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Voorwoord 
 

      

Borsele een energieke en duurzame gemeente 

  

We hebben afgelopen 4 jaar vanuit de oppositie gewerkt. In het duale stelsel hebben we onze 

controlerende taak kritisch uitgevoerd en zelf regelmatig voorstellen ingediend.  

  

De financiën zijn vaak rommelig, er wordt geschoven met geld wat toevallig ergens over is, ramingen 

worden overschreden, bestemmingsreserves zijn vaak hoog en worden onvoldoende benut. 

Mede door onze inbreng is de budgetcyclus overzichtelijker geworden maar voor de burger kan dat 

nog transparanter.  

  

Duurzaamheid is een gedachtegoed en moet zowel bij de burger als bij het bestuur tussen de oren 

komen te zitten. Het is meer dan groene energie, het is een attitude waarbij steeds gekeken moet 

worden wat de consequenties zijn van beleid en het dagelijkse leven voor de aarde, de mens en de 

financiën, People, Planet en Profit. In de nieuwe duurzaamheidsvisie van de gemeente Borsele 

ontbreekt nog de ambitie om hier echt mee aan de slag te gaan.  

  

De starterswoningen zijn op een aantal kernen gerealiseerd, zodat ook starters in deze tijd een 

woning kunnen kopen. Daarnaast zijn er leningen voor woningverbetering gekomen om mensen 

langer in hun huis te laten wonen en kwalitatief slechtere huizen op te knappen. Op iedere kern 

moet gebouwd blijven worden ook in een tijd van krimp. 

  

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is geïmplementeerd, iedere burger, met of zonder 

beperking, moet mee kunnen doen in het maatschappelijke leven. Het heeft veel geld gekost maar 

ook inzet van de ambtenaren en het college. De gemeente heeft een zorgplicht, maar moet dit op 

een menselijke manier uitvoeren. Ook hier is de gemeente op de goede weg maar het beleid moet 

gecontinueerd worden en de zorgvraag zal toenemen door de economische crisis en de vergrijzing. 

  

Het Nationaal Landschap staat aan het begin van een lange weg, tot nog toe is er nauwelijks een 

visie (ondanks onze herhaalde vraag) en worden losse projecten gefinancierd/gesubsidieerd om 

maar iets te doen. Het is een uitdaging en geen beperking om een deel van het Nationaal Landschap 

Zuidwest Nederland te mogen zijn. 

  

De gemeente moet een dienstbare overheid zijn, burgers hebben recht antwoord op gestelde 

vragen en verzoeken, binnen de gestelde termijn. Dit geldt voor alle communicatiesystemen, dus 

ook voor de mail. Automatisering op het gemeentehuis is duur, deels door de provinciale of 

landelijke overheid verplicht, maar het is een middel dat door mensen gebruikt wordt. 

  

De huidige economische crisis is nog niet voorbij, hoe lang deze duurt, is moeilijk te voorspellen. 

Burgers moeten inleveren maar ook de gemeente krijgt minder geld tot haar beschikking. Komende 

jaren zullen we moeten matigen maar dat zal niet ten koste van de burger mogen gaan. 
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Wat wil de PvdA de komende periode ? 

 

Enkele kernpunten: 

  

Duurzaamheid als basis van alle beleid, met een goede voorlichting naar burgers en bedrijven. 

Attitudeverandering kost weinig en levert veel op. 

 

Een goede invulling van het Nationaal Landschap, een duidelijke visie met uitvoering door 

maatschappelijke organisaties, maar ook door particulieren. 

 

Een transparante gemeente in financiën en beleid voor iedereen; ook bij gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

Veilige woonomgeving met maatwerk wat zorg betreft voor iedereen in Borsele. Menselijk 

maatwerk voor mensen die ondersteuning nodig hebben met een stimulerend beleid wat 

maatschappelijke participatie betreft. 

 

Een dienstbare gemeente met oog voor de effecten van de afnemende bevolking en de economische 

crisis. 

Maatwerk op iedere kern wat woningbouw en leefbaarheid betreft 

   

Borsele is een gemeente van contrasten maar zal in de toekomst de gemeente van duurzaamheid en 

energie moeten worden, uiteraard zonder nieuwe kerncentrale. 
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1  De Kernen  van Borsele   
 

1.1 Krimpende Kernen 

 

Borsele heeft 15 kernen, de een is wat kleiner dan de andere en iedere kern heeft haar eigen 

karakteristieken. Het zijn de bewoners die samen de leefbaarheid van hun kern bepalen.  

  

De komende jaren is er een krimp van de bevolking te verwachten, in heel Zeeland en in Borsele 

vanaf 2020. Het aantal inwoners zal dalen. Toch zal het aantal woningen voorlopig nog toenemen 

doordat er minder mensen per wooneenheid zullen wonen. Een aantal voorzieningen zal niet 

kunnen blijven bestaan op ieder dorp, dit vraagt om een creatieve oplossing van bestuurders. 

De gemeente zal instrumenten en een kader aan moeten reiken en stimuleren dat inwoners en 

dorpsraden mee kunnen denken over oplossingen, mogelijkheden en uitvoering van beleid. 

Democratie begint met inspraak en participatie door dorpsbewoners 

 

 

1.2 Wonen  

 

Het woongenot in onze kernen wordt naast kwaliteit van de woning bepaald door de omgeving en 

de voorzieningen op de kernen of directe omgeving. We willen op iedere kern betaalbare koop- en 

huurwoningen, voor iedere leeftijd. De laatste jaren zijn er veel huurwoningen gebouwd voor 

senioren, echter niet voor gezinnen of alleenstaande en jongeren. In recente nieuwbouwprojecten 

zijn er op ons verzoek starterswoningen gebouwd, maar in de huursector zijn er geen sociale 

huurwoningen bijgebouwd, terwijl er wel huurwoningen zijn verkocht. Naast de starterswoningen 

willen wij sociale huurwoningen voor gezinnen en alleenstaanden op ieder dorp. 

Naast onze vaste inwoners is er huisvesting nodig voor arbeidsmigranten en nieuwkomers; ook deze 

mensen hebben recht op goede huisvesting. Voor de arbeidsmigranten zal er een goede regelgeving 

gemaakt moeten worden, waarbij comfort en woonomgeving mee genomen moet worden. Goede 

huisvesting leidt tot meedoen in de maatschappij en minder overlast.  

De nieuwkomers en medelanders moeten integreren in onze maatschappij; onze kernen zijn een 

goede woonomgeving en nodigen uit om mee te doen. De nieuwkomers, die ook uit gezinnen met 

kinderen bestaan, kunnen een impuls aan het vrijwilligersleven, clubs en scholen geven. Tot nu toe is 

het niet gelukt om het aantal te huisvesten nieuwkomers in Borsele te realiseren. In de komende 

jaren moet hier fors op ingezet worden. 

De gemeente moet de regie voeren bij ontwikkelingsplannen 

 

Mede door de economische crisis staan koopwoningen langer leeg, verpaupering treedt op. Een 

aantal dorpen zoals Ellewoutsdijk, Heinkenszand (Dorpsstraat) biedt hierdoor een weinig vitale 

aanblik. De gemeente moet samen met RenB Wonen en andere maatschappelijke organisaties (zoals 

Stichting Maatschappelijk Belang Goes) een plan van aanpak maken. Koop moeilijk verkoopbare 

huizen op, renoveer deze en maak ze geschikt voor verhuur. Grote nieuwbouw locaties zijn, mede 

gezien de krimp, niet wenselijk. 

Nieuwbouw moet passen binnen de grootte van de kern 
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Duurzaamheid bij nieuwbouw en verbouw moet gestimuleerd worden, dit is meer dan energie 

bewust bouwen. Het is leeftijdsbestendig (ver)bouwen, voldoende waterberging (ook in eigen tuin) 

en materialen moeten herbruikbaar zijn. Zorg voor voldoende groen in de dorpen en voldoende 

onderhoud. De schaduw van bomen en struiken maakt de woonomgeving aantrekkelijk en geeft 

schaduw tegen schadelijke UV straling.  

Zorg voor duidelijke procedures bij aanvragen bij bouw en verbouwvergunningen. Zorg dat de 

gemeente zich aan de termijnen houdt, bij overschrijding van de termijn hoort de burger 

gecompenseerd te worden. 

 

 

1.3 Voorzieningen algemeen 

 

De voorzieningen op een aantal dorpen nemen af, scholen staan onder druk door te weinig 

leerlingen, de winkels op kleinere kernen zijn grotendeels verdwenen. De gemeente heeft een taak 

in het faciliteren van voorzieningen. Dorpshuizen moeten waar nodig vernieuwd (bv. Borssele, 

Driewegen) en multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Combinaties (in ieder geval wat gebruik 

betreft) maken de voorzieningen sterker. Denk aan: dorpshuizen, sportvoorzieningen, winkel(s), 

pinautomaat, postfaciliteit, spreekkamerfaciliteit en schoolgebouwen. Multifunctioneel gebruik van 

deze gebouwen bevordert de leefbaarheid in de kernen, voor iedereen en van iedere leeftijd. Er 

moet onderzocht worden of deze gebouwen beheerd moeten worden door de gemeente of een 

maatschappelijke organisatie zoals RenB Wonen. 

Combinaties in gebruik versterken de voorzieningen 

 

 

1.4 Onderwijs 

Het basisonderwijs op verschillende kernen dreigt te verdwijnen. Een 

visie op dit gebied voorkomt onverwachte situaties en bevordert een 

kwalitatief goed beleid binnen het basisonderwijs. Er zullen keuzes 

gemaakt moeten worden zodat ieder kind goed en bereikbaar 

onderwijs krijgt. Als er scholen gesloten moeten worden zou een 

regioschool een oplossing kunnen zijn. 

Verken nieuwe paden in het kader van bevolkingskrimp 

 

 

1.5 Sociale voorzieningen, maatschappelijk welzijn en zorg 

 

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Dit vraagt om een cliëntgerichte aanpak bij 

de wetten en regelingen die er zijn voor mensen met een laag inkomen of met een beperking.  

Geen bergen formulieren maar menselijk maatwerk 

  

Niet ieder dorp zal alle voorzieningen kunnen hebben, een goed vervoerssysteem zorgt dat je daar 

komt waar de voorzieningen (zowel wat betreft zorg, welzijn als ontspanning) zijn. Dat vraagt 

maatwerk in een plattelandsgemeente als Borsele en slimme combinaties van vervoerssystemen. 
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De gemeente heeft een zorgtaak, vervat in de WMO. Gezondheid vraagt een actieve benadering van 

de gemeente om problemen te voorkomen en te beperken. Overgewicht neemt toe, ook onder de 

Borselse bevolking. Bij aanpak hiervan is goede voorlichting over gezonde voeding, te beginnen op  

de basisschool, noodzaak. Alcohol- en drugs- gebruik/misbruik komt niet alleen onder jongeren voor, 

bewustwording van de risico's ervan is nodig in alle leeftijdscategorieën. 

 

Er is toename van eenzaamheid en isolement, vooral bij burgers met een laag inkomen, zowel jong 

als oud. Een actieve benadering vanuit het zorgloket met het wijzen op de mogelijkheden die er zijn 

kan het probleem verkleinen. Het gebruik van de regelingen die er zijn moet omhoog. Huisbezoek 

door mensen die bekend zijn bij het Zorgloket geeft de mogelijkheid maatwerk te leveren. 

Koppelingen van persoonsbestanden geven de mogelijkheid mensen actief te benaderen en 

formulierenchaos te voorkomen; dit geldt niet alleen bij controle. Wij pleiten voor deelname aan de 

landelijke website: bereken uw recht. Hiermee kunnen burgers gemakkelijk nagaan wat hun 

(financiële) rechten en mogelijkheden zijn.  

Hulp in Borsele moet maatwerk zijn 

 

Borsele kan niet zonder vrijwilligers en mantelzorgers. Zorg voor goede regelingen en pardonzorg 

voor deze groepen. Je houdt het langer vol als mantelzorgers af en toe een dagje vrij hebben. 

Pas de regelingen die er zijn soepel toe, een inkomensgrens van 120% van het sociale minimum is 

voor ons een aanvaardbare ondergrens. Laat bij de vermogenstoets de eigen woning (binnen een 

bepaalde waarde) buiten beschouwing. 

Een persoonsgebonden budget (PGB) geeft een keuzevrijheid aan onze inwoners, het hoort 

standaard aangeboden te worden en niet als uitzondering te gelden. 

  

 

1.6  Sport en cultuur 
 

Sportverenigingen zullen in en buiten het dorp moeten samenwerken om de voorzieningen op peil 

en betaalbaar te houden. Dit geldt ook voor culturele voorzieningen. Sport en spel geeft de sociale 

cohesie in de dorpen, ieder dorp moet kunnen rekenen op voldoende ondersteuning van vitale 

verenigingen om ook in tijden van bevolkingskrimp levensvatbaarheid te borgen. 

 

Cultuur en cultureel erfgoed horen bij Borsele en het zijn speerpunten van de recreatie.  

De cultuur heeft een culturele raad met voldoende budget nodig, die gevraagd en ongevraagd advies 

mogen uitbrengen. De vele activiteiten trekken toeristen en bewoners van Borsele. Het 

bibliotheekwerk zit in een overgangsfase met de regionale BibliOosterschelde, dit proces heeft naast 

extra geld goede ondersteuning nodig. 

  

Het culturele erfgoed in Borsele is divers, van molens tot bakketen, van SGB tot onverharde dijkjes 

en bloemenranden. Monumenten moeten met duidelijke regels verbouwd kunnen worden en voor 

subsidie in aanmerking komen, faciliteer eigenaren en wijs ze op mogelijkheden. 

Ook sport en cultuur is maatwerk 
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2 De Borselse Leefomgeving  
 

2.1 Nationaal Landschap 

 

De PvdA vindt weinig ambitie bij de gemeente om het Nationaal Landschap (NL) in de Zak van Zuid 

Beveland te ontwikkelen. Wij bepleiten een visie over het NL die uitgaat uit van 2 assen en wel de 

Stoomtrein Goes-Borsele en het oude Sloe Goederen Spoor. 

Aan en bij deze twee assen moeten zich activiteiten ontwikkelen in de vorm van dag- en 

verblijfsrecreatie gecombineerd met kleinschalige agrarische -  en recreatieve activiteiten zowel van 

particulieren als van maatschappelijke organisaties. De activiteiten dienen een duurzaam karakter te 

hebben en te passen in het Nationaal Landschap. Tussen deze assen zijn dwarsverbindingen nodig 

voor fietsers en wandelaars. Hiermee krijg je een groen hart in de gemeente Borsele. De aansluiting 

aan het Kiekendiefpad in de gemeente Goes en een doorsteek naar Walcheren liggen voor de hand. 

Voorzieningen - in of bij Hoedekenskerke - moeten zorgen voor goede recreatiemogelijkheden aan 

de Westerschelde. 

  

Onderzocht moet worden hoe de agrariërs kunnen bijdragen aan natuurontwikkeling en –

natuurbeheer.  Het duurzamer maken van agrarische activiteiten draagt bij aan een mooi landschap 

en het lijkt er steeds meer op dat duurzame activiteiten goed renderen. Het gebruik van de 

mogelijkheden van nieuwe en duurzame NED (nieuwe economische dragers) kan veel beter. 

Particuliere ondernemersactiviteiten, naast de voor de hand liggende theetuin, als fietsenverhuur, B 

en B, of kunstbeoefening, moeten meer gestimuleerd worden. De PvdA ziet het NL in de Zak van 

Zuid Beveland als een innovatieve, duurzame proeftuin met als kenmerken rust, ruimte, duurzame 

landbouw en duurzame recreatie. 

 

Inventarisatie van waardevolle bomen zal begin 2010 voltooid zijn. Er zal aandacht besteed moeten 

worden aan het aanplanten van waardevolle bomen van de toekomst bv. op erven van huizen en 

boerderijen in het buitengebied. 

  

Bij de duurzame NED denken we ook aan de mogelijkheid van paalkampeerplaatsen in het gebied 

van het Nationaal Landschap, zodat er op een kleine schaal verblijfsrecreatie mogelijk is. 

De zak van Zuid Beveland als duurzame proeftuin. 

 

De natuur rond de Westerschelde is kwetsbaar door de uitdieping van de Westerschelde en het 

steeds intensievere verkeer op de Westerschelde. Natuurcompensatie moet snel gerealiseerd 

worden in samenspraak met de grondgebruikers, waterbeheerders en de recreatiesector. Wij zijn 

tegenstander van verdere verdieping, veiligheid en natuurlijkheid staan boven bereikbaarheid voor 

de PvdA in Borsele. 

  

Door de aanleg van het Sloebos ontstaat er een natuurlijke buffer tussen de bedrijven in het 

Sloegebied/Vlissingen-Oost en de kernen in Borsele. Vooral de Sloerand-dorpen krijgen hiermee een 

positieve impuls voor de leefbaarheid. Wij zijn er voorstander van om de al verworven gronden 

in het eerder geplande industriegebied Sloepoort in te passen in het Sloebos en hierdoor een 

aangesloten bos van Borssele tot aan de verbrede Sloeweg te realiseren. 

  



 

PROGRAMMA 2010 – 2014 

 
 

9 

2.2 Verkeer en mobiliteit 

 

Een plattelandsgemeente als Borsele brengt veel verkeersbewegingen met zich: van en naar school / 

werk / ontspanning / winkels met eigen of openbaar vervoer. Hiervoor dienen de wegen goed 

ingericht te zijn om ook veilig te kunnen fietsen en lopen. Naast de doorgaande wegen moet het 

oude wegenpatroon zoveel mogelijk gehandhaafd dan wel teruggebracht worden zonder dat het 

agrariërs onmogelijk gemaakt wordt om hun werk te doen De wegen dienen zo ingericht te zijn dat 

de functie duidelijk is. Dit geldt voor wegen buiten en binnen de bebouwde kom. 

 

Handhaving blijft een noodzakelijk kwaad en stimuleert de burger in 

gedragsverandering. Binnen alle dorpskernen is de maximum snelheid 30 km. 

Sluipverkeer door de Poel en in de Zak van Zuid Beveland moet minder, de 

aansluiting van Heinkenszand op de A58 is een eerste opstap hier naar. 

Alle wegen veilig en landschappelijke inpassen 

 

Openbaar vervoer moet slim en gecombineerd aangepakt worden. Gekeken moet worden wat gratis 

openbaar vervoer kost voor de gemeentes en provincie. Wij willen samen met de provincie en 

buurgemeentes kijken of hiervoor een pilot te realiseren is. 

  

Naast de veiligheid van de burger zijn er veiligheidsmaatregelen nodig i.v.m. transporten op de 

Westerschelde, langs onze gemeente van Vlissingen-Oost via de A58 en door de Westerschelde-

tunnel. De nieuwe eigenaar van de Westerscheldetunnel, de provincie, zal de veiligheid in de tunnel 

moeten financieren. 

  

De PvdA Borsele is geen voorstander van de aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT), 

het zal overlast veroorzaken in het achterland om de goederen de provincie in en uit te krijgen. 

Vlissingen-Oost heeft ruimte om container kades aan te leggen, Verbrugge Container Terminal en de 

Scaldia haven bieden genoeg mogelijkheden. 

 

2.3 Veiligheid 

 

Veiligheid is een objectief en subjectief gegeven. Voorlichting en handhaving verbeteren het 

subjectieve gevoel, verlichting en aandacht voor de kwetsbare burger door goed ingerichte wegen 

het objectieve veiligheidsgevoel. 

 

De Westerschelde is een uniek natuurgebied, daarnaast een internationale transportader. Er moet 

een coördinerend overleg komen tussen de Westerschelde-gemeentes.  

Controle op de werking van evacuatie- en rampbestrijdingsplannen met regelmatige oefeningen 

moet doorgaan met een coördinerende rol van de veiligheidsregio Zeeland. Hierbij is berichtgeving 

over stand van zaken en resultaten essentieel. Het verhoogt de betrokkenheid van de inwoners. 

In deze veiligheidsregio moet de brandweer (rood), de ambulance en GHOR (wit) en de politie 

(blauw) een duidelijke plaats krijgen naast Rijkswaterstaat (geel) wat coördinatie en samenwerking 

betreft.  

De communicatiesystemen, zoals C2000, moeten getest en verbeterd worden zowel binnen de 

provincie als met de buurtregio's (incl. België). Zonder communicatie is er geen rampenbestrijding 

mogelijk. 

Veiligheid stopt niet bij de gemeentegrens 
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3 Duurzaam Borsele  
 

 

Duurzaamheid is het omgaan met hulpbronnen (natuur en energie) zonder het milieu –hier en 

elders- nu en in de toekomst aan te tasten. Energie is hierbij een breed begrip. Het betreft niet 

alleen olieproducten en elektriciteit, maar ook voeding, warmte, goederen en transport. Alles wat de 

mens uit de natuur haalt moet daarin weer terug in gebracht worden. Alleen dan blijft het voor onze 

achterkleinkinderen leefbaar. We pleiten evoor, dat Borsele meedoet aan de beweging van 

burgemeesters op de bres voor het klimaat.  

De PvdA streeft naar een voldoende welvaartspeil voor iedereen, maar we vinden dat dit zoveel 

mogelijk op een duurzame manier verkregen moet worden.  

 

 

3.1 Energie 

 

Voorstanders van kernenergie beweren, dat elektriciteit uit kerncentrales goedkoop is. Hierbij wordt 

echter de gigantische kosten voor het opruimen van een centrale, na de afkoelingsperiode van 

ongeveer 150 jaar, niet meegerekend. De PvdA is tegen de bouw van meer kerncentrales. De PvdA 

wil zo nodig meewerken met de bouw van een nieuwe onderzoekscentrale (zoals nu in Petten staat). 

Deze centrale maakt diverse medische producten, en er wordt onderzoek gedaan. 

 

De enige energiebron, die energie levert die duurzaam is, de zon. Afgeleiden van zonne-energie zoals 

wind en getijdenstromingen zijn ook goed bruikbaar. Windmolens leveren de meeste energie op 

open vlaktes. Zij verbreken daarbij de horizonlijn. Daarom is het de beste manier om ze als parken 

neer te zetten, bij voorkeur uit het zicht. Ontwikkeling van een windmolenpark in de zuidelijke 

Noordzee heeft daarom de voorkeur van de PvdA. De zeewaterkering “Neeltje Jans” is uitermate 

geschikt voor exploitatie van getijdenstromingen. De PvdA maakt zich sterk het proefproject aan de 

Total-steiger in grotere vorm op “Neeltje Jans” uit te voeren. 

 We zijn voor zonne-, wind- en getijdenenergie; tegen nieuwe kerncentrales 

 

Al deze elektrische energie, samen met de 

conventionele centrales in Vlissingen-Oost, is te veel 

voor consumptie in Zeeland. Door middel van 380 kV 

hoogspanningslijnen vanaf Borssele wordt de stroom 

getransporteerd naar Brabant. De wens van de PvdA is 

om dit zoveel mogelijk ondergronds te doen, wat op dit 

moment voor beperkte afstand technisch mogelijk is. 

Indien dit niet uitvoerbaar blijkt, dan dient het 

transport zoveel mogelijk langs bestaande 

infrastructuur te gebeuren. De PvdA kiest hiervoor het traject Sloeweg – A58. 

 

Gebruik maken van de onuitputtelijke zon gebeurt door middel van zonneboilers en zonnepanelen. 

Bij zonnepanelen is de laatste jaren de maximale opbrengst per m
2
 gestegen van 75 naar 250 Watt. 

Dit betekent dat een gemiddeld huishouden, met een jaarverbruik van 1.800 kWh, dit zelf op kan 

wekken met 4 m
2
 aan panelen. Door productievergroting daalt de aanschafprijs van panelen. 

Terugverdientijden komen hierdoor binnen 10 jaar. Subsidiëring kan deze ontwikkeling stimuleren. 
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Daarom stelt de PvdA de volgende acties voor: 

Elke woning klimaatneutraal 

1. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten van R&B WONEN plaatsing van zonnepanelen verplicht 

stellen. 

2. Gemeentelijke subsidiëring met minimaal de jaarlijkse Delta dividenduitkering 

3. Op het gemeentehuis investeerders en subsidiegevers opsporen en geclusterde particuliere 

subsidieaanvragen afhandelen op nationaal en Europees niveau. 

4. Verwarming woningen door middel van zonneboilers, blokverwarming en koppelingen met 

warmteproducerende bedrijven.  

Elke agrariër / tuinder totaal energieproducent 

5. In samenwerking met de DELTA en bedrijfsorganisaties subsidieaanvragen activeren en 

afhandelen, met voorrang voor de agrarische sector. 

6. In samenwerking met de DELTA het uitvoeringsprogramma opstellen. Bij uitvoering zoveel 

mogelijk lokale bedrijven betrekken. 

Met deze acties zal de gemeente Borsele in Nederland een voorbeeldfunctie als plattelands-

gemeente gaan vormen.  

 

De PvdA streeft ernaar om particulieren zo min mogelijk afhankelijk te maken van grote op winst 

gerichte energiebedrijven. Met lokale energieproductie helpen we elkaar in de gemeente en blijven 

“baas in eigen portemonnee”.  Daarom wil de PvdA door binnen de komende 4 jaar in 4 Borselse 

dorpskernen beginnen met het energieneutraal maken van deze dorpen. 

 

Om te voorkomen, dat de Delta als belangrijke Zeeuwse energieproducent slecht of niet te 

beïnvloeden is, heeft de PvdA het standpunt dat het nutsbedrijf (energie en water) DELTA NV 100% 

publiek bezit dient te blijven. Alle commerciële activiteiten van de DELTA dienen apart uitgevoerd te 

worden. Uiteindelijk doel van de PvdA is de naam met bijbehorend gedrag terug te brengen naar 

DELTA NUTS. 

 

 

3.2 Afval is voedsel 

 

Als consument produceren we allemaal afval. 

Dat is geen schande, zolang het afval weer 

volledig ingezet kan worden als grondstof. Op 

dit moment is zo’n gesloten kringloop nog niet 

mogelijk. We houden reststoffen over, die niet 

goed zijn voor ons milieu. Daarom vindt de 

PvdA dat de minimum  afvalproducent beloond 

moet worden.  

Dit wil de PvdA verzorgen door: 

1. Rioolheffing koppelen aan waterverbruik. 

2. Vergisting- en vergassingsprojecten met subsidies stimuleren. 

3. Oppervlaktewater vervuilingen opsporen en bestraffen. Hiermee agrariërs met schone irrigatie 

lozingspunten belonen. 

4. Kringloop experimenten in de zin van Cradle to Cradle uit te voeren op het industrieterrein 

Vlissingen-Oost. 
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3.3 Duurzaamheid in Borsele 

 

De gemeente heeft haar Milieubeleidsplan omgedoopt in Duurzaamheidvisie Borsele. In dit 

document geeft de gemeente haar bedoelingen en streven weer over dit onderwerp voor de 

komende 20 jaar. De PvdA vindt dit beleidsdocument ambitieloos. Het geeft vooral een verslag van 

wat er nu gebeurt. En dat is véél te weinig. 

 

De PvdA vindt dat de gemeente als bedrijfsorganisatie een voortrekkersrol heeft in dit onderwerp. 

Dit door: 

• Alle investeringen en uitgaven in eigen gebouwen en middelen van nu 

af aan voor 100% in het teken te stellen van hergebruik. 

• Alle openbare verlichting vervangen door energiearme verlichting. 

• Hinderwetvergunningen voor bedrijven aanvullen met harde 

voorwaarden voor duurzaamheid. 

• Elke gemeente ambtenaar vormen tot duurzaamheidambassadeur 

door middel van scholing en cursussen. 

De gemeente dient dit actief uit te dragen naar alle inwoners van onze 

gemeente om het bewustwordingsproces voor duurzaamheid te stimuleren 

en versnellen.  

Borsele een voorbeeld van duurzaamheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Dienstbaar Borsele, actieve burgers 
 

De overheid is van en voor de mensen. Dat is de kernwaarde van de democratie. Dat betekent ook 

dat de overheid regels stelt zodat ieders vrijheid beschermd wordt. Dat de overheid haar burgers 

gelijk behandelt is het beginsel van de gelijkwaardigheid. Solidariteit en rechtvaardigheid geven aan 

dat er een evenwichtige verdeling van rechten en plichten in de samenleving moet zijn. Vanuit deze 

beginselen moet ook de gemeentelijke overheid handelen. De gemeente is er voor de burgers en de 

burgers vormen samen de gemeente.  

Overheid en burger hebben elk een eigen verantwoordelijkheid 

 

Besturen is mensenwerk. Regels en procedures, democratisch besloten, zijn er om het bestuur 

handvaten te geven en om de kernwaarden inhoud te geven. Regels en procedures mogen nooit 

leidend zijn zonder menselijk contact. Samen het gesprek aangaan is belangrijk om elkaar te 

begrijpen. De PvdA pleit voor een gemeente die vaker contact zoekt met haar burgers. Samen beleid 

ontwikkelen; gebruik maken van de lokale kennis van mensen; mensen vroegtijdig betrekken bij 

planvorming; ook gezamenlijk nagaan of uitgevoerd beleid wel gewerkt heeft zoals het bedoeld was. 

We zijn voor een gemeente die actief het gesprek aangaat. 

Borsele luistert naar haar burgers 
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De gemeente moet daarvoor zichzelf goed aan de eigen regels houden: op tijd werken met 

vergunningen en aanvragen, brieven en e-mails tijdig beantwoorden. De gemeente Borsele moet 

ook in de elektronische tijd goed georganiseerd zijn en haar burgers de mogelijkheid bieden veel 

zaken af te doen per computer. Daarnaast moet ook een gemeente als die op Borselse schaal 

kunnen werken met maatwerk. Burgers zonder PC moeten ook goed geholpen worden en 

oplossingen moeten liever in maatwerk dan in starre procedures geregeld worden.  

Vooral burgers die te maken hebben met het WMO-loket moeten adequaat geholpen worden. Dat 

wil zeggen op tijd en met aandacht voor hun specifieke situatie. De toename van het aantal ouderen 

(en vooral hoogbejaarden) stelt ook extra eisen aan de gemeentelijke dienstverlening. 

 

Het dualisme dat in het gemeentelijke bestuur een belangrijke rol speelt houdt in dat de 

gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders elk een eigen verantwoordelijkheid 

hebben in het gemeentebestuur. De PvdA stelt vast dat in de praktijk van de afgelopen jaren er 

weinig afstand was tussen de raadsleden van de coalitiepartijen en het college. We pleiten ervoor 

om het dualisme beter te organiseren en stellen voor om als gemeenteraad een eigen vierjarenplan 

te maken voor de komende raadsperiode. We denken dat dit – meer dan een collegeprogramma – 

het dualisme bevordert.  

 

De gemeentefinanciën in Borsele zijn vele jaren gezond geweest. Borsele was een rijke gemeente. 

Daling van gemeentelijke inkomsten (minder bouwleges, lagere onroerend goed belasting, lagere 

uitkering van het rijk, lager dividend van Delta) betekenen dat we veel beter de uitgaven moeten 

gaan bewaken. Alle mooie plannen van de afgelopen jaren kennen flinke kostenoverschrijdingen. De 

PvdA pleit voor een veel stringenter kostenbewaking; vooral van masterplannen. We pleiten voor 

een beperkte uitbreiding van het gemeentehuis. Die is nodig om alle medewerkers goed te kunnen 

huisvesten. Onze ambtenaren verdienen een goede werkplek en een betere klimaatbeheersing dan 

nu. Een groot nieuw gemeentehuis past niet in deze tijd. Dat daarbij alles zo duurzaam mogelijk 

moet, dat spreekt vanzelf. 

 

De verschillende financiële stukken van de gemeentelijke jaarcyclus zijn de afgelopen periode 

eenvoudiger geworden. Toch is het voor de gemiddelde burger moeilijk om die stukken te begrijpen. 

We moeten zorgen dat er voor de burger heldere informatie komt over de gemeentefinanciën. De 

gemeenteraad moet meer tijd en ruimte krijgen om voorafgaand aan de opstelling van de begroting 

door het college keuzes aan te geven. 

 

Het Deltadividend moet gericht aangewend worden voor de bevordering van Borsele aan CO2-

neutrale  gemeente.  

Gemeentelijke financiën: simpel, sluitend en transparant 
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5 Crises en de economie in Borsele   
 

We zitten in een economische crisis, maar er zijn meer soorten crises. Zo kan ook gesproken worden 

over een voedselcrises, een energiecrises, de milieucrises en zo voort. Eigenlijk hangen al die soorten 

crisis samen: ons productiesysteem is niet gericht op mensen of op grondstoffenefficiency maar op 

winstmaximalisatie. Pas als we een duurzaam productiesysteem kennen waarin er evenwicht is 

tussen mensen, natuur en economie (people, planet, profit) zullen al de genoemde crises 

beheersbaar worden. Hoe het met de voortdurende economische crisis verder gaat is moeilijk 

voorspelbaar.  

 

Gemeentelijke projecten stimuleren de economie, maar moeten ook betaald worden uit inkomsten. 

De PvdA vindt dat we dit als gemeenteraad steeds goed moeten afwegen. We vinden dat de 

gemeente een rol heeft in het zoeken naar werkmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden. Verder 

is de PvdA voorstander van het koppelen van uitkeringen aan maatschappelijke participatie.  

 

Werkgelegenheid in de gemeente kan vooral bevorderd worden door het streven naar meer Value 

Added Logistics (door aangevoerde goederen bewerkingen te laten ondergaan alvorens deze verder 

te vervoeren) in het Sloegebied. Daarnaast kan een actief recreatiebeleid werkgelegenheid 

scheppen. Vergrijzing vergt meer zorgwerkgelegenheid; dat geldt ook voor Borsele.  

Stimuleren van hoogwaardige werkgelegenheid 

 

Nieuwe bedrijventerreinen achten we in deze situatie niet nodig. Wel kunnen bestaande 

bedrijventerreinen geherstructureerd worden. Het blijkt dat de kleine terreinen bij vele kernen 

mogelijkheden voor hoogwaardig technologische bedrijven. De 

gemeente kan dit actief bevorderen. Voor Vlissingen-Oost zien we 

kansen om een transitie naar duurzaamheid in gang te zetten. Een 

opwaardering van havenactiviteiten is dan mogelijk. Duurzame 

energieopwekking en het sluiten van kringlopen binnen en tussen 

bedrijven zijn belangrijke doelen daarbij. Een belangrijk onderdeel 

van duurzame energieopwekking is de bevordering van 

decentrale energieopwekking dmv warmtekrachtkoppelingen in 

kleine kernen of wijken. De huidige bedrijven die niet passen in het buitengebied kunnen wat de 

PvdA betreft niet uitbreiden, behalve als ze mee willen werken aan verhuizing naar betere 

bedrijfslocaties.  

Bestaande bedrijventerreinen duurzaam opwaarderen 

 

Het uitwerken van de toeristische potentie van de gemeente en m.n. de mogelijkheden van het 

Nationaal Landschap bieden economische kansen. Het masterplan voor de SGB vindt de PvdA een 

goed plan. We denken daarbij ook aan het bevorderen B&B accommodaties, meer 

groepsaccommodaties en aan het campervriendelijk maken van de gemeente. De bevordering van 

biologisch boeren, de kansen voor zilte landbouw en experimenten met algenproductie voor 

biobrandstof zijn economische kansen die het toerisme bevorderen en ook omgekeerd. Hierbij hoort 

dat het MKB ervoor kan zorgen dat kernen vitaal blijven.  
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6 Kandidaat Raadsleden 
 

Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad 2010-2014 worden door u bepaald uit de volgende 

kandidatenlijst: 

 

1. Conny Miermans Heinkenszand 

2. Arno Witkam  ’s-Heerenhoek  

3. Ingrid Brilleman  Lewedorp 

4. Hubert Uitterhoeve  Heinkenszand 

5. Kees de Visser  Heinkenszand 

6. Frans van den Akker Baarland  

7. Ursula Leeflang – Behrens Ovezande  

8. Esther van Ham – van der Hoeven Lewedorp  

9. Tommy de Kok Lewedorp  

10. Loes van Dam Ovezande  

11. Jet Remijn Baarland  

12. Rinus de Bart Hoedekenskerke  

13. Dick Eveleens Ellewoutsdijk  

14. Mia Remijn-Schelfhout Heinkenszand  

15. Rinus den Herder Oudelande  

16. Ruud de Baar Oudelande  

17. Jan Verburg Heinkenszand  

18. Dick van Gelswijk Nisse  

19. Joop de Waard Borssele  

20. Pieter Vollaard Nisse  


