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Inleiding 

Voor de Partij van de Arbeid is de rechtvaardige samenleving er een van eerlijk delen, vast werk, goed 

wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een 

samenleving, waar kinderen onbevreesd opgroeien, en waar ze worden aangemoedigd om na te 

denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen.  

Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, en sport en 

cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is cruciaal: voor 

het voorzien in het eigen bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Wie 

geen bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen. Het zijn 

basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. 

De overheid of de politiek kan niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het 

makkelijker maken om mee te doen in de samenleving.  

Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te 

verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze 

samenleving is. Een samenleving waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, 

onbekendheid en discriminatie bestreden worden en we onderling het vertrouwen versterken. 

Mensen willen immers gelukkig zijn, tevreden zijn over hun huis, buurt en de school voor hun kinderen. 

Ze willen vertrouwen hebben over hún kansen op een goede toekomst. En, mensen willen ook 

ondersteuning en zorg krijgen als dat gewenste geluk niet vanzelfsprekend is en ver weg lijkt. Als PvdA 

herkennen en erkennen we dit.  

Gelukkig gaat het met veel mensen op Schouwen-Duiveland gewoon goed. Maar er zijn mensen die 

achterop zijn geraakt of dreigen te raken. Daar maken we ons zorgen over. Dit kan leiden tot een 

grotere en diepere scheiding tussen de groep die kansen heeft en deze weet te benutten, en de groep 

voor wie dit moeilijker is. We bestrijden de gevolgen van ongelijke kansen. Wij willen nadrukkelijk 

investeren in wat ons bindt en zoeken dat in de kracht van de mensen, met de steun van een 

beschermende overheid. De PvdA staat voor een lokale samenleving die solidair is. Een lokale 

samenleving, waarin je erop kunt vertrouwen dat iedereen gelijk behandeld wordt, er gelijke rechten 

en kansen zijn en waarin verheffing, ontplooiing, emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van 

burgers een doorlopende opgave is. 

Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering, de toename van regenwater en de 

CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het 

verduurzamen van onze gemeente en ons land. De verduurzaming gaat nu te traag, er is versnelling 

nodig. De gemeente zal zich nog meer moeten richten op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel 

mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen.  
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Toerisme en recreatie zijn in onze gemeente belangrijke economische pijlers. We willen een gastvrij 

eiland zijn waar mensen kunnen genieten van het strand, het landschap en de cultuur. Onze 

gastvrijheid betreft niet alleen gasten die bij ons op vakantie komen maar ook vluchtelingen en 

arbeidsmigranten. Een ieder moet zich welkom voelen. Dit zijn de doelstellingen voor de raadsperiode 

2018-2022.  

Bij de indeling sluiten wij aan op de gemeentelijke documenten zoals de Strategische Visie en de 

programmabegroting.  
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1. Werken en economie 

 De gemeente Schouwen-Duiveland zal zich nog meer moeten inzetten op een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat: een hoog voorzieningenniveau, prettig wonen in de kernen, 
saamhorigheid, goed onderwijs en omzien naar elkaar. 

 We focussen op onze sterke kant: we richten ons op het behoud en uitbreiding van de meer 
kleinschalige bedrijvigheid. 

 Dankzij het toerisme is er een hoog winkel- en voorzieningenniveau, we willen dat zo houden. 
 Nieuwe bedrijven die met innovatieve toeristische producten een bijdrage leveren aan de 

verbetering van het voorzieningenniveau én aan een duurzaam Schouwen-Duiveland zijn 
wat ons betreft van harte welkom. We faciliteren deze bedrijven optimaal. De 
bedrijvencontactfunctionaris en onder andere Impuls Zeeland spelen hierbij een belangrijke 
rol. 

 Het invullen van vacatures wordt steeds moeilijker. Een belangrijke oorzaak is dat een baan 
voor de partner moeilijk in onze gemeente te vinden is. Wij pleiten voor bemiddeling  op 
lokaal en regionaal  niveau bij het vinden van een baan voor de partner. 

 We lossen de knelpunten op de arbeidsmarkt op. Samen met het onderwijs en de sectoren 
stimuleren we dat jongeren een opleiding kiezen voor de beroepen waar vraag naar is (zorg, 
techniek, toerisme/horeca). Ook bij re-integratietrajecten en herintreders leggen we hier de 
nadruk op. 

 Wij denken dat natuur en landbouw elkaar veel meer kunnen (én moeten!) versterken, 
waardoor meer biodiversiteit zal ontstaan, zowel op het gebied van flora, fauna als voedsel. 
De basis hiervoor ligt letterlijk in de bodem. Deze 'natuur-inclusieve landbouw' begint met 
een gezonde bodem, produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en 
leefomgeving en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat.  

 Wij zien de agrarische sector als een drager van het platteland en als sector die  bijdraagt aan 
de oplossing van de wereldvoedselproblematiek. Wij willen gezond voedsel van een 
duurzame landbouw die de grenzen van de planeet erkent, waar de consument vertrouwen 
in heeft, met goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers, die dierenwelzijn 
waardeert en een eerlijke verdeling kent van verdiensten. Een voedselketen met hart voor 
mensen, dieren en natuur.  

 Er is geen ruimte voor intensieve veehouderij, geen megastallen op Schouwen-Duiveland. 
 We stimuleren initiatieven voor zilte landbouw en voor diervriendelijke(re) veeteelt. 
 Bij de Zuidhoek blijven we mensen met een indicatie een beschutte werkplek bieden, er mag 

hier geen wachtlijst ontstaan. 
 Statushouders begeleiden we zo snel mogelijk naar werk. Werk zorgt voor integratie en het 

aanleren van de taal. 
 De Zeeuwse Banenafspraak met betrekking tot het in dienst nemen (door gemeenten) van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt geconcretiseerd in aantallen per 
gemeente. We houden ons aan deze Zeeuwse banenafspraak.  
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2. Leven en wonen 

 De woningmarkt verandert snel, ook op Schouwen-Duiveland. Bouwplannen moeten kunnen 
worden aangepast. Niet bouwen voor leegstand! Er is nu minder vraag naar 
eengezinswoningen en meer naar appartementen en nul-tredenwoningen. 

 Er moet een balans zijn tussen het aantal huurwoningen en het aantal koopwoningen. Bij 
huurwoningen streven we naar een maximale wachttijd van zes maanden. 

 Voor inwoners met een acute woonbehoefte en arbeidsmigranten gaat de gemeente 
samenwerken met de woningcorporatie aan een voorziening voor tijdelijk verblijf. 

 De gemeente Schouwen-Duiveland moet ruimte creëren om te experimenteren met nieuwe 
woonvormen zoals groepswonen, zelfbouw en Tiny Houses.  

 Met de nieuwbouw voor Pontes Pieter Zeeman, de Meie en de Beatrixschool wordt een 
belangrijke stap gezet voor het voortgezet en speciaal onderwijs.  

 Voor het basisonderwijs werken we aan een toekomstgerichte huisvesting. Als ideaal zien wij 
Integrale Kindcentra (IKC’s) ontstaan waarin onderwijs en kinderopvang samenwerken en 
waar combinaties kunnen worden gemaakt met sport, muziek en cultuur. Het realiseren van 
integrale kindercentra dient gepaard te gaan met een goede regionale spreiding en 
vervoersmogelijkheden.  
Wij staan ook open voor combinaties van schoolgebouwen met woningen/appartementen en 
multifunctionele ruimten. Er dient niet alleen aandacht te zijn voor de schoolgebouwen maar 
ook voor een gezonde, uitdagende buitenruimte. Onderwijs mag geld kosten. Onderwijs 
draagt bij aan het bieden van kansen aan alle kinderen. 

 Steeds meer verenigingen en instellingen komen door teruglopende ledenaantallen of 
afnemend gebruik van accommodaties tot de conclusie dat behoud van een voorziening 
alleen is te vinden door bundeling en slimme vormen van samenwerken. Voor de gemeente is 
er een belangrijke taak om deze ontwikkelingen zo goed mogelijk te faciliteren en 
ondersteunen.  

 Voor de samenvoeging van sportvoorzieningen in de Westhoek moet worden gezocht naar 
de meest optimale en meest kansrijke combinatie van voorzieningen en naar de 
mogelijkheden van cofinanciering.  

 We ondersteunen initiatieven die gericht zijn op het vergroten van zelfredzaamheid, 
taalontwikkeling en elkaar ontmoeten. We hebben daarbij zeker ook aandacht voor onze 
inwoners die in een zorginstelling wonen. 

 Sinds 2016 is in Nederland het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
van kracht. Wij willen een plan van aanpak aangaande uitvoering van het verdrag. We gaan 
er aan werken dat in onze gemeente iedereen volwaardig kan deelnemen;  toegankelijkheid 
wordt de norm bij onderwijs, spelen, werken, communicatie, zorg, reizen en bereikbaarheid 
van openbare gelegenheden. Hierbij zullen wij rekening houden met zichtbare en niet 
zichtbare beperkingen. 

 Bestrijding armoede: de extra ontvangen gelden voor armoedebestrijding bij kinderen 
moeten terecht komen waar zij voor bedoeld zijn. Wij vragen ook aandacht voor armoede 
onder ouderen en vinden dat mensen geholpen moeten worden als zij met grote schulden 
kampen.  

 We introduceren een PGB-Welzijn (persoons gebonden budget) bedoeld voor mensen met 
een chronische ziekte en/of een beperking die in een sociaal isolement verkeren. Mensen uit 
die doelgroep kunnen eenmalig een persoonsgebonden budget toegekend krijgen wat hun 
kan helpen om uit hun maatschappelijke isolement te raken en hun zelfredzaamheid een 
impuls kan geven.  
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 We zijn van mening dat inzet op preventie, vroegsignalering 
en integraal werken de vraag naar zwaardere vormen van 
hulpverlening doet afnemen. We blijven investeren in onder 
andere opvoedondersteuning en voorlichting over alcohol 
en drugsgebruik.  

 We zijn blij met initiatieven die ervoor zorgen dat welzijn-, 
onderwijs-, zorg- en hulpverlenende organisaties meer 
samenwerken, maar wat ons betreft mag deze ontwikkeling 
nog sneller worden opgepakt. Samenwerken is  het 
toverwoord, gebruik van elkaars kennis en kunde, denken in 
'wij' in plaats van 'ons', onderling respect en er samen voor 
gaan. Initiatieven mogen op onze ondersteuning rekenen.  

 De jeugd verdient de zorg die zij nodig heeft. De kosten van 
de noodzakelijke jeugdhulp mogen dan geen issue zijn. In de 
financiële  Zeeuwse samenwerking op gebied van de 
jeugdhulp mag de solidariteit opnieuw worden ingevoerd.  

 De jongerenwerkers binnen onze gemeente werken niet alleen accommodatiegericht maar 
onderhouden ook op straat de contacten met onze jongeren. Als dit uitbreiding van de 
formatie vraagt staan wij hier positief tegenover. 

 
 Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en naartoe 

gaan, en over onze drijfveren en motieven. Cultuur verbindt mensen en biedt plezier! Er 
gebeurt op dit gebied al heel veel op Schouwen-Duiveland. Nieuwe  initiatieven op cultureel 
gebied kunnen op onze steun rekenen. 
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 Het huidige softdrugsbeleid in Nederland, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd 
maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. Daarom zijn wij voor 
legalisering van de wietteelt. Dat geeft controle over de sterkte van de cannabis en hasj 
(volksgezondheid, kwaliteitscontrole) en maakt Nederland veiliger. Als er landelijke 
experimenten worden opgezet kan onze gemeente daarbij aansluiten.  

 Er is sprake van een toename van de problematiek van mensen die verward gedrag vertonen, 
zowel thuis als op straat. We staan voor  een sluitende en duurzame aanpak van zorg en 
ondersteuning voor deze mensen.  

 In een vijftal gemeenten wordt momenteel geëxperimenteerd met een minder strenge 
bijstand. Bijstandsgerechtigden wordt dan een regelluw alternatief aangeboden op het 
bestaande ('strengere') re-integratieprogramma. Wij vinden dit landelijk experiment 
interessant en willen hierbij aansluiten zodra dat mogelijk is.  

 Het initiatief om meer gemeentelijke samenwerking te realiseren op het gebied van sociaal 
domein heeft onze ondersteuning. Onze visie: wat kan dient lokaal  opgepakt te worden, en 
regionaal wat moet. Oplossingsgericht denken, samenwerking, efficiëntie en solidariteit zijn 
belangrijk. Gemeentelijke samenwerking mag het individueel maatwerk op lokaal niveau niet 
in de weg staan.  

 Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken dient ondersteunend maatwerk 
geleverd te worden. Wij willen de mantelzorgers actief wijzen op de bestaande 
mogelijkheden en nagaan of de huidige ondersteuning voldoet of aanpassing behoeft. We 
hebben speciale aandacht voor minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren: die 
moeten zoveel mogelijk worden ontlast en ondersteund. Mantelzorg is nooit verplicht. Er 
blijft een vangnet voor hen die geen netwerk of een netwerk hebben dat niet kan voorzien in 
de gewenste ondersteuning. 

 De gemeente is verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp en kan in overleg met mensen 
inschatten hoeveel hulp er nodig is. Mensen die het zelf kunnen organiseren zullen dat ook 
meer moeten doen. Maar wij staan als PvdA  pal voor de mensen die die huishoudelijke hulp 
nodig hebben en dat niet zelf kunnen organiseren of betalen. De cliënt heeft, samen met de 
wijkverpleegkundige, de regie over de eigen zorg. De kwaliteit van zorg en de zorg die nodig 
is staan voorop. 
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3. Verblijven, toerisme en recreatie  

 Er is aangetoond dat er voldoende recreatiewoningen en -eenheden zijn op Schouwen-
Duiveland. Dat betekent dat wij niet meewerken aan uitbreiding, wel aan 
kwaliteitsverbetering.  

 De beroepsgang met betrekking tot Brouwerseiland volgen wij met belangstelling, wij zijn 
immers van begin af aan tegen de realisatie van Brouwerseiland geweest.  Als uit de 
rechtsgang blijkt dat het terugdraaien van besluitvorming mogelijk is zullen we dit 
ondersteunen. 

 De toeristenbelasting willen wij stapsgewijs verhogen naar op zijn minst het gemiddelde 
van de kustgemeenten.  

 Wij blijven ervoor zorgen dat specifieke kwaliteiten van onze gemeente zoals rust en ruimte 
bewaard blijven.  

 Wij willen dat de Schouwen-Duivelandse kust helemaal openbaar toegankelijk blijft. Een 
'rondje Schouwen-Duiveland' is van waarde voor ons eilandgevoel en biedt een ieder de 
mogelijkheid te genieten van de rust en natuur.  

 De Zeeuwse Kustvisie zullen wij consequent als toetsingskader toepassen, ook voor het 
vaststellen van de Toeristische Hoofd Structuur.  
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4. Verkeer en veiligheid  

 Als gevolg van de herontwikkeling van de omgeving Haringvlietplein in Zierikzee 
(supermarkten, mogelijke locatie nieuwe brandweerkazerne) zal de verkeersdruk op de 
Haringvlietstraat, Laan van Saint Hilaire en Nieuwe Koolweg nog verder toenemen.  
Het vinden van een oplossing voor de doorstroming is voor ons een dringende noodzaak! 
Een extra ontsluitingsweg van Poortambacht naar de N59 kan een oplossing zijn. We willen 
ook onderzocht hebben of het mogelijk is een busbaan te creëren, zodat busreizigers geen 
vertraging ondervinden. Hiermee stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer.  

 Met de eigenaar/exploitant van het Texaco tankstation aan 
de Nieuwe Koolweg Zierikzee gaan we in overleg over 
verplaatsing naar een veiligere locatie. 

 We blijven alert als het gaat over het openbaar vervoer. 
Daar waar wij onze gemeentelijke invloed kunnen 
uitoefenen zullen we dat ook doen. De verbindingen 
openbaar vervoer blijven minimaal op het huidige aanbod en 
worden, daar waar mogelijk, uitgebreid. Niet uitgaan van het 
systeem maar uitgaan van de behoefte van de reiziger, 
maatwerk bieden. Het openbaar vervoer en de bushaltes zijn 
toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.  

 Schouwen-Duiveland promoot zich als fietsregio. Vele 
initiatieven zijn in de laatste jaren al gerealiseerd. Wij vragen 
nog specifiek aandacht voor het verlengen van het fietspad 
langs de Delingsdijk. 

 Het in stand houden van goede 
brandweerzorg die gedragen wordt door 
vrijwilligers blijft door maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals vergrijzing en 
individualisering aandacht vragen. Wij 
willen een (blijvende) goede spreiding van 
de brandweerposten over het eiland en zijn 
geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen 
om de brandweerzorg op Schouwen-
Duiveland ook op langere termijn op het 
gewenste niveau te houden. We kunnen 
wellicht leren van ontwikkelingen in andere 
plattelandsregio’s of als pilotregio dienen. 

 De brandweerkazerne in Zierikzee hoort niet thuis in de smalle straten van de binnenstad. 
We gaan daarom op zoek naar een betere locatie.  

 Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. In een onveilige omgeving kunnen burgers niet 
leven, kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. Of het nu gaat om geweld, 
vandalisme, fraude, misbruik van uitkeringen of onbeschoft gedrag tegen hulpverleners: 
dergelijk gedrag moeten we hard bestrijden. Wij willen voorkomen dat een onveilige 
omgeving ontstaat en geven dan ook prioriteit aan preventie. Maar ook wij zijn realistisch 
en beseffen dat handhavend opgetreden dient te worden. De nieuwe opzet van handhaving 
en toezicht heeft onze instemming, waarbij goede samenwerking en communicatie bestaat 
tussen preventiemedewerkers en politie. 
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5. Duurzaamheid, milieu en landschap 

 We gaan serieus werk maken van het werken aan een energieneutraal eiland. We beseffen 
dat dit consequenties heeft voor de inrichting van onze omgeving, ons landschap. We 
vinden het belangrijk om te komen tot goede afspraken: waar mag wat, waar niet en 
waarom. Wij willen dat een visie wordt ontwikkeld met duidelijke kaders.   

 We streven naar een geheel elektrisch gemeentelijk wagenpark. 
 We plaatsen zonnepanelen op/aan alle gemeentelijke gebouwen, of we stellen gemeentelijk 

daken beschikbaar voor particuliere initiatieven. 
 We stimuleren het bouwen en verbouwen van nul-op-de-meter-woningen. 
 We blijven alert op lichtvervuiling: ‘Laat het donker donker’.  Bij de openbare verlichting 

willen we zoveel mogelijk intelligente dimbare ledverlichting toepassen. 
 We subsidiëren geen activiteiten die niet milieuvriendelijk/duurzaam zijn. 

Milieuvriendelijkheid en duurzaamheid maken onderdeel uit van opdrachten die de 
gemeente verstrekt en bij aanbestedingen.  

 Het strand is van iedereen, laat de kust met rust. Onze brede lege stranden vormen onze 
grootste aantrekkingskracht. Geen verdere bebouwing op de stranden. 

 Bij verduurzaming van woningen vormt ook de tuin een belangrijk element. Denk aan 
biodiversiteit en (te veel) verstening. De gemeente informeert de inwoners hierover. De 
woningcorporatie heeft naar de huurders een informerende en ondersteunende rol als het 
gaat om de inrichting van de tuin bij huurwoningen. 
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6. Bestuur 

 Digitale dienstverlening door de gemeente is een goede ontwikkeling, maar wij vinden het 
van groot belang dat de inwoners die laaggeletterd of niet zo digitaal-vaardig zijn ook goed 
geholpen worden. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. 

 De dienstverlening is klantvriendelijk, er wordt meegedacht, denkend vanuit 
mogelijkheden. 

 De burger mag een betrouwbare overheid 
verwachten. Dit vraagt niet alleen om een 
integere overheid en een overheid die zich 
houdt aan gemaakte afspraken maar het 
vraagt ook om informatieveiligheid. De 
verantwoordelijkheid van onze gemeente voor 
informatieveiligheid geldt over de hele linie, 
van inhuurkracht tot raadslid, voor 
leveranciers en samenwerkingsverbanden. Dit 
vraagt om een gemeentelijke inspanning. De 
gemeente investeert in deze 
informatieveiligheid.  

 Geen onnodig flexwerk (tijdelijke contracten) bij de gemeente. Vast werk is belangrijk voor 
de bestaanszekerheid.  

 In de samenleving is veel creativiteit, enthousiasme, kennis en talent beschikbaar. Wij gaan 
niet uit van de ‘alleswetende overheid’ en durven los te laten en vertrouwen te geven aan 
initiatieven vanuit de samenleving.  

 Wij zijn voorstanders van het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij het 
opstellen van visies en beleid.   

 Met betrekking tot de financiën gaan we niet krampachtig denken aan wat niet kan, we gaan 
niet uit van risico's maar denken in mogelijkheden en kansen.   

 De financiële positie van de gemeente Schouwen-Duiveland is tamelijk rooskleurig. Voor de 
PvdA is het denkbaar dat we belastingen verhogen als dit nodig is om concrete doelen te 
bereiken. Belasting is je contributie aan de samenleving. 

  



schouwenduiveland.pvda.nl 

@PvdA_SD 

PvdA Schouwen-Duiveland 

Pagina 13 van 14 
 

Tot slot 

U kunt op de PvdA rekenen om de bovengenoemde concrete punten te realiseren. In de komende vier 

jaar kunnen zich veel nieuwe ontwikkelingen voordoen  De wereld verandert snel om ons heen. Wij 

zullen ons altijd laten leiden door onderlinge solidariteit en eerlijk delen. Wij werken ook lokaal graag 

samen met anderen die de democratische principes willen hoog houden. Wij zijn niet uit op het 

vergroten van tegenstellingen en polarisatie. We zoeken daar waar het kan naar gezamenlijkheid en 

samenwerking. Alleen door verbinding te zoeken kunnen we op Schouwen-Duiveland ons leefklimaat 

prettig houden en daar waar noodzakelijk nog verbeteren.. 
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