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In de zittingsperiode 2018-2022 heeft Leefbaar
Reimerswaal deelgenomen aan de coalitie. De in het
coalitie-akkoord opgenomen onderwerpen zijn grotendeels
gerealiseerd dan wel in werking gezet. Ondanks dat, zoals
in het verleden wel het geval was, genoemd akkoord niet
door de deelnemende partijen SGP, PvdA en Leefbaar
Reimerswaal was ondertekend, maar is uitgevoerd op basis
van wederzijds vertrouwen met daarin de vrije keuze inzake
principiële onderwerpen, zijn wij daar tevreden over.
Zeker als we kijken naar de Haagse politieke poppenkast,
wat een aanfluiting is op vele fronten. Als lokale partij
kunnen wij ons voorstellen dat veel burgers die op
landelijke partijen hebben gestemd zwaar gefrustreerd
achterbleven. Wederom werd een regeringscoalitie van
VVD-D66-CDA-CU (drie partijen in het Reimerswaalse zijn
daar aan verbonden) in elkaar gefrutseld. En een PvdA die
aan de laatste strohalm van Groen Links bungelde. Veel
burgers, ook in Reimerswaal, hebben aan den lijve moeten
ondervinden hoe diezelfde partijen lachend hun blunders
wegwuifden. Toeslagen affaire, woningnood, verplicht van
het gas af, AOW en pensioenen, visserij in de steek gelaten,
zorg uitgekleed, enzovoorts.

maar naar de geest van de wet. Niet een burger of ondernemer
wegsturen met “Dat kan niet”, maar “We gaan ervoor en kijken
hoe we u zo snel mogelijk kunnen helpen”. Dat is waar Leefbaar
Reimerswaal de komende periode met een aantal jonge
enthousiaste kandidaten in de top 5 voor gaat.
Dat niet alles kan, realiseren wij ons ook. Wij zullen hierin
op een open en transparante wijze de discussie aangaan. Wij
zullen ervoor zorgen dat gemeentelijke lasten beheersbaar
blijven en niet verder zullen stijgen dan strikt noodzakelijk.
En dat vraagt keuzes. De jaarlijkse prijsindex verhoging willen
wij zoals gebruikelijk in stand houden. Leefbaar Reimerswaal
heeft de afgelopen periode de portefeuille financiën mogen
beheren. Zelfs voor de komende periode is, met dank aan
onze wethouder, het Reimerswaalse huishoudboekje op orde.
Het gaat op 16 maart 2022 om de gemeenteraadsverkiezing
in Reimerswaal en niet om Haagse volksverlakkerij.
Hier staat Leefbaar Reimerswaal als partij voor uw
belang. Niet “Zo de wind waait, waait het jasje” maar
pragmatisch, doelmatig, financieel haalbaar, rechtvaardig en
betrouwbaar. De rug recht en recht door zee. Dat zou u als
stemgerechtigde moeten aanspreken.

Leefbaar Reimerswaal is onafhankelijk, een lokale partij die
de belangen van de Reimerswaalse bevolking en bedrijfsleven op nummer 1 zet. Daarbij stellen wij ons pragmatisch
en nuchter op. Niet te moeilijk en het liefst met zo weinig
mogelijk regeltjes. Niet regeren naar de letter van de wet,
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Wij zullen nooit toestaan dat hulpbehoevende ouderen
verplicht moeten verhuizen ver buiten de gemeente

huh?
wat?
nagelkerke
cda

buteijn
cda

sinke
vvd

?

BOULEVARD HANSWEERT

EEN PLAN

MET ALLURE
VOOR

NA ZO’N PRIJZIG
STUKJE DIJK MOET
DIT OOK GEEN
PROBLEEM ZIJN

'ANSWEST ' !

duinen en een paviljoen op het slibdepot,
een ontmoetingsruimte/museum op de oude sluis
en ongeveer 15 camperplaatsen op de dijk!

WAAR GAAT
HET HIER
OOK ALWEER
OVER?

KUNNEN
WE OVER
NADENKEN

IK HOU VAN
ZEEHONDJES
sinke
pvda

IK HEB LIEVER
EEN SCHIETTENT
MET H(L)AZEN

verburg
pvda

PRACHT-IDEE,
ZO’N PAVILJOEN
AAN DE
SCHELDE!

buteyn
cda

sinke, vvd

smet
leefbaar reimerswaal

weststrate
leefbaar
reimerswaal

both
sgp

KIJK! EEN
PFAS-VISJE
jumelet
cu

EET DIE
MAAR LEKKER
ZELF OP!

Leefbaar Reimerswaal ondersteunt initiatieven
om Reimerswaal bij toeristen op de kaart te zetten

Leefbaar Reimerswaal belooft dat het, zoals gebruikelijk, scherp zal toezien op alle ontwikkelingen die
de komende zittingsperiode zullen passeren. We houden in de gaten of deze doelmatig, rechtmatig en
in het belang zijn voor u als inwoner van Reimerswaal. Te weten dat:
• uw belastinggeld op de juiste manier wordt besteed.
• tarieven niet verder dan de prijsindex zullen stijgen.
• er meer controle op gesubsidieerde instellingen moet
komen om er zeker van te kunnen zijn dat dit geld zo goed
mogelijk word besteed en niet aan onnodige zaken wordt
uitgegeven.
• er in alle kernen van Reimerswaal meer gebouwd mag
worden. Nu wordt er nog veel te traag gehandeld.
• er een zelf woonplicht wordt ingesteld binnen de gemeente
om meer ruimte te creëren voor onze eigen jonge starters.
• bouwaanvragen aan minder onnodige regels en eisen
hoeven te voldoen.
• er meer laadpalen geplaatst moeten worden voor
elektrische auto’s.
• de wegen en voetpaden goed op orde gehouden moeten
worden.
• wij er op staan dat er de mogelijkheid moet zijn voor het
vestigen van een tweede supermarkt, voornamelijk in
Krabbendijke en Yerseke.
• wij onder geen beding zullen toestaan dat hulpbehoevende
ouderen verplicht moeten verhuizen ver buiten de
gemeente.
• wij ons niet willen laten meeslepen in de milieugekte,
maar willen oproepen om met een klimaat realistische blik
naar zaken te kijken.
• de agrarische sector ondersteund wordt bij het zoeken naar
oplossingen om de verdroging van gronden tegen te gaan.
(zoetwatervoorziening)
• er meer bomen en biodiversiteit moeten komen in de
groenplantsoenen.
• de huisvestiging van arbeidsmigranten op orde moet zijn,
het liefst bij de bedrijven zelf. Ook vinden wij dat de straal
tussen verschillende huisvestigingen van arbeidsmigranten
in de kernen vergroot moet worden van 250 meter naar
1500 meter.

• een centraal contactpunt ingericht moet worden bij de
gemeente voor stichtingen en (sport)verenigingen.
• we er voor moeten zorgen dat alle sportaccommodaties
binnen de gemeente op peil blijven en de ondersteuning
krijgen die ze nodig hebben. Zoals bij de VV Krabbendijke.
Hier moet voor de zomer van 2025 de nieuwe
accommodatie gerealiseerd zijn. Het liefst nog eerder.
• Reimerswaal op de kaart wordt gezet bij toeristen,
zodat zij, de hele week door (bijvoorbeeld bij een
strandpaviljoen), kunnen genieten van een hapje en een
drankje. We willen er werk van maken om de uitbating van
dit soort initiatieven toe te staan.
• de bedrijventerreinen Olzendepolder, de Poort, Zuidweg
(Krabbendijke) en Kanaalweg (Hansweert) uitgebreid
kunnen worden.
• handhaving sneller en adequater moet en dat er harder
opgetreden wordt tegen criminaliteit.
• de communicatie vanuit de gemeente naar haar inwoners
beter moet, ook in de weekenden.
• tradities, in welke vorm dan ook, binnen onze gemeente
behouden moeten blijven.
• Reimerswaal zelfstandig dient te blijven, samenvoeging
met andere gemeentes is voor ons geen optie
• iedere kern in Reimerswaal onze aandacht krijgt en dat
wij, zoals in de afgelopen periode, veel inwoners hebben
kunnen helpen en bijstaan en dat ook in de periode
2022-2026 weer zullen doen!

K
J
I
L
E
D
I
U
D
ZICHTBAAR TRANSPARANT
R
A
A
B
W
BETROU

OP DE KANDIDATEN VAN LEEFBAAR
REIMERSWAAL KUNT U REKENEN!
DUIDELIJK, ZICHTBAAR, BETROKKEN EN BETROUWBAAR.
DE KRACHT VAN EEN LOKALE PARTIJ MET HART VOOR
REIMERSWAAL.
EEN LIJST VAN 32 KANDIDATEN (IN REIMERSWAAL NOG
NOOIT VERTOOND) MET EEN AANTAL ENTHOUSIASTE JONGE
MENSEN WAARVAN TWEE IN DE TOP 5, DIE AL VIER JAAR ALS
FRACTIEONDERSTEUNER MEEDRAAIDEN.
LOKALE KANDIDATEN DIE HUN KERNEN KENNEN EN ZONDER
EIGENBELANG UW BELANG WILLEN BEHARTIGEN.
KIJK VOOR ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA OP
WWW.LEEFBAARREIMERSWAAL.NL

1. Marien Weststrate, Krabbendijke
2. Joey Smet, Hansweert
3. Jan-Kees Wielard, Krabbendijke
4. Marscha Boone-Tuijnman, Rilland
5. Ton Kramer, Krabbendijke
6. Ted Krijger, Kruiningen
7. Wilfred Wilde, Krabbendijke
8. Dirk Verburg, Waarde
9. Nico van der Hoest, Yerseke
10. Stanley Frankemölle, Rilland
11. Christa van Boven, Krabbendijke
12. André Schrier, Schore
13. Menno Fortuin, Hansweert
14. Ramon Verburg, Krabbendijke
15. Christiaan Frankemölle, Rilland
16. Jos Hillebrand, Rilland

Geachte stemgerechtigde,
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart
aanstaande kunt u uw stem uitbrengen voor de
gemeenteraadsverkiezingen in Reimerswaal. Het bestuur,
fractie, steunfractie en leden van Leefbaar Reimerswaal
roepen u allen op van uw stemrecht gebruik te maken.
Niet stemmen, geen zin, of denken dat het lokaal niets
uitmaakt? Vraag dat aan de vele mensen die de afgelopen
vier jaar een beroep hebben gedaan op Leefbaar Reimerswaal.
Wij hebben ze bijgestaan en geholpen!

GOOI UW STEMKAARTEN DUS NIET WEG,
MAAR GA STEMMEN!
STEM LOKAAL, STEM LIJST 2.
Heeft u geen tijd? Neem dan gerust contact met ons op via
de mail (op onze website) of bel een van onze lijstkandidaten,
bestuursleden of Marien Weststrate 0653774388.

17. Judith Jobse, Kruiningen
18. Joyce Frankemölle-van de Griek, Rilland
19. Jacobien van den Dorpel-Lagendijk, Krabbendijke
20. Jeanette Verburg-de Smit, Waarde
21. Monique Biemond-Santbergen, Hansweert
22. Wyke Meijer, Yerseke
23. Bianca Reugebrink, Rilland
24. Riekie Dek-Keijzer, Kruiningen
25. Richard van Zon, Kruiningen
26. Ronald Saaman, Hansweert
27. Jan-Willem Hermes, Yerseke
28. Monica Slabbekoorn, Yerseke
29. Dirk Bijl, Kruiningen
30. Etienne Turksema, Krabbendijke
31. Anggie Pratama, Krabbendijke
32. Cor Meijer, Yerseke
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