
  



Algemene Beschouwingen TOP/Gemeentebelangen 2021 

 

Mijnheer de Voorzitter, leden van de Raad, 

 

En dan ineens is de wereld anders…..Zo begonnen we vorig jaar onze inleiding op de Algemene 
Beschouwingen. Inmiddels weten we wat die andere wereld is. Een wereld van onbegrip, veel leed, 
veel zorg maar ook van veel omzien naar elkaar. Er heerst ook een gevoel van saamhorigheid en dat 
maakt mooie initiatieven waar. Online was en is een niet meer weg te denken woord, ook politiek 
hebben we heel veel online moeten werken net als vele bedrijven.  

 Veel behoeften verdwijnen in een tijd van crisis maar dat hoeft niet vervelend te zijn. Door slim te 
denken en anders te denken zijn kleine aanpassingen vaak al voldoende. Veel wegen liggen open 
voor innovatie, de reset knop kan worden ingedrukt. Juist in moeilijke tijden moeten we ons richten 
op mogelijkheden die zeker ook ontstaan. 

Wij, als TOP/Gemeentebelangen willen graag, zeker ook met het oog op de toekomst, samen kijken 
naar de kansen en uitdagingen welke voor ons liggen. Focus op de dingen die wel goed gaan en waar 
je dankbaar voor bent en die je hoop geven. 

Afgelopen jaar zijn we Sterk, Betrokken en Vitaal geweest. We zijn door alle 14 kernen heen voor 
onze Burgers bezig geweest voor een goed leefklimaat in alle opzichten, zonder op enigerlei wijze 
gestuurd te worden door en  gebonden te zijn aan bestaande landelijke partijen. Dat is onze kracht 
en zo zijn we geworteld in de lokale politiek en staan we voor alle 14 kernen !!  

Mijnheer de voorzitter, leden van de Raad en ieder die deze Algemene Beschouwingen hoort en 
leest, juist in deze nog steeds zo ongrijpbare en onwerkelijke tijd gaan we enthousiast en met 
realiteitszin verder. Verder werken aan een goede toekomst voor ALLE kernen en hopen ook volgend 
jaar bij de verkiezingen de steun te krijgen om weer op volle sterkte onze gemeente en haar 
inwoners te mogen vertegenwoordigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bestuur en Ondersteuning 

 

De voortrekkersrol welke Terneuzen heeft zal verder moeten worden geïntensiveerd, Duidelijk blijkt 
dat goede samenwerking met de buurgemeenten waar mogelijk moet worden versterkt en voort 
gezet. De goede samenwerking met North Seaport laat het belang van grensoverschrijdende 
samenwerking duidelijk zien, mede ook op het gebied van het gebruik van Waterstof, zeer belangrijk 
voor de nabije toekomst. Ook Yara speelt hierin een belangrijke rol. 

De Corona crisis heeft ons ook doen zien dat het belangrijk is om samen te werken met inwoners en 
organisaties. Samen met dorp, stads en wijkraden moet de samenwerking worden verdiept en 
werkwijze worden verbeterd.  

Burgerparticipatie blijft voor TOP/Gemeentebelangen  een belangrijk punt, goede communicatie is 
daarbij van onschatbare waarde. Belangrijk is dat wordt uitgelegd waarom iets wel of niet kan, 
zodoende worden teleurstellingen beperkt. 

Digitalisering, zo schreven wij al eerder, raakt meer dan ooit de fundamenten van onze samenleving. 
De Corona tijd heeft dat meer dan bewaarheid en ook nu na versoepelingen blijkt dat zeker voor 
ouderen  soms een welhaast onoverkomelijke stap is . Wij hechten veel belang aan het uitleggen 
daarvan maar zeker ook aan persoonlijk contact. De wet modernisering elektronisch bestuurlijk 
verkeer welke in 2022 in werking treed is natuurlijk heel mooi. Hoe kan de minder digitale burger 
hiervan mee profiteren ? Vele, m.n. ouderen, hebben veel moeite en/of hebben geen digitale kennis. 
Het produceren van de Coronapas is een voorbeeld van dit probleem. Kortom: 
TOP/Gemeentebelangen pleit onverminderd voor blijvend persoonlijk contact, via brief, e-mail, 
telefonisch of anderszins.  

TOP/Gemeentebelangen streeft ernaar zoveel mogelijk aanwezig te zijn op plaatsen waar mensen 
samen komen en daar horen wij de behoefte om besluitvormingsprocessen  zo inzichtelijk, helder  en 
duidelijk  mogelijk weer te geven. Dit vergt ook van de ambtenaren een blijvende drive om te blijven 
verfijnen. Betrouwbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid horen bij de fundamenten van onze 
samenleving, zeker ook op het gebied van digitalisering.  

Ook nu herhalen wij onze slogan: De klant/Burger verdient maar één rol: en dat is de hoofdrol !! 

 

Veiligheid. 

Belangrijk is dat de overheid zorg draagt voor de veiligheid , een veilige omgeving.  

Openbare orde en veiligheid, een zin die gemakkelijk wordt uitgesproken en ook vaak wordt gezegd. 
Toch zit daar heel veel achter. Het signaleren van problemen is 1 ding maar het preventief optreden 
is niet altijd even gemakkelijk. Het handhaven blijft een punt van zorg en vraagt om verfijning.  

Wij lezen dat het college daar flink op inzet maar signaleren tevens dat er op dat gebied regelmatig 
miscommunicatie lijkt te zijn. Dit kan leiden tot onnodige escalatie .Hier vragen wij extra aandacht 
voor  nu de lontjes steeds korter lijken te worden.  We pleiten verder voor goede zichtbaarheid en 
bekendheid van de wijk coördinator. Een goed aanspreekpunt in wijk of dorp. Goede inzet van de 
Boa’s.  



TOP/Gemeentebelangen ziet het ingezette beleid met vertrouwen tegemoet en kijkt met 
belangstelling uit naar het nieuwe Zeeuws Bibob beleid. U geeft aan dat criminelen de lokale 
overheid nodig hebben, ondermijning ligt altijd op de loer en ook nu weer naar de verkiezingen toe 
moeten we extra opletten dat via politieke partijen er geen criminaliteit binnen komt ( ondermijning) 
TOP/Gemeentebelangen heeft in haar statuten daar rekening mee gehouden.  

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, en daarom zetten wij ook in op het investeren in vroeg 
signalering. Hiermee kan worden voorkomen dat de jeugd /jongeren betroken raakt bij criminaliteit. 
Dat dit hard nodig is bewijst het feit dat steeds meer jongeren met wapentuig op zak lopen.  

 

Verkeer, vervoer en Waterstaat. 

 

Ook nu weer herhalen wij onze slogan: “we betalen geen cent voor isolement “ Wij blijven van 
mening dat het wegnemen van de tol barrière kan zorgen voor positieve, ruimtelijke economische, 
sociale en bestuurlijke ontwikkelingen. Hopelijk is dit de laatste keer dat we dit schrijven en komt het 
de volgende AB niet meer voor !! 

Heel belangrijk is de veiligheid van de fietsers, de fiets verkoop is al lange tijd groter dan ooit waaruit 
blijkt dat er zeer veel wordt gefietst. De elektrische fiets is niet meer weg te denken met als gevolg 
dat de snelheid van de fietsers stijgt. TOP/Gemeentebelangen pleit sterk voor de positie van de 
fietser. Bij aanleg of verbetering van wegen dient dit op nummer 1 te staan met, indien mogelijk, 
binnen de bebouwde kom  aparte fiets banen op de weg.  

TOP/Gemeentebelangen is sterk voorstander om de 50 km snelheid in de kernen 30 km te maken.  

In diverse enquêtes van bewoners is aangegeven dat het aanbrengen van verbodsborden voor 
vrachtverkeer er voor kunnen zorgen dat er per abuis geen vrachtverkeer meer door de kernen rijd. 

Betere bewegwijzering met name aan de afslagen op de Tractaatweg. 

Verder pleiten wij voor goed overleg met omwonenden bij nieuwbouw of verbouw en te bekijken of 
de parkeercapaciteit voldoende is. Betrek hierbij ook de hulpdiensten ! 

Om de jeugd  te betrekken bij het verkeer pleiten wij voor een goede aanpak van verkeersveiligheid 
en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Voorbeeld: 

Creëer op de schoolpleinen een verkeersplein voor praktische fietsproeven voor de leerlingen, denk 
hierbij zeker ook bij de nieuwbouw van scholen ( Hoek en Westdorpe) Op een ingericht verkeersplein 
leren kinderen in een veilige omgeving omgaan met verschillende verkeerssituaties. Dat kan door 
gebruik te maken van de (gratis) les kist van het ROVZ. We stellen voor dit als pilot project uit te 
voeren bij de nieuw te bouwen basisscholen.  

Kijk bij het versmallen van rijwegen m.n. in de bebouwde kom goed naar de veiligheid voor fietsers 
regelmatig geeft dit nog gevaarlijke toestanden tussen auto’s en zeker het Busvervoer. Weer ook 
zoveel als mogelijk het vrachtverkeer uit de kernen.  

Ook de spoorverbinding maakt dit jaar weer deel uit van onze Algemene Beschouwingen. 

Wij herhalen onze eerdere pleidooien: Een goede spoorverbinding met Gent zowel goederenvervoer 
als personenvervoer. Minder drukte op de weg, minder uitstoot en…een open liggende wereld als 



men met de trein van Terneuzen via Gent naar Parijs kan…!! Uiteraard alles in goed overleg en 
samenwerking met North Seaport en in de (nabije) toekomst Prorail en Infrabel.  

 

Aandacht ook voor het oplossen van de verkeersknelpunten nabij Maintenance Value Park.  

Economie 

Economie heeft nu een wel heel andere klank gekregen. De Corona heeft heel wat teweeg gebracht 
en doet dat nog steeds. Voor TOP/Gemeentebelangen is en blijft de economische ontwikkeling 
uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van Terneuzen en ook voor onze regio. We moeten ons ook 
blijven inzetten om de bedrijven waar kan te ondersteunen zowel financieel alsook  ambtelijk en 
persoonlijk. Het bedrijven loket zal meer dan anders alert moeten zijn en capabel om bedrijven de 
weg te wijzen om zodoende samen op te trekken en te zorgen voor een goed ondernemersklimaat.  

De Nieuwe Sluis blijft de economische vooruitgang stimuleren. De voortrekkersrol die Terneuzen had 
t.a.v. het Expatcentrum dient verder te worden uitgerold. Arbeidsmigranten en nieuwe burgers 
moeten goed kunnen integreren en dat vraagt om blijvende aandacht en deskundig stimuleren.  

Het plan binnenstad heeft momenteel de nodige aandacht en we hopen dat er snel ook goede 
stappen kunnen worden gezet . Verdere leegstand moeten we tegengaan en zien te voorkomen 
middels het invullen van lege panden door naar goede alternatieven te zoeken zoals o.a. invulling 
met kunst en cultuur. Toeristische voorzieningen dienen te worden versterkt en eventueel met 
nieuwe worden aangevuld. Terneuzen en haar kernen heeft veel te bieden en dat moet nog sterker 
worden uitgedragen. 

De elektrische laadpalen zijn steeds meer nodig en het plaatsen daarvan verdient de nodige 
aandacht. De mogelijkheden van tankstations voor Waterstof wordt steeds belangrijker en beter 
zichtbaar met tevens de ontwikkeling van rijden op lucht. 

 

Onderwijs 

 

TOP/Gemeentebelangen streeft naar goede onderwijsvoorzieningen. We stimuleren met u de 
samenwerking met ,in en rond het onderwijs met oog voor kwaliteit , betaalbaarheid, bereikbaarheid 
duurzaamheid, keuzevrijheid en identiteit.  

Op 30 juni 2020 is het IHP vastgesteld. Dit vraagt grote investeringen voor de nabije toekomst. De 
Kaderbrief 2022-2025 van onze gemeente geeft aan dat het financiële vooruitzicht goed is . De 
onderwijshuisvesting lijkt te realiseren binnen de gestelde budgetten . 

Onderwijshuisvesting vraagt ook veel : Nieuwbouw in Hoek, de Terneuzense Rivierenbuurt is al 
afgetikt. Die moet er in 2024 zijn. De brede school in Othene is recent begonnen. 

Met name de gevraagde nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs vraagt een forse financiële 
inspanning met langlopende verplichtingen. TOP/Gemeentebelangen vindt dat bij de afweging voor 
nieuwbouw of verbouw, of welke andere richting dan ook, gekeken moet worden naar slimme 
oplossingen. Daarbij speelt ook de uiteindelijke locatie een rol. TOP/Gemeentebelangen vindt dat bij 
de afweging de opgave in de binnenstad van Terneuzen betrokken moet worden alsmede initiatieven 
om de culturele infrastructuur en de leefbaarheid in dat gebied te versterken. 



Westdorpe heeft ook behoefte aan een nieuw schoolgebouw en Torenberg in Zaamslag krijgt alvast 
twee tijdelijke lokalen voor vijf jaar. Kortom een flinke opdracht. TOP/Gemeentebelangen 
onderschrijft de opdracht, of belang om een goede afstemming en samenwerking te realiseren met 
het onderwijs, opvang en maatschappelijke organisaties op diverse terreinen. Aanpak van 
laaggeletterdheid, aansluiting ( passend) onderwijs op zorg, de brede schoolaanpak, het voorkomen 
van voortijdig schoolverlaten, goede aansluiting onderwijs naar arbeidsmarkt. Toekomstbestendig 
kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar aanbod van/ voor voorzieningen voor opvang en onderwijs in 
onze regio.   

 

 

 

Sport, cultuur en recreatie. 

Kunst en Cultuur in de openbare ruimte 

Cororna heeft ons geleerd hoe belangrijk de openbare ruimte voor ons welzijn is. Het opgesloten zijn 
in onze huizen heeft ons naar buiten gejaagd .Buiten is als het ware onze tweede huiskamer 
geworden .Wij vinden het belangrijk om ons buitenverblijf goed in te richten en het daar zo gezellig 
mogelijk te maken. Afgelopen zomer hebben we via de “verbeeldingsroute” van Toonbeeld een 
indruk gekregen van hoe we de leefomgeving in de kern Terneuzen kleur kunnen geven. Dit 
voorbeeld dient navolging. We zijn blij dat we onlangs de beeldencollectie van de overleden 
Belgische beeldhouwer Nabd Huyghe in ontvangst hebben mogen nemen. Deze beelden krijgen in de 
toekomst een plek in de openbare ruimte. Niet alleen in Terneuzen overigens. Het is een van de 
voorbeelden om de openbare ruimte aantrekkelijk te maken. Ook muurtekeningen en gedichten en 
een poëzie route horen daar bij. TOP/Gemeentebelangen stimuleert het college graag om daar werk 
van te maken. 

 

Het leef genot is onlosmakelijk verbonden aan een goede zorg voor sport, cultuur en recreatie. De 
laatste jaren is dit voor TOP/Gemeentebelangen een belangrijk issue waaraan veel waarde wordt 
gehecht. Ons standpunt dat dit zoveel mogelijk binnen de kernen behouden zou moeten blijven is 
ongewijzigd. De ambitie “Sport, cultuur en recreatie “vergroten het leef genot zeiden we vorige 
Beschouwingen en dat herhalen we nu weer. Wij staan vol achter de Sportsubsidiëring en 
sportstimulering. Ongeacht leeftijd, beperking, cultuur en geaardheid. De bestaande voorzieningen 
moeten dan ook zoveel als mogelijk blijven bestaan. Voorstander zijn wij van toekomstgerichte 
sportvoorzieningen zoals o.a.  Padel banen bijvoorbeeld bij tennisverenigingen, Dit trekt in 
toenemende mate meer sporters aan en nieuwe leden bij de betreffende verenigingen zo snijd het 
mes aan beide zijden, enerzijds meer sporters en anderzijds meer contributie dus minder financiële 
afhankelijkheid. 

Cultuur is voor iedereen. Wij pleiten voor een brede spreiding van de beschikbare middelen voor 
cultuur. Lokale initiatieven verdienen zoveel mogelijk ondersteuning. TOP/Gemeentebelangen is 
voorstander van behoud van cultureel erfgoed en culturele waarden. Wij zijn met u van mening dat 
het streven naar eigentijds kunst- en cultuurbeleid onveranderd blijft. Kunst en cultuur geeft 
onmiskenbaar uiting aan de vitaliteit van onze kernen, het is tevens een positieve bijdrage voor het 
vestigingsklimaat. Ook moeten we blijven streven naar een goede grensoverschrijdende 
samenwerking o.a in North Seaport.  



Wij sporen de museums aan om voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te zijn. We moeten 
blijvend stimuleren dat het aantal historische panden behouden blijft. Voorkomen moet worden dat 
de eisen voor behoud geen financiële molensteen voor de eigenaren worden. 

 

Sociaal Domein. 

 

Voor wat betreft het Sociaal Domein gaat TOP/Gemeentebelangen uit van budgettaire neutraliteit. 
Dit betekent dat de uitgaven voor het Sociaal Domein maximaal gelijk zijn aan de budgetten die de 
gemeente voor het domein beschikbaar heeft. Om dit te realiseren is er een forse taakstelling 
opgenomen en moeten de kosten worden teruggebracht. De kosten voor het Sociaal Domein zijn in 
onze gemeente, evenals ook bij andere  gemeenten, veel hoger dan de bijdragen van het Rijk. Dat 
betekent dat de gemeenten dat verschil dan zelf moeten betalen. Dat baart ons zorgen. Het Sociaal 
Domein wordt door Corona ook hard geraakt . Daarom wil TOP/Gemeentebelangen het college 
vragen om ,samen met andere gemeenten, nadrukkelijk te blijven pleiten voor een verhoging van de 
Rijksbijdragen voor het Sociaal Domein !! De druk moet onverminderd op het kabinet worden gezet. 

Toch wil TOP/Gemeentebelangen zich nog niet al teveel zorgen maken over de financiële 
afwikkeling, de tijden dwingen ons ertoe om vooral naar het welzijn van onze burgers te kijken. Dat 
geld komt later dan wel. Eerst herstel, later de rekening betalen, dan hebben de mensen ook weer 
wat vlees op de botten en hebben ze een meer optimistische kijk op het leven. Wij zeggen ook er te 
zijn voor ALLE KERNEN dus ook voor al onze burgers. 

De meerjarenbegroting is opgesteld in deze tijd, een tijd die beheerst wordt door Corona. Het is 
onduidelijk hoe groot de impact van deze crisis op de gemeente is. Het is wel zeker dat de effecten- 
zowel economisch als maatschappelijk-langdurig en breed gevoeld gaan worden.  

 

TOP/Gemeentebelangen wil juist in deze onzekere tijd positief naar de toekomst kijken en blijven 
werken aan vernieuwingen. De uitgesproken ambitie kunnen we ook volledig beamen met het 
principe van één gezin, één plan ,één regisseur. We gaan uit van kwaliteit ! 

Deze paragraaf hebben we compleet overgenomen van onze vorige Algemene Beschouwingen daar 
wij hier nog steeds achter staan. 

Wij complimenteren de afdeling voor het goede en vele werk verricht tot nu toe ! 

 

Volksgezondheid en Milieu 

TOP/Gemeentebelangen wil extra aandacht geven aan energietransitie, klimaatbeleid en 
afvalinzameling. Met belangstelling volgen wij de inspanningen om rioolheffing te koppelen aan het 
watergebruik en stimuleren wij duurzaam gebruik van water. Gezondheid is een groot goed,  Het 
Ziekenhuis van Terneuzen speelt daarin ook een belangrijke rol, dit is niet weg te denken. Er moet 
gestreefd worden naar het vast houden van de voorzieningen en mogelijk uitbreiding waar nodig.  De 
Corona pandemie heeft ons dat heel erg duidelijk gemaakt. Wij pleiten voor zoveel als mogelijk 
maatregelen te nemen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van 
specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.  Wij streven voor onze bewoners een gezonde 
en actieve leefstijl na en stimuleren dit in al onze kernen. Belangrijk is het Preventie en 



Handhavingsplan 2022-2025 . Gezondheid dient een vast aandachtspunt te zijn bij ontwikkeling en 
beoordeling van beleidsvoorstellen.  

Afval: Wij pleiten voor het duidelijk aangeven en communiceren m.b.t. het illegaal storten van 
huisvuil.  

Klimaat: wij zijn met u van mening dat volop moet worden ingezet op energiebesparende 
maatregelen en het stimuleren daarvan op velerlei gebied.  

 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. 

TOP/Gemeentebelangen is een lokale organisatie, niet gebonden aan een landelijke ideologie, maar 
een lokaal bestuur dat zich verbonden en betroken voelt met de bevolking en haar belangen dient.  

TOP/Gemeentebelangen staat voor alle 14 kernen en is al ruim 15 jaar een lokaal geluid in een 
stabiel Bestuur. 

Wij zetten ons volop in voor vitale wijken en kernen. Wij zetten ons, samen met de bewoners, in voor 
een prettige leefomgeving. Sport en Cultuur zijn mede pijlers voor een prettige en sociale 
leefomgeving. Voorzieningen dienen ook zoveel als mogelijk in stand worden gehouden.  We zijn ook 
voorstander van het behoud van cultureel erfgoed en culturele waarden. 

Ten aanzien van wonen zal de komende jaren ook slim moeten worden gebouwd. Bestaande huizen 
klaar maken voor de toekomst en experimenteren met woonvormen. We dienen in te zetten op 
nieuwe duurzame woonvormen, winkelconcepten en bedrijfsterreinen. Het gebruik van groene 
energie is niet meer weg te denken en moet worden gestimuleerd.  Belangrijk zijn de 
woningafspraken met de Provincie Zeeland en de buurgemeenten. Voor iedere doelgroep moet een 
aantrekkelijke woningmarkt zijn. Dat betekent snel moeten kunnen inspelen op een veranderde 
markt.  

De Omgevingswet is de grootste bestuurlijke verandering van deze tijd. Het zal grote gevolgen 
hebben voor de manier van werken en toegespitst zijn op een toenemende mate van samenwerken 
zowel intern als extern. 

 

Tenslotte:  

TOP/Gemeentebelangen is een partij voor alle leeftijden ,jong en oud.  

Vorige periode sloten we af met de woorden dat Corona een nieuwe realiteit is, toen nog onbekend 
nu in volle hevigheid bekend. Veel is evenwel toch nog onbekend maar TOP/Gemeentebelangen 
blijft ook, en juist nu in deze nog steeds onzekere tijd, positief naar de toekomst kijken. We willen 
blijven werken en ons inzetten voor het welzijn van onze burgers omdat wij ons volop betrokken 
voelen bij een vitaal Terneuzen met alle 14 kernen !! 

 

Mijnheer de Voorzitter, leden van de Raad, 

Wij wensen de Burgemeester, Secretaris, Wethouders, ambtenaren, de hele ambtelijke organisatie 
en allen die zich op welke wijze dan ook voor Terneuzen heeft ingezet, veel wijsheid en bovenal een 
goede gezondheid toe. 



Speciaal ook dank aan de griffie voor de voortreffelijke en professionele wijze  van ondersteuning.. 

Last but not least de bodes voor hun niet aflatende hulp en zorg. 

Collega partijen danken wij voor medewerking en meedenken en we hopen deze periode ook samen 
op een goede wijze af te sluiten.  

TOP/Gemeentebelangen ziet uit naar de komende verkiezingen en hoopt ook met de volgende Raad 
weer te kunnen staan voor een Sterk, betrokken en vitaal  Terneuzen met alle 14 kernen.  

 

Namens TOP/Gemeentebelangen, 

Jos Verdurmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


