatsen worden ingevuld door mensen die nu
nog van een werkloosheidsuitkering moeten rondkomen. De praktijk
wijst echter uit dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Met het vertrek
van de scheepswerf in Hansweert is werkgelegenheid verhuisd naar
elders. Een nieuwe invulling op korte termijn is gewenst. Ook wil de VVD
de optie voor een kleinschalige op- en overslaglocatie voorde
binnenvaart openhouden.
Schaalvergroting, ketenintegratie en verbreiding in de agrarische sector
vraagt om een nadere oriëntering op het gebied van ruimtelijke
ordening. Agrarische bedrijven hebben te maken met een veranderende
vraag en gaan hierdoor marktgerichter produceren om volumes en
specificaties beter af te stemmen op veranderende behoeften van hun
afnemers. Dat vraagt een andere benadering van de vraag of
bedrijfsmatige activiteiten op een agrarisch bouwblok wel of niet moeten
worden toegestaan.

Pagina | 9

Pagina | 10



Cultuur en sport

De aanwezigheid van cultuur- en sportvoorzieningen in de gemeente biedt onze bewoners
een scala aan mogelijkheden om actief te kunnen zijn op diverse gebieden. Het in
standhouden van dergelijke voorzieningen verhoogt de leefbaarheid van de kernen en maakt
Reimerswaal tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en bewoners.
Afgelopen raadsperiode zijn met de veldsportverenigingen nieuwe
afspraken gemaakt over huur en onderhoud van hun accommodaties. De
komende periode moeten we ervaring opdoen met dit nieuwe beleid. De
VVD zet zich in om de komende periode lastenverzwaring voor de
verenigingen te voorkomen. Een evaluatie hiervan is noodzakelijk. In
Krabbendijke moet het probleem van een tekort aan voetbalvelden
worden opgelost. Voor de overige accommodaties kan worden gesteld
dat deze in goede staat verkeren en waar nodig voortdurend met
renovaties ook op orde worden gehouden.
Over het zwembad heeft de gemeenteraad in het najaar van 2017 een
besluit genomen. Met het plegen van nieuwe investeringen,
gecombineerd met het reguliere onderhoudstraject, worden kosten
bespaard en kan het zwembad als voorziening in stand worden
gehouden.
Sport- en cultuuractiviteiten waarbij bewoners zelf een forse financiële
bijdrage leveren, worden bij voorkeur positiever beoordeeld voor een
subsidiebijdrage dan activiteiten waarbij dat niet het geval is.
De afgelopen periode is op cultuur fors bezuinigd. De VVD wil haar nek
uitsteken voor “Podium Reimerswaal” om een deel van die bezuiniging
ongedaan te maken. Zowel het bedrijfsleven als de bezoekers van de
activiteiten dragen zelf aanzienlijk bij in de financiering. De VVD vindt dat
de gemeente daarin niet kan achterblijven.
Verder wil de VVD zich sterk maken voor projecten waarbij de
schooljeugd van Reimerswaal minsten één keer tijdens hun
basisschoolperiode kennis maken met een educatief project,
Reimerswaalse bedrijvigheid of kunst en/of cultuur in hun eigen
omgeving. Te denken valt aan een bedrijvendag, een vaartocht op de
Oosterschelde gekoppeld aan een museumbezoek, een fotowedstrijd van
cultuuruitingen in de eigen dorpskern enz. De VVD wil voor dit project
structureel €15.000 per jaar reserveren.
De VVD wil voortzetting van het huidige beleid om zowel jongeren als
ouderen in beweging te krijgen en te houden.
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Omgeving en recreatie

Reimerswaal kenmerkt zich vooral door haar landelijke groene/blauwe karakter. Bij het
wijzigen en/of vaststellen van bestemminsplannen moet daarvoor ook aandacht blijven. De
recreatieve potentie van ons gebied kan meer worden ontwikkeld.
In het najaar van 2017 is een start gemaakt met een beleidsvisie voor
recreatie en toerisme. Daarin wordt met name Yerseke als “hotspot”
genoemd. Ook in de te ontwikkelen provinciale visie wil de VVD daar
nadrukkelijk aandacht voor vragen. Te denken valt aan ontwikkeling van
culinaire arrangementen, schaal- en schelpdierenbeleving, rondvaarten
al dan niet gekoppeld aan educatieve elementen, maar vooral ook als
aanjager voor de middenstand en de lokale economie. Ook het
Oosterscheldemuseum zal daarin met een hernieuwde aanpak een rol
kunnen spelen. Parkeervoorzieningen voor dagrecreanten, aanpak van
de Havendijk en mogelijke uitbreiding van verblijfsrecreatie zullen
onderdeel zijn van dit beleid.
Ook het strandje en het sluizencomplex in Hansweert en de omgeving
daarvan kan in dit beleid een plaats krijgen. In Kruiningen moet de
omgeving van het zwembad en natuurgebied “Den Inkel” aantrekkelijker
worden voor dagrecreatie.
Voor het overige deel van Reimerswaal moet vooral de beleving van de
Scheldeoevers en het landelijk gebied daarin een plaats krijgen. De VVD
hoopt de komende periode ook eindelijk duidelijkheid te kunnen krijgen
in het verder uitbreiden van de buitendijkse fietsroute bij de St.
Pieterspolder. De komende raadsperiode wil de VVD extra aandacht
vragen voor het ontwikkelen van wandel- en fietsroutes.
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Wonen en voorzieningen

In de afgelopen raadsperiode is de woningmarkt weer flink in beweging gekomen.
Bestemmingsplannen “lopen vol” en vooral in Krabbendijke en Yerseke moeten nadrukkelijk
stappen worden ondernomen om nieuwbouw te kunnen realiseren. Dit is van belang om een
evenwichtige samenstelling van de bevolking te realiseren, maar vooral ook om jongeren in
onze gemeente te behouden. De ruimte daarvoor wordt mede bepaald door vraag, aanbod en
toekomstige verwachtingen in de regio de Bevelanden. Het is van belang om ontwikkelingen
in Reimerswaal zelf goed in beeld te brengen zodat een optimale toewijzing van het
woningcontingent kan worden gerealiseerd.
De aanwezigheid van voorzieningen zoals een bibliotheek, dorpshuizen,
sportvelden, gymzalen, tennisbanen en een zwembad, is noodzakelijk om
de aantrekkelijkheid van het woonklimaat in Reimerswaal te waarborgen.
In combinatie met de bouw van appartementen op locatie “de Zaete”
komt een alternatief voor het oude dorpshuis in Yerseke. Er moet met
name aandacht worden besteed aan de huisvesting voor ouderen en
maatregelen die langer zelfstandig wonen met of zonder (mantel)zorg
mogelijk maken. Met een goede regionale samenwerking kan er
voldoende specialistische zorg worden georganiseerd en geleverd.
Afspraken of een eerste contact over zorgbehoefte moet zo dicht
mogelijk bij de zorgbehoevende in de buurt kunnen worden geregeld.
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Bestuurlijke samenwerking

De schaalgrootte van diverse beleidsvelden dwingt ons tot samenwerking met andere
gemeenten. De samenwerking op het gebied van veiligheid, het aanbieden van
muziekonderwijs, jeugdzorg, langdurige (thuis)zorg en bibliotheekwerk zijn daarvan
voorbeelden. Met grote zorgvuldigheid moet de gemeenteraad geïnformeerd blijven over
ontwikkelingen binnen de samenwerkingsvormen, zodat de democratische controle en
invloed op het beleid daadwerkelijk inhoud gegeven kunnen worden. Dat vraagt om een
proactieve houding van het College van B en W.
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Kosten en baten

Reimerswaal heeft een forse bezuinigingsoperatie achter de rug. Het personeelsbestand is
aanzienlijk afgenomen en op diverse beleidsvelden is stevig ingekrompen. De VVD streeft
voortdurend naar een kleine efficiënte overheid. Nog niet alle voornemens tot bezuiniging
zijn gerealiseerd. Waar dat niet of nauwelijks zonder forse ingrepen van uitvoeringstaken op
maatschappelijk gebied kan worden gedaan, moet daar definitief van worden afgezien.
De prognose van de overschotten voor komende jaren tonen aan dat er
geen directe noodzaak is tot verder bezuinigen. Vanuit dat oogpunt stelt
de VVD een tweetal prioriteiten. Dat is in de eerste plaats het laag
houden c.q. niet verhogen van de lasten voor onze inwoners, en in de
tweede plaats het instellen van een investeringsfonds. Er komen
namelijk een paar grote investeringen op ons af, zoals de aanpak van het
traject Korringaweg-Havendijk- kop Julianahaven in Yerseke, de aanpak
van de parkeervoorzieningen in Yerseke, de uitbreiding van de
voetbalvelden in Krabbendijke, investering in nieuwbouw van diverse
schoolgebouwen en een nieuwe ontsluiting Zanddijk-bedrijventerrein
Olzendepolder. Al met al flinke uitgaven, die niet ten koste mogen gaan
van andere taken van de gemeente. Gezien de prognose over de
mogelijke kosten is het gewenst om de komende jaren een groot deel
van de overschotten voor dat fonds te reserveren c.q. een structureel
spaarbedrag in de begroting op te nemen. Een niveau van 2 tot 5 miljoen
euro kan bijdragen aan het benutten van kansen die zich voordoen
Verder moeten alle bestaande reserves en voorzieningen kritisch op nut
en noodzaak worden beoordeeld en zo nodig gemaximeerd. Het surplus
kan worden gebruikt voor het nieuw in te stellen investeringsfonds.

Pagina | 15

Website:
E-mail:

www.vvdreimerswaal.nl
info@vvdreimerswaal.nl

Overige contactgegevens staan vermeld op de website.
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