Verkiezingsdebat maandag 5 maart 2018
3. terugkijken

VVD:
SGP
-

Woongemeente / woningbouw
Recreatieve ontwikkeling
Nostalgisch en concreet invullen
Jeugdzorg
WMO

Gemeentebelang
- Verkiezingsprogramma van 4 jaar
geleden zo goed als gerealiseerd
- Geen dieptepunten
D66
-

Samenwerken MKB
Zaken omtrent milieu en duurzaamheid
een betere plaats geven op de
gemeentelijke agenda

PvdA
CDA
-

Armoedebestrijding
Wemeldinge beter op de agenda
Dieptepunt: verlies raadsleden
Beatrixhof (met SVRZ en RWS)
Dieptepunt: Kassen uitbreiding
assimilatieverlichting en omwonenden

CU
-

Positioneren van de raad tov college
Ontwikkelingen toerisme
Dieptepunt: niet realiseren van
camperplaatsen in Wemeldinge

4.1 investeringen

CU
- Passantensteiger
- Toerisme
- Voorzieningen strand (douches, etc.)
Gemeentebelang
- Voetbalkantine
- Beter luisteren naar wat nodig is
SGP
-

VVD
-

De Wemel verbeteren er is afgelopen
jaren in geïnvesteerd en dat
optimaliseren
Investeringen voetbal
Boogschutters en ijsbaan realiseren
Onderwijs gebouwen: samenvoegen /
verbouwen / nieuwbouw???
Voorzieningen op peil houden
Investeringsklimaat aantrekkelijk
houden

D66
CDA
PvdA
-

Input eigen bewoners wat nodig is
Toerisme (wat verdienen hiervan terug)

Water problematiek (aanpassen
riolering)
Woningbouw uitwerken
Toeristische voorzieningen (o.a. steiger)
Voorzieningen op peil houden

Vragen / discussie publiek
- Omgevingsvisie betrokkenheid
bewoners en organisaties
- Investering in steiger (kosten /
onderhoud??)
- Duidelijk opzet bij vooral
sportverenigingen om in duurzaamheid
te investeren
- Vooral belangrijk “wat is het netto
plaatje dat een investering oplevert”
- Er is binnen de gemeente voldoende
investeringsruimte om goed
onderbouwde zaken te regelen

4.2 leefbaarheid

SGP
VVD
-

Gezin in de samenleving
BOA full time beschikbaar
Economische motieven moeten bij
leefbaarheid minder meetellen

Punt scholen → zie investeringen
Openstelling effect toerisme en wat
willen de bewoners
Gemeentebelang
- Goede regelgeving en handhaving
- Beter een wijkagent dan een BOA
D66
- Zondag openstelling verruimen voor die
ondernemers die dat willen
- Bewoners ook informeren en eventueel
mee laten denken

PvdA
-

Openstelling winkels verruimen

CDA
-

Punt scholen → zie investeringen

CU
-

Zondag openstelling keus ondernemers
zelf

4.3 duurzaamheid

CDA
-

Bewoners faciliteren omtrent energie
zuinige woningen
Omzetten gas naar elektriciteit

Gemeentebelang
- Gemeente moet faciliterend op gaan
treden
- CO2 neutraal is illusie
- Duurzaamheid mag geen nadeel burger
worden (kostenpost)
VVD
- Landbouwgrond met zonnepanelen
- Faciliteren en stimuleren van inwoners
taak gemeente
- Buitenverlichting vervangen LED,
probleem met stralingsbereik is veel
beknopter dan bij ouderwetse lampen
CU
- Gemeente voortrekkersrol tov
bewoners

D66
SGP
-

PvdA
-

Boeren willen zonnepanelen op
landbouwgrond zetten
MVO gedachte doorvoeren
CV Ketels vervangen, faciliteren
gemeente
Zonnepanelen, inwoners verleiden om
mee te doen

Warmtebronnen benutten
Windmolens
Combinatie technologieën
Subsidie gemeente voor bewoners

Publiek
- Geluidswal A58 op initiatief gemeente
voorzien van zonnepanelen, nu overleg
met Rijkswaterstaat (initiatief Evert)
- Gemeente zelf 30% energie
vermindering met LED en zonnepanelen
- Duurzaam investeren sportcomplexen
- Energiebehoefte

4.4 recreatie

CDA
-

Inwoners rol bij parkeren zodat er geen
problemen (meer) voorkomen

D66

VVD
-

Kleinschalige activiteiten organiseren

CU
-

Samenwerking MKB
Gemeente faciliteren
NPO toeristische aantrekkingskracht
benutten

SGP

PvdA
-

Faciliteren door gemeente in belang
van de kern dus in overleg met
bewoners

Gemeentebelang
- Voorzieningen strandjes incl. opspuiten
- Dialoog met de inwoners
Discussie
- Burgemeester Hieltjes neemt de taken
die zijn voorganger als recreatief
boegbeeld over.
- VVD belang van Wemeldinge dag, Kunst
en Natuurroute, Nieuwjaarsduik,
teloorgang, gemeente geeft subsidie en
wil faciliteren. Hoe in leven te houden,
men realiseert dat het veel op
vrijwilligers terecht komt
- MKB (Marco van Dijke): behoefte aan
een aantal zaken, zoals de steiger,
uitbreiding duikvoorzieningen, rondje
met het pontje, laagdrempelige
voorzieningen, onderwaterbuis, slecht
weer voorzieningen, boulevard
benutten

5. waarom kiezen op ……

CU
-

SGP
-

Samen zaken oppakken met respect en
meedenken met inwoners

Gezin (3 items) als middelpunt
Voor jongeren, volwassenen en
ouderen een steunpilaar

VVD
- Leefbare gemeente
- Woongemeente
- Voorzieningen op peil houden
D66
- Onderwijs
- Cultuur
- Duurzaamheid
Participatie inwoners bij bestuur

CDA
-

Eenzaamheid
Jeugd voorzieningen
Behoeftes inwoners doorgeven
gemeente

PvdA
- Zorgvoorzieningen op peil houden
- Armoedebestrijding
- Duurzaamheid
- Bevordering welvaart
Gemeentebelang
- Mening mensen voor vol aanzien
- Breder trekken van burger info
- Kwalitatief uitbreiden toerisme

