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Inleiding 

Met dit verkiezingsprogramma voor 2018 – 2022 met de titel “Kapelle zijn we samen!” 

presenteert de fractie van ChristenUnie Kapelle u een aantal goede plannen voor het 

‘Kapelle van de toekomst’. We nemen u met onze ideeën mee over hoe onze gemeente de 

komende tijd moet worden bestuurd. Daarbij past een korte terugblik, vanuit het verleden 

en heden ontstaat de toekomst tenslotte… 

Na een aantal jaren van bezuinigingen mogen we wel zeggen dat er weer ‘vette jaren’ zijn 

aangebroken. De afgelopen raadsperiode zijn er, ondanks de crisis en de langzame 

‘doorstart’ van de economie, een aantal mooie projecten opgestart en gerealiseerd binnen 

onze gemeente.  

Allereerst de uitwerking van de decentralisaties in het Sociaal Domein: Het gaat misschien 

(nog) niet op alle punten zoals we het zouden willen, maar in het algemeen kan worden 

gesteld dat dit goed vorm heeft gekregen. De lokale loketfuncties voor de aanvragen van 

(jeugd-)zorg, ondersteuning in de breedste zin, (huishoudelijke) hulp, inkomens-

voorzieningen en dergelijke, zijn meer en meer te vinden en te gebruiken voor de inwoners 

van onze gemeente. In de komende jaren zal dit verder worden uitgewerkt en zal de zgn. 

transformatie in de zorg verder vorm moeten krijgen. We kunnen als ‘kleine’ gemeente 

daarbij niet zonder het deelnemen in zgn. “gemeenschappelijke regelingen”. Als de 

gemeente Kapelle alles wat dit taakveld (en andere taakvelden) aangaat zelfstandig zou 

moeten uitvoeren zou er, in verhouding tot Kapelle, als ‘kleine gemeente’, teveel geld 

gestoken moeten worden in de eigen organisatie. Dat zou dan ook direct komen aan de 

gemeentelijke heffingen, aan uw portemonnee dus.. 

In de afgelopen raadsperiode is de Multi Functionele Accommodatie tot stand gekomen. Er 

is in de gemeenteraad meer dan 20 jaar over gesproken om dit te realiseren. Het besluit, om 

de bouw te starten, viel al in de vorige raadsperiode, maar in 2016 is deze mooie 

accommodatie opgeleverd en geopend; een duurzaam gebouw (landelijk nr. 2!) waar 

prachtige samenwerkingen plaatsvinden binnen onderwijs, zorg, bibliotheek en andere 

partners. Een ‘schoolvoorbeeld’ van wat er mogelijk is in onderwijs en ondersteuning voor 

kinderen en ouders en dan ook nog eens binnen een milieuvriendelijk gebouw.                     

De investeringen in duurzaamheid in dit multifunctionele gebouw bedroegen meer dan         

€ 800.000,00!  

Tot zover ons ‘terugkieke…’ 

Nu, vooruit! En die stappen vooruit doen we, als politieke partij met Bijbelse 

uitgangspunten, allereerst in geloof en vertrouwen. Maar niet afwachtend of fatalistisch: 

Samen maken we werk van en steken we energie in ‘ons’ Kapelle. We zitten niet op onze 

handen, maar steken ze uit de mouwen! Doet u mee? 
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Programmapunten verkiezingsprogramma 2018-2022  

 

“Kapelle zijn we samen!” 
  

1. Samen meedoen! 

 Iedereen doet mee! 

 Jong en oud 

 Vrijwilligers en mantelzorgers 

 

2. Samen meedenken en -beslissen! 

 participatie 

 burgerinitiatieven 

 betrokken inwoners  

 transparant bestuur 

 

3. Samen vooruit! 

 duurzaam en groen 

 veilig 

 met hoge ambities 

 

 

4. Algemeen 

 overige zaken 

 kieslijst 

 contactgegevens 
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1. Samen meedoen!   

Bij ‘iedereen doet mee’ bedoelt de fractie van ChristenUnie Kapelle dat er ruimte moet zijn 

voor iedereen om te zijn wie hij of zij is. Wij geloven dat ieder mens een schepsel is van God 

en daarom deze ruimte moet krijgen en een volwaardige plaats verdient in onze 

maatschappij.  Of je nu oud of jong bent, christen, moslim of atheïst, werkzaam of niet 

(meer), homoseksueel of heteroseksueel, gezond of ziek, autochtoon of ‘persoon met een 

migratie-achtergrond’: iedereen doet mee! We geven elkaar de ruimte en krijgen die zelf 

ook! En iedereen draagt daarvoor ook eigen verantwoordelijkheid!  

 

 

Het thema ‘jong en oud’ willen we benoemen, omdat de verschillen in leeftijdsgroepen 

steeds groter worden. De mens bereikt gemiddeld een hogere leeftijd en de veranderingen 

in de maatschappij gaan snel. Daardoor ontstaan er tussen jonge en oude mensen, vaak 

ongemerkt, verschillende leefwerelden en ontstaat daarmee ook de kans op verminderde 

acceptatie van elkaars gedrag. Door met elkaar in gesprek te gaan en de ander te leren 

kennen, ontstaat er wederzijds begrip en respect voor elkaar. Onze bestaande dorpshuizen 

zijn mooie ontmoetingsplekken, waar jong en oud elkaar kunnen treffen. ChristenUnie 

Kapelle onderschrijft daarom het maatschappelijke belang van deze dorpshuizen. 

 

 

De komende jaren wil ChristenUnie Kapelle extra aandacht voor het grote ‘korps’ 

vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou Cederhof het overgrote deel van de activiteiten niet 

kunnen organiseren en zouden sportclubs niet draaien.. Denk aan: Tafeltje-dekje, wandelen 

met ouderen, de training en begeleiding van voetbalteams, korfbalteams, atletiekvereniging, 

zwemclub. Vrijwilligers zijn onmisbaar! ChristenUnie Kapelle zou graag zien dat bij de 

vaststelling van nieuw subsidiebeleid de verhouding ledenaantal/vrijwilligersaantal wordt 

meegenomen als parameter voor het bepalen van de hoogte van de subsidies.  

 

 

Verder wil ChristenUnie Kapelle in de komende raadsperiode zich sterk maken voor een 

passender vorm van waardering voor de mantelzorgers die binnen onze gemeente bezig 

zijn. Belangrijk werk dat vaak op semiprofessionele wijze wordt uitgevoerd. Dat mag best 

beter gewaardeerd worden dan met een etentje of een bos bloemen.   
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2.  Samen meedenken en -beslissen! 

 
Bij dit thema denken we allereerst aan participatie. De gemeente kan zich actiever opstellen 

in het betrekken van de inwoners op verschillende beleidsterreinen. Niet slechts een 

bewonersbrief en informatieavond bij nieuwbouw in de buurt of bij een herinrichting van de 

straat, nee, ook bij het maken van beleid op andere gebieden de mening vragen van de 

burgers en daar ook iets mee doen! Burgerparticipatie dus...  Andersom: Inwoners kunnen 

ook de gemeente meenemen in hun ideeën over bijvoorbeeld de leefomgeving, waarbij de 

houding van de gemeente niet gericht is op wat er niet kan, maar vooral op wat er wél 

mogelijk is.  Hierbij participeert de overheid in wat burgers zelf bedenken. Een goed 

voorbeeld om hier te benoemen is de dorpsraad te Schore, die, in samenwerking met een 

groot aantal Schorenaren heeft nagedacht over de dorpsvisie. De fractie van ChristenUnie 

gaat er dan ook van uit dat de ideeën die hierin worden verwoord, reële ideeën zijn! 

 

 

Steeds meer ruimte scheppen voor burgerinitiatieven dus! Van de organisatie van een 

straatfeest of buurtborrel tot de oprichting van een speeltuinvereniging of van 

energiecollectieven, ondersteund en geadviseerd door professionals van de gemeente over 

planvorming, vergunningstrajecten en subsidieaanvragen.  

 

 

Wat de fractie van ChristenUnie met voorgaande aandachtspunten wil bereiken is dat u, als 

inwoner, meer betrokken raakt met het reilen en zeilen binnen de gemeente. Betrokken 

inwoners zorgen voor betere relaties onderling. Actief meedenkende burgers maken het 

verschil in straten en wijken. Als u kunt uitleggen wat u verlangt van gemeenteraad en 

college, van de ambtenaren die u moeten helpen met uw (aan-)vragen en u als klant moeten 

behandelen.  

 

 

Dan is het ook goed om je te realiseren dat er vanuit Den Haag telkens weer de vraag gesteld 

wordt aan kleine gemeentes om zich samen te voegen. Denk hierbij aan het plan van het 

vorige kabinet over de 100.000+ gemeentes. Dit plan is destijds breed afgeschoten, hoewel 

er ook een aantal gemeentes aan deze oproep tot herindeling gehoor hebben gegeven. Toch 

moeten we hierover nadenken. En dat vraagt transparant bestuur door een college, een 

gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. ChristenUnie Kapelle staat voorlopig achter de 

gedachte dat een verdere samenwerking van Bevelandse gemeenten in de komende 

raadsperiode best een verkenning verdient, maar een herindeling moet niet een doel op zich 

zijn. Het moet, direct aanwijsbaar, iets opleveren voor u, als inwoner van onze gemeente! 
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3. Samen vooruit! 

Als we dan echt werk willen maken van de straat en de wijk waarin we wonen, verdient het 

de moeite om te streven naar het beste voor iedereen. ChristenUnie Kapelle zou dan ook 

graag zien dat we bij de invulling van nieuwe wijken en inbreidingsplannen volop de 

aandacht richten op  duurzaamheid; inzetten op zoveel mogelijk energieneutraal bouwen, 

op het realiseren van woningen zonder aardgasaansluitingen. Daarbij past creatief denken 

en de moed om te durven investeren. Ook het ombouwen naar nul-op-de-meter moet in 

Kapelle worden gepromoot. In het huidige tempo worden de doelstellingen van de 

Energietransitie NIET gehaald! 

 

De groene gedachte beperkt zich niet alleen tot milieubewust bouwen, wat de fractie van 

ChristenUnie betreft; ook op thema’s als verwarmen en verlichten, de productie van 

huishoudelijk afval en milieubelasting door rioolwater heeft de gemeente de (dure) plicht 

om burgers op te roepen tot duurzaam gedrag, zoals dat in het verleden is ingezet. Deze lijn 

moet worden doorgezet in de komende tijd. In de duurzaamheidmonitor op 

www.waarstaatjegemeente.nl scoort Kapelle goed en dat kan nog beter!  

 

ChristenUnie Kapelle wil ook dat we in een veilige gemeente kunnen leven. Ook op dit punt 

scoort Kapelle hoog. De soort veiligheid die we in het bijzonder willen benoemen, is de 

verkeersveiligheid. De fractie van ChristenUnie Kapelle ziet graag de totstandkoming van een 

zgn. ‘fietsstraat’ aan de Vroonlandseweg in Kapelle. Door verhoogde verkeersdruk als gevolg 

van de komst van de MFA en wellicht door toename van verkeersstromen bij de realisatie 

van het nieuw te bouwen sportcentrum, kan door de aanleg van een fietsstraat de veiligheid 

van de, vaak jonge, verkeersdeelnemers worden verbeterd. Als de automobilist ‘te gast’ is op 

deze fietsstraat, gedraagt deze zich beter. Verder moet de handhaving op snelheid in 

‘bebouwde kom-gebieden’ worden uitgebreid. Dat vraagt allereerst een hierbij passend 

wegbeeld, in de afgelopen jaren heeft het college daar onvoldoende aandacht voor gehad 

en zijn grote delen van de huidige 30-km-zones te bestempelen als schijnveilig! 

 

Kapelle moet blijven(d) werken aan hoge ambities als het gaat over het behoud van 

voorzieningen voor eigen burgers, passanten en recreanten. Het moet goed wonen, werken 

en verblijven zijn in ons mooie Kapelle!  

Tijdens het schrijven van dit verkiezingsprogramma en gedurende de eerste maanden van de 

nieuwe raadsperiode wordt er door college en gemeenteraad nagedacht over een volgende 

grote investering in voorzieningen: de nieuwbouw van een sportcentrum. Los van wat 

hierover in de toekomst wordt besloten, zou ChristenUnie Kapelle  graag de mogelijkheid 

laten onderzoeken om een (eenvoudige) gymzaal te bouwen aan de zuidkant van het spoor, 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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ter vervanging van de sterk verouderde gymzaal Molenvate. De locatie van gymzaal 

Molenvate kan dan ontwikkeld worden voor bijvoorbeeld woningbouw.   

 

Wemeldinge ontwikkelt zich meer en meer als onze toeristische Parel aan de Oosterschelde: 

Vanaf 2018 zal er ook tijd en geld gestoken worden om te ontdekken wat er toeristisch nog 

meer ontwikkeld kan worden en hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot de eigen 

bevolking. Want waar de toeristensector groeit ontstaat ook een verander(-en)de 

leefomgeving.  
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4. Algemeen 

 

Kieslijst 

 

1.  Pierre Kruizinga, Kapelle 

2.  Martin Kuper, Kapelle 

3.  Ria Rijksen – Blok, Kapelle 

4.  Aren Bezuijen, Kapelle 

5.  Erik Breedveld, Schore 

6.   Stefan Hartog, Kapelle 

7.  Rob van Schellen, Wemeldinge 

8.  Fokke Jan Bulthuis, Kapelle 

9.  Leen Vermeulen, Kapelle 

10.  André Walhout, Kapelle 

11.   Janneke Kooman – Lamper, Biezelinge 

12.  Jan Guiljam, Wemeldinge 

 

 

Contactgegevens 

 

Fractie Christenunie Kapelle 

Pierre Kruizinga, lijsttrekker 

p/a Vroonenburg 1 

4421 GA KAPELLE 

06-40095976 

pierre@kapelle.christenunie.nl  
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Naschrift 

 

Het schrijven van een verkiezingsprogramma is elke keer weer een uitdaging. Je schrijft een 

politiek plan met je ideeën voor de komende jaren, je probeert die plannen reëel te laten 

zijn: wat kun je bereiken in 4 jaar, of, hoe ver mag je ‘over je graf heen’ regeren? Pak je niet 

teveel uit qua onderwerpen en plannen of blijft het programma een optelsom van 

vaagheden? De wetenschap dat weinig mensen het uiteindelijk lezen, doet ook al geen goed 

aan je inspiratie vooraf. En toegespitst op de Kapelse situatie: Welke onderwerpen moeten 

je speerpunten vormen om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere politieke fracties 

als de toekomst die voor je ligt rooskleurig lijkt en de financiële situatie niets te wensen 

overlaat?  

De fractie van ChristenUnie Kapelle verwacht het bij al onze plannen van onze trouwe God, 

die Zijn zegen over ons uitspreidt. 

 

Kapelle, 5 februari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagnevoeren en zichtbaar zijn kost geld... Hiervoor kunnen wij uw steun altijd gebruiken! Doe mee! U kunt 

met uw gift ons steunen door deze te storten op IBAN NL45 ABNA 062.93.47.778 t.n.v. ChristenUnie Kapelle. 

Bedankt alvast! 

 


