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Partij van de Arbeid Noord-Beveland 
 

Verkiezingsprogramma 2014-2018 
 
Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving 
 
De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving, waarin een 
gezonde economie met fatsoenlijke werkgelegenheid hand in hand gaan, met een sociale 
manier van samenleven. 
 
Noord-Beveland is een lokale samenleving waarin solidariteit centraal staat, waar burgers 
zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en de overheid, daar waar noodzakelijk, ondersteunend is. 
We proberen, als Partij van de Arbeid ons daarvoor probleemoplossend in te zetten. 
 
De maatschappelijke ontwikkelingen laten een snel veranderend en onrustig beeld zien, ook 
in Noord-Beveland. De gemeente krijgt meer taken waarvoor goede oplossingen moeten 
worden gevonden. 
 
Op velerlei terrein zal bezuinigd moeten worden. Dat kan niet anders, want Noord-Beveland 
ontvangt aanzienlijk minder geld van het rijk. Het is van groot belang dat 
vrijwilligersorganisaties en verenigingen niet of nauwelijks gekort worden op subsidies. Zij 
zijn het sociale cement van de Noord-Bevelandse samenleving. Bij te maken keuzes kiezen 
we voor mensen en niet voor stenen. 
 
De financiële middelen zullen in de komende periode schaars zijn. Niet alles kan en niet alles 
kan overal. Er zullen dus politieke keuzes gemaakt moeten worden. Bij het doen van deze 
keuzes staat de Partij van de Arbeid  Noord-Beveland altijd voor ogen dat deze vanuit een 
sociaal rechtvaardige grondhouding worden gedaan. Zo zal er altijd  blijvende aandacht zijn 
voor armoedebeleid, chronisch zieken en gehandicapten, binnen het draagkracht principe. 
Juist nu is uw stem op de Partij van de Arbeid van groot belang! 
 
Enkele andere accenten zijn: 

 Zorgvuldig omgaan met omgeving, natuur en landschap. 
 Dorpskernen duurzaam blijven ontwikkelen. 
 Voorzieningen zo mogelijk dicht bij de mensen houden. 
 Blijvend aandacht voor een veilig en leefbaar Noord-Beveland. 
 Een luisterend oor houden voor onze inwoners.   
 Nieuwe innovatieve economische kansen benutten. 
 Inzet voor behoud en bevordering van biodiversiteit en ecosystemen voor zowel de 

leefbaarheid als de economie. 
 
Om al deze redenen zijn de idealen van de Partij van de Arbeid Noord-Beveland ook in de  
periode 2014-2018 erg hard nodig. We rekenen daarbij op uw steun. 
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Leefbaarheid & Veiligheid: Iedereen doet mee 
 
De Partij van de Arbeid wil dat Noord-Beveland een sterke gemeente is waar iedereen 
meetelt. Een gemeente waar je postcode niet bepaalt hoe oud of succesvol je wordt, maar  
waar iedereen gelijke kansen heeft. Een gemeente waar iedereen meedoet en waar we 
niemand aan z’n lot over laten. 
 
De Partij van de Arbeid pleit voor een stevige aanpak van criminaliteit, maar repressie moet 
hand in hand gaan met preventie. Daarom moet het ontsporen van jongeren worden 
voorkomen en (jeugd)criminaliteit hard worden aangepakt. 
 
Veiligheid is echter meer dan de afwezigheid van criminaliteit, het gaat ook om het 
veiligheidsgevoel. Om dit te bereiken dienen we ook vandalisme, onbeschoftheid en ander 
asociaal gedrag te bestrijden.  
 
Dat willen we bereiken met: 

 Plannen van jongeren extra te subsidiëren. 
 Aandacht te vragen voor huiselijk geweld. 
 Een gecoördineerde aanpak tussen politie, gemeente, dorpsraden, scholen, Centrum 

voor Jeugd & Gezin, maatschappelijk werk en het jongerenwerk.  
 Een betere zichtbaarheid van de wijkagent en de BOA. 
 Bewoners en dorpsraden te betrekken bij nieuw beleid.  

 
 
Verkeer & Vervoer: Alle kernen veilig bereikbaar 
 
Mede door de inzet van onze fractie is de gerealiseerde aanleg van veilige fietsverbindingen 
tussen Kamperland-Wissenkerke-Geersdijk al aardig op de goede weg. In de nabije toekomst 
worden er in samenwerking met het Waterschap ook fietsverbindingen tussen Geersdijk-
Kortgene, Kortgene-Colijnsplaat en Colijnsplaat-Kats gerealiseerd. 
 
Alle kernen moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, inbegrepen de buurtbus. 
Door de komst van de buurtbus is er nu ook een verbinding tussen Kortgene-Colijnsplaat en 
Kats. Alle kernen op Noord-Beveland zijn nu per openbaar vervoer bereikbaar. We zullen ons 
inzetten om dit zo te behouden.  
 
In het kort: 

 Alle kernen blijvend bereikbaar door het behoud van het openbaar vervoer. 
 Dorpsbewoners betrekken bij verkeersveiligheid. 
 Spoedige realisatie van de resterende fietsverbindingen. 

 
 
Economie: Werk & werkgelegenheid heeft de prioriteit 
 
De schrik van de economische crisis zit er bij iedereen goed in. We kunnen alleen maar raden 
welke financiële consequenties er in de toekomst nog volgen. Daarom staat de Partij van de 
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Arbeid voor het verantwoord doorgaan op de gekozen weg. Een solide gemeentebegroting 
en ruimte voor de regierol waarvoor gekozen is, maar ook keuzes durven maken als dat 
nodig is. Werk en werkgelegenheid heeft daarbij de prioriteit. De regeldruk moet 
verminderen en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening moet op peil blijven.  
 
Voor de Partij van de Arbeid Noord-Beveland betekent dat: 

 Het behoud van bestaande bedrijvigheid en het versterken van een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat. 

 Zoeken naar mogelijkheden om het winkelbestand van Noord-Beveland op peil te 
houden. 

 Ondernemers ondersteunen die vernieuwend en duurzaam willen ondernemen. 
 Nieuwe economische dragers blijvend stimuleren. 
 Er niet meer van hetzelfde ontwikkeld moet worden in het buitengebied.  
 Bij grote projecten gekeken moet worden naar financieringsmogelijkheden door 

derde partijen. 
 
 
Recreatie, Sport & Cultuur: Voor iedereen toegankelijk 
 
In onze mooie recreatiegemeente zijn veel recreatievoorzieningen beschikbaar, stranden en 
strandjes, duinen en dijken, fiets-, wandel- en ruiterpaden dienen vrij toegankelijk te zijn en 
te blijven voor iedereen (inwoner en toerist). Sportvoorzieningen worden in samenspraak 
met de gebruikers (zoals de verenigingen) in stand gehouden. Cultuur en cultureel erfgoed 
behoren bij  Noord-Beveland en verdienen blijvend de nodige aandacht en middelen. 
 
De Partij van de Arbeid Noord-Beveland wil zich in de komende periode sterk maken voor: 

 Het versterken van ons toeristisch imago door het verder ontwikkelen van 
voorzieningen die zowel voor toerist en inwoner aantrekkelijk en bereikbaar zijn. 

 Het behoud van het openluchtzwembad te Wissenkerke. 
 Dat de vertegenwoordigde dorpsraden een afspiegeling vormen van de bewoners, 

verkiezingen hebben daarbij de voorkeur. 
 De samenwerking tussen verenigingen. 
 Een zo breed mogelijke inzet van gemeentelijke accommodaties. 
 Initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. 
 Een samenwerking tussen cultuur en onderwijs. 

 
 
Onderwijs & Jeugd: Geef het beste mee voor de toekomst 
 
Voor de Partij van de Arbeid staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen 
ontwikkelen, zowel op school als thuis. De Partij van de Arbeid wil dat de lokale overheid (de 
gemeente) zich mede verantwoordelijk voelt voor goed onderwijs in een fijne leer- en 
leefomgeving. Demografische krimp dwingt ook ons tot creatieve oplossingen. We 
verkennen op tijd nieuwe paden in het kader van bevolkingskrimp. Voor de wat oudere 
jeugd is het bieden van een perspectief en toekomst op Noord-Beveland een harde 
noodzaak. 
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De Partij van de Arbeid Noord-Beveland wil de komende raadsperiode accenten leggen op: 

 Passende opvang van 0 tot 4 jarigen  in de nabije woonomgeving. 
 Blijvende aandacht voor een veilige schoolomgeving en woonomgeving door meer 

controle in de 30 kilometerzones en naleving van de verkeersregels. 
 Veilige schoolzones, zoals veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige 

fietsroutes en fietsenstallingen. 
 Het stimuleren van lopen en fietsen naar school. 
 Een jeugdbeleid  met een eigen rol voor de kracht van ouders en kinderen. Waar 

mogelijk helpen we opvoeders te ontzorgen. 
 Een beleid voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, waarbij de 

jongeren betrokken zijn bij zaken die henzelf aangaan. 
 Het in stand houden van de Jeugdraad en waar mogelijk optimaliseren. 
 Het ten volle benutten van de mogelijkheden om jongeren te laten deelnemen aan allerlei 

sociale verbanden, via sport, cultuur of onderwijs. 
 
 
Sociale voorzieningen: Zorg & welzijn dichtbij 
 
Armoede moet geen levensstijl worden. Een uitgangspunt moet zijn dat iedereen die in staat 
is om zelfstandig in zijn/haar levensonderhoud te voorzien dit ook doet. Om in deze 
samenleving mee te kunnen zal iedereen naar draagkracht moeten bijdragen. Daarvoor 
zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. 
 
Dat betekent voor de Partij van de Arbeid Noord-Beveland: 

 Dat zorg en welzijn dichtbij de mensen bereikbaar moet zijn doordat we kiezen voor 
een lokale benadering. 

 Dat onze inwoners zo nodig worden begeleid om weer aan de maatschappij deel te 
nemen door middel van werk en / of vrijwilligerswerk. 

 Dat de inkomensondersteuning voor onze inwoners met een inkomen, lager dan 
116% van het minimumloon moet blijven bestaan. 

 Een helder en actief ouderenbeleid, waarop niet bezuinigd mag worden. 
 Dat fraude met sociale voorzieningen hard aangepakt moeten worden. 
 Dat de inzet van het Centrum voor Jeugd & Gezin ervoor kan zorgen dat er een 

betere en efficiëntere Jeugdzorg geboden kan worden. 
 Dat vrijwilligersorganisaties, verenigingen en mantelzorgers het sociale cement van 

de Noord-Bevelandse samenleving zijn en het van groot belang is dat zij nauwelijks 
gekort worden op subsidies. 

 Dat de Partij van de Arbeid bij het maken van keuzes kiest voor mensen en niet voor 
stenen. 

 
 
Wonen & Ruimte: Een veilige en aantrekkelijke woonomgeving 
 
De Partij van de Arbeid is een groot voorstander van sociale woningbouw, ook starters op de 
woningmarkt  moeten de nodige aandacht krijgen. Uiteraard kan er alleen gebouwd worden 
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als er een aantoonbare vraag is naar nieuwe woningen. Tevens moet het bouwen van 
woningen bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen, dat wil zeggen het behoud en 
verbeteren van belangrijke voorzieningen: scholen, winkels, huisartsenpraktijken, 
sportvoorzieningen en dorpshuizen. De vraag naar woningen waarin zorg verleend kan 
worden, zal naar onze verwachting in de komende jaren stijgen. 
 
Daarom is het voor de Partij van de Arbeid Noord-Beveland belangrijk dat: 

 Duurzaam bouwen gestimuleerd blijft. 
 Er in elke kern op maat en naar behoefte gebouwd kan worden. 
 De startersregeling van kracht blijft. 
 De gemeente de regie blijft voeren bij ontwikkelplannen. 
 Duurzame renovaties zo mogelijk gesubsidieerd blijven. 
 Leegstand en verpaupering tegengegaan moet worden. 
 Er uiteindelijk een voldoende en betaalbaar woningaanbod ontstaat. 
 De openbare ruimte blijvend aandacht verdient voor een brede en veilige 

toegankelijkheid.  
 
 
Financiën: De breedste schouders dragen de zwaarste lasten 
 
Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid 
worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De verwachting is 
dat de lokale overheden ook in de komende periode bezuinigingen moet doorvoeren, dan 
wel terughoudend moeten zijn in het doen van nieuwe investeringen. De Partij van de 
Arbeid Noord-Beveland kiest ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren, zodat de 
menselijke maat niet uit het oog verloren raakt. Ook in financieel opzicht dient de burger 
centraal te staan. 
 
Wat betekent dat voor de komende raadsperiode: 

 Wij vinden het belangrijk dat de gemeente reserves heeft om tegenvallers te kunnen 
opvangen. 

 Uitgaven moeten voortdurend getoetst worden op nut en noodzaak. 
 Rijksmiddelen, waaronder gelden voor de zorg. maar ook de middelen met 

betrekking tot decentralisaties, moeten worden geoormerkt, zodat deze middelen 
gegarandeerd op de juiste manier besteed worden. 

 De gemeentelijke organisatie levert, indien noodzakelijk, ook  een bijdrage aan de 
bezuinigingen, door  kritisch te blijven kijken naar de efficiency van de gemeentelijke 
diensten en medewerkers.  

 
Maar bovenal willen wij dat Noord-Beveland die mensvriendelijke sociale samenleving is en blijft die 
we ons allen voor ogen hebben.  

 
 


