
SAMEN  WERKENverder

STERK, SOCIAAL & DUURZAAM
Sluis

Kandidaten LIJST 5
Gemeenteraadsverkiezingen

1. Robert Evers Aardenburg
2. Joyce Kramer IJzendijke
3. Rinus de Lijser Cadzand
4. Jan Schaalje Oostburg
5. Hassan Akleem Schoondijke
6. Rini Bouwens Breskens
7. Jan Elfrink Groede
8. Sabine Champion Aardenburg
9. Carlos de Smit Sluis
10. Gré Mookhoek Breskens
11. Hans Quist IJzendijke
12. Leintje Vermeulen Oostburg
13. Leo D’hoore Waterlandkerkje
14. Tonny Schoone Oostburg
15. Mart ten Braak  Oostburg
16. Thea Simpelaar Oostburg
17. Peter Quataert Hoofdplaat
18. André Soomers IJzendijke
19. Wim Kruidenier IJzendijke
20. Adrie Oosterling Sluis
21. Joyce Vermue Oostburg

Speerpunten

Zorg dichtbij, toegankelijk, betaalbaar en op maat.

Duurzaamheid als kernwaarde voor het gemeentelijk beleid.

Goede voorzieningen, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.

Behoud van ons landschap: rust en ruimte zijn ons grootste kapitaal.

Stoppen met ongebreidelde bouw van appartementen aan de kust.

In de kernen alleen permanente bewoning; op de recreatieparken zeker niet.

Behoud van sociale werkgelegenheid met vaste contracten.

Behoud Westerscheldeferry en een tolvrije tunnel.

Aantrekkelijk, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer in de hele gemeente.

Behoud van basis- en voortgezet onderwijs en uitbreiding van de gratis peutergroepen.

Betrouwbare en klantvriendelijke gemeente.

Investeren in cultuur en ondersteunen verenigingsleven.

 https://sluis.pvda.nl
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SAMEN verder WERKEN aan een STERK, SOCIAAL & DUURZAAM SLUIS

De wereld verandert en de gemeente Sluis verandert mee. Deze veranderingen bieden 
kansen! Doordat de Rijksoverheid grote taken overgedragen heeft aan de gemeenten, 
zoals de (jeugd)zorg en de participatiewet, maakt het tegenwoordig nogal wat uit in welke 
gemeente je woont en wie je gemeente bestuurt! Wordt er gekozen om het armoedebeleid 
weg te bezuinigen, de bijstand tot een strafbank te maken en aan het handje mee te lopen 
van ondernemers en projectontwikkelaars? Of kiezen we voor een verbonden samenleving 
waarin we er juist alles aan doen om iedereen mee te laten doen en niemand aan z’n lot 
overlaten? Voor de PvdA is dit geen vraag! Zorg en welzijn staan voor ons voorop! 
Zorg moet voor iedereen dichtbij, toegankelijk, betaalbaar en op maat zijn. 

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker! 
Ondertussen is het grootste deel van de wereld 
hier wel van overtuigd en is het klimaatakkoord 
van Parijs afgesproken. Ook in Sluis ligt er nog 
een forse opgave om onze gemeente duurzamer 
te maken. Op initiatief van de PvdA Sluis is er 
een visie op duurzame energie (Samen Groen) en  
Duurzaam Sluis 2013-2019 vastgesteld. Helaas 
is het voor het grootste deel bij mooie woorden  
gebleven vanuit de gemeente. Hier zal de komen- 
de jaren nu echt werk van gemaakt moeten 
worden, zodat onze kinderen een veilige en 
schone toekomst in een fijn milieu hebben.

Uit onderzoek blijkt dat mensen in landelijke  
gebieden, zoals onze gemeente, gelukkiger zijn 
en een bredere welvaart hebben dan de mensen 
in de Randstad. Dit is voor ons geen verrassing!  
We wonen in een geweldig gebied, maar we moeten  
er wel voor zorgen dat dit ook geweldig blijft!  
Goede voorzieningen, bereikbaar en 
betaalbaar voor iedereen! Een aantrekkelijke 
omgeving, waarbij we de rust en ruimte die ons  
zo kenmerken koesteren en daarom ook stoppen 
met de ongebreidelde bouw aan de kust. 
We zorgen dat mensen hier graag willen wonen, werk-
en of op vakantie komen. En we zijn alert op (onder- 
mijnende) criminaliteit.

Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed 
wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggen- 
schap. Om deze idealen te verwezenlijken is samenwerking noodzakelijk! 

Als landelijke partij hebben wij korte lijnen met partijgenoten in andere gemeenten,  
provincie, Rijk en Europa. Wij kunnen verder kijken en reiken dan de partij die zich voor-
namelijk bezig houdt met lokale zaken, omdat onze vraag versterkt wordt door landelijke 
en provinciale collega’s. Wij kunnen gezamenlijk ons gebied op de kaart zetten als deel van 
Zeeland en Nederland dat er ook toe doet. In het belang van de regio kan dit betekenen 
dat we op onderwerpen een afwijkend standpunt innemen ten opzichte van provinciaal en 
landelijk beleid. Een tolvrije tunnel en het behoud van de Westerschelde-
ferry zien wij als belangrijke onderdelen van onze basisinfrastructuur om onze streek 
bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Net zoals het behoud van basis- en voort-
gezet onderwijs in onze gemeente. 
                     
De gemeente Sluis heeft krachtige bestuurders nodig 
die weten wat er lokaal leeft en nodig is, dit kunnen 
vertalen in beleid en onze belangen kunnen behar-
tigen. De PvdA heeft deze bestuurders om verder te 
bouwen aan een samenleving waarin voor iedereen 
plaats is, waaraan iedereen bijdraagt en waar we  
niemand uitsluiten. Met een overheid die gelooft in de 
zelfredzaamheid van haar burgers, die dienstbaar 
is aan haar burgers en een vangnet biedt aan die 
burgers die (even) een vangnet nodig hebben. Waar 
mogelijk moeten bewoners in een zo vroeg mogelijk 
stadium betrokken worden bij belangrijke keuzes.  
Dat komt het beleid ten goede: de kans op succes 
is groter als bewoners weten dat ze invloed op het  
beleid hebben.

SAMEN met onze inwoners,                                                                                                                                

SAMEN met ondernemers en organisaties,                                                                                                       

SAMEN met onze buren in Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen om de totale 

 regio te versterken,                                                                                                                       

SAMEN met hogere overheden als Provincie, Rijk en Europa.


