
                                                                                                                                                                   

                        

Het behandelen van de begroting voor 2011 voor de gemeente Kapelle is voor de fractie van 

ChristenUnie een moment van dankbaarheid voor wat we hebben ontvangen en geeft vertrouwen 

voor de toekomst. 

De financiële situatie is gezond, de gemeente ligt er goed bij  en over het algemeen wonen en 

werken de mensen hier met plezier. 

Weinig spectaculair, geen nieuws dus, wat ook blijkt uit de geringe belangstelling van de pers. Maar 

ook merkte ik, dat we als raad onderling zoiets hadden van waar moeten we op schieten.  

Juist nu is het van belang om niet tevreden achterover te leunen, maar alert te zijn op wat er vanuit 

het rijk op ons afkomt aan bezuinigingen,  wet en regelgeving, op wat er in de gemeenschap leeft en 

op welke wijze we een goed klimaat houden voor onze (nieuwe) ondernemers.        

Na het realiseren van de brede school, graag nog deze raadsperiode, en de tunnel zal de inhoud van 

de gemeentekas geslonken zijn, maar dan hebben we ook wat. Investeringen in onderwijs, de 

toekomst van ons land en in infrastructuur schrijven we af in een aantal jaren, maar behoud zijn 

waarde  voor komende generaties in wonen werken en verkeersveiligheid. 

Deze genoemde investeringen zijn een initiatief onder verantwoordelijkheid van de gemeente. 

ChristenUnie wil nog twee andere  projecten noemen. De huisvesting van arbeidsmigranten door een 

bedrijf in de Willem-Anna polder. Het ging met horten en stoten, maar wij zijn blij met dit initiatief 

van een ondernemer. Het geeft voor ons aan, dat we als gemeente niet alles zelf moeten proberen 

op te lossen maar in te zetten voor positieve krachten in de samenleving. Dit geldt ook voor de 

ontwikkeling en uitbreiding van de jachthaven in Wemeldinge. We vragen het college hier op een 

betrokken wijze met alle belanghebbenden te overleggen.  

Éen vraag hierover: komt er ook een aanlegsteiger voor passanten, zodat ook mensen vanaf het 

water het dorp Wemeldinge kunnen bezoeken en bewonderen?   

Wat is het standpunt college en hoe kijken de overige fractie hier tegen aan? 

Dan nu een reactie op de punten die andere fracties hebben aangedragen in hun beschouwingen: 

Allereerst het programma milieu,  

ChristenUnie deelt de visie van de SGP over de ingeslagen weg met het opstellen en uivoeren van het 

leefomgevingplan. We zijn zelfs benieuwd naar de concrete resultaten na de onderzoeken en 

inventarisaties. Begin in ieder geval met energie besparing in gemeentelijke gebouwen als voorbeeld. 

Wat denkt u van bijvoorbeeld sensoren voor verlichting,  in plaats van verlichting die, bij gebrek aan 

extra knoppen, gedurende de openingstijden van dit huis permanent brandt? 

 



Dan het Fruitteelt museum, tja  verantwoorde uitgave, wat is verantwoord als het gaat om een 

museum, dat  geen winstgevende onderneming is materiële zin. Het heeft zijn waarde voor de 

toekomst als het gaat om historisch besef, educatie, recreatie en saamhorigheid,  in bijzonder als we 

stilstaan bij de inzet van vrijwilligers, voor onze gemeente en daarbuiten. En als er nog zoveel 

activiteiten zijn voor individuele bezoekers, groepen en scholen staat ChristenUnie voor  het 

openhouden van het Fruitteeltmuseum.  

Een andere vraag die bij ons opkomt bij het lezen van de algemene beschouwingen van Gemeente 

Belang : Wat staat  u voor ogen  met stimulering van mantelzorg?  

En de fractie van ChristenUnie wil graag een voorstel doen  voor een passende invulling van het 

braakliggend perceel in Overtieringe:  

Maak  er een tijdelijk  trapveldje van  of een bloemenveld, zoals de bloemenranden langs de akkers 

en  dit laatste eventueel  in overleg met  een zeeuwse imker?? 

Dan nog drie vragen  

Vergunning verlening:  Samenwerking is hierbij, gezien de schaal van onze gemeente in verhouding 

tot de wettelijke taken, een noodzaak. We willen professionaliteit en behoud van eigenheid.  

Kunt u duidelijk maken welke twee samenwerkingsvormen onder de paraplu van de provinciale 

uitvoeringsdienst komen. 

 

Het antwoord op de vraag bij de formatieplaatsen, of er sprake is van een bewuste stop en hoe de 

invulling is  mij niet duidelijk. Er wordt een tabel met getoond, maar ik mis de toelichting. Kunnen wij 

die alsnog krijgen? 

 

Kapelle kan trots zijn op haar voorzieningen, ook op sportgebied. ChristenUnie wil de voorzieningen 

graag blijvend in Kapelle zien. De opmerking over de volgende verlenging van het contract met 

Optisport, wekt onze nieuwsgierigheid. 

Graag uitleg over de knelpunten in de conditie en tijdig informatie over overleg met optisport.  

 
Toekomst . 

De algemene beschouwingen voor 2011 zijn bijzonder. Zij vinden niet plaats bij de kadernota en dit is 

de laatste keer  dat “onze burgermeester” deze voorzit.   

Dankbaar voor de wijze waarop onze burgemeester Kramer  de raadsvergaderingen voorzat, omging 

met de spanning tussen voorzitter van de raad en lid van college. En tegelijk kijkt onze fractie verder.  

Bij de opvolging van de burgemeester als voorzitter van de raad kan het dualisme verder worden 

ontwikkelt. Daarbij denken wij aan het maken van een raadsagenda, een volwaardige griffie die 

“fulltime” is, een vergadering van het presidium als vast onderdeel agenda en een samenwerking 

met college, waarbij de actieve informatieplicht een vast onderdeel van werkwijze is.  Wie de 

(sport)schoen past……… 

In deze algemene beschouwingen worden door de fractie van ChristenUnie  vragen gesteld, 

opmerkingen gemaakt, en suggesties gedaan. Wij doen dit om nuchter en waakzaam onze 

verantwoordelijkheid te nemen naar de inwoners van onze gemeente en voor Gods aangezicht, bij 

het realiseren en handhaven van een mooie, gezonde en sociale woon- en werkomgeving in de 

Bloesem van Zeeland! 

 


