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Burgerparticipatie 
1] Wij willen dat de gemeente voor en met de burgers werkt. 
Bijvoorbeeld burgers betrekken bij de projecten in hun omgeving. 
 
Bestuur 
2] Wij leveren deskundige bestuurders met kennis van zaken, ondernemerschap en doortastendheid. 
 
Wonen 
3] Wij geven prioriteit aan het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen in alle kernen van onze 
gemeente. Wij bestrijden verloedering en overlast. 
 
Financiën/belastingen/rioolheffing 
4] Wij zorgen voor een degelijk en kritisch financieel beleid met lagere schuldpositie. Wij laten belastingen 
hooguit stijgen met de inflatie, en bij voorkeur met minder. Rioolheffing moet op een eerlijkere manier berekend 
worden. 
 
Kernen/ ergernissen 
5] Wij vinden de vitaliteit en leefbaarheid van alle kernen belangrijk, met onder andere een bruisend 
winkelgebied. Een goed voorzieningenniveau in alle kernen bevordert de leefbaarheid in de gehele gemeente. 
 
Klimaat 
6] We bieden ruimte aan (participatie)initiatieven, die de gemeente Terneuzen klimaatbestendig maken 
en actief bijdragen aan een groene omgeving die het woongenot van onze inwoners bevordert. We streven 
ernaar waar mogelijk innovatief gebruik te maken van duurzame energie en onze impact op het milieu als 
gemeente zoveel mogelijk te verlagen. 
 
Ondernemers 
7] Wij staan voor al onze ondernemers en faciliteren hen waar mogelijk. Voor nieuwe vestigingen zoeken we 
actief naar aantrekkelijke, innovatieve bedrijven. Wij staan positief tegenover grensoverschrijdende 
samenwerking tussen bedrijven, zo creëer je een win-win situatie. 
 
Veiligheid 
8] Wij werken aan een veilige gemeente. Er is bij ons geen plaats voor criminelen en onnodige overlast. Wij 
investeren in verkeersveiligheid, vooral bij scholen. Boa’s moeten zichtbaar optreden en er moeten ook zeker 
voldoende Boa’s zijn. 
 
Sport/vrije tijd/cultuur 
9] Wij staan voor een gemeente met een goed aanbod aan vrijetijdsbesteding, van kunst en cultuur tot 
sportclubs, jeugdclubs en scouting. We willen ook meer buurtsportcoaches. 
 
Sociaal domein/werk en uitkering 
10] Wij zorgen voor kwalitatief goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Hiernaast willen we dat je er in 
inkomen op vooruit gaat wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat. Regels die dit in de weg 
staan schaffen we af. Zo voorkomen we armoedeval. 
 
Vervoer en infrastructuur 
11] Wij gaan voor een snelle aanleg van de ontsluitingsweg Othene-Zuid. Wij willen een personentrein 
Terneuzen-Gent met aansluitend een OV-verkeersknooppunt bij de binnenstad en een tolvrije Westerschelde 
tunnel. 
 
Onderwijs 
12] Wij willen hoogkwalitatief onderwijs en wij staan voor goede onderwijshuisvesting. Investeringen in nieuwe 
schoolgebouwen moeten de hele omgeving ten goede komen. Eventuele VO-school komt bij de binnenstad van 
Terneuzen. 
 
 


