TO DO LIST
Werkgelegenheid en economie

✓













Continue aandacht vragen voor de agri- en aquabusiness
Voldoende aandacht voor de logistiek, distributie en opslag van allerlei
foodproducten
Voldoende bedrijventerreinen in Reimerswaal
De ontsluiting en aanpak van de Zanddijk/Molendijk voor het bedrijventerrein
Olzendepolder in Yerseke.
Het realiseren van goede openbaar vervoer verbindingen
Het aanpakken van de veelvuldige stremmingen op de Rijksweg A58 o.a
alternatieve routes
Alert zijn en aan de bel trekken bij ontwikkelingen met nadelige gevolgen door
besluitvorming die van invloed is op de belangrijke sectoren.
De provincie en het rijk ervan doordringen dat Reimerswaal een belangrijke
positie in de agrifood- en de aquafoodsector inneemt.
Innovatie in de schaal- en schelpdierensector moet niet worden belemmerd door
opgelegde beperkingen.
Nadere oriëntering op het gebied van ruimtelijke ordening bij agrarische
bedrijven
Goede arbeidsvoorwaarden en huisvesting voor buitenlandse werknemers.
Een nieuwe invulling van de scheepswerf in Hansweert
Een mogelijkheid voor een kleinschalige op- en overslaglocatie voor de
binnenvaart.

Cultuur en sport











Continue aandachtvragen voor cultuur- en sportvoorzieningen in Reimerswaal
Het voorkomen van lastenverzwaring voor de verenigingen.
In Krabbendijke moet het probleem van een tekort aan voetbalvelden worden
opgelost.
Het zwembad in Kruiningen als voorziening in stand houden.
Sport- en cultuuractiviteiten waarbij bewoners zelf een forse financiële bijdrage
leveren, worden positiever beoordeeld voor een subsidiebijdrage dan
activiteiten waarbij dat niet is.
Een deel van de bezuinigingen voor “Podium Reimerswaal” ongedaan maken.
De schooljeugd kennis laten maken met educatieve projecten m.b.t.
bedrijvigheid, kunst en cultuur.
Voortzetting van het huidige beleid om jongeren en ouderen in beweging te
krijgen en te houden.

Omgeving en recreatie










Bij vaststellen van bestemminsplannen aandacht houden voor het landelijke
groene/blauwe karakter.
Ontwikkeling van een beleidsvisie voor recreatie en toerisme voortzetten.
In de provinciale visie aandacht voor recreatie en toerisme in Reimerswaal.
Yerseke benoemen als “hotspot” met o.a. hernieuwde aanpak voor het
Oosterscheldemuseum, parkeervoorzieningen, de Havendijk en uitbreiding van
verblijfsrecreatie.
Het strandje en het sluizencomplex in Hansweert en de omgeving een plaats
geven in het beleid.
De omgeving van het zwembad en natuurgebied “Den Inkel” aantrekkelijker
maken voor dagrecreatie.
Uitbreiden van de buitendijkse fietsroute bij de St. Pieterspolder.
Extra aandachtvragen voor het ontwikkelen van wandel- en fietsroutes.

Wonen en voorzieningen







Op basis van ontwikkelingen een optimale toewijzing van het woningcontingent.
Realiseren en behouden van voorzieningen voor een aantrekkelijkheid
woonklimaat in Reimerswaal
Bij de locatie “de Zaete” komt een alternatief voor het oude dorpshuis in
Yerseke.
Een goede regionale samenwerking organiseren voor specialistische zorg.
Afspraken over zorgbehoefte in de buurt bij de zorgbehoevende regelen.
Het realiseren van huisvesting voor ouderen en maatregelen, die langer
zelfstandig wonen mogelijk maken.

Bestuurlijke samenwerking



Samenwerking met andere gemeenten op diverse beleidsvelden.
De gemeenteraad laten informeren over ontwikkelingen binnen de
samenwerkingsvormen.

Kosten en baten





Streven naar een kleine efficiënte overheid.
Laag houden van de lasten voor onze inwoners.
Een investeringsfonds voor grote investeringen in infrastructuur en
voorzieningen.
Alle reserves en voorzieningen beoordelen op nut en noodzaak en maximeren.
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