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Wij gaan voor optimisme
Beleidsprogramma 2018 – 2022
Dorpsbelangen & Toerisme is een lokale partij die staat voor keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en
respect. D & T durft keuzes te maken in het belang van onze gemeente en haar inwoners. Durft u dat ook?

Lokale economie
De aandacht en inzet van de gemeente zal de komende jaren nadrukkelijk gericht moeten zijn op de lokale
economie, leefbaarheid in alle kernen en de dienstverlening voor onze burgers.
Toerisme is en blijft een speerpunt voor onze lokale economie. De recreatieve sector zorgt voor directe, maar
zeker ook voor veel indirecte werkgelegenheid en is dus van het grootste belang. Wij willen kwalitatief goede
voorzieningen voor de toerist, goed ingepast in de omgeving en ruimtelijk opgezet. De gemeente heeft de taak
om er op toe te zien dat dit beleid ook zo uitgevoerd wordt.
Wat D&T betreft mag er in het kustgebied niet verder gebouwd worden. Inrichting van het gebied, zoals het
ontwikkelen van recreatie / speelnatuur moeten vorm krijgen door samenwerking tussen ondernemers,
belangenorganisaties en de gemeente. Dit geldt ook voor de aanleg van voorzieningen zoals wandel,- fiets,- en
ruiterpaden.
De identiteit, openheid van onze kust behoduen dus geen verdere bebouwing op en aan de kust
voorzieningen zoals fiets-, ruiter- , en wandelpaden en strandovergangen moeten goed
onderhouden en uitgebreid worden in overleg met de diverse betrokkenen.
Schone lucht, schone stranden en schoon water!
Naast toerisme moeten ook andere ondernemers kansen krijgen. Denken in mogelijkheden in plaats van
onmogelijkheden, daar kom je verder mee! Zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en goede
voorzieningen voor aantrekkelijke bedrijventerreinen. Ondersteuning van de detailhandel realiseer je niet door
(hoge) reclamebelasting te heffen. Duidelijk moet zijn: wij zijn tegen reklamebelasting, zoals die nu in Oostburg
geheven wordt.
Voor de agrarische sector zien wij kansen in een combinatie met toeristische producten.
Voor al onze voorzieningen geldt dat zij vindbaar moeten zijn door goede, uniforme en voor de toerist
herkenbare bewegwijzering. In samenwerking met Waterschap controle van bewegwijzering naar
recreatiebedrijven en vrijetijdsvoorzieningen; niet passende borden verwijderen en toevoegen van borden
voor nieuwe bedrijven (tegen betaling uiteraard). Financiering uit reserve recreatie.

Ruimtelijk beheer
Onze mooie, open polders zijn ons handelsmerk en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze streek. Wij
willen dit behouden en blijven tegen verdere verstening van het buitengebied.
In onze kernen moet het goed en veilig wonen zijn. Plannen en herinrichtingen moeten niet bedacht worden
op het gemeentehuis maar samen met de bewoners. Na voorlichting en luisteren naar de inwoners kunnen

plannen uitgewerkt worden en weer voorgelegd worden. De stads- en dorpsraden hebben de taak de vinger
aan de pols te houden.
In iedere kern, ook de grotere, moet een betaalbare, dorpshuisachtige voorziening zijn waar alle inwoners en
verenigingen gebruik van kunnen maken.
inwoners betrekken bij de invulling van het beleid
iedere kern heeft recht op een betaalbare dorpshuisachtige voorziening
Bij herinrichting van de kernen moet de voetganger centraal staan en niet de automobilist. Routes naar
scholen, verzorgingstehuizen en gezondheidscentra moeten in beeld zijn en veilig zijn.
Het onderhoudsniveau dat afgesproken is moet behaald worden, zowel in het onderhoud van de wegen als het
onderhoud van het groen.
bij herinrichting van kernen de voetganger en fietser centraal i.p.v. de automobilist
goede en veilige wandel- en fietsverbindingen naar scholen, langs de kust en nabij
ouderencomplexen moeten uitgangspunten vormen van beleid.
Wij willen een inventarisatie van routes die de leerlingen maken om op school te komen, zodat duidelijk is op
welke routes de verkeersveiligheid in gedrang komt en daarna alle inspanning doen met de betreffende
wegbeheerder om het veilig te maken; b.v Appelstraat is een 60 km weg zonder fietsstrook, met veel
schoolgaande fietsers vanuit Aardenburg, Eede en Sint Kruis.
Bij de provincie moeten knelpunten in het openbaar vervoer blijvend onder de aandacht gebracht worden.
D&T is tegen het terugbrengen van de snelheid op verbindende 80 kilometerwegen naar 60 kilometer.
openbaar vervoer moet uitgebreider en geen afwaardering van 80-km wegen naar 60 km-wegen
Parkeren aan de kust is nog steeds niet goed gereguleerd in belang van de veiligheid en de toegankelijkheid
van de kust voor hulpverleners. De gemeente moet actief in overleg met het waterschap om hierover duidelijke
afspraken te maken.
Parkeren aan de kust moet wel betaalbaar blijven. Parkeren in de kernen is zoveel mogelijk gratis en wordt als
het nodig is gereguleerd door blauwe zones. Uitzonderingen hierop zijn de kernen Cadzand-Bad en Sluis waar
goede parkeervoorzieningen zijn voor de toerist. Voor de inwoners van deze kernen moet het mogelijk zijn om
gebruik te maken van een betaalbare parkeervergunning.
D&T is voorstander van het gescheiden inzamelen van afval. Uit onderzoek is gebleken dat er in onze gemeente
per hoofd van de bevolking één van de hoogste aantal kilo’s vuil gestort wordt. Vooral op onze milieustraat
wordt geconstateerd dat veel verblijfsrecreanten en kleine ondernemers vuil storten, terwijl daar niet voor
betaald wordt. Dat gaat ten koste van de afvalstoffenheffing voor onze eigen inwoners en tweede-woning
bezitters, die er wel voor betalen.
pasje voor de milieustraat voor inwoners
D & T is een warm voorstander van een adequaat duurzaamheidbeleid. De gemeentelijke gebouwen zijn
meestal gebouwen van 35 jaar en ouder: slecht geïsoleerd, voorzien van enkel glas en sterk verouderde Cvketels. Wij zijn er voorstander van deze gebouwen te inventariseren en via het beschikbare budget voor
beheerplan gebouwen versneld aan te passen aan de eisen van deze tijd. Nu betalen wij extravagant hoge
energierekeningen, terwijl met een investering die binnen 10 jaar wordt terugverdiend én ons geld efficiënt
wordt gebruikt én onze CO² uitstoot een grote dienst wordt bewezen.
duurzaamheid (zonnepanelen, isolatie, warmtepompen) is niet alleen een opgave voor inwoners en
bedrijven maar zeker ook voor onze gemeente
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Ruimtelijke ontwikkeling
Ieder moet kunnen wonen in de kern van zijn of haar keuze. Daarom vinden wij het belangrijk dat in iedere
kern mogelijkheden voor huur aanwezig zijn.
D&T vindt dat de positie van vooral starters op de woningmarkt versterkt moet worden door het herinvoeren
van de verordening tweede woningen in de kustkernen Retranchement, Cadzand-dorp, Nieuwvliet en Groede
en geen ontheffing binnen de bebouwde kommen van de andere kernen. Dat moet dan ook daadwerkelijk
gecontroleerd en gehandhaafd worden. Dan komen er weer woningen op de markt, die voor een starter
betaalbaar zijn in die kernen.
in het belang van de leefbaarheid tweede woning-verordening herinvoeren en een kwalitatief goed
en divers (huur)woningenbestand houden voor zowel voor ouderen als jongeren in alle kernen

Sociaal domein
Het uitvoeren van WMO en Jeugdzorg blijft een moeilijke taak. Natuurlijk moet iedereen zo veel mogelijk doen
wat men zelf kan, eventueel met hulp van familie of anderen. Wij vinden dat iedereen die hulp nodig heeft en
daar zelf niet in kan voorzien, geholpen moet worden. Niet alleen in de vorm van een voorziening, maar ook bij
het hele proces dat doorlopen moet worden om hulp te krijgen.
goede uitvoering van jeugdzorg en WMO; geen bezuinigingen ten koste van zorgvragers en
zorgverleners
wie hulp nodig heeft, moet hulp krijgen bij het invullen van formulieren en aanvragen van bepaalde
faciliteiten
De gemeente is de poort tot alle overheidsdiensten. Onze inwoners moeten via de gemeente al hun vragen
beantwoord kunnen krijgen. De klant is koning en ambtelijk moet er meegedacht worden met de klant.
Iedereen moet snel en goed geholpen worden, medewerkers van de gemeente leggen alles duidelijk uit en
helpen inwoners met het invullen van aanvragen enz.
Wij zijn voor digitalisering, maar iedereen moet een keuze hebben hoe zaken te doen met de gemeente.
Digitaal of persoonlijk aan het loket.
de klant is koning! De gemeente moet bewoners snel en vakkundig helpen
digitalisering ja, maar rekening houden met inwoners die daar niet (meer) in mee kunnen
Naast de digitale toegankelijkheid voor iedereen is het noodzakelijk dat het VN-verdrag voor de rechten van
personen met een beperking verder uitgewerkt wordt in een implementatieplan en de uitvoering hiervan
voortvarend aangepakt wordt.
Voor Dethon zal de (financiële) continuïteit gewaarborgd dienen te worden. Gemeenten hebben lokaal de
verantwoordelijkheid om te zorgen voor beschutte werkplekken. Het streven is om zoveel mogelijk mensen
naar een volwaardige baan te begeleiden al dan niet met loonkosten subsidie. Zoals omschreven in het rapport
“samenwerken aan talent “ scenario 4. Wij zijn er voor dat Dethon wordt omgebouwd tot een Leer werkbedrijf
. De gemeenten kan een bijdrage leveren als werkgever, maar ook als opdrachtgever, door hiermee rekening te
houden bij aanbestedingen b.v.
Onderwijs is ook onderdeel van het sociaal domein. D&T maakt zich al lang zorgen over het onderwijs in onze
gemeente. Langzaam zien we basisscholen verdwijnen uit de kernen. Niet alleen hebben we te maken met
krimp van het aantal inwoners, we hebben ook te maken met weglek van kinderen naar basisscholen in België.
Na het basisonderwijs in België wordt ook vaak het voortgezet onderwijs daar gevolgd.
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Deze factoren zorgen ervoor dat het voortgezet onderwijs in de gemeente Sluis onder druk staat. D&T is van
mening dat we voortgezet onderwijs in de gemeente Sluis moeten behouden en dat we dit alleen bereiken als
we ook de kinderen behouden voor het basisonderwijs.
Er moet onderzocht worden hoe we kunnen investeren in het uitbreiden van voorschoolse voorzieningen voor
alle peuters. (startgroepen)
Op peutergroepen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt al gewerkt met voorschoolse educatie en is
er afstemming met de basisscholen over een doorgaande leer,- en ontwikkelingslijn voor alle kinderen. Een
uitgebreider aanbod voorschools kan kinderen voor het onderwijs in onze gemeente behouden.
Wij gaan voor volwaardig voortgezet onderwijs in West Zeeuws Vlaanderen; koste wat kost
Onderzoeken hoe peuteropvang (startgroep)gratis gemaakt kan worden.
Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid van iedereen, maar sport en bewegen vinden wij zeker voor
de jeugd van groot belang. Door deelname van de gemeente Sluis in het jeugdsportfonds is het ook voor
gezinnen met een kleine beurs mogelijk om de kinderen deel te laten nemen aan een sportvoorziening. D&T wil
dat dit bereikbaar is voor ieder kind binnen onze gemeente en daarom zijn wij voorstander van het
herinvoeren van subsidie voor jeugdleden van sportverenigingen.
geen verdere bezuinigingen op sport en cultuur
Onze jongeren zijn slecht af in de gemeente Sluis. Er zijn weinig voorzieningen voor de jeugd en zeker voor de
wat oudere jeugd zijn de mogelijkheden tot uitgaan beperkt. Ze zijn vooral aangewezen op België. In de zomer
worden er regelmatig wel activiteiten georganiseerd, maar vaak is dit moeizaam en wordt weerstand
ondervonden. D&T wil graag dat activiteiten voor de jeugd georganiseerd kunnen worden en dat gekeken
wordt naar mogelijkheden. Hiervoor kunnen ook terreinen aangewezen worden, waar zo min mogelijk
omwonenden last hebben van de activiteiten.
activiteiten voor de jeugd mogelijk maken, vergunningen zo ruim mogelijk toepassen;
evenemententerrein(en) aanwijzen

Algemeen bestuur
D&T blijft voorstander van een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. 3 wethouders is voldoende. Denken in
mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, daar kom je verder mee!
Regelgeving moet duidelijk en controleerbaar zijn en geldt voor iedereen! Uitzonderingen worden niet
gemaakt, voor iedereen dezelfde mogelijkheden en zeker geen vriendjespolitiek!
een krachtige gemeentelijke overheid: het gemeentebestuur is er voor de Sluissenaren en niet
andersom; het ambtelijk apparaat moet denken in oplossingen en mogelijkheden, niet in
onmogelijkheden en star vasthouden aan regels.
duidelijke en zo eenvoudig mogelijke regelgeving; geen regelgeving die de gemeente niet kan of
wil handhaven
Het bestuur van de gemeente, de gemeenteraad moet beter toegankelijk worden voor de inwoners van de
gemeente Sluis. Inspreken via de commissie geeft niet altijd de mogelijkheid om goed uit te leggen wat je
bedoelt. Daarom zijn wij voorstander van het instellen van een raadsspreekuur waarbij inwoners hun verhaal
kunnen doen aan de fracties en waarbij een open gesprek mogelijk is.
D & T vindt dat ook de gemeenteraad geen uitgewerkte voorstellen op het bord moet krijgen, maar
voorstellen met verschillende uitgewerkte mogelijkheden, zodat we weten welke mogelijkheden er zijn en een
goede afweging kunnen maken bij onze keuze.
geen kant en klaar voorstellen voor de raad maar voorstellen met keuzes en consequenties
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Dekkingsmiddelen
D&T is zich er van bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft publiek geld is: daar dient dus uitermate
zorgvuldig en zuinig mee om te worden gegaan.
De belangrijkste uitgangspunten van Dorpsbelangen & Toerisme op financieel gebied zijn:
de gemeentelijke organisatie dient te focussen op haar kerntaken;
een strakke begrotingsdiscipline is noodzakelijk in zowel goede als slechte tijden;
volledige financiële transparantie van de gemeentelijke begroting en resultaat;
beperkte lastenverhoging voor inwoners en ondernemers.
Onze keuzes hebben gevolgen voor de langere termijn en D&T kiest een financieel beleid waarbij we de lasten
van nu niet doorschuiven naar volgende generaties. De gemeentelijke overheid is klein en krachtig; burgers,
bedrijven organisaties hebben een grote eigen verantwoordelijkheid.
Er zijn en worden door de landelijke overheid veel taken naar de gemeente overgeheveld en D&T vindt dat op
zich een goede ontwikkeling: de gemeente staat immers dicht bij de mensen en kan dus goed inschatten waar
behoefte aan is, maar het afstoten van taken zonder het benodigde geld, geeft extra druk op de gemeentelijke
financiën, waardoor het bestaande beleid onder druk komt te staan.
Het verhogen van belastingen wordt wat ons betreft, tot een minimum beperkt. Daarom wil D&T, in overleg
met inwoners en ondernemers, steeds bekijken of wat we als gemeente doen (nog) zinvol en noodzakelijk is.
Ook in moeilijke tijden staat D&T voor een betrouwbare gemeente.
er zullen keuzes gemaakt moeten worden welke taken wel en welke niet uitgevoerd worden, in
plaats van maar onbeperkt de gemeentelijke belastingen te verhogen.
krimp is een kans; we moeten over onze grenzen stappen en meer en beter samenwerken voor
werkgelegenheid, toerisme, zorg, enz. enz

stem voor optimisme
kies Dorpsbelangen & Toerisme
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