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De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving  veel en verschillende veranderingen 

voorgedaan, zo ook in Kapelle.  We zijn onder andere geconfronteerd met de (economische) 

gevolgen van de crisis, met de gevolgen van ‘krimp’ in Zeeland, met politieke voornemens die  onze 

provincie raken. Voorzieningen vallen soms weg of het aanbod verandert drastisch.  De PvdA Kapelle 

wil daarom de komende raadsperiode verder werken aan een zorgzame samenleving waar iedereen 

zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt. 

Een veel gehoorde klacht is dat de kloof tussen burgers en politici te groot geworden is. Om 

constructief en structureel te kunnen werken aan het bestrijden van de crisis, vindt de PvdA het van 

belang dat alle burgers van Kapelle actief bij kunnen dragen aan de maatschappij en aan het politieke 

debat.  Werk, dagbesteding, zorg en inkomen zijn  wat de PvdA betreft onmisbaar om deel te kunnen 

nemen aan de maatschappij. Daarbij heeft de politiek mondige burgers nodig om ons de weg te 

wijzen:  de PvdA is op zoek naar gewone mensen en hun specifieke wensen. Iedereen telt mee in 

Kapelle! 

Gemeentes krijgen er in de komende bestuursperiode drie taken bij in het sociale domein:  

jeugdzorg, AWBZ/nieuwe WMO en participatie en werk. Daarbij wordt van de gemeente  verwacht 

dat die het sociaal beleid omvormt tot een stelsel van ondersteuning en activering.  Met ons beleid 

willen we daarom als PvdA aansluiten bij de behoeften en vragen van de inwoners van Kapelle. We 



   

zijn   - als altijd – op zoek naar mensen die hun maatschappelijke visie  op deze en andere thema’s 

om kunnen zetten naar concrete voorstellen. Wij streven naar een mensgerichte aanpak en naar 

maatwerk, toegespitst op onze eigen, lokale situatie. 

Het verkiezingsprogramma van de PvdA zal er om die reden ook anders uitzien dan voorgaande 

jaren.  We presenteren voor de periode 2014-2018 een 7-punten programma, waarbij we   in het 

najaar van 2013 de inwoners van Kapelle actief gevraagd hebben naar hun eigen goede ideeën, 

wensen en verwachtingen.  Ook heeft de PvdA in Kapelle in het najaar van 2013 een ombudsteam 

opgericht waar inwoners van Kapelle en Goes terecht kunnen met allerlei vragen en problemen op 

gebied van onderwijs, sociale zekerheid, schuldhulpverlening, toeslagen en belastingen etc. 

Het 7-punten programma 2014-2018 van de PvdA Kapelle ziet er als volgt uit: 

Het 7-punten programma 

1 Sterkste schouders, zwaarste lasten 

2 Zorgen voor elkaar 

3 Verantwoord zuinig is OK, maar sparen: NEE 

4 Economische motor van Kapelle 

5 Het belang van goed onderwijs 

6 Drie decentralisaties in het sociale domein 

7 Herstel van vertrouwen in de politiek 

 

 

1- Sterkste schouders, zwaarste lasten 

“Sterkste schouders, zwaarste lasten” is sinds jaar en dag een van de pijlers van de PvdA. Dit 

uitgangspunt  geeft weer hoe wij tegen de wereld aankijken: als werk en inkomen belangrijke 

voorwaarden zijn voor deelname aan de maatschappij, dan willen wij de beschikbare zorg en 

ondersteuning met name inzetten voor mensen die er (om wat voor reden dan ook) moeite mee 

hebben om werk of inkomen te realiseren. De PvdA in Kapelle verzet zich dus tegen 

bezuinigingen die mensen raken met een klein inkomen of mensen in een afhankelijke positie. 

2- Zorgen voor elkaar 

In onze gemeente doet iedereen actief mee, is niemand buitengesloten  en zorgen wij goed voor 

elkaar. Wij helpen elkaar waar mogelijk. De gemeente ondersteunt op grond van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn inwoners wanneer het niet meer mogelijk is om 

elkaar te helpen en er behoefte is aan professionele hulp. De PvdA Kapelle vindt dat de inwoners 

uit onze gemeente recht hebben op deze professionele hulp en voorzieningen, wanneer zij die 

nodig hebben om actief aan de samenleving mee te doen. De PvdA staat voor mantelzorg naar 

vermogen: een zinvolle voorziening maar geen verplichting! 

  



   

3- Verantwoord zuinig is OK, maar sparen: NEE 

De PvdA juicht het toe dat de gemeente Kapelle streeft naar uitstekend financieel beleid  waarin 

rekening gehouden wordt met verwachte en onverwachte risico’s.  Het is de 

verantwoordelijkheid van de gemeente om er zorg voor te dragen dat financiële tegenvallers zelf 

opgevangen kunnen worden. Een gemeente is echter geen bedrijf of bank: er hoeft geen winst 

gemaakt te worden! Vandaar dat de PvdA in Kapelle zegt “ Verantwoord zuinig is OK, maar 

sparen: NEE”.  

4- Economische motor van Kapelle 

Om een welvarende gemeente te kunnen blijven is het belangrijk dat de economische motor van 

Kapelle goed blijft draaien. De PvdA benadrukt het belang van werk in evenwicht met goed en 

veilig wonen. Het gebruik van alternatieve energie en besparing van energie juichen we toe. 

Daarnaast willen we het midden- en kleinbedrijf in de regio ondersteunen, evenals de 

ontwikkeling van landschaps- en watertoerisme.  Ook zijn wij er een voorstander van dat de 

gemeente ondernemingen in Kapelle stimuleert om mensen met een arbeidsbeperking in dienst 

te nemen en te houden. 

 

5- Het belang van goed onderwijs 

Goed onderwijs, kunnen lezen en schrijven: het zijn voorwaarden om op volwaardige wijze deel 

te kunnen nemen aan de maatschappij en het vergroot bovendien de kans op passend werk of 

een zinvolle dagbesteding. De PvdA hecht belang aan goed onderwijs met aandacht voor 

uitschieters en achterblijvers, voor doorstromers en uitvallers. De PvdA zet zich ervoor in dat 

jongeren die dreigen uit te vallen zo snel mogelijk weer begeleid worden naar een school of een 

opleiding. Goed onderwijs voor iedereen, indien mogelijk dicht bij huis. Daarnaast vinden wij het 

belangrijk dat ouders voor hun kinderen een school kunnen kiezen die past bij hun eigen 

levensovertuiging. Die keuzevrijheid willen wij niet beperken. 

 

6- Decentralisatie van landelijke taken 

De bestuurlijke herinrichting van Nederland staat volop in de landelijke belangstelling. Uiteraard 

zullen de keuzes die er gemaakt gaan worden ook gevolgen hebben voor Zeeland. Alle 

Nederlandse gemeentes worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor drie onderwerpen die nu nog 

door het Rijk en de provincies worden geregeld. Gemeenten zullen dat misschien ook op een 

andere manier gaan regelen dan u nu gewend bent. Het gaat om: 

1. De jeugdzorg; 

2. De onderdelen ‘begeleiding’ en ‘persoonlijke verzorging’uit de AWBZ; 

3. De participatiewet. Die wet gaat over werkgelegenheid voor mensen met een 

arbeidsbeperking. 

  



   

Ook de Zeeuwse gemeenten zijn hier volop mee bezig, ze zoeken onderling naar afstemming en 

samenwerking. Als PvdA vinden wij het van belang dat de gemeenteraad als vertegenwoordiger 

van de bevolking van Kapelle invloed kan blijven uitoefenen op het te voeren beleid en op de 

wijze waarop Kapelle hierin samenwerkt met de omringende gemeentes. 

Wij streven er als PvdA naar dat iedereen zo veel mogelijk deel kan nemen aan de Kapelse 

samenleving door middel van werk, school, opleiding, vrijwilligerswerk of dagbesteding.  Ook 

willen we graag een brede adviesraad (samengesteld uit leden van de bevolking) in het leven 

roepen, die de raad adviseert over de uitvoering van de drie landelijke decentralisaties. 

Zo vinden wij het bijvoorbeeld van groot belang dat het goed blijft gaan met de kinderen in 

Kapelle. Laat een kind een kind zijn! Ondersteuning op maat: preventief en laagdrempelig waar 

mogelijk en speciaal als het nodig is. 

 

7- Herstel van vertrouwen in de politiek 

Een veel gehoorde klacht is dat de kloof tussen burgers en politiek te groot geworden is. De PvdA 

neemt deze klacht serieus door vanaf het najaar van 2013 te werken met een ombudsteam en 

door de inwoners van Kapelle uit te nodigen hun ideeën en wensen kenbaar te maken. De PvdA 

kiest voor een goed bestuurd Kapelle en wil daaraan bijdragen met serieuze politieke debatten in 

plaats van ‘gehakketak’. Dicht bij de mensen staan, weten wat er leeft en vervolgens op een 

transparante en integere manier besturen: daar staan wij voor! 

Als wij het hebben over laagdrempelige politiek, dan bedoelen we daarmee dat de zittende 

raadsleden er zijn voor u en uw vragen beantwoorden als u daar om vraagt. Als PvdA Kapelle zijn 

wij een zelfstandige afdeling: het voorgestelde beleid is niet landelijk maar gemeentelijk 

ingegeven. Het wordt mede bepaald door u! 

 

  



   

Wat doen wij verder nog voor u? 

 

 

                             Annebeth Evertz    Cees van Ruiten          Hans Riel              Wilma Flipse        Joyce Bommer        Maarten Burger 

 

Kapelle 

Inwoners van Kapelle lijken over het algemeen heel tevreden te zijn met hun gemeente. Wel 
vragen ze specifieke aandacht voor de verkeersveiligheid in smalle doorgaande wegen en op 
enkele – welbekende – onoverzichtelijke kruispunten. Het handhaven van de maximaal 
toegestane snelheid en de voorrangsregels heeft daarbij de speciale aandacht van de PvdA.  

Daarnaast is de overlast van hondepoep veel mensen een doorn in het oog. Ook op dat gebied 
streeft de PvdA naar handhaving van het afgesproken beleid. Passende voorzieningen voor 
kinderen (speeltuinen) maken de wijk juist leefbaar en prettig. De PvdA vindt dat belangrijk! 

De PvdA wil dat het busvervoer altijd via station Kapelle rijdt, dat maakt een goede verbinding 
met Schore en Wemeldinge mogelijk. Veilig fietsen moet mogelijk zijn door een goede inrichting 
van straten en wegen en adequate handhaving van de verkeersregels. 

 

Biezelinge 

De PvdA kiest ervoor om het eigen dorpskarakter van Biezelinge te behouden. Daarnaast vragen 
we aandacht voor de onveiligheid en de chaos van het verkeer ( bv. rondom de 
Juffersweg/Hoofdstraat) waardoor met name fietsers gevaar lopen. De PvdA wil in de komende 
collegeperiode metingen laten doen naar het verkeerslawaai.   

 

Wemeldinge 

Het toerisme in Wemeldinge en aan de Oosterschelde is een van de belangrijke motoren in de 
economie van de gemeente Kapelle. De  PvdA wil de faciliteiten rondom deze sector verbeteren 
en tegelijkertijd het evenwicht tussen de belangen van de inwoners, middenstand en toeristen 
scherp in de gaten houden. Om Wemeldinge leefbaar te houden zijn wij geen voorstander van 
tijdelijke bewoning in de dorpskern. Wij willen het toerisme stimuleren met oog voor het 
welbevinden van de permanente bewoners van Wemeldinge, voor werkgelegenheid én natuur!   
 
Daarnaast blijven wij er naar streven dat alle busverbindingen vanuit Wemeldinge op hun route 
ook het NS-station in Kapelle aandoen. 
 
 
 



   

Schore 

Ook de komende raadsperiode wil de PvdA een open oog houden voor de leefbaarheid van 
Schore en de belangen van haar inwoners. De betrokkenheid van de bewoners die spreekt uit 
“No guts no glory” mag wat de PvdA betreft nog vaak tot in de raadszaal doorklinken! Het 
openbaar onderwijs in Kapelle heeft als altijd onze aandacht en zorg. Ook in de periode 2014-
2018 blijven wij werken aan een goede financiële  en bestuurlijke afstemming tussen het bestuur 
van de Facetscholen en de gemeente Kapelle. 

Daarnaast vinden wij het van belang dat alle busverbindingen vanuit Schore op hun route ook 
het NS-station in Kapelle aandoen. Nu de bibliobus verdwijnt, vinden wij het bovendien van groot 
belang dat er in Schore een afhaalpunt komt voor het afhalen van boeken die digitaal besteld 
kunnen worden bij de bibliotheek. 

 

  



   

Samenvatting van het 7 Punten programma  

       Het 7-punten programma: 

1 Sterkste schouders, zwaarste lasten  

-Iedereen draagt naar vermogen bij. Een aantal gemeentelijke voorzieningen worden 

afhankelijk gemaakt van de hoogte van uw inkomen.  

2 Zorgen voor elkaar  

-Met elkaar zorgen we voor degenen die dat nodig hebben. Mantelzorg is een zinvolle 

voorziening maar geen verplichting. Ook daarin draagt iedereen naar vermogen bij. Mensen 

kennen hun verantwoordelijkheid en nemen die ook als dat mogelijk is. 

3 Verantwoord zuinig is OK, maar grenzeloos sparen: NEE  

-De gemeente Kapelle voert transparant en verantwoord financieel beleid. Er worden geen 

financiële risico’s genomen door de gemeente, maar we zetten de beschikbare middelen wel 

in ten behoeve van de inwoners van onze mooie gemeente. 

4 Economische motor van Kapelle  

-Stimuleren van en behoud van werkgelegenheid en welstand. Om deze gemeente welvarend 

te houden zijn ondernemerschap en innovatie voortdurend van belang. 

5 Het belang van goed onderwijs  

-Goed onderwijs creëert kansen voor iedereen. Kunnen lezen en schrijven, een opleiding 

volgen die bij je past. Onderwijs opent deuren naar de samenleving. Want iedereen doet mee! 

6 Drie decentralisaties in het sociale domein 

-Zeeuwse gemeenten werken efficiënt samen met behoud van hun eigen kleur en met oog 

voor hun eigen belangen . De gemeenteraad van Kapelle bewaakt de belangen van de 

inwoners van de gemeente Kapelle door voldoende invloed te houden op vorm en inhoud van  

gemeenschappelijke regelingen. 

7 Herstel van vertrouwen in de politiek 

-Transparant, integer en betrokken. De PvdA wil laagdrempelige politiek bedrijven: dichtbij en 

benaderbaar, met verantwoording van de gemaakte keuzes. 

 

 

 


