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EEN MENS 
IS MEER
Een dier is meer dan een lap vlees
Een mens is meer dan een consument
Een land is meer dan een bv
Wat je doet is wat je bent

De school is toch geen markt
En de zorg toch geen product
Wie rijkdom niet kan delen
Is als mens totaal mislukt

Het rijke westen is geen eiland
En Europa is geen fort
Wie bang is voor wat vreemd is
Doet vooral zichzelf tekort

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet

Karel Glastra van Loon
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“Er gaat de komende jaren veel op de gemeenten afkomen”. Een veelgehoorde uitspraak, maar wat 
er precies op de schouders van de lokale overheid terecht gaat komen en onder welke voorwaarden, 
is voor een groot deel nog onduidelijk. Wat wèl duidelijk is, is dat er keuzes gemaakt moeten worden, 
wil de gemeente de belangen van een ieder op Schouwen-Duiveland kunnen behartigen. Menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan daarin wat de SP betreft voorop. De belangen van 
zowel inwoners als recreanten, zowel ondernemers als particulieren, moeten met elkaar in balans zijn. 
De één kan niet zonder de ander, we hebben elkaar keihard nodig. Het is aan de lokale politiek om bij 
te dragen aan een klimaat waarin samenwerking centraal staat en waarbij niemand tussen wal en schip 
terecht komt.

De huidige regering is bezig de verzorgings- en rechtsstaat grondig af te breken. In de Tweede Kamer zal de SP 
er alles aan doen om dat te veranderen. Lokaal zullen wij ons inzetten voor een zo sociaal mogelijke uitvoering 
van het landelijke beleid. De SP pleit daarom voor een kritische gemeente die goed beleid overneemt, maar 
zich ook laat horen wanneer het opgelegde beleid niet deugt.

De rechtse politiek van ‘meer markt en eigen verantwoordelijkheid’, heeft de economie in zwaar weer gebracht, 
de sociale zekerheid uitgehold en de tweedeling in ons land vergroot. Egoïsme en zelfverrijking worden beloond, 
omkijken naar een ander en zorgen voor elkaar worden steeds moeilijker gemaakt. De SP vindt ook dat ieder 
mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Maar in en beschaafde samenleving zorgen we er samen voor 
dat ieder mens wel een eerlijke kans krijgt bij het streven naar een gelukkig leven. Dat noemen we solidariteit.

Solidariteit betekent in een rijk land als Nederland dat zaken als zorg, goed onderwijs, een fatsoenlijk huis, en 
genoeg en gezond eten voor iedereen zijn weggelegd. Niet alleen voor de mensen met een dikke portemonnee. 
Solidariteit is meer dan naastenliefde. Als SP bepleiten we sterk dat mensen om elkaar geven en elkaar helpen 
waar dat nodig is. Maar daarmee zijn we er niet. Voor solidariteit heb je ook de overheid nodig. Solidariteit laat 
je niet afhangen van goede bedoelingen en toevalligheden. Solidariteit organiseer je. Dat is de inzet van ons 
politieke werk.

In een leefbare, sociale gemeente worden de inwoners serieus genomen. Dat betekent dat de bevolking niet 
achteraf maar vooraf wordt betrokken bij belangrijke zaken. De SP vindt dat de gemeente bij belangrijke kwesties 
tijdig en objectief voorlichting aan de bevolking moet geven. Plannen ter inzage leggen, of een zogenaamde 
informatieavond organiseren is hierbij niet voldoende. Goede volksvertegenwoordiging laat de inwoners aan 
het woord voordat de plannen gemaakt worden.
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Op 19 maart 2014 bent u aan het woord, dan mag u beslissen welke partijen het voor het zeggen krijgen 
op Schouwen-Duiveland. De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog nooit zó belangrijk geweest. De komende 
jaren zullen, zoals de stand van zaken nu is, namelijk grote hervormingen en bezuinigingen op het gebied 
van uitkeringen, zorg en jeugdzorg worden doorgevoerd. Voor sommige partijen is dat reden om eens flink te 
schrappen in de voorzieningen. Dat geldt niet voor de SP. Wij maken andere keuzes. De SP kiest voor 100% 
sociaal. Sociale zekerheid is geen kostenpost, maar de basisverzekering van onze samenleving. In deze tijden 
van crisis, ontslagen en onzekerheid, hoort de overheid zekerheid te bieden. De zekerheid dat je niet wordt 
vergeten. Dat je met respect zult worden behandeld, ook wanneer het even niet meezit. Dat je kunt rekenen op 
de juiste zorg wanneer dat nodig is.

SP Schouwen-Duiveland gaat zich hiervoor inzetten. Wij laten ons daarbij niet begrenzen door in andere tijden 
uitgezet beleid en eerder opgestelde documenten en visies. De omstandigheden zijn nu eenmaal niet meer 
zoals enkele jaren geleden. We gaan uit van eigen onderzoek en analyses, en varen een eigen koers. 
Immers:

Als het tij keert, verzet men de bakens.
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• Leefbaarheid en sociale voorzieningen gaan voor prestige projecten (Jachthaven v/d Toekomst, 
Havenpark). Economie is er voor de mensen, niet andersom.

• Kwaliteit in de zorg moet leidend zijn. Maatwerk voor iedereen die zorg en/of ondersteuning nodig heeft. 
Mantelzorg wordt niet verplicht en is geen vervanging van reguliere zorg. Ziek zijn is geen keuze!

• Goede volksvertegenwoordiging laat de inwoners aan het woord voordat de plannen gemaakt worden. 
Dus geen informatieavonden of “inspraak” wanneer de besluitvorming al grotendeels is afgerond.

• De SP pleit voor een kritische gemeente die goed beleid overneemt, maar zich ook laat horen wanneer het 
opgelegde beleid niet deugt.

• Goed en betaalbaar wonen voor iedereen, met de gemeente als regisseur in plaats van Zeeuwland of 
projectontwikkelaars.

• Gemeente Schouwen-Duiveland spant zich tot het uiterste in om in zoveel mogelijk kernen basisonderwijs 
te behouden. Er worden geen scholen gesloten in dorpen omdat ze te klein zijn. 

• De dorpen mogen niet aan het voeteneind van de grotere plaatsen komen te liggen. De aanwezigheid van 
voorzieningen in de grotere kernen betekent niet dat deze in de kleine kernen niet behouden hoeven te 
worden. 

• Maar bovenal kiest de SP voor 100% sociaal. Sociale zekerheid is geen kostenpost, maar de 
basisverzekering van onze samenleving. In deze tijden van crisis, ontslagen en onzekerheid, hoort de 
overheid zekerheid te bieden. De zekerheid dat je niet wordt vergeten. Dat je met respect zult worden 
behandeld, ook wanneer het even niet meezit. Dat je kunt rekenen op de juiste zorg wanneer dat nodig is. 
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1. ZORG, WELZIJN EN SPORT

Vanuit de centrale overheid komen er steeds meer (zorg)taken op de gemeenten af. Neem bijvoorbeeld 
de overheveling van de Jeugdzorg, de uitvoering van de Participatiewet en de veranderingen in de 
WMO. Dat zorg het beste dicht bij de mensen georganiseerd kan worden, is iets waar de SP het mee 
eens is. De voorwaarden waaronder dit gaat gebeuren als het aan de regering ligt, daarover maken 
wij ons ernstige zorgen. Gemeenten beschikken (nog) niet over de benodigde expertise, en worden 
daarnaast nog eens 15% gekort op het budget. Het recht op (jeugd)zorg vervalt, en gemeenten gaan 
beslissen of en zo ja welke zorg of ondersteuning er nodig is. Het risico op rechtsongelijkheid ligt op 
de loer. Hoewel wij ons bewust zijn van de beperkte mogelijkheden van individuele gemeenten om zich 
hiertegen te verzetten, willen wij ervoor pleiten dat gemeente Schouwen-Duiveland alle mogelijkheden 
aangrijpt om ervoor te zorgen dat voor iedereen die zorg nodig heeft, dit ook bereikbaar is.

De SP vindt dat kwaliteit in de zorg leidend moet zijn. Wanneer gemeenten gaan voor de goedkoopste 
oplossing, worden daarmee slechte arbeidsvoorwaarden en massale ontslagen in de hand gewerkt. 
Doordat aanbieders van zorg hun prijs zo laag mogelijk moeten houden, gaat er kennis en ervaring 
onder werknemers verloren. Dit komt de kwaliteit van zorg niet ten goede en zorgt op langere termijn 
juist voor veel hogere kosten doordat er niet adequaat met gezondheidsproblemen omgegaan wordt.

De SP is voorstander van het organiseren van de zorg op buurtniveau met een coördinerende rol 
voor de wijkverpleegkundige.  Wij pleiten voor samenwerkingsverbanden bestaande uit huisartsen, 
wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werk, GGD, GGZ, jeugdzorg, wijkagenten, vrijwilligers, 
mantelzorgers en dergelijke. Deze samenwerkingsverbanden zijn zelfstandig en hebben samen met de 
cliënt de vrije hand in het opzetten van de best passende zorg en de organisatie ervan per cliënt. Zij 
krijgen eigen verantwoordelijkheid en budget. In deze opzet is geen plaats voor dure managers!

We pleiten voor een zo sociaal mogelijke uitvoering van de WMO. Professionele zorg en 
ondersteuning waar dat nodig is. Geen gedwongen vrijwilligers vanuit een uitkeringssituatie 
in de thuiszorg.

Mantelzorgers worden niet ingezet als vervanging voor reguliere zorg. Zij worden waar nodig 
ondersteund.

We stimuleren de organisatie van zorg op buurtniveau, met een duidelijke coördinerende rol 
voor de wijkverpleegkundige. Er is één aanspreekpunt. Door goede afstemming komen er 
minder verschillende zorgverleners over de vloer. Op deze manier is de zorg persoonlijker en 
voelen cliënten zich veilig en vertrouwd.

De indicatiestelling wordt waar mogelijk bij de cliënt thuis uitgevoerd. Dit wordt gedaan door 
een zorgprofessional die daarvoor goed is opgeleid en beschikt met ruime kennis en ervaring.

1.1 ZORG
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4
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Thuiszorg is een basisvoorziening. Het heeft de voorkeur boven andere oplossingen zoals 
mantelzorg en/of vrijwilligers.

Schouwen-Duiveland blijft een ontslagvrije zone voor de thuiszorg. Thuiszorgmedewerkers 
worden fatsoenlijk betaald.

Budgetten voor zorg worden geoormerkt: De gelden die beschikbaar zijn voor de uitvoering van 
de WMO en Jeugdzorg, inclusief eigen bijdragen, worden uitsluitend besteed aan de uitvoering 
van de WMO en Jeugdzorg. Eigen bijdragen voor minima worden afgeschaft.

De gemeente Schouwen-Duiveland zorgt dat tijdens de overgangsfase van de nieuwe jeugdwet 
geen kinderen tussen wal en schip vallen.

Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben mogen niet belast worden met getouwtrek 
tussen zorgverzekeraar en gemeente over wie voor wat verantwoordelijk is.

Waar mogelijk worden WMO-hulpmiddelen hergebruikt.

De preventieve zorg en vroeg-signalering voor ouderen moet worden uitgebreid. Er moet 
goede voorlichting gegeven worden aan ouderen over zaken als zorgvoorzieningen, financiële 
vrijstellingen, regiotaxi, huisvesting voor ouderen, etc.

Bij verslavingspreventie wordt behalve aan alcohol en drugs ook aandacht besteed aan andere 
vormen van verslaving zoals gokverslaving, gameverslaving, verslaving aan social-media en 
internet.

We investeren bewust in het preventieve welzijns- en zorgbeleid voor de inwoners van 
Schouwen-Duiveland. Op deze manier voorkomen we toekomstige grotere uitgaven op 
het gebied van zorg en welzijn. Lokale welzijnsvoorzieningen worden bij voorkeur lokaal 
georganiseerd.

Gemeente Schouwen-Duiveland voert een actief beleid tegen het uitsluiten en discrimineren 
van groepen mensen of individuen. 

Gemeente Schouwen-Duiveland staat er garant voor dat er voldoende plekken beschikbaar 
zijn voor noodopvang van haar inwoners die op welke wijze dan ook behoefte hebben aan een 
tijdelijke oplossing voor een onveilige situatie. Denk hierbij aan dak- en thuislozen en mensen 
die te maken krijgen met huiselijk geweld.

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1. ZORG, WELZIJN EN SPORT

1.2 WELZIJN
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Gemeente Schouwen-Duiveland moet zich inzetten voor een zo goed mogelijke opvang en 
integratie van erkende vluchtelingen. Het financieel ondersteunen van Vluchtelingenwerk, 
scholings- en integratieactiviteiten is van groot belang.

De gemeente zet zich actief in voor het begeleiden en steunen van illegale vluchtelingen tegen 
dreigende uitbuiting of afglijden naar criminaliteit. Binnen de gemeentegrenzen zullen illegalen 
niet worden vervolgd voor hun illegaliteit.

De SP hecht veel waarde aan goede mogelijkheden voor iedereen op het gebied van betaalbare 
sport- en recreatiemogelijkheden. De gemeente moet daarom extra aandacht hebben voor 
groepen mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is.

De gemeente ondersteunt waar nodig de vrijwilligers van de sportverenigingen.

Investeringen op het gebied van sport en bewegen hebben als doel het mogelijk maken van 
deelname aan sport door alle inwoners. Grote uitgaven die, direct en of indirect, ten laste 
komen van de inwoners ( belastingbetalers) om sportevenementen- zoals bijvoorbeeld Tour de 
France- binnen te halen worden niet gedaan.

1.2.4

1.2.5

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1. ZORG, WELZIJN EN SPORT

1.3 SPORT
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2. WERK EN INKOMEN

Door onder andere de bezuinigingsdrift van het kabinet lopen de werkloosheidscijfers steeds verder 
op. Er komen steeds meer mensen, ook diegenen met een baan, die in de armoede belanden. De 
koopkracht van mensen met een inkomen rond het minimum wordt steeds verder uitgehold. Op 
Schouwen-Duiveland zijn de gevolgen van dit beleid duidelijk zichtbaar. Waren er drie jaar geleden 
een kleine 30 huishoudens waaraan de voedselbank wekelijks een voedselpakket verstrekte, inmiddels 
is dat aantal opgelopen tot boven de 100.  Er is begin 2013 ook een kledingbank opgericht. Als 
vanzelfsprekend steunt de SP deze initiatieven.  De SP zal er echter alles aan doen om dergelijke 
voorzieningen overbodig te maken.

Het huidige minimumloon en de bijstandsnorm zijn veel te laag om goed van rond te komen. Wij willen 
daarom dat gemeente Schouwen-Duiveland samen met andere gemeenten bij het Rijk voor verhoging 
hiervan pleit.

Mensen die van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn worden geconfronteerd met het werken 
‘met behoud van’ hun uitkering. Onder het mom van re-integratie, wordt verdringing van reguliere 
arbeidsplaatsen in de hand gewerkt. De SP bestrijdt deze ontwikkeling.

Wij maken ons sterk voor voldoende en passende werkgelegenheid voor alle inwoners. De SP vindt 
dat de gemeente alle mogelijkheden moet aangrijpen om maatschappelijk verantwoord ondernemen te 
stimuleren. We ondersteunen en faciliteren zowel bestaande als startende ondernemers. We dragen er 
zorg voor dat de gemeente Schouwen-Duiveland een aantrekkelijke omgeving is om te ondernemen. 
Kwaliteit en diversiteit staan daarbij voorop.

Werk moet bijdragen aan financiële zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Mensen met een 
uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) die regulier werk uitvoeren in het 
kader van hun re-integratie, dienen daarvoor volwaardig te worden betaald.

Mensen die werkloos raken worden niet in de steek gelaten. We helpen hen om een nuttige 
opleiding, zinvolle dagbesteding of baan te vinden.

Sociale activiteiten zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg worden gewaardeerd en niet 
ontmoedigd door bijvoorbeeld korting op de uitkering.

De SP ziet leerwerkbedrijven als een mogelijkheid om mensen met een bijstandsuitkering een 
gedegen opleiding te bieden. Er wordt maatwerk geleverd als het gaat om bemiddeling naar 
een volwaardige baan.

2.1 PARTICIPATIE EN RE-INTEGRATIE
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4
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Werk dat als tegenprestatie voor een uitkering wordt uitgevoerd, levert zelden duurzame 
re-integratie op. Vaak is er dan sprake van verdringing van regulier werk. We stoppen 
daarom met het verplicht werken met behoud van uitkering. Mocht de tegenprestatie wettelijk 
verplicht worden voor uitkeringsgerechtigden, dan ziet de SP er ten strengste op toe dat 
uitkeringsgerechtigden alleen (vrijwilligers-)werk verrichten waarbij absoluut geen verdringing 
van banen mogelijk is.

Iedereen moet een kans krijgen om te werken naar vermogen, voor zover er mogelijkheden zijn 
op de arbeidsmarkt en wanneer de realiteit dit toelaat. Daarom gaan we ruimhartig om met de 
sollicitatieplicht en stoppen we de gedwongen doorstroming van mensen met een indicatie in 
het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) naar reguliere werkgevers.

Sociale Werkvoorziening De Zuidhoek is bedoeld voor mensen met een beperking die zijn 
aangewezen op een beschutte werkplaats en is niet bedoeld voor mensen uit de bijstand.

Individuele begeleiding, arbeidsomstandigheden en veiligheid binnen De Zuidhoek hebben 
prioriteit boven productiviteit.

Aanvraagprocedures voor bijstandsuitkeringen worden verkort en vereenvoudigd. 
Binnen 4 weken na indienen van de aanvraag voor een uitkering is de beslissing bekend en 
wordt indien van toepassing de eerste betaling overgemaakt.

De collectieve ziektekostenverzekering en de aanvullende compensatie vanuit de Bijzondere 
Bijstand blijven gehandhaafd.

Gemeente Schouwen-Duiveland schrapt de termijn van 3 jaar om in aanmerking te komen voor 
vervanging van duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld koelkast of wasmachine).

De gemeente voert een pro-actief beleid ten aanzien van aanvullende regelingen bij mensen 
die hiervoor in aanmerking komen.

De gemeente moet zeer terughoudend zijn met het uitdelen van strafkortingen op de 
bijstandsuitkeringen. Strafkortingen mogen nooit berusten op de afwegingen van een 
individuele ambtenaar en worden daarom altijd getoetst door een onafhankelijke commissie.

(Grote) uitkeringsfraude pakken we hard aan. Fatsoenlijke regelingen en heldere communicatie 
kunnen overlevingsfraude voorkomen. Wat we verdienen dankzij fraudebestrijding, zetten we 
in voor armoedebestrijding. 

De (lokale) overheid veroorzaakt ook schulden. Bijvoorbeeld door zich niet te houden aan de 
beslagvrije voet of door mensen één of meerdere maanden te korten op hun uitkering. Dit gaan 
we bestrijden.

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2. WERK EN INKOMEN

2.2 ARMOEDEBELEID
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Gemeente Schouwen-Duiveland voert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor huishoudens 
met een inkomen tot aan 130% van het bijstandsniveau. Ondernemers krijgen ook toegang 
tot deze regeling. Onroerende goederen of auto worden niet langer meegenomen in de 
beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een uitkering.

We zorgen ervoor dat cliënten die uit de schuldhulpverlening komen, nog minimaal één jaar 
begeleid worden om zo terugval te voorkomen.

Het geld dat het rijk naar de gemeente stuurt om de koopkracht voor minima te verbeteren 
gaan we uitsluitend daarvoor gebruiken.

Organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding, zoals de voedselbank en 
kledingbank, verdienen de volledige steun en aandacht van Schouwen-Duiveland.

We stimuleren en faciliteren lokale ondernemers en we streven naar een variëteit aan winkels. 
Schaalvergroting is daarbij niet wenselijk omdat dit niet uitnodigt tot recreatief winkelen. 
Dit sluit niet aan bij de inrichting van onze gemeente. Diversiteit van het winkelaanbod moet 
voorop staan.

Winkelpanden die langere tijd leegstaan kunnen een tijdelijke bestemming krijgen. Bijvoorbeeld 
etalageruimte voor ondernemers, expositieruimte voor kunstenaars  of tijdelijke bedrijvigheid. 
Daarnaast wordt onderzocht of tijdelijke huuraanpassing mogelijk is. Dit om gebruik van het 
pand zoals bedoeld te stimuleren.

Om de winkeliers te ondersteunen wordt het parkeerbeleid in Zierikzee aangepast. Betaald 
parkeren in de binnenstad gaan we omzetten naar achteraf betalen waarbij de eerste twee uur 
gratis zijn.

Bij aanbestedingen gaan we niet uitsluitend voor de goedkoopste offerte. Kleine ondernemers 
(MKB) krijgen op deze manier een eerlijke kans.

Bedrijven die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen voorrang. 
Wat gerekend wordt tot maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt niet door de bedrijven 
maar door de gemeente bepaald.

We zijn terughoudend wanneer het gaat om nieuwbouwprojecten. Verbouw, renovatie en het 
nemen van energiebesparende maatregelen worden gestimuleerd. Naast de voordelen voor 
het milieu, levert dit werkgelegenheid op in de bouwsector.

De recreatieve sector op Schouwen-Duiveland is vooral gebaat bij verhoging van de kwaliteit 
van de bestaande bedrijven en de diversiteit van het aanbod. Vanwege het bestaande overschot 
aan recreatiewoningen is de SP tegen kwantitatieve uitbreiding hiervan.

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2. WERK EN INKOMEN

2.3 ECONOMIE
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Nieuwe Economische  Dragers (NED’s) en Vrijkomende Agrarische Bebouwingen (VAB’s) 
mogen geen belemmering vormen voor de ontwikkeling van de aanwezige agrarische 
bedrijven. Indien het woningen betreft moeten deze de status van “plattelandswoning” krijgen.

Gemeente Schouwen-Duiveland betaalt facturen altijd binnen 10 dagen. Hiermee krijgen 
ondernemers meer financiële ruimte.

2.3.8

2.3.9

2. WERK EN INKOMEN
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3. WONEN

Iedere inwoner heeft recht op fatsoenlijke woonomstandigheden. Wonen heeft direct te maken met 
leefbaarheid. Een goede huisvesting is dus niet uitsluitend afhankelijk van de kwaliteit van een woning.

Er werd in de afgelopen periode door diverse organisaties en partijen beweerd dat voorzieningen zoals 
bijvoorbeeld scholen geen voorwaarde zouden zijn voor de leefbaarheid in een dorp of wijk. 
Zij zeggen dat saamhorigheid het belangrijkste is, maar daar denken veel inwoners anders over. 
Uiteraard wordt het bevorderen van saamhorigheid wel toegejuicht, maar dat maakt voorzieningen niet 
minder belangrijk.

Wijken en kernen moeten zoveel mogelijk geschikt zijn voor elke levensfase. Dit betekent dat zij 
gemengd zijn van opbouw  met genoeg groen en buitenspeelruimte. De gemeente moet alle mogelijke 
maatregelen treffen om te zorgen voor een goede spreiding van voorzieningen als scholen, winkels en 
openbaar vervoer. Tevens moet worden voorkomen dat er nieuwe inkomenswijken worden gebouwd.

De dorpen mogen niet aan het voeteneind van de grotere plaatsen komen te liggen. De aanwezigheid van 
voorzieningen in de grotere kernen betekent niet dat deze in de kleine kernen niet behouden hoeven te 
worden. De gemeente mag zich niet aan haar verantwoordelijkheid onttrekken door misbruik te maken 
van de sociale ingesteldheid van mensen. De SP zal in en buiten de gemeenteraad de ontwikkelingen 
nauwlettend en kritisch volgen en opkomen voor voldoende voorzieningen in de dorpen.

Aan huurwoningen hoort tijdig en volledig (preventief) onderhoud gepleegd te worden. 
Aanpassing en vernieuwing van buurt of woning om aan de huidige eisen te voldoen, mag niet 
automatisch tot een forse huurverhogingen leiden.

Zeeuwland moet terughoudend omgaan met de verkoop van sociale huurwoningen. 
Opbrengsten dienen te worden besteed aan de nieuw- en verbouw van sociale woningen in 
een naar behoefte bepaald huursegment. Wanneer te koop staande woningen van Zeeuwland 
langere tijd niet verkocht worden, dienen deze om leegstand te voorkomen weer terug in de 
verhuur te worden genomen.

Ook in de toekomst zijn we zeer terughoudend in het toestaan van grootschalige bouwprojecten. 
Zeker wanneer het gaat om de bouw van duurdere koopwoningen.

Bouw- en herinrichtingsplannen worden altijd getoetst op diversiteit van het aanbod. Dit geldt 
zowel binnen het plan binnen het gebied waarin de bouw is gepland. Tevens dient te worden 
beoordeeld of de bouwplannen aansluiten bij de behoeften van de inwoners.

Aanpassing van woningen gaat vóór gedwongen verhuizing. Er moet rekening worden 
gehouden met aanpasbaarheid van woningen voor ouderen en mensen met een beperking. 
Mogelijkheden voor subsidie en soepele regelgeving voor sociale, medische en andere 
voorzieningen aan huis moeten worden behouden of verbeterd.

3.1 WONINGAANBOD
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5
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We spreken met Zeeuwland af wat de omvang moet zijn van de huurvoorraad in de categorieën 
goedkoop, betaalbaar en duur. We leggen vast hoeveel geïnvesteerd wordt in groot onderhoud, 
renovatie en isolatie en hoeveel er mag worden gebouwd, gesloopt en verkocht. Hierbij wordt 
in eerste instantie uitgegaan van de cijfers zoals die nu ten grondslag liggen aan de woonvisie 
2013-2022. Bij veranderingen op de woningmarkt zijn deze cijfers echter niet heilig. Bouwen 
voor leegstand moet ten alle tijden voorkomen worden.

Indien Zeeuwland niet aan deze afspraken kan voldoen, zal er actief gezocht worden naar 
andere aanbieders van sociale huurwoningen die dit wel kunnen.

We maken ook afspraken met betrekking tot de zeggenschap van de huurders. 
De gemeenteraad stemt over de afspraken met Zeeuwland en ziet toe op de naleving hiervan.

Woningbouwcorporatie Zeeuwland moet beoordeeld worden op haar oorspronkelijke taak: het 
uitvoeren en in stand houden van sociale woningbouw. Topsalarissen horen daar wat de SP 
betreft niet bij.

Voorzieningen in de wijken en kernen moeten worden behouden. Waar zij reeds zijn verdwenen 
ondersteunen wij initiatieven die kunnen zorgen voor verbetering van het voorzieningenniveau.

De gemeente bestrijdt met alle mogelijke middelen langdurige leegstand van zowel woningen 
als bedrijfsgebouwen.

Openbare gebouwen, scholen, theaters, zorginstellingen, sportgelegenheden etc. moeten 
toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel, scootmobiel, ouders met kinderwagen, blinden 
en slechtzienden en mensen die slecht ter been zijn.

De infrastructuur en openbare ruimten van nieuwbouwwijken worden aangepakt zodat deze 
leefbaar en begaanbaar zijn. Er wordt afgedwongen dat afspraken en beloftes door de 
betrokken bedrijven worden nagekomen, ook indien door omstandigheden de bouw stagneert.

Braakliggende terreinen worden goed onderhouden en omgevormd tot tijdelijke natuurgebieden, 
moestuintjes of speel- en leerterreintjes in samenwerking met scholen en natuurorganisaties. 
Ook wanneer het particulier bezit betreft wordt hier op aangestuurd.

Voor de jeugd moet er voldoende ruimte zijn om zich te vermaken. Ook voor voldoende 
uitgaansmogelijkheden moet worden gezorgd. Hierbij moet speciale aandacht worden 
geschonken aan de veiligheid van de jongeren en het voorkomen van overlast voor 
omwonenden.

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3. WONEN

3.2 LEEFBAARHEID
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4. ONDERWIJS

De beste investering voor de toekomst is een investering in het onderwijs. Voor de SP heeft onderwijs 
absoluut prioriteit, alleen al omdat het één van de beste manieren is om uit een crisis te komen. Met goed 
onderwijs kan de jeugd zijn talenten ontwikkelen en een goede plaats in de samenleving verwerven. Het 
is daarom van groot belang dat het onderwijs van hoge kwaliteit en voor iedereen toegankelijk is. De 
kwaliteit moet hierbij niet alleen worden afgemeten aan de hand van CITO-scores. De mate waarin een 
kind zich prettig en veilig voelt is van groot belang bij de ontwikkeling van een kind. Dit heeft daarmee 
ook grote invloed op de kansen voor het kind op een volwaardige rol in de samenleving.

De directe invloed van gemeenten op het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs is beperkt. Toch is 
onderwijs een belangrijke gemeentelijke taak. Zo hebben gemeenten wettelijke taken op het gebied van 
onderwijshuisvesting, leerplicht, leerlingenvervoer en voorschoolse educatie voor kinderen die risico 
lopen op (taal)achterstanden. Het schoolbestuur is op haar beurt weer verplicht aan de gemeenteraad 
verantwoording af te leggen over de uitvoering van haar taak. Dit dient op een dusdanige wijze te 
gebeuren dat de gemeente haar toezichthoudende rol kan uitvoeren.

In het afgelopen jaar is er veel discussie ontstaan rondom het bestaansrecht van kleine scholen. De 
SP is van mening dat het voortbestaan van een school in een kern een grote invloed heeft op de 
leefbaarheid. Het fuseren van scholen waarbij de schoolactiviteiten in de kernen gewaarborgd blijven 
heeft onze voorkeur. Daarom vinden wij het belangrijk dat door betrokken partijen onderzocht wordt 
op welke wijze dit kan worden bewerkstelligd. Het overleg dat momenteel door Radar en Obase wordt 
gevoerd om te komen tot samenwerking vinden wij een zeer positieve ontwikkeling.

Voor de ontwikkeling van peuters moet voldoende budget beschikbaar zijn. De Voorschoolse 
Educatie die binnen de gemeente aangeboden wordt, moet plaatsvinden in gemengde groepen 
(VVE samen met peuterspeelzaal) en op een vaste locatie.

Zowel in het onderwijs als in de VVE wordt personeel ingezet dat voldoende opgeleid en 
gekwalificeerd is.

Scholen dienen zichtbaar maatregelen te nemen om pesten tegen te gaan.

Scholen moeten gezond eet- en drinkgedrag stimuleren. Bovendien moeten zwemles en 
lichamelijke oefening behouden blijven in het onderwijs.

Ouderbijdrage is en blijft vrijwillig en dient ook als zodanig aan ouders te worden gevraagd. 
Er moet op voorhand voor de ouders inzichtelijk zijn waar dit geld voor gebruikt zal worden. 
Wanneer ouders deze eigen bijdrage niet kunnen betalen, mag dit niet leiden tot uitsluiting van 
leerlingen bij activiteiten.

4.1 ALGEMEEN
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5
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Gemeente Schouwen-Duiveland spant zich tot het uiterste in om in zoveel mogelijk kernen 
basisonderwijs te behouden. Er worden geen scholen gesloten in dorpen omdat ze te klein 
zijn. Het aantal leerlingen is ondergeschikt aan de kwaliteit van onderwijs. Kwaliteit is meer 
dan CITO-scores.

Op het moment dat scholen zelf hun onderhoudsbudget gaan beheren, accepteert de SP niet 
dat de ene school in een betere uitgangspositie zit dan de andere. Daarom richt Schouwen-
Duiveland een solidariteitsfonds op.

Keuzevrijheid in het onderwijs is belangrijk voor ouders en kinderen. Het maken van een keuze 
is altijd gebaseerd op een afweging van diverse aspecten. Wanneer de ouders bewust kiezen 
voor een school die zich op grotere afstand van huis bevindt, moeten zij zelf zorg dragen voor 
eventuele hogere kosten voor zaken zoals vervoer. Uitzondering hierop is de situatie waarin 
de gezondheid van het kind het eenvoudigweg onmogelijk maakt het kind toe te laten tot de 
dichtstbijzijnde school.

Wij juichen het convenant School en Veiligheid Schouwen-Duiveland, gesloten door Pontes 
Pieter Zeeman, gemeente, politie, openbaar ministerie, HALT, GGD en Veiligheidshuis Zeeland 
toe. Dit convenant heeft tot doel het vergroten van de sociale veiligheid van schoolgaande 
jeugd.

Op elke melding van een schoolverlater of veel schoolverzuim (ook bij niet-leerplichtigen) 
reageert de gemeente met een huisbezoek. Daarbij wordt een persoonlijke benadering 
gehanteerd, met één vaste persoon die regelmatig contact heeft met de jongere en het gezin.

Probleemleerlingen worden alleen van school gestuurd als er een vervangende school of 
traject is.

We stimuleren bedrijven in onze gemeente om stageplaatsen voor jongeren aan te bieden. We 
willen de maatschappelijke stage behouden.

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4. ONDERWIJS

4.3 VOORTGEZET ONDERWIJS
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De SP vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen volwaardig kunnen functioneren 
in de samenleving. Waar nodig neemt de gemeente maatregelen die analfabetisme en 
laaggeletterdheid tegengaan. 

Met de invoering van “Passend Onderwijs” dient terughoudend te worden omgegaan. Binnen 
de huidige omstandigheden (met grote klassen en een hoge werkdruk) is het onverantwoord 
om vrijwel alle leerlingen met een beperking op gewone scholen te plaatsen. Passend onderwijs 
komt dan neer op knellend onderwijs. Daarom is het van belang dat Schouwen-Duiveland haar 
voorzieningen voor speciaal onderwijs behoudt.

Er komen begeleiders op de busjes voor speciaal onderwijs, zodat chauffeurs zich kunnen 
concentreren op het verkeer.

Geld voor zorgleerlingen wordt besteed aan begeleiding, niet aan andere zaken.

4.4.1

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4. ONDERWIJS

4.4 VOLWASSENEN ONDERWIJS
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5. NATUUR, LANDSCHAP EN MILIEU

Natuur dient verschillende doelen: om de biodiversiteit in stand houden, maar is ook belangrijk voor 
toerisme en recreatie. Daarnaast komt de nabijheid van natuur het welzijn van de inwoners ten goede. 

Voor zowel de inwoners als de recreatie- en agrarische sector zijn de voor het eiland Schouwen-
Duiveland zo kenmerkende eigenschappen als rust en ruimte van groot belang. Willen we de belangen 
van alle doelgroepen zo goed mogelijk dienen, dan moeten we de ruimte wel op een goede manier met 
elkaar delen.

De gemeente moet haar beleid richten op een gezonde balans tussen de diverse belangen, en daarbij 
de gevolgen voor natuur en landschap niet uit het oog verliezen. Om de kwaliteiten van onze omgeving 
ook voor de toekomst te behouden, moet duurzaamheid daarbij een vanzelfsprekendheid zijn. Voor 
grootschalige bouwprojecten, intensieve veehouderij en kassencomplexen is in onze visie geen plaats.

Bij grondontwikkeling kijkt Schouwen-Duiveland niet alleen naar de mogelijke winst maar ook 
naar de gevolgen voor natuur en landschap.

Er worden geen nieuwe bedrijventerreinen ingericht zolang er nog ruimte beschikbaar is op 
bestaande regionale bedrijventerreinen.

Voor intensieve veehouderij (megastallen) en een uitbreiding van kassencomplexen is volgens 
de SP op Schouwen-Duiveland geen plaats.

De SP is voor schone, duurzame energie, maar tegen het in het wilde weg plaatsen van 
windmolens. Horizonvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast (ook lage frequenties) zijn 
aspecten om rekening mee te houden bij het bepalen van de locatie.

Samen met Zeeuwland worden sociale huurwoningen energiezuiniger gemaakt. Zo kan de 
energierekening omlaag, is het klimaat beter af en scheppen we ook banen.

Duurzaam bouwen wordt verplicht gesteld. Daarbij moet een maximale inspanning geleverd 
worden om het energiegebruik en de verspilling van materialen terug te dringen.

De SP wil een terugbetalend fonds (revolving fund) waarmee inwoners energie- en 
waterbesparende maatregelen kunnen treffen in bestaande woningen. Bij nieuwbouw komt een 
gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater, waarbij zoveel mogelijk gestreefd 
wordt naar hergebruik van regenwater.

5.1 OPEN LANDSCHAP 
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4
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Asbest wordt verwijderd, niet alleen uit scholen maar uit alle openbare gebouwen. Ook 
particulier bezit wordt asbestvrij voor 2030.

De aandelen van Delta blijven in Zeeuwse handen. De belangen van de gebruikers zijn beter 
af in publiek bezit zonder fusie met andere energiebedrijven.

De gemeente stimuleert initiatieven en neemt maatregelen die een CO2 neutraal Schouwen-
Duiveland dichterbij brengen. Gemeente Schouwen-Duiveland bevordert initiatieven voor en 
onderzoek naar het lokaal opwekken van duurzame energie (bijvoorbeeld getijdencentrale) en 
geeft zelf het goede voorbeeld.

Het energieverbruik en lichtvervuiling in en rond gemeentelijke gebouwen en monumenten 
wordt teruggebracht.

We gaan bij vervanging over op led-verlichting of andere energiebesparende verlichting in alle 
straatlantaarns en gemeentelijke gebouwen.

Voor alle voertuigen van de gemeente wordt bij vervanging overgeschakeld op de meest 
energiezuinige en schone techniek die op dat moment algemeen beschikbaar is.

Het groen wordt zoveel als mogelijk ecologisch beheerd. We gaan volledig over op 
milieuvriendelijk en ecologisch groenbeheer (zonder gif).

We stimuleren de weidegang van vee binnen gemeentelijke bestemmingsplannen en middels 
het stellen van voorwaarden bij vergunningverlening.

In het gemeentelijk beleid wordt de biologische veehouderij bevorderd. De gemeente 
ondersteunt boeren die zo diervriendelijk mogelijk werken op diverse terreinen en neemt 
belemmeringen bij omschakeling naar een diervriendelijker veehouderij weg.

De gemeente maakt hondenbeleid dat gedragen wordt door de inwoners en dat bijdraagt 
aan het welzijn van honden. Overlast door hondenpoep wordt bestreden met voldoende 
uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen.

De gemeente maakt inzichtelijk welke kosten zij maakt die direct voortvloeien uit hondenbezit 
door inwoners. Indien niet duidelijk kan worden gemaakt dat deze kosten het heffen van 
hondenbelasting noodzakelijk maken zal deze worden afgeschaft.

Dierenwelzijn is een kerntaak van de gemeente en dient als zodanig benaderd te worden. 
Dieren moeten worden beschermd door toezicht en handhaving op wettelijke regels ten 
aanzien van het houden van en omgaan met (huis)dieren.

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5. NATUUR, LANDSCHAP EN MILIEU

5.3 DIERENWELZIJN
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6. DEMOCRATIE

Zoals het parlement onderhevig is aan afnemende zeggenschap door overheveling van bevoegdheden 
naar Europese instanties, zo staat ook de gemeentelijke democratie onder druk. Wanneer het kabinet 
meer bevoegdheden afschuift naar de gemeenten betekent dit zeker niet een uitbreiding van de 
gemeentelijke democratie. Integendeel. Juist door de toename van de complexiteit die ermee gepaard 
gaat, is er het risico dat steeds meer bevoegdheden van de gekozen volksvertegenwoordiging 
(gemeenteraad) naar het dagelijks bestuur (B&W) worden overgebracht.

Het mag niet zo zijn dat de inwoners ermee geconfronteerd worden dat de gekozen 
volksvertegenwoordiging geen zeggenschap meer heeft. De SP pleit daarom voor een kritische houding 
van de gemeente ten aanzien van de verschuiving van taken van het Rijk naar de gemeenten. “Daar 
gaan wij niet over” is een excuus dat onacceptabel is. Wanneer gemeenten massaal een kritisch geluid 
laten horen kunnen zij onwenselijke ontwikkelingen wel degelijk beïnvloeden.

De SP kiest voor een open en transparante bestuursstijl. De gemeente dient zich te richten op 
samenwerking met onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en andere overheden. 
Besturen vanuit vertrouwen is hierbij ons uitgangspunt.
Bij ingrijpende beleidswijzigingen zullen wij altijd proberen een zo breed mogelijk draagvlak te vinden. 
Niet door informatieavonden over een besluit dat al is genomen, maar door mensen vroegtijdig actief 
te betrekken en te laten meedenken.

De inhuur van externe deskundigen is over het algemeen erg kostbaar. Helemaal voorkomen van de 
inhuur van externen is niet haalbaar op korte termijn. De gemeente beschikt niet over de kennis en 
kunde om de gevolgen van beleidskeuzes in te kunnen schatten. Dit maakt de gemeente kwetsbaar 
en afhankelijk van derden. De kans op buitensporige kosten bij het inhuren van externen is hierdoor 
aanwezig. Daarom pleiten wij voor een bovengrens als het gaat om de personeelskosten die worden 
besteed aan deskundigen van buitenaf.

Reeds in een vroeg stadium van besluitvorming wordt maximale inspraak van bewoners 
georganiseerd. De gemeente gaat hierbij actief op zoek naar voldoende draagvlak. Een 
meerderheid is wat de SP betreft meer dan de helft plus één.

Insprekers tijdens commissievergaderingen mogen aan de discussie deelnemen.

Gemeenten kunnen alleen worden samengevoegd als de inwoners dit met een referendum 
goedkeuren. Een voorwaarde voor een referendum is dat iedereen uitvoerig en objectief is 
ingelicht over de consequenties van een ja of nee.

Een referendum over samenvoegen van gemeenten krijgt een duidelijke JA/NEE-vraag en de 
uitslag wordt gezien als bindend.

6.1 INSPRAAK EN INITIATIEVEN
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4
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De SP ondersteunt initiatieven vanuit de inwoners. Dit mag echter niet leiden tot het afschuiven 
van taken van de gemeente om zo bezuinigingen door te voeren.

De gemeentelijke website en alle andere vormen van informatieverstrekking moeten toegankelijk 
zijn in de breedste zin van het woord. Dit betekent begrijpelijke taal en een duidelijke structuur. 

Informatieverstrekking vanuit de gemeente naar de inwoners dient ten alle tijden objectief en 
realistisch te zijn zonder eenzijdige informatie.

Digitale dienstverlening is geen vervanging voor persoonlijke service. Persoonlijke afhandeling 
van klachten, opmerkingen en aanvragen moet mogelijk blijven.

Het internet is van iedereen en moet dus ook voor iedereen toegankelijk zijn. Helaas werkt het 
in de praktijk niet zo en zijn veel websites niet goed toegankelijk voor blinden en slechtzienden. 
Waar mogelijk dient de gemeentelijke website hiervoor te worden aangepast of desnoods te 
worden vervangen.

De gemeentelijke organisatie houdt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in het oog. 
Zij werkt duurzaam, strijdt tegen exorbitante beloningen en biedt stageplaatsen. Zij heeft ook 
aandacht hiervoor bij aanbestedingen en subsidierelaties.

We kiezen voor een gemengd model rekenkamer. De betrokkenheid van de raad is dan 
gegarandeerd. Tegelijk kan door de deskundigheid van externe leden een deel van het 
onderzoek door de rekenkamer zelf worden uitgevoerd.

Burgemeester, wethouders en raadsleden zijn verplicht om jaarlijks een lijst met gedeclareerde 
onkosten openbaar te maken en daar verantwoording over af te leggen .

Om de democratische verantwoording te waarborgen staat de SP kritisch tegenover 
gemeenschappelijke regelingen.

Samenwerking met andere gemeenten mag er nooit toe leiden dat Schouwen-Duiveland haar 
verantwoordelijkheid ontloopt of haar zeggenschap kwijt raakt.

6.1.5

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6. DEMOCRATIE

6.2 COMMUNICATIE
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De gemeente besteedt niet meer dan 10% van hun personeelsbudget aan externe inhuur. 
Minder externe medewerkers inhuren is niet alleen goedkoper, maar ook beter voor het bestuur. 
Door zelf mensen op te leiden wordt de gemeente minder afhankelijk van consultants en blijft 
de kennis en kunde ook in de organisatie.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders blijft bestaan uit maximaal 3 wethouders.

6.3.6

6.3.7

6. DEMOCRATIE
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7. VEILIGHEID

Al een aantal jaren geleden is een terugtrekkende trend van de politie ingezet. Hoewel de veiligheid 
in de publieke ruimte een overheidstaak is, wordt een steeds actievere bijdrage van ondernemers en 
inwoners gevraagd. Ook heeft de gemeente gezocht naar andere oplossingen voor het capaciteitstekort 
bij de politie. Zo zijn er SUS-teams ingezet in Renesse. En sinds april van dit jaar zijn er de zogenaamde 
straatcoaches actief op Schouwen-Duiveland.

Hoewel de inzet van de particuliere beveiligers door velen met open armen ontvangen wordt, willen 
wij er voor waken dat veiligheid van de inwoners een commercieel product wordt. Liever zien wij 
uitbreiding van het aantal wijkagenten. Een vaste contactpersoon die zijn werkgebied en de inwoners 
daarvan goed kent. Die door zijn fysieke aanwezigheid ook een vertrouwd gezicht is voor de inwoners 
en daarmee een positieve bijdrage levert aan het veiligheidsgevoel.

Maar het veiligheidsgevoel is niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid toezicht en handhaving. Ook 
de inrichting van de kern is van grote invloed. Is er voldoende straatverlichting? Is de openbare ruimte 
goed onderhouden? Is er niet teveel leegstand? En misschien nog wel de belangrijkste: hoe is het 
contact tussen de inwoners onderling? Dat zijn vragen waar de gemeente samen met de inwoners 
voldoende aandacht aan moet besteden en waar nodig een organiserende rol in moet spelen.

De veiligheid in de publieke ruimte is en blijft een gemeentelijke taak.

Particuliere beveiligers mogen geen aanspraak maken op geweldsmiddelen. Interventies 
waarbij fysiek contact gebruikt wordt zijn alleen toegestaan indien dit noodzakelijk is om direct 
gevaar voor personen af te wenden. Het gebruik van fysiek of verbaal geweld wordt indien dit 
niet het geval is niet geaccepteerd.

De wijkagent moet een grotere rol in het toezicht krijgen. De gemeente moet daarom pleiten 
voor spoedige uitbreiding van het aantal wijkagenten naar 1 op 5.000 inwoners zoals toegezegd 
door de Minister van Veiligheid en Justitie in het Besluit Wijkagenten (22 november 2012).

Voorkomen moet worden dat wijkagenten worden ingezet om tekorten elders bij de politie 
op te vullen. Zij moeten zich richten op hun primaire taak: zorgen voor de veiligheid in hun 
werkgebied door fysiek aanwezig te zijn, de wijk te kennen, te netwerken en informatie aan te 
leveren.

Cameratoezicht geeft slechts schijnveiligheid. De inbreuk op de privacy staat in geen verhouding 
tot de geringe mate van preventieve werking bij vaak impulsieve misdragingen. Gemeente 
Schouwen-Duiveland zet camerabewaking daarom alleen in noodgevallen en tijdelijk in. 
Noodverordeningen worden zoals het woord al zegt alleen in noodgevallen uitgevaardigd.

7.1 TOEZICHT
7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5
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Woonoverlast pakken we aan via buurtbemiddeling en samenwerking tussen wijkagenten, 
gemeente, Zeeuwland en zorgverleners. Hierbij wordt geprobeerd de achterliggende oorzaak 
van het overlastgevende gedrag te achterhalen en te verhelpen.

We pleiten voor veel aandacht voor ‘first offenders’. Ongeacht of het nu jongeren, volwassenen 
of ouderen zijn die voor het eerst een misdrijf begaan. Met extra ondersteuning en indien 
noodzakelijk hulpverlening kan voorkomen worden dat zij verder afglijden.

Waar er melding wordt gedaan van overlast door hangjongeren, gaan wijkagenten en 
jongerenwerkers in gesprek met hen. Door in gesprek te gaan kan gezocht worden naar 
oorzaken van de overlast en kan men komen tot een structurele oplossing.

De SP is voor de komst van een coffeeshop op Schouwen-Duiveland. De kwaliteit en verkoop 
van softdrugs kan dan beter gecontroleerd en gereguleerd worden. Bovendien kunnen 
harddrugs en softdrugs dan beter worden gescheiden ter bescherming van experimenterende 
jongeren. Ook overlast door handel op straat wordt hierdoor beperkt.

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7. VEILIGHEID

7.2 OVERLAST
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8. VERKEER

Een goede, veilige bereikbaarheid is van groot belang voor zowel inwoners als bezoekers van 
Schouwen-Duiveland. Om dit te verbeteren is samenwerking met alle wegbeheerders (Gemeenten, Rijk, 
Provincie en Waterschap) noodzakelijk.

Hierbij moet er voor worden gewaakt dat Schouwen-Duiveland een doorgeefluik wordt voor verkeer 
dat alleen maar zo snel mogelijk over het eiland van en naar de omliggende gebieden wordt geleid. De 
verkeersveiligheid en de kwaliteit van het woon- en verblijfsklimaat staan hierbij voorop.

Gemeente Schouwen-Duiveland is een fietsgemeente bij uitstek. De inmiddels grotendeels aangelegde 
fiets- en wandelroutenetwerken zijn een grote verbetering voor zowel inwoners als toeristen. Deze 
netwerken richten zich vooral op de recreërende fietser. De SP wil dat er met dezelfde mate van zorg 
en aandacht gekeken wordt naar de routes die scholieren en inwoners dagelijks op de fiets afleggen.

De SP vraagt speciale aandacht voor de fietsroutes van en naar scholen. Kinderen moeten 
veilig op de fiets naar school kunnen. Ook de looproutes naar scholen mogen hierbij niet 
worden vergeten.

Waar mogelijk worden de verschillende gebruikersgroepen op bestaande wegen en paden van 
elkaar gescheiden.

De reeds aanwezige fiets- en wandelroutenetwerken moeten goed onderhouden worden en 
regelmatig worden gecontroleerd op veiligheid. De nog niet gerealiseerde onderdelen worden 
alsnog voltooid (bijv. Delingsdijk bij Brouwershaven).

Het rijden met elektrische auto’s (en fietsen) wordt gestimuleerd door uitbreiding van het aantal 
oplaadpunten.

Eerder gemaakte afspraken ten aanzien van verkeer in de binnenstad van Zierikzee dienen 
te worden uitgevoerd en gehandhaafd. Denk hierbij aan afspraken met betrekking tot de 
maximale lengte van vrachtwagens. Van de mogelijkheid om ontheffingen te verlenen moet zo 
min mogelijk gebruik worden gemaakt.

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5
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9. CULTUUR

In een gezonde samenleving werken we om te leven en niet andersom. Na ons werk willen we op een 
prettige manier ontspannen. En voldoende gelegenheid hebben om onze creativiteit te ontplooien. Dat 
vereist voldoende betaalbare voorzieningen voor sport en amusement en mogelijkheden om bezig te 
zijn met kunst en cultuur. En het vereist een rigoureus indammen van de almaar uitdijende recreatie- en 
cultuurmarkt, waarop alles van waarde een koopwaar wordt en de dikte van de portemonnee bepaalt 
wie zich wat kan permitteren.

In tijden van crisis is de cultuur vaak het eerste slachtoffer. Maar juist in crisistijd kunnen kunst en cultuur 
een signaal zijn van nieuwe hoop en creativiteit. Een creatieve samenleving daagt iedereen uit zichzelf 
te blijven ontwikkelen. Dat kan in bibliotheken en musea, in muziekscholen en fanfares, in zangkoren 
en toneelclubs, op pop podia, in ateliers voor beeldende kunst en andere kleinschalige centra. De 
media vormen een bron van vermaak, maar ook van informatie en confrontatie van opvattingen.

Cultuur moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.

Het is belangrijk dat er betaalbare locaties zijn welke kunnen dienen als “kraamkamer voor de 
cultuur” en waar beginnende artiesten en kunstenaars de mogelijkheid krijgen om te oefenen 
en zich te ontplooien.

We zetten in op kleinschalige culturele evenementen, om zo de interesse voor en 
toegankelijkheid van cultuur in de breedste zin van het woord te vergroten. Pop podia worden 
ondersteund om zo de ontwikkeling van creatief talent te stimuleren.

Marktwerking en sponsoring zijn nooit een waarborg voor een kwalitatief en afwisselend 
aanbod aan cultuuruitingen. Om vermarkting en verschraling op het gebied van cultuur tegen 
te gaan moet de gemeente toezien op een breed aanbod. 

Initiatieven op het gebied van cultuur die een kwalitatieve bijdrage leveren aan de diversiteit 
van het aanbod worden door de gemeente ondersteund en eventueel gesubsidieerd.

Gemeentelijke financiële middelen voor cultuur worden niet in prestige-projecten maar vooral 
in een goede en toegankelijke programmering, en tevens in projecten voor jongeren en 
beginnende kunstenaars gestoken.

De SP wil dat de dorpshuizen ook na 2017 open blijven.

We ondersteunen lokale media om ervoor te zorgen dat inwoners lokaal nieuws via verschillende 
bronnen tot zich kunnen nemen.

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8
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TOT SLOT
Alles uit deze uitgave mag gepubliceerd, vermenigvuldigd en doorverteld worden zonder 
voorafgaande toestemming van SP Schouwen-Duiveland.

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of tips?
Website : schouwen-duiveland.sp.nl
Mail : schouwen-duiveland@sp.nl
Telefoon : 06-31 94 34 77


