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Leefbaar Reimerswaal
2002 tot bijna 2022. Al 20 jaar is Leefbaar Reimerswaal een begrip in de Reimerswaalse politiek.
Vanaf het begin strijdvaardig, vaak een andere koers varend, maar altijd het beste er uit proberen te
halen voor de inwoners van ons mooie stukje Nederland.
Dit resulteerde tot ieders verbazing vier jaar geleden zelfs in deelname aan het college van de
gemeente Reimerswaal. Maar iedereen die dacht dat we het toen wat rustiger aan gingen doen…

Tegen het verplicht verhuizen van ouderen
en minder valide die hulpbehoevend zijn.

Onder geen voorwaarde een totaal vuurwerkverbod.
Betere handhaving op illegaal vuurwerk en overlast.

Niet enkel in Krabbendijke, maar in elke kern
waar er behoefte aan is.

En we zijn van plan de komende 20 jaar ook zo door te gaan :)
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Wonen, leefbaarheid en voorzieningen.
Een zelf woonplicht binnen de gemeente
Het invoeren van het wetsvoorstel opkoopbescherming om er voor te zorgen dat
vastgoedinvesteerders op onze lokale woningmarkt worden geweerd. Hierdoor creëren we meer
ruimte voor starters op de woningmarkt zodat zij meer kans krijgen om een goed bod uit te kunnen
brengen op hun droomhuis. Met deze regeling stellen wij dat een koper van een bestaande of
nieuwbouw woning er minimaal 3 jaar zelf moet gaan wonen.
Daarbij zien wij minder regels en eisen voor bouwaanvragen.
Tevens willen wij de starterslening aanpakken, want de woningprijzen stijgen enorm de laatste jaren.
Hierdoor kunnen starters in de gemeente bijna geen gebruik maken van de starterslening die
beschikbaar is. De voorwaarden van de lening zijn niet meer actueel en moeten aangepast worden.
Daarom zullen wij het toekomstig college verzoeken deze regeling te vernieuwen conform de huidige
woningmarkt.

Impuls wonen Provincie
Vanuit de gemeente moet er gelobbyd worden bij de Provincie om gebruik te gaan maken van de
regeling Impuls wonen, zodat inwoners van onze gemeente beroep kunnen doen op deze regeling.
Hierdoor kunnen zij een steuntje in de rug krijgen voor het verduurzamen/herbouwen en
samenvoegen van hun woning.

Meer uitbreidmogelijkheden voor woningen
Op dit moment zijn er geen uitbreidmogelijkheden binnen de kernen, we streven er naar dat in ALLE
kernen van Reimerswaal meer gebouwd mag gaan worden. Nu wordt er nog veel te traag gehandeld.
Hierin vinden wij ook dat binnen de provincie een andere verdeling van het aantal te bouwen
woningen per gemeente moet zijn. Aangezien een gebied bij Rilland aangewezen is door de provincie
als energielandschap voor de rest van Zeeland, willen wij onder andere als compensatie dat er meer
gebouwd mag worden in Reimerswaal. Bijvoorbeeld woningbouw in de molenpolder en burenpolder
versneld oppakken.

Een mantelzorg woning aan de eigen woning
Een goede huisvestiging voor zorg is uiterst belangrijk. Wij vinden daarom ook dat het makkelijker
moet zijn om een mantelzorgwoning te realiseren aan de eigen woning, waarbij ouderen of jongeren
met een beperking hierin kunnen verblijven.

Leefbaarheid in alle kernen
Zorgen voor meer groen in alle dorpen, waarbij er goed gekeken moet worden om onnodige
bestrating te vervangen door groenplantsoenen of doorgroeitegels (locatie afhankelijk) zodat er
minder wateroverlast door regenbuien kan ontstaan. Ook zien wij graag dat de gemeente gratis
regentonnen beschikbaar stelt voor onze inwoners. Het aanplanten van meer bomen in de kernen
waar dat kan, dit draagt bij aan een betere leefomgeving. Een bijkomend effect is dat de
biodiversiteit hierdoor wordt bevordert.

EV laders plaatsen
De duurzaamheidsslag die wij als gemeente moeten maken betekend ook dat er meer mogelijkheden
gecreëerd moeten worden voor inwoners die in het bezit zijn van een elektrische auto. Inwoners die
geen eigen oprit hebben willen wij tegemoet komen met het mogelijk maken tot extra laadpalen
binnen de huidige laadpaal cirkel en kabelgoten in de stoep aan te brengen waar nodig. Dit vereist
maatwerk per wijk waarbij goed gekeken moet worden naar de situatie van de straat.

Zwerfafval
Het zwerfafval op openbare plekken moet zoveel mogelijk tegen worden gegaan. Dit willen wij
realiseren door onder andere meer afvalbalken te plaatsen waar de behoefte is en de gemeente de
opdracht te geven om andere mogelijkheden te onderzoeken om het zwerfafval terug te dringen. We
wonen in een mooie gemeente, dat moet zo blijven!

Supermarkten
Het behouden van supermarkten in de kernen is belangrijk. Daarbij staan wij er op dat er een
mogelijkheid moet zijn voor het vestigen van een tweede supermarkt, voornamelijk in Krabbendijke
en Yerseke. Uitplaatsing van de supermarkten buiten de kernen heeft niet onze voorkeur, want dat
betekend in het geval van Krabbendijke bijvoorbeeld dat de slager, de bakker en de drogisterij ook
uit de kern zullen vertrekken. Het mag niet zo zijn dat onze inwoners over een paar jaar een flinke
afstand moeten afleggen om hun dagelijkse boodschappen te doen.

Leegloop winkelbestand
De winkels in de kernen dragen bij aan de leefbaarheid. De gemeente moet faciliterend optreden
naar onze ondernemers en zorgen voor een zo goed mogelijk vestigingsklimaat met zo min mogelijk
onnodige regels. De werkgelegenheid die hierdoor ontstaat is goed voor onze inwoners. Daarom
kunnen wij ons ook niet vinden in het rucksichtslos ombouwen van lege winkelpanden naar
appartementen.

Huisvestiging arbeidsmigranten
De huisvestiging van arbeidsmigranten moet op orde zijn, maar wij zien deze liever bij de bedrijven
zelf gerealiseerd en niet in onze kernen. Dit komt de leefbaarheid niet ten goede en houd huizen
bezet ten nadele van onze eigen inwoners. Daarom vinden wij dat de straal tussen verschillende
huisvestigingen van arbeidsmigranten vergroot moet worden van 250 meter naar 1500 meter.
Tevens moet aanschaf van woningen en hierbij onderverhuur aan grote aantallen arbeidsmigranten
worden tegengegaan.

Klimaatrealisme
De afgelopen jaren is er veel discussie over het klimaat. Leefbaar Reimerswaal vindt dat we met een
klimaat realistische bril moeten kijken. Projecten die opgepakt worden moeten realistisch en
betaalbaar zijn en een directe positieve invloed op onze inwoners hebben. Nutteloze prestige
projecten die alleen maar geld kosten moeten niet worden uitgevoerd. Vanuit onze visie moeten we
de komende periode werken aan het beter isoleren van woningen, zonnepanelen plaatsen waar kan,
verschillende wateropvang buffers in de kernen aanleggen en de agrarische sector ondersteunen bij
het zoeken naar oplossingen om de verdroging van gronden tegen te gaan (zoetwater voorziening).

Zorg
Goede zorg is belangrijk voor jong en oud, hier zetten wij ons voor in. De eigen leefomgeving speelt
hierin een grote rol, daarom zullen wij onder geen beding toestaan dat hulpbehoevende ouderen
verplicht moeten verhuizen ver buiten de gemeente. Omdat ze hier niet de zorg zouden kunnen
krijgen die ze nodig hebben.
En zo kijken wij kritisch naar elk voorstel dat ons voorgelegd wordt.

Onderwijs
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is niet enkel de leerstof en de begeleiding die
aan een kind geboden wordt, de omgeving waarin een kind onderwijs volgt is ook van belang. Wij
vinden daarom ook dat alle scholen in Reimerswaal goed gefaciliteerd en onderhouden moeten
worden.

Dorpshuizen
De dorpshuizen in onze gemeente zijn de afgelopen jaren allemaal in het beheer van stichtingen
gekomen. Hierdoor kunnen ze behouden blijven voor allerlei activiteiten. Dit zien we graag zo
gecontinueerd in de komende periode. Yerseke mist tot op heden nog steeds een functioneel
dorpshuis. Wij zullen ons sterk maken om in de komende periode steun voor te krijgen.

De Zanddijk
Leefbaar Reimerswaal streeft ernaar om elk probleem haalbaar en realistisch op te lossen. Zo ook de
ontsluiting van de Olzendepolder via de Zanddijk. Natuurlijk hadden wij liever gezien dat er een
Poldertracé aangelegd kon worden, maar de realiteit is dat dit onder geen enkele financiële
voorwaarde haalbaar was. Dit was ook de reden dat alle fracties (SGP, LR, CDA, PVDA, VVD en CU) in
2020 unaniem voor het huidig gekozen tracé hebben gestemd. Omdat andere partijen bang zijn om
stemmen te verliezen willen ze liever de inwoners voor de gek houden met het realiseren van een
financieel niet haalbaar Poldertracé. Dit is nu gewoonweg niet mogelijk.
Leefbaar Reimerswaal doet aan dit gedraai niet mee en wilt transparant en eerlijk naar de inwoners
van Reimerswaal zijn. Punt.

Ondernemen in Reimerswaal
Uitbreiding bedrijventerreinen Olzendepolder en de Poort
Reimerswaal is een gemeente met veel bedrijvigheid. In de komende periode willen wij het
toekomstig college oproepen tot het uitbreiden van bedrijventerreinen Olzendepolder (Yerseke) en
de Poort (Rilland). Dit zijn twee bedrijventerreinen waar grotere bedrijven gevestigd kunnen worden
mede dankzij de ligging kort op de A58.
Voor een deel van bedrijventerrein de Poort pleiten wij voor een verhoging van de maximale
bouwhoogte naar 32 meter. Om ondernemers de mogelijkheid te bieden tot hoogbouw waarin de
nieuwste technieken op het gebied van duurzaamheid toegepast kunnen worden.

Uitbreiding kleinere bedrijventerreinen Krabbendijke en Hansweert
Reimerswaal is niet enkel een gemeente voor grote bedrijven. Wij vinden dat startende en kleine
ondernemers een kans moeten krijgen om zich in onze gemeente te vestigen. Leefbaar Reimerswaal
gaat zich inzetten voor uitbreiding van de bedrijventerreinen Zuidweg in Krabbendijke en Kanaalweg
in Hansweert. Met name de vraag voor bedrijfsverzamelgebouwen en bedrijfsunits is groot.

Binnenhalen subsidies
Leefbaar Reimerswaal wil dat de gemeente actiever achter (bestaande) subsidiepotjes aangaat voor
onze ondernemers en bedrijven. Zowel op provinciaal, landelijk en Europees niveau ligt er veel geld
op de plank. Deze zijn vaak niet goed bekend en worden weinig of niet gebruikt. Een voorbeeld
hiervan is het fonds Impuls bedrijventerreinen van de provincie. Vanuit dit fonds had de gemeente
bijvoorbeeld bestaande bedrijventerreinen kunnen verduurzamen en vergroenen. Wij gaan de
komende zittingsperiode oproepen tot actie, zodat hier meer mee gedaan wordt om ondernemers
meer mogelijkheid te bieden.

Beter en sneller faciliteren van de middenstand
Als gemeente hebben wij de plicht richting onze ondernemers om hun zo goed mogelijk te helpen
waar nodig. Daarom vinden wij dat we samen met onze ondernemers het beste er uit moeten halen
wat er inzit, tegenwerking is onnodig en zonde van de energie.

Financiën
Geen verhogingen van de gemeentelijke belastingen
Vanuit Den Haag worden de inwoners al zwaar genoeg belast met verhogingen of nieuwe
belastingen. Leefbaar Reimerswaal vindt dan ook dat er voor de aankomende periode geen
verhoging moet worden doorgevoerd waarbij onze inwoners meer moeten gaan betalen aan de
gemeentelijke belastingen. Eventuele inflatie waar wij als gemeente mee te maken kunnen krijgen
wordt hier los van gezien.
Een verhoging van de belastingen die dient voor een breed gedragen en belangrijk maatschappelijk
doel kan wel besproken worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gymzalen of scholen.

Doelmatigheid controles
De gemeenteraad moet meer controle op gesubsidieerde instellingen krijgen, waarbij de uitgaves
van deze instellingen goed in de gaten moet worden gehouden. Het geld moet zo goed mogelijk
worden besteed en niet aan onnodige zaken worden uitgegeven.
Daarbij zouden wij graag zien dat subsidies boven de 5000,- euro verantwoord dienen te worden
door de aanvrager. Zodat deze gecontroleerd kunnen worden.

Sport, traditie en het verenigingsleven
Goed aanspreekpunt
In de praktijk merken wij dat de gemeente voor stichtingen en verenigingen niet altijd of moeilijk
bereikbaar is. Wij vinden dat er een centraal contactpunt hiervoor moet worden ingericht.

Sport accommodaties
Sporten is belangrijk om fysiek en mentaal fit te blijven. We moeten er voor zorgen dat alle sport
accommodaties 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.
Daarbij opteert onder andere Leefbaar Reimerswaal voor een jeu de boules baan bij het dorpshuis te
Krabbendijke en op andere locaties waar er vraag naar is.
En nu voor de jeugd, om die ook niet te vergeten, op korte termijn een pumptrack in Krabbendijke.

Tradities
De afgelopen jaren zien wij dat tradities steeds meer naar de achtergrond worden geschoven. Als
Leefbaar Reimerswaal hebben wij altijd voor het behoud van tradities gestaan. Of dit nu gaat over
het legaal afsteken van vuurwerk, carbid schieten en vreugdevuren bij oud en nieuw. Of de
kermissen, koningsdag en mosseldag. Deze tradities betekenen veel voor onze inwoners. Ze genieten
en ontmoeten elkaar er. Daarom blijven wij ons dan ook hard maken voor het behoud van deze
tradities.

Toerisme/Recreatie
Stranden
Wij vinden dat de strandjes in Reimerswaal netjes en schoon dienen te zijn. Gezien dit bij lange na
niet overal in de gemeente op orde is vinden wij dat de gemeente meer moet doen aan het
onderhoud van onze strandjes.
Daarbij zien we mogelijkheden om de strandjes verder te upgraden door bijvoorbeeld in de
zomermaanden het uitbaten van strandpaviljoenen toe te staan. Hier willen wij werk van maken.

Camperplaatsen
Bij Hansweert zijn een aantal camperplaatsen beschikbaar voor toeristen. In de komende periode
willen wij het nieuwe college de opdracht geven dat deze standplaatsen worden uitgebreid en
gemoderniseerd. Dit kan mooi meegenomen worden in de realisatie van de dijkverzwaring.
Niet enkel in Hansweert zien wij mogelijkheden, maar ook op Yerseke, Waarde, Rilland-Bath &
Krabbendijke zijn er geschikte locaties om camperplaatsen te realiseren. Hierbij moet er goed
gekeken worden naar mogelijk extra voorzieningen en het ondersteunen van ondernemerschap op
deze locaties.

Fiets en wandel routes
Wij zien de komende periode graag een verbetering van de fiets en wandel routes binnen onze
gemeente en ook uitbreiding van verschillende faciliteiten. Daarbij is het belangrijk dat de gemeente
alle wegen en voetpaden goed op orde houd.

Bestuur, veiligheid en openbare orde
Zelfstandigheid
Reimerswaal dient zelfstandig te blijven, samenvoeging met andere gemeente is voor ons niet aan de
orde. Samenwerken geen enkel probleem, maar fuseren is onder geen beding een optie.

Communicatie
De communicatie vanuit de gemeente naar haar inwoners moet beter. Vragen van inwoners via
sociale media of andere communicatie middelen worden te laat beantwoordt. Hier willen wij een
ander systeem voor laten inrichten zodat de gemeente de vragen vanuit inwoners sneller oppakt en
beantwoordt, ook in de weekenden.

Handhaving
Er moet specifieker worden gehandhaafd op de openbare orde en veiligheid. Denk hierbij aan drugsen dealerlocaties, criminaliteit, wapenbezit, verkeersovertredingen en snelheidscontroles in en
buiten de kernen van Reimerswaal. Ook tegen vandalisme moet harder worden opgetreden. Om
meer en beter te kunnen handhaven moeten er meer middelen beschikbaar komen. Kortom:
Handhaving moet sneller en adequater.

Opschonen regelgeving
Regelgeving veranderd continu. Er moet daarom ook altijd gekeken worden of gemeentelijke wet- en
regelgeving nog relevant is. Graag zouden wij zien dat de plaatselijke verordeningen en
regelgevingen geactualiseerd wordt. Waarbij we ook graag willen kijken naar de geest van de wet in
plaats van de letter van de wet.
Wij vinden dat er duidelijkheid en overzicht moet zijn voor onze inwoners en dat betekent in deze de
bezem er door.

