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Van links naar rechts: Corina Dam (5), Marloes de Jong - Appelboom (4), Nicky Lankhuijzen (6), Hans 
Wierikx (1), Anton Tielen (3) en Will Meurer (2).
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Voorwoord
WOS Halderberge wordt in 2023 alweer vijftig jaar 
oud! Al bijna vijftig jaren lang zijn we politiek actief 
om uw belangen te behartigen. We luisteren naar u 
en laten uw geluid doorklinken in het gemeentelijk 
beleid. We zijn trots op onze gemeente en we doen 
er alles aan om iedereen een prettige en veilige 
woonomgeving te bieden. Daarbij hebben we 
natuurlijk oog voor jong en oud. Het koesteren, 
behouden en versterken van de leefbaarheid van 
de vijf kernen is voor ons een van de belangrijkste 
drijfveren om deel te nemen in de gemeenteraad. 
Voorzieningen gericht op het ondersteunen van de 
eerste levensbehoeften zoals zorg, levensonderhoud, 
sport, spel en ontspanning beschouwen wij als 
onmisbaar. Verbeteringen daarvan en initiatieven 
daarvoor ondersteunen wij actief, omdat dit het 
welzijn van de inwoners bevordert. Daarnaast gaan 
wij voor een woningaanbod dat aan de behoefte van 
onze inwoners beantwoordt. 

WOS Halderberge plaatst de inwoners centraal! Zij 
bepalen de politieke richting. Zij behoren daar waar 
het gaat om hun directe leefomgeving aan het roer te 
staan. We vergeten niet dat de inwoner bij uitstek de 
deskundige is van onderwerpen die gaan over zijn of 
haar directe leefomgeving. Voordat de gemeenteraad 
over de leefomgeving beslissingen neemt, moeten 
de inwoners worden gehoord. Om dit voor elkaar te 
krijgen en om de inwoners te bereiken, hebben wij 
een eigen klankbord opgericht. Iedere inwoner van de 
gemeente Halderberge kan zich hiervoor aanmelden. 
De leden krijgen periodieke enquêtes aangereikt 
over actuele onderwerpen, waarin zij hun mening 
kunnen achterlaten. Zo komen eventuele nieuwe 
aandachtspunten naar boven. Uw stem klinkt op deze 

manier luid en duidelijk door in de raadszaal. Zo zijn 
we altijd betrokken en bereikbaar voor inwoners. 
Daarnaast hebben we een breed netwerk opgetuigd 
met daarin deskundigen op allerlei verschillende 
gebieden. Voordat wij een stem uitbrengen over een 
besluit met grote gevolgen raadplegen wij eerst onze 
deskundige. Zo verzekeren wij de kwaliteit van onze 
standpunten.  

WOS Halderberge is een rasechte lokale partij. Dat 
geeft voordelen voor de inwoners van onze dorpen. 
We hoeven namelijk geen rekening te houden met 
landelijke afdelingen. De inwoner van Halderberge 
krijgt de volledige aandacht.

We pleiten voor een goede samenwerking met andere 
gemeenten in onze regio om ontwikkelingen op gebied 
van recreatie, werkgelegenheid, sociale voorzieningen 
en fiets-, auto- en openbaar vervoerverbindingen 
nog beter met elkaar af te stemmen. We willen deze 
samenwerking laten groeien en stellen bij de groei de 
Halderbergse identiteit en het Halderbergse belang 
centraal. 

Tot slot zijn we in de 49 jaar van WOS Halderberge 
steeds een betrouwbare coalitiepartner geweest. Ook 
in de afgelopen 4 jaar hebben we hand in hand gewerkt 
met onze coalitiepartners en uw inbreng kunnen 
verstevigen. Met de door ons geleverde wethouders is 
een samenwerking met burgemeester en college sterk 
gebleken. In de aankomende raadsperiode zetten 
we hier weer op in. Ter illustratie de onderstaande 
tabel waarin de inzet van de WOS Halderberge is 
weergegeven. 

Jaar Coalitiepartner Raadszetels Wethouder
2018 Ja 3 Hans Wierikx
2014 Ja 3 Jan Akkermans en Hans Wierikx (vanaf 2016)
2010 Ja 4 Jan Akkermans
2006 Ja 4 Anita Olsthoorn
2002 Ja 4 Gerard Rabelink en Anita Olsthoorn (vanaf 2003)
1999 Ja 3 Gerard Rabelink
1997 Ja 4 Frans Van Merrienboer Sr.

Tabel 1: Overzicht raadszetels en afgeleverde wethouders sinds 1997.
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Inleiding
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van WOS 
Halderberge dat betrekking heeft op de periode 
van 2022 - 2026. Van het programma is tevens een 
infographic gemaakt die een compleet overzicht biedt 
van de punten uit ons programma. In dit hoofdstuk 
leest u hoe wij tot onze punten zijn gekomen en treft 
u een leeswijzer van dit programma aan.

Missie en Visie
Bij het opstellen van onze punten per beleidsrichting 
hebben wij onze missie als algemeen vertrekpunt 
gehanteerd. Onze missie luidt als volgt:

De missie van de WOS Halderberge is om als 
verantwoordelijke, betrokken en betrouwbare 
lokale politieke partij blijvend bij te dragen aan de 
ontwikkeling van een sociale en veilige samenleving, 
met oog voor welzijn, wonen en milieu en een eerlijke 
lastenverdeling, waarin jong, oud maar zeker ook 
kwetsbare inwoners zich gehoord weten en waarin de 
belangen van alle kernen evenredig worden behartigd 
met als doel een Halderberge te creëren waarin alle 
inwoners zich opgenomen en thuis voelen.

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk staan onze speerpunten 
opgesomd. De speerpunten vloeien voort uit de 
standpunten die wij per beleidsrichting hebben 
opgesomd.

Vervolgens presenteren wij u een opsomming van 
onze standpunten per beleidsrichting. Samengevat 
staat daarin waar wij als partij voor staan en wat wij 
in de komende raadsperiode willen bereiken. Na 
iedere opsomming van standpunten geven wij een 
korte toelichting.

De manier waarop wij aan deze missie handen en 
voeten geven is met behulp van de volgende visie.

De WOS Halderberge streeft ernaar een (lokale) 
politieke partij te zijn die midden in de samenleving 
van de vijf kernen staat en weet wat de wensen en 
belangen zijn van onze inwoners. Dit doen we als 
ervaren coalitiepartner vanuit een zelfkritische en 
open houding naar de Halderbergse gemeenschap. 
Om voldoende draagvlak te creëren en onze 
doelstellingen te realiseren communiceren wij 
actief over de bereikte resultaten van de politieke 
besluitvorming naar de inwoners van Halderberge.

Het verkiezingsprogramma geeft ons handvatten 
voor uitvoering van onze visie.
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Wij zorgen voor passende en betaalbare woningbouw, 
zowel koop als huur voor jong en oud.

Passend (openbaar)vervoer dient voor 
iedereen beschikbaar te blijven.

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en krijgen actieve 
ondersteuning vanuit het gemeentelijk beleid.

Wij dragen zorg voor een leefbaar buitengebied en 
zijn trots op onze (agrarische) ondernemers.

Wij borgen dat de basisvoorzieningen 
in al onze kernen blijven. 

Sluipverkeer, hardrijders en vervuilers 
worden aangepakt.

De rekening voor energietransitie wordt 
niet bij de inwoners gelegd.

We zetten in op het gebruik van cameratoezicht 
om overlast aan te pakken.

De beschikbaarheid van onze scholen, sportfaciliteiten en 
zwembaden blijven afgestemd op de behoefte van de inwoners.

De zorg vanuit de gemeente moet toegankelijk en 
begrijpelijk zijn voor iedere inwoner.
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Een 10 voor Halderberge!
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Programmaonderdelen
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Hier gaan we voor:
• Betaalbare woningen: zowel koop- als huurwoningen voor onze jongeren.
• Meer passende woningen voor onze senioren.
• Ruimte bieden aan nieuwe woon(zorg)vormen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
• Geen bewoning in de vorm van kort verblijf van arbeidsmigranten in onze kernen.
• Starterslening voor jongeren dient te worden verhoogd.
• Uitvoering geven aan de bouwambitie van 1.000 woningen t/m 2028.
• Parkeerbeleid herzien om kansen voor woningbouw te optimaliseren.

Bouwen, bouwen, bouwen. Waar horen we het 
niet? Het is niet zo simpel als dat het lijkt, maar we 
gaan er wel voor! Het liefst bouwen we binnen de 
bestaande kernen, maar als het nodig is benutten 
we ook de kansen in de randen van de kernen en in 
het buitengebied. We zetten ons in voor een passend 
woningaanbod voor alle doelgroepen: jong, oud en/
of met bijzondere ondersteuning. WOS Halderberge 
is er voor iedereen en laat niemand in de kou staan!

Wij willen dat onze jongeren (starters, nestverlaters) 
een eerlijke kans krijgen op de woningmarkt. 
Dit vereist creativiteit en samenwerking met 
marktpartijen, gemeente en uiteraard met onze 

jongeren zelf. WOS Halderberge gaat voor een 
breed pakket aan maatregelen om onze starters aan 
een woning te helpen binnen onze gemeente. We 
willen dat Halderberge een aantrekkelijke gemeente 
is en blijft voor starters. Onze jongeren behouden 
of verleiden om terug te komen naar een van onze 
kernen is van groot belang voor de leefbaarheid en 
onze economie. Ook voor ouderen dient er een 
voldoende gevarieerd passend woningaanbod en 
logische doorstroommogelijkheid te zijn. Zeg nu zelf: 
wat is er uiteindelijk mooier dan genieten van het 
leven in je eigen kern in je eigen (aangepaste) huis of 
in een mooie seniorenwoning? 
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Hier gaan we voor:
• Openbaar vervoer blijft voor iedereen toegankelijk.
• Het stimuleren van de organisatie van waardevolle evenementen binnen Halderberge. Voorbeelden zijn 

o.a. triatlon, fietsvierdaagse, Brabantse ruiterdagen, Midzomerfeesten, Sfeerpop.
• Optimale ondersteuning van ondernemers en verenigingen die zorgen voor de nodige vrijetijdsbesteding 

in onze dorpen.
• Het verenigingsleven is de kern van de leefbaarheid van het dorp.
• Basisvoorzieningen, zoals supermarkt, school en pinautomaat blijven in elke kern aanwezig.
• Levendige dorp- en buurthuizen per dorp.
• Blijvende en extra aandacht voor onze kleine kernen (Stampersgat en Bosschenhoofd).
• Het in ere houden van de carnavalstraditie.

Denk bij voorzieningen aan een basisschool, de 
supermarkt, maar ook aan een pinautomaat en een 
bushalte. We willen dat in alle kernen voldoende 
voorzieningen aanwezig zijn. Als WOS Halderberge 
zetten wij ons in voor het behoud of terugbrengen 
van deze voorzieningen.   

Verenigingen dragen bij aan de leefbaarheid van 
de kernen in Halderberge. Het rijke en belangrijke 

verenigingsleven draait voornamelijk op vrijwilligers. 
Voorzieningen, vrijwilligers, ondernemers en 
leefbaarheid gaan hand in hand. Onze dorpen zijn 
sterk in en staan bekend om de vele activiteiten en het 
rijke verenigingsleven. WOS Halderberge vindt dat 
er voldoende maatschappelijk geld moet gaan naar 
initiatieven die hieraan een bijdrage leveren. Kom 
maar op met jullie leuke ideeën!
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Hier gaan we voor:
• Ergernissen zoals zwerfvuil, hardrijden, geluidsoverlast, foutparkeren en hondenpoep aanpakken door in 

te zetten op extra controles.
• Experimenteren met een wijkbudget.
• Cameratoezicht inzetten voor situaties die daar aanleiding voor geven.
• Aandacht voor het aantrekkelijker inrichten van onze kernen.

Een leefbare gemeente of dorp willen we allemaal. 
Leefbaarheid zit in de kleine dingen en verstoring 
ervan kan leiden tot grote ergernissen. 

We moeten een oplossing vinden voor het 
verminderen van zwerfafval en verrommeling van 
onze mooie buitenruimte. Wat WOS Halderberge 
betreft trekken we geld uit om meer ondergrondse 
containers aan te leggen. Weg met die lelijke 
containers in het straatbeeld! Wat ons betreft gaan we 
ook ‘vervuilers’ en overtreders opsporen en beboeten, 
want we laten het niet toe dat een kleine groep onze 
leefbaarheid minder serieus neemt. 

Natuurlijk is iedereen anders en heeft niet iedereen 
dezelfde behoeften, maar respectvol samenleven 
is voor WOS Halderberge de norm. Dit geldt ook 
voor onze (jonge) inwoners die het nodig vinden 
om met enige regelmaat de grenzen op te zoeken. 
Overlast is onder meer aan te pakken met inzet van 
cameratoezicht.

Tot slot willen we experimenten met wijkbudgetten. 
Simpelweg wat geld vrij maken om leuke, gezellige en 
sociale activiteiten te organiseren in uw wijk of straat.
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Hier gaan we voor:
• Het beter zichtbaar en aanspreekbaar zijn van de politie en boa’s in alle kernen, zodat er daadkrachtig 

wordt opgetreden tegen situaties die inwoners overlast bezorgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
vandalisme, agressief of asociaal gedrag.

• Investeren in de mensen die over onze veiligheid waken. Dit betekent concreet: minder bureaucratie en 
meer zichtbare wijkagenten en boa’s. Dit betekent ook een betere waardering van die mensen.

• Een integrale aanpak van criminaliteit die leidt tot zichtbare resultaten.
• De gemeente zet haar gezag in om de inwoners een veilige woon- en leefomgeving te bieden. Dat kan 

bijvoorbeeld met lokale regelgeving. Criminelen worden vanuit dit beleid hard en creatief aangepakt.
• Het beter faciliteren en aanmoedigen van het (anoniem) melden van criminaliteit en overlast met actieve 

terugkoppeling aan de melder over voortgang en resultaat.
• Goede en slimme verlichting op plaatsen waar mensen fietsen en lopen met speciale aandacht voor routes 

die kinderen, zoals schoolroutes, en kwetsbaren vaak nemen.
• Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door de kernen van Halderberge beperken.
• Halderbergse LHBTI’ers voelen zich veilig in Halderberge.

Geweld tegen de mensen die over onze veiligheid 
waken wordt op geen enkele manier geaccepteerd 
en moeten we hard aanpakken als dat aan de orde is. 
In een maatschappij die zichtbaar verhardt, dreigt de 
menselijke maat uit het oog te verliezen en lijkt sprake 
te zijn van normvervaging. Voor WOS Halderberge is 
dit onverteerbaar en onacceptabel. De gemeente zet 
haar gezag in om de inwoners een veilige woon- en 
leefomgeving te bieden. Criminelen worden vanuit 
dit beleid hard en creatief aangepakt. Misdaad mag 
niet lonen en dat laten we bij criminelen voelen 
waar het hen pijn doet. Geweld naar inwoners en 
hulpverleners accepteren we nooit. 

Dit vraagt wat WOS Halderberge betreft om 
een intensieve aanpak en samenwerking met de 
omliggende gemeenten, de politie, inwoners, scholen, 
WhatsApp groepen en welzijnsorganisaties. Alle 
inwoners moeten zich op ieder moment van de dag 

en op elke locatie in onze gemeente veilig voelen.

Halderberge is een plek voor iedereen, maar heeft 
geen plek voor discriminatie. De gemeente maakt 
zich sterk voor de veiligheid van haar LHBTI-
inwoners. De gemeente stimuleert en ondersteunt 
elk project dat discriminatie, ten aanzien van deze 
groep mensen en andere groepen, tegengaat en 
dat de aangiftebereidheid in gevallen van LHBTI-
intimidatie vergroot. 

Doorgaand treinverkeer met gevaarlijke stoffen 
heeft geen plaats in onze kernen. In samenwerking 
met de omliggende gemeente dient aan “Den Haag” 
duidelijk te worden gemaakt dat het onacceptabel is 
dat het economische belang prioriteit krijgt boven de 
veiligheid van de inwoners van Halderberge. 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 | 11



Hier gaan we voor:
• Een sociaal informatiepunt: een “VVV” voor alle vragen op het gebied van zorg, welzijn en financiële vragen 

in ieder dorp. Er moet in iedere kern een gelegenheid komen waar inwoners met hun sociale vraagstukken 
terecht kunnen en die onder het genot van een kopje koffie met de gemeente kunnen bespreken.

• Een kwalitatief goede zorg voor jeugdigen, waarbij binnen 6 weken door de gemeente het gezinsplan is 
opgesteld en de nodige begeleiding is opgestart.

• Aandacht voor elkaar en in het bijzonder voor mensen die eenzaam zijn.
• Aandacht voor Halderbergse LHBTI-inwoners.
• Initiatieven vanuit particulieren voor het opzetten van begeleid wonen voor verstandelijk of lichamelijk 

beperkte inwoners worden gesteund.
• Het behouden en/of terughalen van spreekuren in het Bravis-servicepunt Oudenbosch.
• Het behouden van het consultatiebureau in iedere kern.
• Voldoende thuishulp voor ouderen en hulpbehoevenden.

In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven ontstaan 
die hulp, steun of sociaal contact bieden aan de 
inwoner. Er zijn ondertussen veel mogelijkheden voor 
zorg. Dat is natuurlijk positief, maar de complexe 
regels lijken soms op een doolhof. Het komt zelfs 
voor dat de inwoner niet meer weet waar hij/zij recht 
op heeft of dat de inwoner niet eens op de hoogte is 
van het bestaan van de mogelijkheden. Hier moet oog 
voor zijn. Wij zetten erop in dat de volgende vragen 
van de inwoner zich gemakkelijk laten beantwoorden. 
Welke instanties zijn er? Welke instanties kunnen mij 
helpen? Wie kan mij helpen om in contact te komen 
met de juiste zorgpartij? 

WOS Halderberge wil een sociaal informatiepunt waar 
de inwoner binnen kan lopen en onder het genot van 
een kop koffie zijn of haar sociale vraagstukken kan 
voorleggen en waar ook direct op maatwerkniveau 
wordt gekeken naar de mogelijkheden. Dit punt 
zou in iedere kern aanwezig moeten zijn en zou een 
compleet overzicht moeten hebben van alle vormen 
van zorg, hulp en steun, die we in Halderberge, maar 
ook daarbuiten, hebben. Uiteraard dient informatie 

over sociale voorzieningen eenvoudig en helder 
digitaal te worden aangeboden.

Verder dreigt er op korte termijn de thuiszorg in 
gedrang te komen ten gevolge van een personeels-
tekort. Als WOS Halderberge vinden wij dat er 
aandacht voor dit probleem moet zijn op gemeentelijk 
niveau. We dringen aan op een vooruitstrevend 
beleid en vragen de gemeente de mogelijkheden te 
onderzoeken om thuiszorginstanties en daarmee 
onze ouderen en hulpbehoevenden te helpen. 

Er dient aandacht te zijn voor inclusie en acceptatie van 
Halderbergse LHBTI-inwoners. Jongeren verdienen 
in het bijzonder aandacht. WOS Halderberge 
acht verder van groot belang dat medewerkers 
in de (maatschappelijke) zorg, bijvoorbeeld 
jeugdzorgmedewerkers en jongerenwerkers, 
voldoende kennis hebben over deze mensen. Als 
doelstelling van een inclusief beleid is het vergroten 
van de zichtbaarheid van deze inwonersgroep 
essentieel. Zonder zichtbaarheid is er immers geen 
acceptatie.
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Hier gaan we voor:
• Kortere procedures voor de aanvragen van vergunningen.
• De gemeente Halderberge denkt oplossingsgericht mee over wensen van inwoners.
• Onderzoek naar de mogelijke verbetering voor de gemeentelijke dienstverlening ten aanzien van de 

openingstijden van het gemeentehuis, bijvoorbeeld een zaterdagopenstelling.
• Blijvende ondersteuning van de gemeente Halderberge aan samenstichtingen, adviesorganen en 

burgerplatforms.
• Schriftelijke communicatie (middels brieven) over werkzaamheden, veranderingen en plannen in de 

directe omgeving aan de betreffende inwoners met daarin een contactpersoon voor vragen en ideeën.
• Voor informatie over de kernen voor zover mogelijk naast publicatie in de Bode tevens digitaal met de 

burger communiceren.
• Burgers moeten binnen twee werkdagen worden teruggebeld als zij geen gehoor krijgen van de 

betreffende contactpersoon bij de gemeente.

Het is voor ons van groot belang dat de inwoners van 
Halderberge centraal staan. De dienstverlening van 
de gemeente moet daarop gericht zijn. Wij willen 
graag dat er schriftelijk via post gecommuniceerd 
wordt met betrokkenen wanneer er veranderingen 
van de woonomgeving gepland staan. De inwoner 
moet namelijk worden gehoord in zijn of haar 
mening over de geplande werkzaamheden. Deze 
personen zijn namelijk de deskundigen als het gaat 

om ontwikkelingen in hun woonomgeving en zijn 
zodoende de directe betrokkenen. Het komt nog te 
vaak voor dat er veranderingen worden uitgevoerd die 
vanuit het inwonersperspectief niet de juiste of meest 
efficiënte keuze vormen. Door inwoners vroegtijdig 
te betrekken kan dit worden voorkomen en kan het 
draagvlak voor ontwikkelingen worden vergroot.
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Hier gaan we voor:
• Interactieve en op de behoefte afgestemde communicatie naar burgers rondom groenvoorziening.
• Bescherming van de biodiversiteit door het toepassen van ecologisch groenonderhoud waarbij we de 

natuur meer de vrije hand geven. De verkeersveiligheid mag hierbij nimmer in het geding komen.
• Het jaarlijks planten van extra bomen voor de volgende generatie.
• We ondersteunen inwoners die een stapje extra willen doen actief met betrekking tot een nuttige bijdrage 

aan groenbeheer / groenonderhoud.
• We zetten in op verdere vergroening van de openbare ruimte voor een verzorgde en veilige leefomgeving 

voor onze inwoners.
• Het tijdelijk inzaaien met een bloemenmengsel van braakliggende gronden.
• Een groene leefomgeving draagt bij aan het welzijn en geluk van onze inwoners. Halderberge is een 

groene gemeente en WOS Halderberge wil dit minimaal behouden maar bij voorkeur versterken, ook  
voor onze toekomstige generaties!

Een hoge mate van biodiversiteit is ook belangrijk 
voor het behoud van kwetsbare en erg nuttige insecten 
zoals vlinders en bijen. Veel bestuivende insecten en 
een gevarieerd aanbod aan groen scheppen op hun 
beurt weer een voedselbron voor vogels en andere 
dieren. De biodiversiteit staat echter onder grote 
druk. Er is sprake van afname van diverse groene 
leefgebieden. Goed ingericht en gevarieerd groen 
is belangrijk voor de biodiversiteit in de bebouwde 
omgeving.

Het klimaat verandert. Groen verhoogt de 
waterbergingscapaciteit en kan ons helpen om de 

riolering te ontlasten. Verlaagd aangelegd groen 
(wadi’s) bieden extra bergingsvermogen in tijden van 
extreme regenval.

Met betrekking tot de burger- en overheidsparticipatie 
zijn er enkele pilots in onze gemeente gedaan. Hierin 
is in de uitvoering intensief samengewerkt met 
onze inwoners. Deze pilots hebben aangetoond dat 
zelfbeheer door bewoners de sociale betrokkenheid 
bevordert, bijdraagt aan de leefbaarheid van een wijk 
en het verantwoordelijkheidsgevoel van inwoners 
vergroot. 
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Hier gaan we voor:
• Basisscholen in alle kernen met voldoende ruimte.
• Kinderopvang dient beschikbaar te zijn met voldoende capaciteit in alle kernen.
• Functionele gebouwen voor voortgezet onderwijs.
• Ondersteunen van extra studierichtingen op het voorgezet onderwijs.
• Onderwijsinstellingen zorgen ervoor dat LHBTI-jongeren zich veilig en geaccepteerd voelen.
• ‘Uitvallers’ vroegtijdig signaleren en passend begeleiden.
• Ondersteunen andere vormen van opleidingen.

Goed en passend onderwijs is een belangrijke basis 
om (later) te kunnen doen wat je graag wilt doen. 
Uiteraard dienen basisscholen in de buurt te zijn en 
moet er wat kiezen blijven. In Halderberge is er wat te 
kiezen en zijn de meeste scholen en schoolbesturen erg 
gedreven in hun vak. Als blijkt dat de scholen te klein 
zijn of worden, dan moeten we ingrijpen. Ook het 
behoud en eventuele uitbreiding van het voortgezet 
onderwijs is van vitaal belang voor de gemeente. Het 
nieuwe Marklandcollege en het moderne Prinsentuin 
college bieden ruime kansen voor nieuwe concepten. 
Wat ons betreft komen er meer praktijkopleidingen 
zodat de scholen een breder aanbod kunnen bieden. 
Is het voor een leerling lastig om de snel veranderende 
maatschappij bij te houden? Dan dient dit vroegtijdig 

gesignaleerd te worden en verdient die leerling de 
passende begeleiding om uitval te voorkomen. Voor 
WOS Halderberge doet iedereen mee en staat er 
niemand aan de kant! 

Het is niet altijd gemakkelijk om een LHBTI-jongere 
te zijn. Een onderwijsinstelling moet bijdragen 
aan de acceptatie. De onderwijsinstelling moet 
LHBTI-jongeren begeleiden als zij zich niet veilig 
voelen, bijvoorbeeld door pesterijen. De gemeente 
ondersteunt niet alleen als onderwijsinstellingen 
daarom vragen, maar grijpt ook in als zij onvoldoende 
bijdragen.
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Hier gaan we voor:
• Sluipverkeer weren uit onze dorpen.
• Intensieve samenwerking met buurgemeenten en provincie om verkeersoverlast te beperken.
• Veilige, goed onderhouden en voldoende wandel- en fietspaden.
• Alle inwoners hebben het recht om zorg-, onderwijs- en/of sociale activiteiten met (openbaar) vervoer te 

kunnen bereiken.
• Afstemmen en beperking snelheid in het buitengebied naar 60 km/uur waar mogelijk.
• Het noodzakelijke goederenvervoer, zoals ten behoeve van de bevoorrading van winkels, wordt slimmer 

ingericht met minder verkeersbewegingen van zwaar transport binnen de gemeente.
• Strooibeleid bij sneeuw en ijzel dient doeltreffend te worden ingericht. Dit betekent daar strooien waar 

het nodig is.
• Zwaar vrachtverkeer zonder lokale bestemming weren uit de kernen.

Van A naar B(eter). De wereld van mobiliteit gaat 
veranderen. Er komen andere vormen van (openbaar)
vervoer, maar één ding is voor WOS Halderberge 
zeker. Al onze inwoners en ondernemers zijn gebaat 
bij passend (openbaar)vervoer binnen handbereik 
in welke vorm dan ook. Vervoer geeft ons sociale 
vrijheid en verruimt letterlijk onze wereld. Daar gaan 
we niet op inleveren.

We stimuleren wandelen en fietsen. Daar horen goede 
trottoirs en fietspaden bij. Onderhoud hieraan en 
verbeteringen hierin hebben absoluut extra aandacht 
nodig. 

Het is nodig om scherp te blijven op ontwikkelingen 
bij de buurgemeenten. Het mag namelijk niet zo 
zijn dat de aanleg van een nieuwe woonwijk of 
bedrijventerrein in een buurgemeente zorgt voor 

ongewenst extra (vracht)verkeer door onze mooie 
dorpen. Hierover gaan wij actief het gesprek met 
de buurgemeente en eventuele andere betrokken 
regiopartners aan.

De veiligheid in het verkeer is een belangrijk 
aandachtspunt. Zwaar vrachtverkeer dat geen 
bestemming heeft, wordt actief uit de kernen 
geweerd. Onveilige verkeerssituaties zoals gevaarlijke 
kruispunten, gebrekkig onderhoud, slechte verlichting 
en losliggende stoeptegels zijn onacceptabel en moeten 
worden aangepakt om ongelukken te voorkomen. 
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Hier gaan we voor:
• Energie moet voor iedereen betaalbaar blijven.
• We sluiten onze ogen niet voor nieuwe vormen om onze woningen te verduurzamen of te verwarmen.
• De gemeente zorgt voor een gratis energieloket waar onze inwoners of ondernemers advies kunnen 

krijgen over verwarmen, isoleren en antwoorden kunnen krijgen op andere duurzaamheidsvragen.

WOS Halderberge heeft oog voor het veranderende 
klimaat, maar hoe geven we in Halderberge op een 
slimme manier invulling aan de energietransitie en de 
klimaatdoelstellingen? Met andere woorden: hoe en 
wanneer gaan we van het gas af? Hoe houden we het 
allemaal betaalbaar? De infrastructuur, de basis, moet 
hiervoor eerst op orde zijn. Als WOS Halderberge 
blijven we uitgaan van de menselijke maat. 
Inwoners moeten meekunnen in de verandering. 

De verandering moet niet koste wat het kost worden 
doorgezet. Het is de taak van de gemeente om de 
inwoners te informeren, te inspireren, maar ook te 
ondersteunen in deze ingewikkelde materie.
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Hier gaan we voor:
• Lokale ondernemers en bedrijven de juiste facilitering en ondersteuning geven die ze verdienen in zowel 

goede als slechte tijden.
• Lokale ondernemers moeten zelf kunnen kiezen voor openingstijden. WOS Halderberge is voor de 

vrijheid om als lokale ondernemer op zondag je zaak te mogen openen.
• Onze lokale ondernemers moeten eerlijk toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen.
• We gaan niet voor nieuwe (grote) bedrijventerreinen in Halderberge.
• De bedrijventerreinen in Halderberge moeten er verzorgd uitzien en de veiligheid op de terreinen dient 

op orde te zijn.
• We blijven inzetten op het verduurzamen en klimaatbestendig maken van de bedrijventerreinen en 

gebouwen (o.a. door het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken).
• WOS Halderberge ondersteunt initiatieven die het toerisme en recreatie in onze gemeenten versterken.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is onmisbaar voor 
werkgelegenheid, de lokale economie, ontwikkelingen 
van (innovatieve en duurzame) producten en de 
leefbaarheid van onze kernen. WOS Halderberge 
komt op voor onze lokale ondernemers en bedrijven.

Halderberge heeft maar liefst 2.790 bedrijven die 
zorgen voor 12.530 banen (cijfers zijn van januari 
2021, bron: waarstaatjegemeente.nl). De bedrijven 
worden onder andere aangetrokken door de goede 
bereikbaarheid en de strategische ligging van 
Halderberge tussen Rotterdam, Antwerpen en Breda. 
En daar zijn we als WOS Halderberge trots op!

De kernen in Halderberge hebben kernwinkelgebieden 
die in de komende tijd herontwikkeld, versterkt of 
aangevuld worden. Winkelleegstand moeten we 
tegelijkertijd tegengaan.

Halderberge is een toeristische trekpleister met 
mooie locaties, maar dit kan zeker nog verder worden 
ontwikkeld. Zeker in Stampersgat liggen meer kansen 
om de waterbeleving te versterken. Denk bijvoorbeeld 
aan de rol die het voormalige Staalunie terrein hierin 
kan hebben. Op ontwikkeling van toerisme wordt de 
komende jaren door de gemeente ingezet waarbij wij 
zeker als WOS Halderberge onze stem laten horen.
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Hier gaan we voor:
• Goed onderhouden sportaccommodaties met voldoende capaciteit.
• Behouden van de zwembaden in onze kernen.
• Sport- en bewegingsmogelijkheden voor iedere inwoner.
• Sportvoorzieningen in de openbare ruimte.
• Stimuleren van nieuwe vormen van sport en initiatieven tot bewegen.
• Passende speelvoorzieningen in de wijk naar de wensen van de spelende kinderen en ouders.
• Beweegroutes voor ouderen in iedere kern.

Sport en beweging voor jong en oud zijn belangrijk 
om fit te blijven en zijn onlosmakelijk onderdeel 
van de maatschappij. Dit geldt voor iedereen met of 
zonder beperking. Iedereen doet tenslotte mee! We 
hebben prachtig onderhouden sportvoorzieningen in 
Halderberge met fanatieke beheerders en besturen. 
Dit moet zo blijven en we blijven dit als WOS 
Halderberge natuurlijk ondersteunen. Ook als het 

even knelt, zoals bijvoorbeeld bij SC Gastel of TV ’t 
Kèperke. Dan moet de gemeente meewerken aan een 
passende oplossing. Over onze zwembaden zijn we 
ook heel duidelijk: Die moeten behouden blijven ook 
al kost dat wat extra geld. We ondersteunen nieuwe 
vormen van sporten en nieuwe initiatieven die ons fit 
en gezond kunnen houden in welke vorm dan ook. 
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Hier gaan we voor:
• Ondersteuning van culturele, creatieve initiatieven en Heemkundige kringen.
• Cultuur moet bereikbaar zijn voor al onze inwoners.
• Stimuleren van kunst in de openbare ruimte.
• Behoud van de karakteristieke uitstraling van onze dorpen en kernen.
• Waardering voor onze monumentale gebouwen.
• Voldoende ruimte voor carnavalsinitiatieven.

WOS Halderberge is trots op de cultuursector binnen 
onze gemeente. Er zijn tal van zeer succesvolle 
initiatieven zoals de kunst- en atelierroute en diverse 
voorstellingen. Ook carnaval past in dit rijtje. Cultuur 
verbindt en daar staan wij voor. WOS Halderberge 
wil extra geld besteden aan de ondersteuning van 
deze tradities en initiatieven. Behouden van de 
karakteristieke uitstraling van onze dorpen met 
hun mooie gebouwen is belangrijk, want hier liggen 
onze roots. Dat zijn de verhalen die we willen blijven 
vertellen. 

Mag er dan niets veranderen? Zeker wel! We 
moeten blijven vernieuwen en zorgen dat de 
kernen aantrekkelijk blijven door bijvoorbeeld het 
aanbrengen van ondersteunende kunst in de openbare 
ruimte. Wat WOS Halderberge betreft: her en der een 
extra bankje plaatsen om te kunnen genieten van al 
het moois!
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Hier gaan we voor:
• Voldoende ontwikkelruimte voor onze agrariërs en andere ondernemers in ons mooie buitengebied. 
• Ruimte voor goede initiatieven om leegstand en verpaupering van gebouwen in het buitengebied te 

voorkomen.
• Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven zoals bijvoorbeeld toeristische fiets- en wandel-

routes.
• Tegengaan van ondermijning en criminaliteit.

Ook het buitengebied vergeten we niet. Dit gebied 
bestrijkt immers een groot oppervlakte van onze 
mooie gemeente. We zijn trots op ons buitengebied. 
Wat een mooie en creatieve ondernemers hebben 
we in onze gemeente. Sommigen hebben het lastig 
als gevolg van de toenemende landelijke regeldruk 
en milieudiscussies. Heel eerlijk: dit lossen we 
in Halderberge niet op, maar we kunnen wel de 
ruimte bieden voor nieuwe initiatieven in en om het 
buitengebied. Belangrijk is het om het buitengebied 

veilig te houden. Dit gebeurt met voldoende toezicht, 
maar ook door ruimte te geven aan nieuwe initiatieven 
en activiteit te behouden zodat we ongewenste 
activiteiten tot een minimum beperken. 

We hebben al hele mooie voorbeelden van 
boerderijwinkels, pluktuinen, innovatieve 
agrobedrijven. Wat WOS Halderberge betreft: kom 
maar op met jullie initiatieven en ideeën!
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Hier gaan we voor:
• De gemeentelijke belastingen zo laag als mogelijk te houden.
• Lastencompensatie toepassen waar de onroerend goed (zaken) belasting (OZB) als gevolg van 

onrealistische waardestijgingen van woningen en gebouwen de inflatie overstijgt.
• Lastencompensatie op rioolheffing toepassen daar waar deze de inflatie overstijgt.
• De kosten voor afvalverwerking worden op een rechtvaardige manier verrekend met de inwoners. Dus 

de grotere vervuilers dragen de hogere kosten. Afvalscheiding en reductie van restafval worden beloond. 
Ook hier stellen wij dat de inflatienorm als uitgangspunt wordt genomen.

• Innovatieve oplossingen voor afvalverwerking worden actief gezocht en gestimuleerd zonder dat hier een 
onacceptabele kostenstijging voor de inwoners aan wordt gekoppeld. Slim hoeft niet duur te betekenen.

• De kosten voortkomend uit de warmtetransitie mogen niet ten lasten van de inwoners worden gebracht.
• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt gerechtvaardigd toegepast daar waar de kwetsbaren 

in de samenleving dit nodig hebben. De menselijke maat is de norm.
• Ondersteunen van kwetsbaren door armoedegelden breed en doeltreffend in te zetten. Daarnaast is 

er voldoende aandacht en ondersteuning voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijv. 
energiearmoede. 

• De kosten voor de overige gemeentelijke diensten zoals leges bij vergunningsaanvragen, paspoort, 
rijbewijs, uittreksel BRP overstijgen niet de inflatie.

• Toeristenbelasting wordt ingezet ter ondersteuning van het toerisme en niet ter dekking van andere 
kostenposten.

• Behoedzaam omgaan met financiële mee- en tegenvallers. We zorgen dat het financiële beleid zorgvuldig 
wordt nageleefd. Dus een kostenbewuste houding met bijbehorend gedrag.

• Subsidies inzetten om initiatieven die de leefbaarheid vergroten actief te ondersteunen.
• Frauderen met subsidies actief, creatief en hard aan te pakken.

WOS Halderberge zet zich altijd in voor een solide 
financieel beleid. De meerjarenbegroting moet 
structureel sluitend zijn. Dat betekent dat we 
zorgvuldig met de gemeentelijke inkomsten 
en uitgaven omgaan. We zorgen ervoor dat de 
gemeentelijke begroting tegen een stootje kan. Daar 
waar hervormen of investeren van belang is, zorgen 
we dat dit slim en met een groot effect gebeurt.

Als WOS Halderberge stellen we dat de gemeentelijke 
lasten voor inwoners de inflatie niet mogen 
overstijgen zonder dat hier een zwaarwegend en 
aantoonbaar algemeen belang aan ten grondslag ligt. 
Daar waar lastenverhoging boven de inflatienorm 
in een jaar toch het geval is geweest dient dit in de 
jaren daarop volgend middels een compensatieregel 
te worden gecompenseerd, zodat vanuit een 
meerjarenperspectief de lastenstijging toch onder de 
inflatie blijft.
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Contact
WOS Halderberge
Kristalsingel 28
4754 BG Stampersgat

Bestuur is bereikbaar via voorzitter@wos-halderberge.nl
Fractie is bereikbaar via fractie@wos-halderberge.nl 

www.wos-halderberge.nl 
Facebook: wos-halderberge 
Instagram: wos_halderberge_1973 


