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“HET ZAAK OM ELKAAR 
VAST TE BLIJVEN HOUDEN 

EN TE STEUNEN”

Omdat ik al wat langere tijd in de gemeentepolitiek 
zit en ook daarnaast nog een heleboel andere 
dingen doe en in het verleden heb gedaan, zullen 
er ongetwijfeld al een heleboel mensen zijn die mij 
kennen. Maar dat kan uiteraard ook nog van een 
heleboel andere zaken zijn zoals de meesten wel 
zullen weten. En dat is ook juist het mooie vind ik.

Als je op veel plaatsen komt, met veel mensen 
praat en goed luistert, weet je ook best goed 
wat er allemaal speelt in de samenleving en wat 
de pijnpunten zijn. En dan kun je daar ook naar 
handelen.

Daarnaast word ik ook best vaak benaderd door 
mensen die een vraag of vraagje hebben. Het is 
best fijn dat je die dan kunt helpen op een of andere 
manier.

Verder is het natuurlijk/gewoon belangrijk om 
laagdrempelig en aanspreekbaar te zijn voor 
iedereen, want dat hoort er nu eenmaal gewoon bij 
als je in de gemeentepolitiek zit.

Veel mensen en bedrijven hebben het moeilijk in 
deze bijzondere coronatijd. Daarom is het zaak om 
elkaar vast te blijven houden en te steunen.

Mijn naam is Frank van Hulle (1959), getrouwd 
met Nanda, heb 2 dochters Anouk en Valerie en 
woonachtig in Sas van Gent. Na de studie Sociale 
Geografie(Amsterdam) ben ik jaren werkzaam 
geweest in de automatisering. 

Vanaf 1998 was ik raadslid voor Gemeente- 
belangen Groot Sas, na de herindeling namens 
Gemeente-belangen Kanaalzone en na 2006 
wethouder namens TOP/GemeenteBelangen. 

Na een periode van een haperende economie 
zien we nu dat ontwikkelingen wel van de grond 
komen. Nu gaat het erom de opgestarte projecten 
af te maken. Uiteraard wil ik met mijn opgebouwde 
ervaring daar weer als lid van het college een 
bijdrage aan leveren. Wethouder is een van de 
mooiste beroepen. In gezamenlijkheid werken aan 
de toekomst van onze eigen omgeving. 

Als verenigingsman heb ik naast mijn drukke 
werkzaamheden geprobeerd mijn steentje te 
blijven bijdragen aan ‘mijn verenigingen’. Hetzij als 

bestuurslid, of het ophalen van oud papier achter 
de vuilniswagen, af en toe op de (race-)fiets om 
een toertochtje te rijden of meelopen tijdens de 
jaarlijkse carnavalsoptocht. En op het ouwerwetse 
fietsje naar mijn werk. Solidair met de scholieren 
tegen de wind in langs het kanaal. Kortom ook als 
bestuurder ‘tussen de mensen’ blijven staan.

Uiteraard staat bij de uitvoering van mijn taken 
het collegiaal bestuur hoog in het vaandel 
en blijf ik trouw aan ons uitgangspunt: TOP/
GemeenteBelangen ‘voor alle 14 kernen’. 

Er is in vier jaar tijd veel veranderd op allerlei 
terreinen. We staan voor grote uitdagingen op het 
gebied van financiën, woningbouw, jeugdzorg, 
onderwijs en het klimaat. Deze onderwerpen 
lijken ver van ons af te staan, maar zijn van groot 
belang voor alle inwoners van Terneuzen. Het is 
belangrijk dat alle inwoners van Terneuzen zich 
gehoord voelen en met plezier en vertrouwen in 
de gemeente wonen. 

Afgelopen jaren is het vertrouwen in de politiek 
snel gedaald, als politici dragen we samen de 

verantwoordelijkheid om samen het vertrouwen te 
herstellen. In de gemeenteraad is de laatste jaren 
het debat over de inhoud naar de achtergrond 
verdwenen. We moeten samen met alle partijen de 
samenwerking opzoeken om zo breed gedragen 
besluiten te kunnen nemen die gaan over de 
inhoud en minder over de beeldvorming. Het gaat 
erom dat we een gezonde financieel beleid vormen 
waarin we ruimte hebben voor investeringen die 
onze  inwoners nodig. De gemeente Terneuzen 
bestaat uit 14 kernen, al deze kernen zijn van groot 
belang voor de gemeente Terneuzen. Ik zet mij 

al verschillende jaren, achter de schermen, voor 
de leefbaarheid in de kernen. Het is een grote 
uitdaging om hier een goede balans in te vinden 
en eerlijke verdeling, maar samen met de dorps- 
en wijkraden kunnen we deze uitdaging aan.

TOP/GemeenteBelangen neemt al meer dan 15 
jaar de verantwoordelijkheid om als lokale partij 
een degelijk bestuur te vormen, daar wil ik graag 
mijn bijdrage aan leveren.

“TOP/GEMEENTEBELANGEN 
VOOR ALLE 14 KERNEN”

“TOP/GEMEENTEBELANGEN 
VOOR ALLE 14 KERNEN”
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JEROEN
DE BUCK
Zuiddorpe

YETER
ERBIŞIM
Terneuzen

“IEDEREEN HEEFT RECHT 
OP SOCIALE GELIJKHEID”

Ik ben Yeter Erbisim en voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen stel ik mij weer 
kandidaat bij TOP/GemeenteBelangen om de 
belangen te behartigen van de inwoners van alle 14 
kernen en speciaal voor de kern Terneuzen. 

De belangrijkste reden om mij kandidaat te stellen 
is dat bestaande voorzieningen in de kernen 
blijven bestaan. Ook nieuwe voorzieningen in crisis 
tijden moeten altijd beschikbaar blijven in de kern 
Terneuzen. COVID-19 heeft iedereen hard getroffen.
Bijzondere aandacht is nodig voor individuele en 
sociale (economische) veerkracht. 

“HET IS BELANGRIJK DAT ALLE INWONERS 
VAN TERNEUZEN ZICH GEHOORD VOELEN 
EN MET PLEZIER EN VERTROUWEN IN DE 

GEMEENTE WONEN” 

Mag ik mij even voorstellen: 
mijn naam is Marijke Hemelsoet en ook voor de 
komende gemeentelijke verkiezingen van 2022 stel 
ik mij weer kandidaat bij de politieke groepering 
‘TOP/GemeenteBelangen‘ om de belangen te 
behartigen van de inwoners van Terneuzen en 
speciaal voor inwoners van de kern Westdorpe.

Vanaf 1994 heb ik een aantal periodes in de 
Gemeenteraad gezeten van de voormalige 
gemeente Sas van Gent tot 2003. Na de 
herindeling van 2003 functioneer ik vanaf 2010  
als Raadslid voor TOP/GemeenteBelangen in de 
Raad van Terneuzen. 

Mijn maatschappelijke functies zijn:
- secretaris Finlandcircuit Westdorpe
-  voorzitter Cliëntenraad SRVZ ’t Verlaet
 & De Redoute 
- adviseur Stichting Motorsport Zeeland
-  organisatie Special Day (voor mensen met een 

verstandelijke e/o lichamelijke beperking) 

Mijn speciale aandacht voor Westdorpe gaat 
de komende periode uit naar:
-  Verkeersveiligheid, groenonderhoud  

& openbare verlichting
- Jeugd- en ouderenbeleid
- Sport voor jong en oud 
-  Betaalbare koopwoningen voor jonge starters en 

levensloopbestendige woningen voor senioren 
-  Toegankelijkheid verbeteren openbare 

inrichtingen voor mensen met lichamelijke 
beperking

- Bewaren van ons cultureel erfgoed en tradities

Indien u van mening bent dat jaren van werken 
beloond moet worden, breng dan op 16 maart uw 
stem uit op: TOP/GemeenteBelangen Lijst 1, plaats 
5 Marijke Hemelsoet

MARIJKE
HEMELSOET - DE JAEGER
Westdorpe 5

“WESTDORPE IS TOP”

WAT IS HET KARAKTER VAN DE PARTIJ?
TOP/GemeenteBelangen is niet links en niet rechts, maar is er voor alle inwoners in alle kernen.  
De samenstelling van onze partij kun je zien als een brede afspiegeling van de inwoners van de gemeente.  
Als lokale partij kunnen we zelfstandige besluiten nemen zonder verantwoording af te leggen aan 
de landelijke partij. Onze partij kijkt naar hetgeen wat belangrijk is voor de inwoners van de gemeente 
Terneuzen. De fractievergaderingen worden altijd druk bezocht van onze partij, of het nu digitaal of fysiek 
is. Tijdens de fractievergadering komen we gezamenlijk altijd tot een duidelijk standpunt om mee te nemen 
naar de gemeenteraad wat door iedereen verdedigd kan worden. Ook is er altijd ruimte voor een afwijkende 
stem, dit hoort ook bij de samenleving.

WAT IS HET GEHEIM VAN EEN GOED BESTUUR BIJ  
TOP/GEMEENTEBELANGEN?
Als bestuur hebben we het geluk dat we elkaar goed aanvullen. We hebben veelvuldig contact met elkaar en 
weten elkaar te vinden als er snel geschakeld moet worden. Iedereen brengt zijn eigen ervaring en kennis 
mee naar het bestuur. Hierdoor zijn we slagvaardig en kunnen we samen besluiten nemen die niet enkel 
goed zijn voor ons als bestuur, maar ook voor de fractie. Van het bestuur zou je kunnen zeggen dat het 
momenteel een vriendclub is.

WIE REGELT ALLE ZAKEN VOOR  
DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN?
Onze secretaris Jeroen de Buck heeft de voorbereiding voor de verkiezingen op zich genomen. Aan hem de 
taak om alle gegevens te verzamelen, te analyseren en op de juiste momenten aanleveren bij de gemeente 
en andere partners waarmee we samen werken. Als het werk niet accuraat gebeurt, dan doe je niet eens 
mee aan de verkiezingen. Het bestuur ondersteund waar nodig en samen zorgen we voor een succesvolle 
campagne. 

WAAROM IS EEN GOEDE VOORBEREIDING  
VAN GROOT BELANG?
We willen als TOP/GemeenteBelangen op professionele wijze de verkiezingen ingaan. Dit proces zijn we 
bijna 2 jaar geleden al gestart met de ontwikkeling van onze nieuw huisstijl. Een goede voorbereiding is 
zeer belangrijk. De professionele aanpak moet ervoor zorgen dat we de komende 
raadsperiode weer dat kunnen doen waar wij als partij voor staan: Klaar staan 
voor de inwoners van alle kernen.

WANNEER ZIJN VOOR TOP/ 
GEMEENTEBELANGEN DE  
KOMENDE VERKIEZINGEN  
EEN SUCCES TE NOEMEN?
Als partij steven we ernaar om minstens hetzelfde resultaat 
te boeken als bij de verkiezingen van 2018. Al vele jaren 
kunnen de inwoners van de gemeente Terneuzen op 
ons rekenen en nemen we als partij de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Als het aan ons ligt willen we 
deze verantwoordelijk graag blijven nemen, ook in 
de nieuwe periode. Wij zijn de grootste partij en 
we gaan ervoor om ook na 16 maart 2022 weer 
de grootste partij in de gemeenteraad te zijn.

INTERVIEW MET  
PARTIJVOORZITTER
GUUS BAERT

6DICK
OGGEL
Axel

“IK BEN ER, ZONDER 
AANZIEN DES PERSOONS, 

VOOR U ALLEN!!”

Iemand zei me: ”het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan” Ik denk dat dit wel klopt. Binnen onze 
familie loopt al van oudsher de politieke en 
maatschappelijke  betrokkenheid als een rode 
draad door de familie. Vanaf 1851 tot op heden in  
politiek en maatschappij. In 2019 zat er gedurende 
5 generaties een Oggel in de lokale Gemeenteraad;  
in totaal 100 jaar!!

Het geeft mij nog steeds enorm veel voldoening 
om me in te zetten voor de naaste. Oud en 
jong, rijk en arm, hulpbehoevend of niet. TOP/
GemeenteBelangen is een partij waarin ik volop de 
ruimte krijg om mijn politieke ambities en idealen 
uit te dragen. Het is voor mij belangrijk om mee te 
werken en me in te zetten zodat in iedere kern men 
plezierig kan wonen, werken en recreëren. 

Doordat ik midden in de samenleving sta, politiek, 
middels bestuursfuncties in lokale Stichtingen 
en verenigingen en als ( oud) ordenemer, ben ik 
voor de bewoners altijd aanspreekbaar en kan ik 
bouwen op een ruime ervaring. Een ervaring die 
erop gericht is om te verbinden en sterk gericht 
is op het behoud van alles wat tot op heden tot 
stand is gebracht en bereikt voor de mensen die de 
samenleving hebben helpen opbouwen en dat ook 
willen blijven doen.

TOP/GemeenteBelangen is de enige echte lokale 
partij in onze gemeente Terneuzen zonder enige 
verbinding met of afhankelijkheid van provinciale of 
landelijke partijen. Binnen deze lokale partij probeer 
ik zo goed mogelijk, samen met de bewoners, de 
belangen van ons allen te behartigen. 
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Wat drijft mensen actief te zijn in een politieke 
omgeving? Met een afkalvend vertrouwen in de 
overheid, afwarming van het debatklimaat en 
verwaarloosde zorg voor elkaar. Opgejaagd door 
onverdraagzame ontregelaars en aandachts-
trekkers die het nieuws en ons humeur beïnvloeden, 
maar zelden voor de gemeenschap iets voor elkaar 
krijgen of verantwoording dragen. Als journalist, 
adviseur, schrijver, dichter, raadslid en wethouder 
beweeg ik me al heel lang in deze omgeving. Ik 
herken de maatschappelijke golfbewegingen, 
onrust en stemmingswisselingen die er, net als de 
seizoenen, altijd zullen zijn. Zoals de rode draad 
in mijn leven: het bereiken, het raken en aanraken 
van mensen. Hetzij in persoonlijk contact. Hetzij 
in een culturele setting via verhalen, gedichten, 
boeken, foto’s. Telkens met de insteek mensen 
te gidsen naar een glimlach en een gloed van 
geluk en perspectief. Waarbij uiteraard, ook 
op lokaal niveau, genuanceerde kritiek hoort. 
Perfectie bestaat niet. Al is de sfeer veranderd, 
ik geloof dat positieve aandacht, betrokkenheid, 

creativiteit, betrouwbaarheid en bevlogenheid 
ons kunnen helpen om in verbinding met elkaar 
te blijven. Om vervolgens samen te ontdekken 
wat onze samenleving levensvreugde kan geven 
of mensen vooruit kan helpen. De gemeente 
Terneuzen telt zo’n 54.000 mensen voor wie je als 
volksvertegenwoordiger iets mag betekenen. Al zou 
het er maar één zijn, is het waard actief te blijven 
in de gemeenteraad. Onze partij heeft een rijke 
geschiedenis in het bewaken van een betrouwbare 
en stabiele bestuurscultuur; het bereiken, raken, 
aanraken van mensen en het respecteren van 
de belangen van onze inwoners. Dat blijven mijn 
drijfveren.

Even voorstellen :
Ben van den Bos, geboren in 1960 en getogen in 
Terneuzen, getrouwd en 2 kinderen. Mijn Hobby’s 
zijn vissen, besturen van hengelaarsverenigingen 
met een grote nadruk op de jeugd en koken. 
Mijn motivatie om me verkiesbaar te stellen 
voor de gemeenteraad van Terneuzen voor TOP/
GemeenteBelangen.

Sinds mijn 29e ben ik actief in verschillende 
besturen van diverse clubs en Ondernemingsraden. 
Graag zou ik deze ervaringen willen gebruiken als 
gemeenteraadslid in de komende periode. Mijn 
pensionering komt in zicht en er komt tijd vrij, 
deze wil ik graag besteden aan de gemeenschap 
waar in wij leven. Dat ik me kandidaat stel  voor 
TOP/GemeenteBelangen, dit omdat dit een 
onafhankelijke lokale partij is en ik vind dat dit zo 
hoort. 

Mijn persoonlijke speerpunten zijn :
• Jeugd faciliteren, een jeugdraad oprichten
• Veiligheid voor de inwoners
• Alle voorzieningen in de kernen behouden
• Sport en sportclubs steunen

Dit zijn mijn speerpunten en mijn motivatie, ik hoop 
dat dit de kiezers aanspreekt en dat ze besluiten om 
te stemmen op TOP/GemeenteBelangen.

Als geboren en getogen Philippinenaar, zal het 
jullie niet verbazen dat mijn hart en mijn gevoel 
vooral bij ons dorp en zijn omgeving liggen. Van 
nature ben ik een echte sportliefhebber. Vroeger 
altijd actief geweest bij de voetbalvereniging en nu 
al een flink aantal jaren, op diverse vlakken actief 
in onder meer in het wielrennen. Maar heel het 
verenigingsleven in Philippine houdt me bezig.

Graag zou ik alle evenementen willen behouden 
voor de gemeente Terneuzen, het is immers “ons” 
uithangbord. Ook sta ik voor het behoud van 
alle verenigingen en hun sportvelden, misschien 
kunnen we de wensen van sommigen ook nog 
verder invullen. “Sporten houdt ons immers jong”!

Tevens wil ik dat een ieder op zijn eigen dorp kan 
blijven wonen, daarom wil ik woonruimte creëren 
voor jong tot oud. Immers oude planten moet je 
niet verpoten, maar ook de jeugd heeft recht om 
een leuke woning te machtigen.

   

Al bij al kan ik best zeggen dat ik sociaal en 
maatschappelijk goed bekend ben en door de vele 
contacten die ik heb, ben ik er achter gekomen 
dat ik toch ook nog al wat wensen en vragen 
zijn op diverse fronten. En daar wil me nu voor in 
gaan zetten. En hoe kun je dat beter doen dan in 
de gemeentelijke politiek! Daar heb grondig over 
nagedacht en voor mijn gevoel kan ik dat het beste 
bereiken door me aan te sluiten bij een partij die 
echt dicht bij de mensen staat en gemakkelijk 
bereikbaar is. Door recente ervaringen omtrent 
vergunningverleningen voor het wielerkoersen 
ben ik bij TOP/ GB terecht gekomen. Samen met 
die partij ga ik me inzetten voor onze gemeente, 
met uiteraard een zwak voor Philippine. 
Hopelijk mag ik op jullie steun rekenen!

Kortom, aandacht voor:
-  Voor het uitbreiden van woonruimte voor jong 

en oud
- Behoud voor evenementen in de Gemeente
-  Het behouden en uitbreiden van
 sportaccommodaties
-  Makkelijk aanspreekbaar en bereikbaar zijn, 

met andere woorden, buiten komen!

Graag stel ik mij aan u voor: Mijn naam is Hans Kooijman, ik ben 66 jaar en getrouwd en we 
hebben samen een zoon. Wij wonen al 32 jaar in Zuiddorpe en dit is dan ook één van de 14 kernen 
van de Gemeente Terneuzen. Ik was 35 jaar werkzaam bij Yara Sluiskil B.V. waarvan de laatste 
26 jaar op de afdeling Business Support als Externe Relatie en Communicatie 
Specialist. Vanaf 1 november 2021 ben ik met pensioen. Sinds 2010 ben 
ik lid van TOP/GemeenteBelangen en sinsdien ook betrokken bij de 
gemeente politiek en waarvoor ik mij dan ook de afgelopen 12 jaar 
heeft ingezet om de leefbaarheid in deze kernen te behouden

Vanaf 2016 maak ik o.a. deel uit van het bestuur van TOP/
GemeenteBelangen En vanaf 2020 in de functie als plv voorzitter. 
De komende vier jaar wil ik mij kandidaat stellen als raadslid 
voor TOP/GemeenteBelangen en mij gaan inzetten voor 
o.a Duurzaamheid, Milieu,  Ouderbeleid, Dorpsbelang.

TOP/GemeenteBelangen is een partij van gewone 
mensen voor gewoone mensen.
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BEN
VAN DEN BOS
Terneuzen

EDWALD
MARTIJN
Philippine

HANS
KOOIJMAN
Zuiddorpe

“HET RESPECTEREN VAN  
DE BELANGEN VAN ONZE  

INWONERS” 

“IK WIL MIJN TIJD GRAAG 
BESTEDEN AAN DE  

GEMEENSCHAP WAAR IN 
WIJ LEVEN” 

“SPORTEN HOUDT
ONS JONG”

“IK WIL MIJ INZETTEN 
VOOR DUURZAAMHEID, 
MILIEU, OUDERBELEID EN 

DORPSBELANG”

MARC
DE HAAS
Terneuzen

FRANKIE
PIJCKE
Sas van GentMijn naam is Marc de Haas, 36 jaar oud, woonachtig 

in Terneuzen. Voorheen heb ik 35 jaar lang in 
Hoek gewoond, waar ik het welbekende ‘Geeltje’ 
afgelopen jaar met Giel van Boom heb mogen doen 
en wil blijven voortzetten. Het ontbreken van vrije 
bouwkavels heeft mij gedwongen het dorp Hoek te 
verlaten zoals velen voor mij. Ik wil mij in Hoek blijven 
inzetten om de leefbaarheid daar zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken/ houden en door inbreng van 
burgerparticipatie en dorpsraad zoveel als mogelijk 
zaken op te pakken en te laten versnellen. De goede 
relaties tussen Hoek en het stadhuis zal in stand 
gehouden worden. Verder ben ik groot voorstander 
om de wijk Othene zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken door genoeg groen, speelvoorzieningen en 
recreatie binnen de wijk te realiseren.

Ik ben werkzaam bij Stichting Hulst voor Elkaar 
als coördinator Sport en Bewegen. Ik ben hierbij 
verantwoordelijk voor de sportstimulering in de 
Gemeente Hulst. Ik vind het heel belangrijk om de 
leefbaarheid in de kernen te waarborgen. Dat er in 
de kernen genoeg te beleven valt en voorzieningen 
optimaal benut worden. Speerpunten die voor mij 
belangrijk zijn is dat mensen zo lang mogelijk vitaal 
blijven en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen 
en dat iedereen, beperking of geen beperking, 
de mogelijkheid moet hebben om binnen de 
gemeentegrenzen te kunnen recreëren. Gemeente 
Terneuzen dient in te spelen op kwaliteit van 
leven  van de mensen op gebieden als mentaal 
welbevinden, sociaal contact, hulp bij het dagelijks 
functioneren en vitaliteit. Ik wil mij ook graag 

inzetten voor de jongeren en jongvolwassenen, 
dat het steeds aantrekkelijk voor hun blijft om in de 
gemeente Terneuzen te blijven wonen! 

Ik ben kandidaat gesteld voor een plek in het 
gemeentehuis, PLAATS 8 op de lijst van Top 
Gemeentebelangen. Vraag aan ieder om te gaan 
stemmen en OVERWEEG dan mij kandidatuur.

Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Frankie Pijcke 
geboren en getogen te Sas van Gent, getrouwd 
vader van een zoon, dochter en een gelukkige 
Opie van  vier kleinkinderen. Werkzaam als 
ambtenaar van de gemeente Hulst op de afdeling 
Samenleving (Bachelor of Social Work) als 
Jobcoach / psychotherapeut met en voor mensen 
van alle culturen die begeleid worden naar de 
arbeidsmarkt om weer in eigen levensonderhoud 
te kunnen voorzien.

Als lid van Top gemeentebelangen volg ik de 
fractie, Commissie en Raadsvergaderingen nu 
ruim zes jaar, en ben ik sedert juli 2018 bestuurslid 
van Top gemeentebelangen in de functie van 
Penningmeester. Voor de komende gemeentelijke 
Raadsverkiezing van 16 maart 2022 stel ik mij 
kandidaat voor Top gemeentebelangen. Ik ben 
ervan overtuigd iets voor u te kunnen betekenen 
voor de komende vier jaar als Raadslid. Voor mij 
geldt dat ik er moet zijn voor alle 14 kernen van 
de gemeente om op die manier alle ins en outs 
te kennen. Als Top gemeentebelangen gaan wij 
verder met wat we de afgelopen jaren hebben 
gedaan voor u. Maar dat kan alleen als wij door 
u gevoed worden met zaken op micro, meso en 
macro niveau die om een oplossing vragen.

Verder ben ik actief als vrijwilliger Sas Actief en 
vrijwilliger Industrieel Museum Zeeland te Sas van 
Gent.

Dus als u gaat stemmen, stem dan TOP/GB, 
Frankie Pijcke, lijst 1 plaats 9
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Mijn naam is  Wioleta Flis en ben sinds 2021 lid van 
TOP Gemeentebelangen. Samen met mijn man ben 
ik 6 jaar geleden vanuit Polen naar Sas van Gent 
verhuisd. Ondertussen ben ik moeder geworden 
van twee zonen.

In Polen heb ik een opleiding als leerkracht 
gevolgd. Kinderen t/m 9 jaar vielen in mijn 
vakgebied.  Momenteel ben ik actief binnen de 
Poolse Gemeenschap in de gemeente Terneuzen, 
hierin adviseer en help ik mensen die vragen en/
of problemen hebben met bijvoorbeeld de taal of 
formulieren invullen. Daarnaast volg ik de opleiding 
Logistiek medewerker. 

De Nederlandse cultuur en charme van Sas van Gent 
hebben ons doen besluiten ons hier permanent te 
vestigen.

Mijn streven is om de Poolse  bewoners van 
de gemeente Terneuzen meer te leren over de 
Nederlandse cultuur, waardoor ze beter kunnen 
integreren in onze samenleving. Verder vind ik het 
belangrijk dat er meer mogelijkheden komen voor, 

met name, de kinderen t/m 15 jaar. Bijvoorbeeld een 
jeugdhuis waar ze activiteiten kunnen doen onder 
toezicht. Ik vind belangrijk dat we investeren in de 
toekomst van jonge mensen. 

De gemeente Terneuzen is een actieve gemeente 
waarin veel mogelijk is. Ik wil hieraan actief 
meewerken om zodoende meer te kunnen 
betekenen voor onze inwoners. Betaalbare 
huisvesting voor jonge mensen, passende woningen 
voor ouderen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen wonen, is één van mijn speerpunten voor 
de komende jaren.

Samenvattend;
-  Mensen helpen te integreren in de Nederlandse 

samenleving 
-  Voldoende mogelijkheden voor de jeugd om 

activiteiten te kunnen ondernemen 
-  Betaalbare woningen voor jonge mensen die 

graag zelfstandig willen gaan wonen
-  Levensloopbestendige woningen voor mensen die 

nog zelfstandig zijn, maar liever in een kleinere 
woning gaan wonen

SPEERPUNTEN
TOP/GEMEENTEBELANGEN

Terneuzen is de afgelopen jaren enorm in 
ontwikkeling en ik wil graag meewerken aan an 
de verdere groei van Terneuzen tot hét centrum 
van Zeeuws-Vlaanderen voor zowel jong als oud. 
Daarvoor is intensief contact tussen ondernemers 
en bestuurders van doorslaggevend belang. Graag 
wil ik mijn kennis en jarenlange opgebouwde 
relaties gebruiken om nog 4 jaar het beste voor 
Terneuzen te bereiken. De nieuwe raadsperiode 
zou ik verder willen inzetten op bestuurlijke 
vernieuwing en het terugdringen van de leegstand 
in de winkels, waar ik nu ook al bij betrokken via 
verschillende overlegorganen.

Verder zou ik nog concreter aandacht willen geven 
aan het ontwikkelen van meer activiteiten voor de 
jeugd. Hiervoor zou ik een platform voor jongeren 
willen ontwikkelen. Om met de jeugd in gesprek te 
gaan en te luisteren wat er bij hun leeft kunnen wij 

een verjongende leefomgeving creëren. Belangrijk 
is dat we moeten investeren in jonge mensen om 
de toekomst van onze gemeente zeker te stellen. 
Hierbij past ook het actief stimuleren van het 
behoud van middelbaar onderwijs in heel Zeeuws-
Vlaanderen.

Voor een sterk Terneuzen is uiteraard een sterke 
economie nodig. Het behoud en ontwikkeling van 
de industrie moeten we blijven ondersteunen. 

Kortom, aandacht voor:
- Bestuurlijke vernieuwing
-   Terugdringen van de leegstand in de winkelstraten
- Spreekbuis voor jongeren organiseren
- Behoud middelbaar onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
- Sterke economie

Even voorstellen:
Mijn naam is Arno Vael, ik ben 54 jaar, getrouwd en 
trotse vader van 2 kinderen.Wij wonen en werken 
in het buitengebied van de Gemeente Terneuzen, 
tussen Zaamslag en Terneuzen hebben wij een 
akkerbouwbedrijf wat gespecialiseerd is in de teelt 
en verwerking van pootaardappelen. 

Betrokken zijn met de mensen in je omgeving is 
een punt wat mij aan het hart ligt. De leefbaarheid 
en het comfort van onze inwoners hier in de hele 
Gemeente Terneuzen is een belangrijke factor die 
bepalend is voor het welzijn van de mensen. 
Goede faciliteiten en voorzieningen zijn daarbij een 
must. Voor onder andere ouderen de juiste zorg en 
voor onze jeugd goede onderwijsmogelijkheden in 
de buurt zijn daarbij vanzelfsprekend. 

Interesse in de politiek heb ik op latere leeftijd 
gekregen. Goed luisteren naar mensen, inwoners 
die met de dagelijkse praktijk te maken hebben en 
op basis van feiten en kennis beslissingen nemen is 
de stijl die men van mij kan verwachten. De koe bij 
de horens vatten en het ijzer smeden als het heet is, 
dat is mijn motto!
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“BETAALBARE HUIS- 
VESTING VOOR JONGE 

MENSEN, PASSENDE  
WONINGEN VOOR  

OUDEREN” 

“BELANGRIJK IS DAT WE MOETEN 
INVESTEREN IN JONGE MENSEN OM 
DE TOEKOMST VAN ONZE GEMEENTE 

ZEKER TE STELLEN”

“DE KOE BIJ DE HORENS 
VATTEN EN HET IJZER  

SMEDEN ALS HET HEET IS, 
DAT IS MIJN MOTTO!”

Afgelopen 4 jaar veel gerealiseerd.  
Klaar voor een vervolg en nieuwe uitdagingen.

Uitbreiding grensoverschrijdende 
samenwerking. Met de buurgemeenten, 
Zeeuwse partners en België.

Belangrijke rol voor Kunst & Cultuur voor 
leefbaarheid en het woon-en werkklimaat van 
onze gemeente.

Belastingen. Maximale stijging van de tarieven 
ter hoogte van de inflatie correctie.

Bouwen met een boterham voor iedereen en 
optimaal woongenot en mogelijkheden voor 
iedereen. De lokale ondernemer profiteert mee.

 Onderwijs: goede onderwijsvoorzieningen binnen 
onze gemeente. Stimuleren van samenwerking 
rond het onderwijs met oog voor kwaliteit, 
betaalbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en 
keuzevrijheid.

Economie. Optimaliseren samenwerking 
bestaande bedrijven. Vergroten van 
inzet op economische leefbaarheid, zorg 
en vrijetijdseconomie. Nieuwe functies 
winkelgebieden.

Digitaal is normaal, maar persoonlijk contact 
blijft belangrijk.

Maximale snelheid 30 km per uur binnen 
bebouwde kom. Verkeersveiligheid met verstand 
en niet (alleen) met borden.

Zorg voor iedereen en op maat. Iedereen, 
ongeacht leeftijd, woont zolang mogelijk in de 
omgeving waar men zich prettig voelt.

Burgerparticipatie. Kennis uit de samenleving 
aanboren en betrekken bij onze besluiten.

Evenwichtige ontwikkeling buitengebied. 
Agrarische sector ruimte geven voor 
ontwikkeling. Agrarische en toeristische 
belangen meenemen in win-win situaties.

Een toekomst voor onze kinderen vergt ruime 
aandacht aan duurzaamheid, energietransitie en 
klimaatadaptatie.

TOP/GemeenteBelangen is er voor alle  
14 kernen !!
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Mijn naam is Jacqueline de Witte-Klouwers, 
geboren 15  augustus 1969 en woonachtig in 
Terneuzen. Samen met Cor heb ik 2 kinderen: 
Amber en Matthijs.

Eetcafé Driewegen (Terneuzen) en Zalencentrum 
’t Meulengat (Sluiskil) zijn de horecazaken die 
ik samen met mijn man run. In mijn vak sta je 
tussen de mensen weet je goed wat er speelt 
en wat de inwoners bezig houdt. Daarnaast ben 
ik vicevoorzitter van de wijkraad Driewegen 
en jarenlang bestuurslid geweest van de 
ondernemersvereniging Sluiskil. Bezig bijtje, maar 
ik draag graag mijn steentje bij aan deze mooie 
gemeente. 

TOP/GemeenteBelangen is gebleken de partij 
te zijn waar ik mijn politieke ambities volledig 
kan benutten: Een vlotte, duidelijke en eerlijke 
gemeentepolitiek, waarbij er niet te lang rond de 
pot gedraaid wordt, maar op redelijk korte termijn 
antwoorden komen op vragen van inwoners en 
bedrijven binnen de gemeente Terneuzen. 

Daarnaast is het totaalplaatje heel belangrijk: 
In iedere kern moet het prettig wonen zijn. 
Vanuit dat oogpunt is er nog wel wat te doen in 
het mooie Terneuzen. De kern Terneuzen zou 
moeten uitgroeien tot dé stad van Zeeland (met 
veel groen!). De kernen er rond zouden allemaal 
pareltjes kunnen zijn met hun eigen sterke punten. 
Contact tussen ondernemers en bestuurders is van 
belang voor de grote stappen, maar bewoners zijn 
minstens zo belangrijk voor het ‘verfijnen’ van hun 
wijk/dorp.

Een gemeente is als soep: Pas als iedereen er warm 
voor loopt, wordt het echt lekker wonen. 
En daar ga ik voor.

DE FRANKEN BLIKKEN TERUG 
EN KIJKEN VOORUIT
In de afgelopen periode waren Frank van Hulle en Frank Deij de wethouders namens TOP/GemeenteBelangen 
in het collega van B&W. Wat is er de afgelopen periode allemaal gebeurt en wat zit er aan te komen? Samen 
met Frank en Frank blikken we terug op de afgelopen raadsperiode.

Hoe hebben jullie de afgelopen periode ervaren?
Frank van Hulle: Een periode met een enorme dynamiek. Vanaf de start was het anders dan anders. Een 
keuze voor een coalitie met een tweetal nieuwe coalitiegenoten, een aantal wethouders wat aanvankelijk 
wenkbrauwen deed fronsen, maar later gewoon een landelijke trend bleek. In een voor iedereen zeer moeilijke 
Corona periode heb ik ook de Participatiewet  in mijn bevoegdheid gekregen. En dat is een geheel andere 
portefeuille dan de technische van financiën of ruimte. De kwetsbare mens waar je dan meer aandacht aan 
kan,  nee, moet besteden. Waarbij juist de menselijke maat zo belangrijk is. Niet werken met strak afgebakende 
regelgeving, maar meer zoeken naar maatwerk oplossingen. Een belangrijk en maatschappelijk relevant 
beleidsveld.

Frank Deij: Als een bijzondere en unieke periode. Niet alleen door corona, maar ook omdat ik vanuit 
verschillende perspectieven betrokken was bij onze gemeente. Eerst als raadslid, vervolgens weer terug als 
wethouder. Daardoor maakte ik het afscheid van Jan Lonink, voor wie ik een boek heb geschreven, van dichtbij 
mee. En dus ook de entree van zijn opvolger Erik van Merrienboer. Met mijn neus bovenop de wisseling van de 
wacht. Ik denk niet dat veel raadsleden zo’n ervaring meemaken.  

Wat hebben jullie kunnen doen in de afgelopen periode?
Frank van Hulle: Nieuw was de portefeuille Kunst en Cultuur. Een prachtig werkveld. Ik heb mede de cultuurnota 
mogen vorm geven. En ik ben blij dat Frank vanuit deze nota nu volop in de uitvoering zit. Waarbij het belangrijk 
is om te zien hoeveel partijen de handschoen oppakken om van Terneuzen een echte ‘cultuurstad’ te maken.
Onze begroting is weer goed op orde. De schuldenpositie is genormaliseerd. Meerjarig ziet het er gezond 
uit. Kortom, van een aanvankelijke dreiging vanuit de provincie om onder toezicht te komen, hebben we nu 
een meerjarig sluitende begroting. Ook hebben we het instrument belasting slechts met de inflatiecorrectie 
moeten inzetten. En vanuit wonen heb ik de transformatie meegemaakt van een compleet gestagneerde 
bouwproductie tot een  bijna oververhitting. Het is wel sprekend dat ik een eigen bouwhelm heb aangeschaft 
omdat ik zo vaak deze periode een ‘eerste paal’ heb moeten slaan. 
En in de periode dat ik ook de participatiewet in portefeuille had hebben we de schuldhulpverlening opgepakt 
en een geheel nieuwe benadering opgepakt met onze nieuwe Nota Sociaal Domein.  

Frank Deij: Zelf ben ik vooral met de burgerparticipatie en de cultuuragenda bezig geweest. Ik ben super 
tevreden over de manier waarop we de samenwerking met de wijk- en kernraden vorm hebben gegeven. 
Niet alleen vanuit het gezichtsveld van de gemeente, maar vooral vanuit de wens en de gedachtegang van de 
wijk- en dorpsraden. Daar drukt dus echt onze stempel op. Helemaal onze stijl. Erop af gaan, in gesprek gaan, 
wikken en wegen en meevoelen.  Ook al kan de boodschap niet altijd helemaal volgens de wens van onze 
burgers zijn. Ik kreeg van Frank de portefeuille cultuur overgedragen. Daarmee voelde ik me als een vis in het 
water. Lekker enthousiast en creatief bezig zijn en mensen meekrijgen. Jammer dat corona zoveel initiatieven 
in de weg stond. Voor de cultuursector was het een hard gelag. Maar gelukkig breken er andere tijden aan. 

Welke zaken hadden jullie nog graag willen oppakken?
Frank Deij: Eerlijk gezegd had ik de ruimte willen hebben om een goede samenwerking op te zetten tussen 
de wethouders en ambtenaren van cultuur, onderwijs en het sociaal domein. Omdat in die gebieden alles wat 
we kunnen doen en wat ook goed is voor onze burgers samenkomt. Dan is het belangrijk dat elk initiatief of 
idee telkens vanuit die samenhang wordt bekeken. Soms sneuvelt een idee omdat het niet verder komt dan de 
tafel waar het besproken wordt en het net niet de meerwaarde heeft om het te honoreren terwijl het vanuit het 
bredere perspectief juist omarmd zou worden.  

Frank van Hulle: Eerlijk gezegd had ik m’n handen vol aan de zaken die we opgepakt hebben. Al kan ik me wel 
vinden in de analyse van Frank. Het blijft nog steeds lastig om echte integraliteit in de besluitvorming te krijgen. 

Hoe kijken jullie naar de komende verkiezingen?
Frank Deij: Spannend. Nu meer dan ooit omdat de samenleving tot op het bot verdeeld lijkt. En er zoveel 
partijen zijn. Tegelijkertijd ook met vertrouwen. We zijn een partij van mensen. De mensen kennen ons wij 
kennen de mensen. Dat maakt dat je zorgvuldig bent in je besluiten, en ook niet gauw iemand zal belazeren of 
rare beloftes gaat doen. Als je moet beslissen over mensen die je kent en je jezelf afvraagt wat het voor hen 
betekent, is het heel anders dan wanneer je vanuit de abstractheid of dogma’s opereert. We kijken de mensen 
voor wie we besluiten nemen de volgende dag weer recht in de ogen. Dat schept sowieso een band, maar voor 
wie zijn werk goed doet ook vertrouwen en respect. 

Frank van Hulle: Het wordt mijn 7e verkiezingen. En het blijft spannend en onvoorspelbaar. Wat ik wel merk en 
proef is dat veel partijen de TOP/GemeenteBelangen filosofie omarmen. Namelijk het gaan voor de kernen, het 
belang hechten aan die zeer nauwe samenwerking met de burger, die poten in de klei mentaliteit. Ook landelijk 
zie ik steeds meer de afkeer ontstaan tegen een overheid die zich erg technocratisch opstelt, die het contact 
met de samenleving kwijt raakt. Een van de belangrijkste opgaven wordt voor mij en eigenlijk de politiek in 
z’n algemeenheid het vertrouwen terugwinnen. Wij zijn er voor de burger en niet andersom. De burger mag 
verwachten dat wij weer die schouder zijn waarop ze kunnen terugvallen. En niet een organisatie waar je via 
het invullen van een beslisboom aan je antwoord moet komen.  

Hoe zien jullie de komende raadsperiode voor jullie? Voor welke onderwerpen 
gaat TOP/GemeenteBelangen zich zeker inzetten?
Frank Deij: Er staan zware opgaven te wachten, met huisvesting voor het onderwijs en revitalisering van 
de binnenstad van Terneuzen als grote inspanningen. Maar het kunnen bouwen in al onze kernen is net zo 
belangrijk. Niet alleen voor onze jongeren, maar ook voor nieuwkomers die we hard nodig hebben om de banen 
in de zorg en de industrie te kunnen invullen. En uiteraard passen bij al die zware dossiers enige relativering en 
een glimlach. Wij zullen ons dus ook inzetten voor het bewaken van het humeur in onze samenleving. 

Frank van Hulle: Nou daar heb ik weinig aan toe te voegen. Het blijft voor mij van belang dat wij staan voor al 
onze inwoners. Ongeacht de woonkern, geslacht, de filosofische en/of religieuze overtuiging of  nationaliteit. 
We zijn nu eenmaal die paraplu waaronder een ieder past die het beste voor heeft met Terneuzen. 

Sinds 1986 ben ik ondernemer in de Kanaalzone, 
Jacobs Tuinarchitectuur/Grafverzorging, heb ik een 
grote verscheidenheid aan contacten in de regio. Ik 
wil me graag inzetten, om een goede ontwikkeling 
te bewerkstelligen, in de Kanaalzone. Gekeken 
naar de vele veranderingen op het gebied van 
energietransitie, CO2 beleid, werkgelegenheid, 
woningbouw, plattelandsontwikkeling en natuur-
beleid.

Kansen bieden aan jongeren, hier een baan vinden 
en carrieren te kunnen maken. Redenen voor 
de jeugd om terug te komen naar de levendige 
gemeente Terneuzen en hier een bestaan op te 
bouwen. Wat betreft de ouderen; levensbestendige 
koopwoningen realiseren (hofjes) voor diegene die 
toch graag een eigen tuin behouden.

Deze onderwerpen hebben mijn bijzondere 
interesse, ik wil draag graag over meedenken in de 
gemeente.
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“EEN GEMEENTE IS ALS 
SOEP: PAS ALS IEDER-
EEN ER WARM VOOR 
LOOPT, WORDT HET 

ECHT LEKKER WONEN”

“KANSEN BIEDEN AAN JONGEREN, HIER 
EEN BAAN VINDEN EN CARRIEREN TE 

KUNNEN MAKEN”
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