Verkiezingsprogramma Lijst Harry Bakker 2022-2026

(T)huis in Drimmelen
Voor de 6e keer presenteert de Lijst Harry Bakker haar verkiezingsprogramma voor de komende
periode. Met trots en vol verwachting, want bij de vorige verkiezingen behaalden wij een mooi
resultaat met 7 raadsleden. Ons programma Gezond wonen in Drimmelen vormde de basis
voor het coalitieakkoord. Een mooi en gezond Drimmelen maken we Samen! Met 2 wethouders
(Jan-Willem Stoop en Harry Bakker) en een fractie met burgerleden hebben we het prima
gedaan. We hebben dit bereikt dankzij ondersteuning van het bestuur, onze leden en veel
inwoners van Drimmelen.
Van kunstgrasvelden tot speelbossen, van subsidies Samen aan
de Slag tot Toegankelijkheid, van een nieuw bos tot de Hanging
Baskets, van een beweegroute tot zwemles en van
wegonderhoud tot groenbeplanting. Wat te denken van de
rotonde in Made en de opknapbeurt van de haven in
Drimmelen? Ook zijn door het vrachtwagenverbod de wegen
rustiger en veiliger geworden. De bijna nieuwe kleedkamers bij
vv Lage Zwaluwe en de mooie circulaire kleedkamers bij SV
Terheijden; de aanleg van de GoeieStoepkesRoute en de
verbeterde fietspaden. Zomaar een greep uit de vele resultaten
die de Lijst HB samen met onze coalitiepartners en
samenwerkende partijen hebben bereikt. En dit alles met zo laag mogelijke tarieven, zo goed
mogelijke dienstverlening en door zo veel mogelijk u daarbij te betrekken. Want de Lijst Harry
Bakker doet het voor U! Daarom zijn wij aanwezig bij vele evenementen, wedstrijden en
gebeurtenissen. Gevraagd en ongevraagd, altijd bereid tot een (geldelijke) bijdrage maar vooral
vanuit een betrokkenheid tot de mensen, de verenigingen, de ondernemers en de
organisatoren. Zodat we het in Drimmelen mooi, veilig en gezond houden.
Net als U zijn wij TROTS op Drimmelen: een gemeente om je thuis te voelen, veilig fietsen en
wandelen in ons mooie buitengebied, lekker uitgaan en op de terrasjes zitten. Waar je op een
goede school leert, gezond kunt werken en ook van je oude dag kunt genieten.
Wij hebben ook geleerd van de afgelopen periode. We trekken ons de mindere zaken aan en
gaan vol voor de zaken die beter kunnen. Wat willen de inwoners van Drimmelen van de
gemeente en hoe kunnen wij er voor zorgen dat de ambtenaren en het bestuur dit kunnen
leveren vanuit een transparante en dienstverlenende houding? De focus van de Lijst Harry
Bakker in de komende tijd zal liggen bij het gezond wonen in Drimmelen. En dan niet alleen
financieel gezond, maar ook fysiek. Dus in een passende woning, in een groene omgeving met
gezonde lucht, een veilige omgeving met voldoende voorzieningen voor iedereen. Met
verenigingen en organisaties die er zijn voor de buurt, de (oudere) mensen die de nodige zorg
krijgen en de jeugd die naar school gaat en zich met plezier voorbereidt op de toekomst.
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De gemeente faciliteert en zorgt voor een schone en veilige omgeving, begrijpt wat de
inwoners en bedrijven willen en helpt waar nodig. Ook bij mindere omstandigheden als
werkeloosheid of ziekte.
Daarom de slogan (T)huis in Drimmelen met als opdracht: Eerlijk, goede zorg en iedereen doet
mee!

Help ons om dit te realiseren voor u!
Kom daarom op 14-15-16 maart stemmen op Lijst 1!
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De Lijst Harry Bakker houdt vast aan de basisbegrippen Duidelijk, Open en
Eerlijk. Onze mensen staan daarvoor en gezamenlijk gaan wij ervoor.
In het verleden, nu en in de toekomst.
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1.

ONZE 11 SPEERPUNTEN

Er is goede zorg voor iedereen
We investeren meer in preventie en de vraag van degene die zorg nodig heeft staat centraal
waardoor we maatwerk leveren. Zorg betekent de juiste aandacht voor mensen in plaats van
papieren rompslomp.
Iedereen doet mee en krijgt kansen
Drimmelen maken we met elkaar. Iedereen moet mee kunnen
doen in de samenleving, dit geldt voor jong en oud en mensen
met of zonder beperking. De benodigde hulp wordt verleend
en de gewenste maatregelen worden genomen om tot een
inclusieve samenleving te komen. Waar drempels barrières zijn,
halen we deze weg. Het onderwijs is op orde en de Stuifhoek
wordt gerealiseerd. We gaan aan de slag tegen eenzaamheid.
Bouw van meer dan 200 woningen per jaar
We bouwen veel, duurzaam en snel en er wordt gebouwd in alle dorpen. We zullen vooral
bouwen voor starters en ouderen. Er komen woningen waar wonen en zorg beter op elkaar
afgestemd zijn in zowel de koop- als huursector. Het plaatsen van een mantelzorgwoning wordt
makkelijker. De starterslening blijft en indien het eindelijk wettelijk mag vanuit “Den Haag”
krijgen eigen inwoners voorrang bij woningtoewijzing.
Drimmelen wordt een aantrekkelijkere gemeente
We investeren in de openbare ruimte om Drimmelen voor toeristen en onze eigen inwoners
nog aantrekkelijker te maken (win-win). Het kan hierbij gaan om grotere zaken zoals een
levendigere haven in Drimmelen met een nieuw Beverplein en het sociaal cultureel dorpshart
in Made, maar ook om kleine dingen als geveltuintjes, waterpartijen en openbare toiletten.
Onze investeringen zijn duurzaam en we hangen jaarlijks 250 Hanging Baskets op.

Investeren in kwaliteit openbare ruimte, voor meer dorpen een waterplein
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Betere dienstverlening
De gemeente komt meer naar u toe deze periode. Buiten en in onze wijken gebeurt het en niet
achter het bureau. De inwoners en inwonersgroepen, maar zeker ook onze jeugd willen we
actiever betrekken bij ons beleid en onze maatregelen. Ook in de digitale dienstverlening wordt
geïnvesteerd. Uw melding/klacht is ons beste advies en u bent onze beste
samenwerkingspartner! We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Vitaal buitengebied
We zijn trots op onze boeren die het visitekaartje van de groenblauwe gemeente zijn. Wij willen
geen lokale belemmeringen bovenop Haagse/Bossche regels, maar willen ruimte geven om te
vernieuwen met andere activiteiten, te verbreden met andere takken of te vergroten. De
kwaliteit van het landschap wordt beter en bestaande rechten tasten we niet aan. Wij willen
een verkeerstoegankelijk buitengebied waarin boer, burgers en buitenlui samen leven en
werken.
Een veilige gemeente
We investeren in verkeersveiligheidsmaatregelen
zoals veiligere kruispunten, gescheiden
fietsstroken en het voorkomen van sluipverkeer
door onze polders (vooral Zwaluwe). De N285
wordt opengesteld voor landbouwverkeer. We
zetten actief in op preventie en aanpak van
overlast, vandalisme en geweld in de wijken.
Toezicht op straat is zichtbaar aanwezig en we
handhaven met de menselijke maat.
Een verkeersveilig Drimmelen, zorg
voor goed licht op je fiets

Een nieuw bos of park
Het (B)oerBurgerBos is een
groot succes dankzij een grote
groep vrijwilligers. In
Drimmelen is ruimte voor een
tweede bos en/of nieuw park.
Dit leidt tot verbinding, geluk,
toegevoegde groene waarde
educatiemogelijkheden en een
betere luchtkwaliteit.
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Ondernemers moeten kunnen ondernemen
Versnipperd(e) dienstverlening en beleid pakken we aan. Er komt een ondernemersloket waar
ondernemers met al hun vragen en problemen terecht kunnen voor een deskundig en
bruikbaar advies. We blijven investeren in Coronahulp en nazorg zolang dit nodig is. We
investeren in toerisme en recreatie (zoals pontje Hofmansplaat, Put in Wagenberg/Lage
Zwaluwe en Schans/haven Terheijden).
Samen met de jeugd werken aan de toekomst
We gaan uit van de eigen kracht van ouders en kinderen en willen daarom een positief
jeugdbeleid. Een jeugdbeleid dat er op gericht is om samen met de jeugd de toekomst vorm te
geven en te waarborgen. Jeugdzorg is gericht op ontzorging, dus maatwerk. De jeugd/het kind
staat centraal.
Koop lokaal en stem lokaal
We hebben de afgelopen periode veel bereikt voor en met de inwoners van de gemeente
Drimmelen. We zijn trots op wat gelukt is en leren van dingen die minder goed gegaan zijn, net
zoals in het “echte leven”. Hierin zit de lokale kracht van onze maatschappij waarin u/jij nog
veel belangrijker bent dan wij. We willen dat iedereen (T)huis in Drimmelen is. We doen onze
boodschappen om de hoek en helpen elkaar (waarbij de gemeente het goede voorbeeld geeft),
we delen geluk en verdriet, we maken samen muziek of sporten samen. We zijn trots op onze
blauwgroene parel.

Stem ook lokaal op Lijst 1!
Eerlijke politiek, goede zorg en
iedereen doet mee!
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2.

ONZE THEMA’S

2.1.

Gezondheid, (gezondheids-)zorg en welzijn

De Lijst Harry Bakker gaat uit van Positieve gezondheid, dit betekent “het vermogen je aan te
passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen
van het leven”. Vooral het voeren van je eigen regie spreekt ons aan.
Zorg voor jezelf
We proberen de stap naar zorg vroegtijdig te voorkomen. Veel aandacht is dus nodig voor
preventie.
Preventie door informatie en aandacht op maat aan:
- Jongeren incl. voorlichting (ook aan ouders/verzorgers)
- Volwassenen
- Ouderen
Kern van de preventie is de focus op het voeren van eigen regie om je gezondheid te
bevorderen en om te gaan met uitdagingen van het leven.
Mocht er dan toch zorg nodig zijn dan stelt goede zorg altijd de mens centraal die de zorg nodig
heeft. Mensen die zorg echt nodig hebben, moeten deze zorg ook krijgen. Zorg moet dichtbij
beschikbaar zijn en zowel het gewenste effect hebben als betaalbaar zijn (en blijven).
Zorg moet overzichtelijk en inzichtelijk zijn voor de mensen die de zorg nodig hebben; 1
aanspreekpunt is daarvoor onontbeerlijk. Zorgvragers moeten regie hebben over de invulling
van hun zorg in samenspraak met professionals. Zorg wordt altijd op maat geleverd.
Zorgvragers mogen geen last hebben van bureaucratie of de vele (onduidelijke of elkaar
tegensprekende) regels. Het is een taak van de gemeente om mensen met een zorgvraag op
weg te helpen. Laagdrempelig, duidelijk en toegankelijk. Vaak zal dit naar directe zorg (huisarts,
ziekenhuis, etc.) zijn en dat kunnen mensen zelf. Bij de gemeente Drimmelen is een breed
sociaal integraal loket voor zorg en welzijn aanwezig.
Zorg voor elkaar
We vormen met zijn allen onze gemeenschap; met een
sociaal vangnet. Het is dan ook belangrijk om samen voor
elkaar te zorgen in de dagelijkse dingen van het leven. Daar
hoort bij dat we een boodschapje voor elkaar doen, een
praatje maken met je buurvrouw, een pannetje soep afgeven
bij je zieke buurman of om even op de kinderen van de
overburen passen. Hierin spelen mantelzorgers (waar nodig)
een essentiële rol, we ondersteunen deze mantelzorgers en
laten onze waardering jaarlijks blijken met het
mantelzorgcompliment van fatsoenlijke waarde.
We spreken elkaar aan op zaken die minder goed gaan in de
wijk of in de buurt. Dit doen we met respect voor elkaar en
met een open houding. Alles ter bevordering van een
gezonde maatschappij waarin voor iedereen plaats is.

7

Iedereen neemt daarvoor de regie in eigen handen; (gemeentelijke) instanties (zoals
bijvoorbeeld buurthuizen) hebben het doel te ondersteunen waar nodig en of gevraagd en zijn
persé niet het doel op zich. Wel zijn ze een goed middel voor een bruisende samenleving!
Zo’n 40% van de inwoners van onze gemeente voelt zich
weleens eenzaam. Corona heeft alleen maar geleid tot meer
eenzaamheid. De gemeente heeft het actieprogramma Eén
tegen eenzaamheid ondertekend. Ook hebben we diverse
activiteiten uitgezet om eenzaamheid tegen te gaan of
anders geformuleerd, geluk te bevorderen. Alle dorpen
hebben ruimten waar mensen samen kunnen komen.
Het is belangrijk dat we eenzaamheid herkennen bij de
mensen, zodat we actief aan de slag kunnen met de sociale
partners om hier wat aan te doen. Een sterk netwerk, een
duurzame aanpak, een warme uitnodiging en
ontmoetingskamer zijn nodig om de aanpak te laten slagen.
Het is belangrijk dat we ook inzicht krijgen waaraan
personen die eenzaam zijn, behoefte hebben.
Geluk zit vaak in kleine dingen. Denk hierbij aan wandelen
op zondag, activiteiten in de Samenloop in Lage Zwaluwe en
de ontbijtjes in de Cour in Terheijden.
In gemeente Drimmelen moet iedereen mee kunnen doen. Hiervoor heeft de gemeente ook
haar handtekening onder diverse “verdragen” gezet. Dit betekent dat er geen drempels mogen
zijn die het meedoen moeilijk tot onmogelijk maken. Dit gaat over zowel fysieke als geestelijke
drempels. Er ligt een grote taak voor de samenleving en de gemeente om tot deze inclusieve
samenleving te komen. De gemeente zal hierin ook fors moeten investeren. Denk hierbij aan
een nog betere toegankelijke openbare ruimte, gebouwen en winkels zonder drempels, meer
openbare en toegankelijke toiletten en uitnodigende programma’s waar mensen graag aan
mee doen.
Zorg voor de zorg
De afgelopen jaren is nog duidelijker geworden dat “de zorg” een essentieel onderdeel is van
onze gehele maatschappij. Zonder zorgmedewerkers kunnen we niets en zijn we nergens. Onze
zorgmedewerkers verdienen meer aandacht en waardering voor hun belangrijke, essentiële en
mooie werk. Lijst Harry Bakker vindt het van belang om op gemeentelijk niveau een
“zorgmedewerker-compliment” in te stellen. Een blijk van grote waardering voor het werk dat
deze medewerkers dag in dag uit leveren. We gaan dit moment lokaal invullen met hulp van
anderen en sluiten aan op de dag van de Zorg, maken er een mooi beleefmoment van en
zoeken verbinding met andere hulpverleners zoals brandweer en politie.
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2.2.

Jeugd

We gaan uit van de eigen kracht van ouders en kinderen en willen daarom een positief
jeugdbeleid. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid bij opvoeding maar het is wenselijk op te
houden met onnodige etikettering. Waar het mogelijk is, is het belangrijk om te ontzorgen en
te normaliseren.
Lijst Harry Bakker wil een betere en efficiënte Jeugdzorg en wil dat de gemeente de
samenwerking tussen aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen
samenwerken, worden andere geschikte aanbieders gezocht. Samenwerking moet er op gericht
zijn dat er per gezin/kind één plan van aanpak komt.
Kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of verslaafd worden extra in de gaten gehouden.
Wanneer de veiligheid in het geding is, wordt er met zorgvuldigheid ingegrepen en gezocht
naar passende opvangvoorzieningen.
We willen graag beleid maken voor jongeren
met betrokkenheid van jongeren bij zaken die
henzelf aangaan. We ondersteunen dan ook
de politieke jongerengroep die in onze
gemeente actief is. We gaan de jeugd echt
beter betrekken bij de inclusieve samenleving.
Dit betekent actief luisteren en meedenken,
maar ook uitvoeren van hun plannen. Dit doen
we nu al bij de aanleg van speelplaatsen,
trapveldjes en speelbossen, maar ook voor
bankjes, prullenbakken, beweegtoestellen en
chillplekken heeft de jeugd oplossingen.
Samen lossen we problemen op en samen benutten we kansen en ontdekken we talenten.
Talenten waar Drimmelen in de toekomst ook profijt van kan hebben.
Alcohol- en drugsmisbruik willen we graag verminderen/voorkomen en wangedrag van
jongeren accepteren we niet. We vinden het dan ook belangrijk dat preventie wordt ingezet en
dat er een betere afstemming komt van de activiteiten van de jeugdzorgaanbieders.
We blijven ons hard maken voor goede en
veilige speelplaatsen voor onze kinderen in de
gemeente.
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2.3.

Toerisme en recreatie

Onze blauwgroene gemeente Drimmelen is een bruisende gemeente, waar ieder dorp haar
eigen evenementen en unieke karakter heeft.

De 180 kleurige Hanging Baskets die op initiatief van Lijst Harry Bakker zijn geïntroduceerd in de
dorpen worden erg gewaardeerd. We breiden dit uit naar 250: een mooi fleurig en wisselend
lint van bloemenmanden die dorpen en buurtschappen verbinden, aantrekkelijk maken en
iedereen welkom heten.
Toerisme is belangrijk voor de economie van Drimmelen. De Biesbosch “de Parel van Brabant”,
neemt een belangrijke plaats in. Er komen veel mensen fietsen, varen en wandelen en dit biedt
veel kansen voor onze ondernemers in de recreatie- en evenementenbranche, detailhandel en
horeca. Het Rondje Biesbosch moet blijven, nu en in de toekomst!!
De toegang tot de Biesbosch in het dorp Drimmelen
krijgt meer cachet. Het plein wordt omgedoopt tot
het Beverplein: een groene oase die wordt omringd
door bomen. Dit plein wordt samen met
ondernemers opnieuw ingericht tot een plek waar
reuring is. Het Biesboschgevoel begint hier te leven.
De Oude Haven is opgeknapt met het Havenpark en
de mooie nieuwe parkeerplaats.
Naast de Biesbosch zijn de havens in Drimmelen,
Terheijden en Lage Zwaluwe belangrijk voor het
(watersport)toerisme. Een betere verbinding vanuit
de havens naar de andere dorpen is wenselijk. Mede
door Lijst Harry Bakker is het Beverpad richting
Drimmelen en Lage Zwaluwe aangelegd en hiervan
wordt veelvuldig met veel enthousiasme gebruik
gemaakt door inwoners en toeristen. Een snelle
fietsroute vanuit de havens naar alle dorpen is
wenselijk om zo ieder dorp te betrekken in het
toeristische aanbod.
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We zoeken hierin de samenwerking met bijv. Breda. Omdat steeds meer mensen
gebruik maken van elektrische fietsen zijn er meer oplaadplaatsen nodig. Lijst Harry
Bakker wil dat er in iedere kern voldoende oplaadpunten zijn (bij ondernemers en/of
in de openbare ruimte).
Bij toeristische plaatsen zullen er tevens gevelbanken op
stoepen worden geplaatst waar fruit- en groenteafval
gedeponeerd kan worden. Deze bankjes worden ook wel de
“ 50 wormen hotels” genoemd omdat ze van het afval
geurloos compost maken. Op het bankje kan ook worden
plaatsgenomen om uit te rusten of gezellig een praatje te
maken.
In veel plaatsen in het land zijn er gevelbankjes. Zij zorgen
voor gezellige straten, meer contact, geluk, onverwachte
gesprekken en een glimlach van voorbijgangers. Wenst een
buurt in de gemeente zo’n gevelbankje dan is hiervoor
budget, zodat de sociale contacten mogelijk blijven!
Om de dorpen nog aantrekkelijker te maken, heeft Lijst
Harry Bakker met veel succes de “tegel eruit, plant erin
actie” gedaan en nu willen wij het realiseren van
geveltuintjes stimuleren. Geveltuintjes zien er
aantrekkelijk uit en verfraaien de straten, geveltuintjes
zorgen voor meer groen in de wijken en dragen bij aan
het welbevinden van onze inwoners.
Lijst Harry Bakker wil dat onze inwoners en toeristen
weten, waar en wat er plaatsvindt in de gemeente, zodat
alle dorpen hiervan profiteren en er ook spreiding kan
plaatsvinden van de toeristen die onze gemeente
bezoeken. We hopen dat het lokaal opgepakt wordt om
een modern informatiepunt te maken voor toeristen
(samenwerking met Zilvermeeuw, relatie naar
Beverplein). Op de mooie website van Recreatief
Drimmelen kunnen we alle informatie vinden over de
bezienswaardigheden en activiteiten in de gemeente.

Actie: ‘Tegel eruit, plant erin’

De bewegwijzering naar overnachtingsmogelijkheden is minimaal en kan verbeterd worden.
Onze wandel- en fietsroutes in Drimmelen waaronder de Biesboschroute, de Amerstreekroute,
de Zuiderwaterlinieroute zijn vanuit de VisitBrabant website vindbaar. Ook zijn er een
waardevolle bomenroute, een koeienroute, de Geluksroute, een biebjesroute en vanuit de
agrarische sector een automatenroute waar streekproducten te koop zijn.
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Door de Lijst Harry Bakker zijn de twee zwembaden weer up to
date. Deze zwembaden worden goed onderhouden voor veel
zwem- en beweegplezier voor jong en oud. We streven naar
een multifunctioneel gebruik met ruime openingstijden en
omliggende bewoning/sportactiviteiten/recreatie als dat kan.
Heropening van het Puzzelbad

In 2022 zal er hopelijk gestart worden met het Sociaal Cultureel Dorpshart in Made waar de
Bernarduskerk een belangrijke trekpleister zal zijn. Eigentijds met behoud van oude elementen
in een bijzonder gebouw met horeca, muziekruimte, een aantrekkelijke woonomgeving met
allure. Er komt een klimaatbestendige Kerkstraat en een mooi groen Gaymanspark.
De mensen en bedrijven in onze gemeente willen ook zichtbaar zijn. Lijst Harry Bakker vindt dit
een goede zaak en denkt aan een evenement waarbij onze inwoners alles wat “made in
Drimmelen” is, kunnen tentoonstellen in een evenement als de “Biënnale van Drimmelen”. Nu
is er al de Makers van Terheijden in het Witte Kerkje en dat stimuleert.
Ons buitengebied is niet alleen divers en prachtig maar de agrariërs en ondernemers hebben
onze inwoners en toeristen ook iets te bieden. We luisteren naar onze agrarische ondernemers
die het landschap stofferen én een klimaatbijdrage leveren terwijl zij hun boterham verdienen.
Lijst Harry Bakker opteert er voor om de boerenmarkt in het dorp Drimmelen weer op de kaart
te zetten. Maandelijks kunnen agrariërs en ondernemers hun streekproducten verkopen op de
markt. Koop lokaal en stem lokaal! Zo wordt een dagje Drimmelen weer echt aantrekkelijk.
We omarmen het initiatief voor een vaarverbinding naar de Hofmansplaat of de baai bij de
Eendenkooi in de Biesbosch. Zo kan iedereen een educatief en interessant uitstapje maken in
onze mooie Biesbosch, waarbij we lokaal ondernemerschap de ruimte geven.
2.4.

Cultuur en cultureel erfgoed

Erfgoed is van en voor ons allemaal en mag niet ontbreken in ons verkiezingsprogramma. Lijst
Harry Bakker heeft daar grote aandacht voor. Erfgoed is overal om ons heen en wordt dagelijks
op velerlei manieren beleefd door jong en oud en voegt iets toe aan ons leven.
Onze blauwgroene gemeente heeft een rijke
historie als het gaat om de Biesbosch, de
Schans, maar ook de Tankwal bij Lage/Hooge
Zwaluwe, de dijken, de Zuiderwaterlinie waar
onder andere de Schans en het Munnikenhof
deel van uitmaken, de monumentale panden in
de dorpen, de molens en de kerken.
Historische wetenswaardigheden zijn in alle
dorpen terug te vinden in de vorm van kunst,
informatieborden en zelfs een expositiepaal
met foto’s.
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Lijst Harry Bakker pleit voor behoud van onze archieven, collecties, monumentale panden,
historische landschappen, havens, verhalen en tradities die onder andere worden vormgegeven
in plaatselijke feesten. Ook in het actieve
verenigingsleven waaronder, carnaval,
muziek, zang en dans, toneel en
heemkundekringen worden verhalen en
tradities vormgegeven en bewaard. Het
carnaval is een belangrijk volksfeest in onze
gemeente en Lijst Harry Bakker zal zich ook
blijven inzetten voor alles wat nodig is om
een carnavalsoptocht en het bouwen van de
carnavalswagens te continueren.
Ons unieke cultureel erfgoed fungeert als een visitekaartje naar de rest van de wereld.
Drimmelen is niet onopgemerkt gebleven en wordt niet alleen nationaal maar ook
internationaal geroemd. Drimmelen wordt de Poort naar de Biesbosch genoemd en Drimmelen
is uitgeroepen tot het mooiste dorp van Brabant. Het is goed om te beseffen dat je thuis bent in
de gemeente Drimmelen; een klein paradijs. Dat willen wij graag zo houden en ook initiatieven
voor toekomstig erfgoed ruimte bieden en ondersteunen.
Dwars door ons gemeente loopt de spoorlijn die
"Langstraatspoorlijn" of "Halve Zolenspoor" wordt
genoemd. Dit spoor was vroeger de directe
spoorverbinding tussen station Lage Zwaluwe en
Den Bosch. Vanaf Raamsdonk is de spoorlijn
opgeheven en herbestemd tot een verlichte
snelfiets- en wandelroute naar Den Bosch. Deze
fietsroute is de langste en veiligste fietsroute van
Nederland waarvan dagelijks bijzonder veel gebruik
wordt gemaakt.
In onze gemeente is de spoorlijn nog incidenteel in gebruik voor treinverkeer. Wij zouden graag
naast dit bestaande spoor een snelfiets- en wandelroute aanleggen, met een aansluiting op de
bestaande route in Raamsdonk. De voordelen zijn groot. Een route die een zeer snelle,
bijzonder veilige en volledig duurzame verplaatsing binnen de gemeente -maar ook buiten onze
gemeente- mogelijk maakt. Toekomstige fiets- en wandelroutes kunnen op deze route worden
aangesloten.
Het water en zeilen hoort ook bij Drimmelen en de roep om een zeilkamp in Drimmelen of in
Lage Zwaluwe hebben wij gehoord. Wij zouden dit graag willen faciliteren in combinatie met
een enthousiaste ondernemer.
Cultuur verbindt, ook muziek en creativiteit zorgen voor verbinding. Dit gaan we optimaal
benutten.
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Het (B)oerburgerbos in het centrum van onze gemeente is gerealiseerd met een
kindergedeelte. Dit succes levert een mooie groene en gezonde plek op. Faciliteiten zoals een
ontvangstruimte met sanitaire voorzieningen zijn welkom. Graag zou Lijst Harry Bakker nog een
groot bos realiseren op een geschikte locatie (ook i.v.m. de luchtkwaliteit). Er zijn ook andere
lokale initiatieven zoals een pluktuin, een voedselbos en mini-bosjes: alles helpt! Lijst Harry
Bakker ondersteunt deze initiatieven van harte zowel in woord als in daad.
2.5.

Sport

Sport is van groot belang voor de gezondheid, maar ook voor de saamhorigheid en de sociale
ontwikkeling. Lijst Harry Bakker wil mensen zoveel mogelijk laten sporten. We richten ons
specifiek op de jeugd en ouderen, maar ook de andere doelgroepen mogen niet ontbreken. Het
aanbod van sport wordt vooral verzorgd door verenigingen, die veelal met een gemeentelijke
subsidiebijdrage deze taak goed invullen. Ook zijn er beweegroutes, speelveldjes en -tuinen.
Lijst Harry Bakker richt zich vooral op de breedtesport. Lokale en bovenlokale
sportevenementen zijn belangrijk voor onze gemeente. Sporttoernooien. motorcross,
mountainbiketoertochten, wandeltochten, de wielerrondes, vaar- en roeiwedstrijden, triatlons
en hardloopevenementen geven onze gemeente een sportieve uitstraling en trekken veel
publiek. Ook waarderen we onze jonge en oude talenten, die een voorbeeldfunctie hebben en
dit actief kunnen uitdragen naar de nieuwe generatie.
Zo’n 1 op de 4 inwoners is lid van een sportvereniging in onze gemeente en daar zijn we trots
op. Deze verenigingen leveren op deze manier een hele belangrijke bijdrage aan het geluk en
de verbinding van onze inwoners. Via Sjorsportief en een aantrekkelijke buitenruimte met bijv.
de beweegroute en speeltoestellen hopen we dat de jeugd en zeker ook de jonge volwassenen
in onze gemeente blijft sporten. Daarom zijn ook meer
sportscholen, dansscholen en buitencomplexen zoals bij de
Randoet een ideale mogelijkheid voor iedereen om
individueel én in groepsverband te sporten. We zien ook
steeds meer individuele sporters en professionele
bedrijven die hier op inspelen.
Deze ontwikkeling ondersteunen wij uiteraard ook. Alles bij
elkaar zorgt het voor meer plezier, beleving èn gezondheid.
Op deze manier kunnen de inwoners van de gemeente
gezond en fit blijven.
Een wens is om meer kinderen te leren schaatsen. Dit kan
door het aanbieden (met budget) van schaatslessen (incl.
vervoer) bij de kunstijsbaan in Breda als de scholen dit
willen en bij strenge vorst op de natuurijsbanen in onze
gemeente. Onze eigen schaatscoach, Harry Bakker, kan
helpen.
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2.6.

Duurzaamheid

Door duurzaamheid in een aparte portefeuille te plaatsen, zullen we onze doelstellingen niet
tot moeilijk bereiken. De inhoud moet hierbij belangrijker worden dan de verpakking en een
koppeling aan economie is noodzakelijk. Veel partijen als Stichting op d’n Amerkant,
Kiemkracht, Agrarische Natuurvrienden, ZLTO, Duurzaam Drimmelen, Goeie Kost, TEC en de
Madese Natuurvrienden werken hard aan een duurzamer en groener Drimmelen. Vaak
bereiken zij meer dan de gemeente en zorgen zij voor een goede verbinding met de
samenleving. Laten we leren van elkaar en deze partijen ook voor de uitvoering van de groene
agenda zorgen, dit leidt tot draagvlak en een optimale benutting van kansen met als beste
voorbeeld het (B)oerburgerbos. Goed voor het klimaat en onze groene toekomst!
Onze focus ligt op onderstaande punten:
• We werken met respect voor aarde, mens en dier.
• We verbeteren de biodiversiteit.
• Klimaatadaptatie moet naar een hoger niveau in uitvoering, stimulering en
communicatie.
• We bouwen natuurinclusief met meer bomen, struiken, nestkastjes en wateropvang
• De Regionale Energiestrategie is leidend voor onze opgave duurzame
energie. Energiebronnen die het landschap niet of beperkt aantasten
hebben onze voorkeur; dus geen nieuwe zonneparken (behalve bij TEC)
en grote windmolens.
• We plaatsen een energiebarometer in onze gemeente.
• De duurzaamheidslening is voor iedereen, het leeftijdscriterium waardoor ouderen niet
in aanmerking komen voor zo’n lening wordt geschrapt.
• Energie-armoede voorkomen door bijvoorbeeld de Duurzaamheidslening meer in te
zetten voor energie besparende maatregelen (isoleren) en daarbij de inkomenstoets
voor Duurzaamheidsleningen te versoepelen.
• Goede besteding van de euro’s die uit de windmolens komen.
• De afvalstoffenheffing en rioolheffing gaat uit van het principe de vervuiler betaalt,
maar blijft betaalbaar voor iedereen.
• Luiers/incontinentiemateriaal gaan we apart inzamelen (plaatsen van luiercontainers).
• We gaan gratis lantaarnpaalhaken voor het ophangen van plastic afvalzakken
beschikbaar stellen.
• Budget voor extra bossen, groene aanplant of waterpartijen.
• Een gezonde bodem is de basis voor een gezond product en gezond leven met een
mooie blik en frisse lucht.
• We werken echt samen met onze partners.
Klimaatakkoord
De lokale uitvoering van het klimaatakkoord zal een behoorlijke impact hebben op bewoners en
ondernemers van gemeente Drimmelen. De Lijst Harry Bakker pleit voor helder, betaalbaar en
goed uitvoerbaar beleid op het gebied van klimaat, warmtenet en duurzaamheid, dit met oog
voor de positie van de huurders en we voorkomen sociale energiearmoede.
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Lijst Harry Bakker wil bijdragen aan een schoon en duurzaam Drimmelen.
Vanuit onze deelname aan de zwerfvuildag
merken we dat er steeds meer
opruimers/zappers zijn, dus tijd om een
extra slag te slaan. Daarom zetten we bij de
speeltuinen en schoolpleinen sprekende
afvalemmers. De Pratende prullenbak in
Tilburg is al een groot succes. Op deze
manier houden we het schoon en leren we
onze kinderen op
een speelse manier
dat je afval in de
afvalbak gooit. Deze
zijn uitnodigend en stimuleren bewust om afval niet op straat te gooien.
Er zijn ook voldoende afvalbakken naast bankjes. Algemeen willen we
dat er zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. Het afval (incl. luiers/
incontinentiemateriaal) recyclen we op een economische en voor de
mensen en bedrijven makkelijke manier.
We zijn altijd present
op de zwerfvuildag

2.7.

Een prettige openbare ruimte

Wij streven vanuit onze toekomstvisie naar een prettige, schone en veilige openbare ruimte.
Een goed ontworpen en beheerde openbare ruimte bevordert de kwaliteit van leven
(gezondheid en welzijn) en helpt tegen eenzaamheid. Waar duurzaam beheer leidt tot
ongewenste effecten passen we het beheer aan (bijvoorbeeld het doorgeschoten duurzaam
beheer van de bermen in het buitengebied). De openbare ruimte wordt nu teveel technisch
benaderd en het onderhoud vindt onvoldoende afgestemd plaats. Onderhoud en ontwerp vindt
voortaan plaats vanuit de blik van de mensen in plaats van intern opgestelde plannen.
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De vier V’s zijn hierbij het uitgangspunt.
• Veilig: ongewenst gebruik moet worden voorkomen en verkeersveiligheid blijft een
speerpunt. Geen gescheiden of verhoogd fietspad binnen de bebouwde kom betekent
een snelheidsverlaging naar 30 km/uur.
• Variatie: er komt meer differentiatie en kleur in de openbare ruimte met speelse
elementen. De openbare ruimte is ook kindvriendelijk en nodigt uit tot bewegen.
• Verblijf: Er zijn voldoende bankjes en prullenbakken (goed onderhouden en op tijd
geleegd), er zijn ook plekken die uitnodigen om iets te doen, zoals tafeltennis, schaken,
spelen of een balletje trappen. Ook komen er openbare toiletten en telefoon
oplaadpunten (bijv. op bankjes).
• Verplaatsing: De wegenstructuur is logisch, de voet- en fietspaden zijn goed
onderhouden en veilig ingericht, ook voor mensen met een beperking. We zorgen voor
flexibele vervoersmogelijkheden voor “de laatste kilometers” en we maken ruim baan
voor tractoren op de N285.
In gemeente Drimmelen moet iedereen mee kunnen doen. Hiervoor heeft de gemeente ook
haar handtekening onder diverse “verdragen” gezet. Dit betekent dat er geen drempels mogen
zijn die het meedoen moeilijk tot onmogelijk maken. Dit betekent zowel fysieke als geestelijke
drempels. Er ligt een grote taak voor de samenleving en de gemeente om tot deze inclusieve
samenleving te komen. De gemeente zal hierin ook fors moeten investeren. Denk hierbij aan
een nog betere toegankelijke openbare ruimte, gebouwen en winkels zonder drempels, meer
openbare en toegankelijke toiletten en uitnodigende programma’s waar mensen graag aan
mee doen. Een mooie verbinding tussen sociaal domein en openbare ruimte.
Onze gemeenteambtenaren gaan meer de wijk in en
zijn makkelijke aanspreekbaar, want iedere klacht of
melding is een gratis advies. U mag groen adopteren
en wij worden gelukkig van de aanleg van uw
geveltuintje.
Gaat uw straat op de schop of heeft u
verbetervoorstellen? We betrekken u actief en op
tijd, gaan de wijk met u in om uw ideeën zo goed
mogelijk te vertalen. Er komt een visie op de
ondergrond. Met de Warmtevisie, de datanetwerken
en rioolvervangingen wordt het steeds drukker en we
willen de ruimte goed benutten zodat straten minder
vaak opengebroken moeten worden. Wij blijven
investeren in het geluk van Drimmelen en als u op
ons stemt, hangen er jaarlijks 250 Hanging Baskets in
onze gemeente.
Fleurige Hanging Baskets

17

2.8.

We bouwen duurzaam en betaalbaar, maar ook veel en snel

De woningnood is hoog in Nederland en ook in Drimmelen. De afgelopen jaren is er goed
gebouwd in Drimmelen, maar het moet sneller en evenwichtiger over de dorpen. Er zijn veel
bestemmingsplannen gemaakt waardoor de komende tijd veel woningen gebouwd kunnen
worden. De kansrijke locaties uit de Omgevingsvisie die liggen aan de randen van onze dorpen
bieden een mooie flexibele schil om optimaal maatwerk te leveren en kansen te benutten.
Onze inzet is minimaal 200 woningen per jaar.
In de dorpen kan er gebouwd worden op braakliggende plekken of ter plaatse van oude
bedrijvigheid. Aan de randen van de dorpen zal ook woningbouw plaatsvinden. De locaties en
aantallen uit de omgevingsvisie zijn hierin leidend. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in
Made en Lage Zwaluwe. De andere dorpen krijgen extra aandacht want ook hier is de vraag
naar woningen groot. We bouwen vooral voor starters, betaalbare woningen,
levensloopbestendige woningen en ook sociale huur voor mensen die geen woning kunnen of
willen kopen. Dit doen we op een duurzame en natuurinclusieve manier en de nieuwe wijken
moeten een toegevoegde waarde hebben met groen en spelen. Maar we willen ook snel
bouwen en hier worden extra ambtenaren voor aangesteld. We gaan waar nodig zelf grond
kopen. Voor grotere gebieden wordt een visie ontwikkeld, zodat er een goed resultaat komt.
Snelheid is nodig, maar niet ten koste van de kwaliteit.
Het wordt makkelijker om een mantelzorgwoning te plaatsen. Wij willen dat dit makkelijker en
eerder kan. Dit draagt bij aan een menswaardiger bestaan en biedt mogelijkheden tot hulp over
en weer en is goed om eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast draagt het bij aan het vrijkomen
van woningen.
In de periode 2021-2030 wil de gemeente 1.500 woningen bouwen, het merendeel bouwen we
de komende periode, aangezien er ook al veel harde plancapaciteit is waarmee we direct aan
de slag kunnen.
Per dorp bouwen we de komende 4 jaar minimaal het
aantal onderstaande woningen.
Drimmelen
100 woningen
Hooge Zwaluwe
50
Lage Zwaluwe
150
Made
300
Wagenberg
120
Terheijden
200

Blijf op de hoogte via de BouwApp

We bouwen dus ruim 900 woningen, dit is een grote uitdaging, maar voor bijna de helft van
deze woningen is er al harde plancapaciteit. Dit betekent dat er recente bestemmingsplannen
liggen die de bouw van woningen direct mogelijk maakt (bijvoorbeeld E-veld Terheijden en
Romboutsstraat Made). De starterslening wordt gecontinueerd en we willen dat onze eigen
inwoners een veel grotere kans maken op een woning dan mensen van buiten gemeente.
Hiervoor moet wel de landelijke wetgeving aangepast worden, maar dat zit in de pijplijn.
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2.9.

Ondernemers moeten kunnen ondernemen

Corona heeft gemeente en ondernemers dichter bij elkaar gebracht. Nu is de kunst om het ook
ná corona zo te houden en vol in te zetten om onze lokale bedrijven te laten floreren. Beleid is
er genoeg, maar de uitvoering kan beter en concreter volgens de Lijst Harry Bakker. Wij willen
dat er ruimte is om te ondernemen en om te groeien in onze mooie gemeente Drimmelen. Om
deze reden willen we starten met een ondernemersloket waar u als bedrijf met al uw zaken
terecht kunt.
De maatschappij is op dit moment dusdanig dynamisch dat we niets in beton willen gieten,
maar alles in het teken moet staan van ondernemers de ruimte geven om te kunnen
ondernemen en zo de Drimmelense economie duurzaam te laten groeien. Zo houden we het
bruisend en aantrekkelijk voor iedereen.
Economie
• We werken aan een flexibel bestemmings-/omgevingsplan, zodat niet voor iedere
kleinigheid een (zware) procedure gedraaid moet worden.
• We houden de tarieven laag en eerlijk.
• We leveren goede en snelle dienstverlening, vanuit de 1 loketgedachte waar voldoende
kennis aanwezig is.
• We zorgen voor eenvoudige regelgeving en schaffen regels die alleen tot last zijn af.
• We faciliteren een ondernemersfonds in samenwerking met het bedrijfsleven om in
bepaalde gebieden extra lokale investeringen te doen.
• Het uitgangspunt is dat we lokaal inkopen en bij aanbestedingen zoveel mogelijk lokale
bedrijven uitnodigen om hier op in te schrijven.
• We denken actief en creatief met u mee om uw droom te verwezenlijken.
• Een deel van de opbrengst van de dorpsmolens wordt geïnvesteerd om onze
ondernemers te helpen met verduurzamen.
• Voor negatieve effecten na de Corona blijven we met extra inzet maatwerk leveren.
• De (verhoogde) toeristenbelasting wordt netto
ingezet voor de sector.
• Onze bedrijventerreinen hebben een goede
uitstraling en moeten met de tijd mee blijven gaan.
Waar nodig revitaliseren we; Brieltjenspolder en
Thijsseweg breiden we uit.
• In het buitengebied is volop ruimte voor recreatie en
toerisme en andere kleinschalige bedrijvigheid.
• Bij onze concentratie van winkels/centra zorgen we
voor voldoende auto-, maar ook
fietsparkeergelegenheid.
• Een goede bereikbaarheid is belangrijk om in te
blijven investeren.
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Arbeidsmarkt
• We stimuleren de samenwerking tussen UWV, MidZuid en het bedrijfsleven om mensen
in een uitkeringssituatie versnelt te matchen met potentiële werkgevers.
• We interesseren jongeren in een beroepskeuze voor techniek, horeca en zorg.
• We stimuleren samenwerking tussen het middelbaar beroepsonderwijs (ROC’s), UWV
en het bedrijfsleven op het gebied van praktijkleren.
• We ontwikkelen een regioplan voor de toestroom en doorstroom van het MBO naar
werk en mogelijkheden voor Leven Lang Ontwikkelen.
Wij gaan ervan uit dat alle ondernemers hun krachten bundelen en de gemeente helpt graag
mee. En vanuit de gemeente komt er meer focus en minder versnippering (nota economie,
nota vrijetijdseconomie wordt één nota). Het ondernemersloket is er voor iedereen!
2.10. Een vitaal buitengebied
Mede dankzij onze boeren hebben we een prachtig vitaal buitengebied waar we allemaal trots
op mogen zijn. De boeren zijn de hoeders en hebben de gemeente Drimmelen op een mooie
manier gevormd. Daarnaast leven we in een moeilijke tijd waarbij regels op regels gestapeld
worden.
Een “inboeringscursus” is een mooie mogelijkheid om het boerenleven aan iedereen te laten
zien en de boer en de burger te verbinden. Hiermee ontstaat meer begrip en waardering over
en weer. Boer en burger zijn immers aan elkaar verbonden door voedselvoorziening, natuur en
werkgelegenheid.
Wij streven naar diversiteit, flexibiliteit en verkeerstoegankelijkheid in het buitengebied.
Hierdoor ontstaat meer ruimte om te ondernemen in duurzame producten van een gezonde
bodem. Daarnaast worden er niet nog meer belastende regels opgelegd ten opzichte van de
provinciale en landelijke politiek. Bestaande rechten worden gerespecteerd en nieuwe
(politieke) ontwikkelingen mogen zittende bedrijven niet belemmeren. Maatwerk zal nodig zijn
en mocht dit gaan schuren met provinciale regels dan gaan we daar toch op inzetten. Een vitaal
buitengebied bestaat niet uit visies en regels, maar uit ruimte om te ondernemen voor onze
boeren met kansen om te verbreden, vernieuwen, vergroten en indien noodzakelijk of
wenselijk ook op een “warme manier “ te stoppen. Ook voor onze jongere boer moet er een
duurzame toekomst zijn in Drimmelen.
Landbouw- en natuurgrond vormen de groene kracht van Drimmelen. Door dit goed te
verbinden, wordt 1 plus 1 geen 2, maar 3. Combineren en synergievoordelen zoeken, is dan ook
het motto. Waar we graag een kieviet in de natuur zien, zien wij ook graag de koe in de wei. Wij
willen het ondernemerschap van de boeren en daarin vooral de duurzame innovatie graag
faciliteren. Wij weten dat boeren en tuinders de oplossing zijn voor onze prachtige
groenblauwe gemeente en maken graag gebruik van de samenwerking en hun kennis. Het
beheer van de bermen in het buitengebied zullen wij aanpassen, rekening houdend met het
broedseizoen, voor een betere verkeersveiligheid in het buitengebied.
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Suzan Damen, onze kartrekker voor het buitengebied

Voor grootschalige mestverwerkingen en zonnevelden (m.u.v. TEC) is geen ruimte in onze
gemeente. Windmolens op kavelniveau behoren wel tot de mogelijkheden mits een goede
inpassing in het landschap kan. In het buitengebied zal onderhoud plaatsvinden aan onder
andere de Brandestraat, Ruilverkavelingsweg en Witteweg. Evenementen die kenmerkend zijn
voor onze gemeente zoals Powerweekend, Sensation Waailand en Top 100 kunnen op onze
steun blijven rekenen.
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2.11. Veiligheid
We leven in een (sterk) veranderende samenleving die vele kansen maar ook bedreigingen
biedt. Achter de schermen wordt steeds meer samengewerkt om (drugs)criminaliteit en
ondermijning tegen te gaan. Zo nodig wordt opgetreden door sluiting van een pand, intrekken
van vergunningen of andere maatregelen. Samen met onze bijzondere opsporingsambtenaren,
Veilig Thuis en bewonersgroepen die via WhatsApp Alert Drimmelen verdachte situaties
opmerken en melden aan de aanwezige wijkagent houden we onze samenleving betrouwbaar
en veilig. Bedrijven worden periodiek gecontroleerd met aandacht voor overtredingen en
misstanden. Wij zijn tegen legalisatie van drugs en ondersteunen daarom initiatieven zoals de
Moedige Moeders.
De verkeersveiligheid kan altijd beter! Gedragsverandering is een lastig proces maar wel de
moeite waard om in te investeren. Behoud van het verkeersexamen op de basisschool is een
must. Meer aandacht voor tegengaan mobiel bellen/appen in het verkeer en gebruik lachgas (in
APV). Veiliger gebruik van de weg door goede inrichting, niet te hard rijden en richting
aangeven. Zo maken we de leefomgeving in Drimmelen veiliger en “ouderen” hebben een
voorbeeldfunctie.
Ook hebben we aandacht voor de veiligheid van onze dieren. We houden ons aan de landelijke
en normale regels, voorkomen misstanden en gaan in onze gemeente Drimmelen netjes met
het houden van (huis)dieren om. Meldingen gaan naar de dierenpolitie of de
Dierenbescherming.
Vandalisme en zinloos geweld tolereren we niet in
gemeente Drimmelen. Er zal goed geïnvesteerd
moeten worden om dit tegen te gaan. Denk hierbij
aan samenwerking tussen politie en sociaalwerkers,
maar ook extra surveillance, buurtwacht en
cameratoezicht. De meeste mensen houden zich
goed aan de regels en dat koesteren we, echter
degenen die dit niet doen zullen aangepakt worden
en nog belangrijker "heropgevoed".
Meer blauw op straat

2.12. Dienstverlening
Goed contact en korte lijnen met gemeente en inwoners maakt communicatie over
aangeboden dienstverlening en mogelijkheden die onze gemeente Drimmelen biedt veel
toegankelijker en makkelijker hanteerbaar. Bewoners weten wat er speelt, zijn onze ogen en
oren en de beste (goedkoopste) adviseurs voor onze totale leefomgeving. Luister naar elkaar
om samen te werken, te bouwen en problemen op te lossen en kansen te benutten. Verbind en
ga ‘Samen aan de Slag’, een startsubsidie om wensen en ideeën van bewoners of
bewonersgroepen mogelijk te maken.
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De website van de gemeente is duidelijk, gemakkelijk leesbaar (gewone taal), heeft een
voorleesfunctie en is ook beschikbaar in andere talen en in dyslexie-opmaak. De website helpt
inwoners en ondernemers om snel de juiste informatie of de juiste persoon te vinden.
Ook blijven we telefonisch, per mail, per brief of met een inloop bij de Servicebalie bereikbaar
voor iedereen. Daarnaast komt er als extra service in ‘t Carillon op de pagina
van de gemeente elke week een meldingsformulier dat uitgeknipt, ingevuld
en kosteloos opgestuurd kan worden naar de gemeente. Hiermee kunnen ook
inwoners zonder meldingsapp of internet een melding doen bij de gemeente.
De gemeente en de burger gaan meer samenwerken als partners die elkaar versterken. Niet de
processen zijn leidend, maar wel wat we met elkaar willen bereiken. Er moet dus goed de tijd
genomen worden voor de probleemverkenning of de kansenkaart. Wat willen we oplossen, wat
willen we bereiken en hoe gaan we dat dan doen met welk effect? Hierdoor willen we de
burgertevredenheid vergroten. Dit geldt voor alle diensten en producten die de gemeente of
een uitvoeringsorganisatie van de gemeente biedt. Dit betekent ook investeren in de mensen
en hier tijd voor vrij maken. Het zal zich “terugbetalen” in rendement en tevredenheid.
Corona heeft een grote invloed op onze dorpen. Leegstand, digitalisering en veranderingen in
sectoren als Retail, cultuur en horeca vereisen een creatieve aanpak om de dorpen
aantrekkelijk te houden en voorzieningen op peil te houden. We hebben allemaal belang bij
een bruisend dorpscentrum waar mensen graag wonen, werken, winkelen en recreëren. De
wijze van dienstverlening zal op de nieuwe werkelijkheid afgestemd worden. We moeten ons
tot het uiterste inspannen om iedereen als gevolg van Corona toch toekomst en perspectief te
bieden.
2.13. Financiën
Drimmelen heeft weinig schulden en een laag risicoprofiel. Inkomsten en
uitgaven moeten ook in de toekomst in evenwicht zijn. Als we ergens meer
geld aan willen uitgeven betekent dat minder geld voor een andere
begrotingspost of we moeten zorgen voor meer inkomsten. De afgelopen
bestuursperiode heeft Lijst Harry Bakker al goede stappen in die richting
gezet. We zijn een gezonde gemeente!
We willen dat er nog effectiever en efficiënter gewerkt gaat worden door de medewerkers van
de gemeente zo goed mogelijk in te zetten. Zo benutten we, met privacy en dataveiligheid,
optimaal de digitale mogelijkheden voor de interactie van onze klanten en inwoners. We kopen
bij voorkeur lokaal en duurzaam in bij onze eigen bedrijven in de gemeente met een
transparant proces. Koop Lokaal en stem Lokaal!
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We letten goed op ons huishoudboekje en nemen geen grote risico’s zodat ook in de toekomst
de gemeente Drimmelen financieel gezond blijft! De Lijst Harry Bakker vindt het niet
verantwoord om de OZB extra te verhogen of te verlagen, behalve dan een systematische
inflatiecorrectie. Een korting koppelen aan een energielabel is ons streven. De hondenbelasting
blijft afgeschaft, want het hebben van honden leidt tot sociaal contact, controle op straat en
meer beweging. Wel streng(er) toezien op de opruimplicht. Leges zijn niet meer dan
kostendekkend, de (hogere) toeristenbelasting wordt echt netto besteed voor het toerisme en
voor goede initiatieven is er geld beschikbaar (potje geluk).
Samen werken we aan (T)huis in Drimmelen!

Lijst Harry Bakker komt naar u toe
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3.

(T)HUIS IN ONZE DORPEN

In onze dorpen gebeurt het. Hier wonen we, ontmoeten we elkaar, sporten we, halen we onze
boodschappen en delen we een lach en traan met elkaar. Per dorp hebben we de speerpunten,
mede op basis van uw ideeën, verzameld. Ruimte voor andere zaken is er altijd, want wat
vandaag niet of minder belangrijk is, kan dat morgen wel zijn.
3.1.

Drimmelen

De afgelopen periode is fors geïnvesteerd in de havens en in het nieuwe havenpark. Er is
geïnvesteerd in openbaar vervoer in Oud-Drimmelen en in de GoeieStoepkesRoute. Nu wordt
het tijd om ook in het dorp zelf nog meer te investeren.
De hele Lijst Harry Bakker en speciaal Wilma van Beurden uit het dorp Drimmelen hebben er
weer zin om uw belangen te behartigen.
Speerpunten Drimmelen
• Er worden meer dan 100 woningen gebouwd.
• Het voormalige speelplein van de school krijgt een betere functie, gekozen door het
dorp zelf.
• De Batterij wordt herstraat, er komen fietsvrije stoepen en gemotoriseerd verkeer
wordt ontmoedigd om door De Batterij heen te rijden.
• We willen samen met de eigenaar investeren in de kwaliteit van het plein aan de
Nieuwe Jachthaven wat het Beverplein wordt (bijvoorbeeld urban sportfaciliteiten).
• Woningbouw vindt plaats op de Landtongen, waarbij ook de bouw van
starterswoningen, seniorenwoningen en sociale huur een plek krijgt.
• Er komt een betere, eenduidige vorm van parkeren in de haven en de bewegwijzering
voor fietsers wordt verbeterd.
• De Worphoek wordt ingericht als recreatief gebied met natuurwaarde (dorpstuin)
waarbij beheer door het dorp zelf gedaan mag worden.
• Zowel bij de Worphoek als bij ’t Fort komt geen woningbouw.
• Lijn 224 blijft behouden en de deelscooter komt naar het dorp en de haven.
• Pontje naar de Hofmansplaat gaat varen met lokale schippers.
• De Boerenmarkt komt weer terug.
3.2.

Hooge Zwaluwe

De afgelopen periode is fors geïnvesteerd in de Prinses Margrietstraat/Julianastraat waar ook
nieuwbouw heeft plaatsgevonden. De Schittering is weer up to date, er zijn pluk- en
ontmoetingstuinen aangelegd en in de Zonzeel is een klein café gerealiseerd.
De hele Lijst Harry Bakker heeft er weer zin om uw belangen te behartigen.
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Speerpunten Hooge Zwaluwe
• Er worden meer dan 50 woningen gebouwd.
• We gaan van denken naar doen en leggen een tractorenpad aan om de Zoutendijk
binnen de bebouwde kom te ontlasten van zwaar verkeer. In de toekomst kan dit pad
nog opgewaardeerd worden, maar dan moet er een goede en veilige verkeersoplossing
(ook voor fietsers) zijn die de Zonzeelseweg ontlast.
• Doorgaand verkeer is niet welkom op de Zonzeelseweg, Zoutendijk en door het dorp
Hooge Zwaluwe. De route Brandestraat, Watertorenstraat, Zanddijk, Hamseweg en op
te knappen/verbreden Ruilverkavelingsweg, is een goed en bijna net zo snel alternatief
voor doorgaand verkeer.
• Er komen snelheidsremmers op de doorgaande route in het dorp.
• Er komt een trapveldje met kunstgras achter de school/supermarkt.
• Er komt een woningbouwlocatie waar ook starters en sociale huur een plek krijgt want
er is ruimte voor 70-100 woningen tot 2030. Ideeën uit het dorp zullen we omarmen.
• We koesteren en faciliteren de pluk- en natuurtuinen, het hertenkampje en gaan ook
investeren in voorzieningen voor de jeugd. Dit kan in de buitenruimte, maar ook in de
Zonzeel bijvoorbeeld.
• Bedrijventerrein Moerseweg wordt niet verder uitgebreid.
• Lijn 122 blijft behouden met aanvullend flex openbaar vervoer.
• Na sanering van de 150 kV hoogspanningslijn blijft het hertenkamp/de pluktuin, dus
geen woningbouw op deze plek.
3.3.

Lage Zwaluwe

De afgelopen periode is fors geïnvesteerd in de haven, woningbouw, Ganshoek, Nieuwstraat,
verlichte en opgeknapte route naar NS-station, en in het wegnemen van veel kleine ergernissen
in de openbare ruimte.
De hele Lijst Harry Bakker en speciaal Loes Cornel-Welten en Otte Strouken uit Lage Zwaluwe
hebben er weer zin om uw belangen te behartigen.
Speerpunten Lage Zwaluwe
• Er worden meer dan 150 woningen gebouwd.
• In Lage Zwaluwe West worden gefaseerd nog zo’n 120 woningen gebouwd. We bouwen
ook voor starters en senioren.
• De Gaete/Loonsedijk wordt voorzien van geluidreducerende bestrating met een
comfortabele en veilige fietsstrook.
• De sporthal blijft voor het dorp behouden waarbij de huurtarieven gelijk zijn en blijven
aan die van de andere dorpen.
• Invulling van de Willebrorduslocatie (accent op betaalbare woningen) en Olmhof
(“knarrenhof”) vindt plaats met eventueel ook mogelijkheden voor
detailhandel/gezondheid.
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• De Winput wordt een aantrekkelijke recreatieplas voor de lokale bevolking, denk hierbij
aan realisatie (mobiele) horeca en een toilet. Het onderhoud rondom de put wordt
verbeterd met respect voor de natuurwaarden en de vrijwilligers worden actief
betrokken.
• Er vindt groot onderhoud aan de Dirk de Botsdijk plaats.
• Bij de Nieuwstraat komt een mooie waterfontein of watertafel.
• De problemen tussen de gemeente en Den Domp worden opgelost, waarbij Den Domp
het buurthuis blijft voor het dorp.
• Station Lage Zwaluwe wordt een hub. Dit betekent goed voor- en natransport van het
station naar het dorp, ook als lijn 122 niet meer rijdt. Denk hierbij aan OV-flex (op
afroep) en de deelscooter of OV-fiets. Er is ruimte voor een hapje en een drankje
op/nabij of achter het station.
• Er komt geen bedrijventerrein aan de Zwaluwse zijde van het NS-station. Wij koesteren
de groene poort en zien voldoende mogelijkheden op voor uitbreiding/verbetering op
bestaande bedrijventerreinen.
• Het gebied aan de Amer nabij de speeltuin wordt voorzien van een kwaliteitsimpuls.
3.4.

Made

De afgelopen periode is fors geïnvesteerd in Made. Het centrumplan met de schitterende
pleinen en groene Marktstraat, de Crullaan, de woningbouw, de start van een verkeersveilige
Drimmelenseweg en nog veel meer. We hebben een levendig park bij het gemeentehuis en een
bruisend Made en de Randoet is gered van sluiting.
De hele Lijst Harry Bakker en speciaal Riebert Verheugen, Ton de Bok, Ton Verhoeve en Hans
van de Bersselaar uit Made hebben er weer zin om uw belangen te behartigen.
Speerpunten Made
• Er worden meer dan 300 woningen gebouwd.
• Bouwen op Mayse schaal met meer aanbod voor starters en senioren (o.a. Lignestraat,
Made-Oost, Made Noord-West en Kloosterstraat).
• Realisatie van het sociaal cultureel dorpshart op een verantwoorde wijze met een mooie
en duurzame dorpstuin “het Gaymanspark”.
• In een multifunctioneel gebouw komt een ontmoetingsplek voor zzp’ers, een
kringloopwinkel en bijv. een fietswerkplaats.
• Aanpak wegdek Witteweg, Dahliastraat en Geraniumstraat.
• Realisatie van nieuwe IKC-school De Stuifhoek in combinatie met woningbouw bij en op
de school en een veilige, aantrekkelijke openbare ruimte.
• Revitalisering en/of uitbreiding van bedrijventerrein Brieltjenspolder.
• Continuering Voedselbank met koppeling aan andere duurzame lokale
voedselinitiatieven.
• Verplaatsing van de fietscrossclub naar een Urban sportpark, waarbij de huidige grond
voor woningbouw wordt ingezet.
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• Budget voor verkeersveilige oplossingen voor de kruising Haasdijk-Godfried
Schalckenstraat-van den Houtstraat en voor de kruising Zuideindsestraat-Van GilslaanGeraniumstraat. Dit kan in de vorm van een rotonde, maar ook andere goede
mogelijkheden ter verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming worden
bekeken.
• Herinrichting Stationsstraat en Kerkstraat.
• Zaterdagweekmarkt met lokale en duurzame producten als trekker voor het dorpshart.
• Rondom het gemeentehuis wordt de steenachtige entree voorzien van een functie die
de jeugd zelf in mag vullen.
3.5.

Terheijden

De afgelopen periode is fors geïnvesteerd in de centrumroute, de woningbouw, de Cour, een
nieuw pontje, de kleedkamers bij SVT en hebben we het zwembad gered van sluiting. Van de
trapveldjes wordt goed gebruik gemaakt en zelfs de Stier is weer terug. Bepaalde zaken als het
opknappen van de Schans en Molenstraat lopen nog.
De hele Lijst Harry Bakker en speciaal Harry Bakker, Suzan Damen, Jan-Willem Stoop, Remco
van Bochove en Monique van der Vorst uit Terheijden hebben er weer zin om uw belangen te
behartigen.
Speerpunten Terheijden
• Er worden meer dan 200 woningen gebouwd.
• Naast de Zeggelaan tussen de N285 en rotonde bij de Gentiaan komt een breed pad
voor voetgangers en fietsers, waardoor je veilig naar de milieustraat en bushalte kan.
• Het Dorpsplein krijgt een waterplein en meer groen. Parkeren wordt in kleinere omvang
toegestaan i.v.m. beperkte parkeercapaciteit in het centrum voor onze winkeliers. We
zorgen voor een zorgvuldige inpassing.
• Er komt een toekomstvisie op het buitengebied tussen de N285, Molenstraat en A59.
Natuur, woningbouw, recreatie, bedrijvigheid plant- en boomteelt en landbouw krijgen
een plek.
• Woningbouwplannen De Weelde, Gruythof, E-veld, Lageweg, Markstraat (Woonvizier)
en Kalkvliet worden gerealiseerd.
• Het “Rompa-terrein” wordt ontwikkeld. Woningbouw of passende bedrijvigheid
(startersnest of repaircafé in de grote schuur bijvoorbeeld) is in principe allemaal
mogelijk, maar Terheijden verdient een mooiere entree.
• Na de dijkverhoging door het waterschap vindt de reconstructie van de Molenstraat
plaats. De wandelpaden langs de Mark komen terug en worden verbreed.
• Het fietspad aan de achterzijde van de ijsbaan wordt verbreed.
• De haven moet haar pittoreske uitstraling behouden; er wordt ook geïnvesteerd in deze
uitstraling. Meer groen en meer beleving en ruimte voor een terrasje, ijsje, hapje en
drankje met bijvoorbeeld mogelijkheden voor supboard-, fiets- en bootverhuur.
• Een boothelling op een andere plek dan in de haven kan worden gerealiseerd (denk
hierbij bijvoorbeeld aan de Bredaseweg).
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• De Norbartstraat wordt opgeknapt na afronding van alle bouwwerkzaamheden en de
Schansstraat krijgt haar karakteristieke bestrating terug.
• Naast de Hoge Vaartkant nabij het te realiseren E-veld is vanwege het grote succes meer
ruimte voor tiny houses, tiny forest en natuurinclusief bouwen op 2 ha gemeentegrond.
• De gehele Zeggelaan wordt gereconstrueerd met een vergroting van de
verkeersveiligheid voor fietsers, meer (groen)kwaliteit en een mooiere uitstraling.
• De fietsoversteek aan de Bredaseweg wordt veranderd in een voor de fietsers veiligere
oplossing.
• De gemeente draagt financieel bij aan een aangename temperatuur in de Cour.
• Het Traais Energie Collectief wordt optimaal geholpen om Terheijden als eerste dorp
van Drimmelen energieneutraal te maken.
• De deelscooter komt naar Terheijden.
3.6.

Wagenberg

De afgelopen periode is er geïnvesteerd in de voorbereiding van meerdere
woningbouwplannen, het behoud van de sporthal en Plexat, de GoeieStoepkesRoute en de
Parallelweg. De getroffen voorbereidingen voor de woningbouw moeten leiden tot meer dan
120 woningen in Wagenberg. Het tempo moet omhoog.
De hele Lijst Harry Bakker en speciaal Corrie Looman-Pals en Peter Reniers uit Wagenberg
hebben er weer zin in om uw belangen te behartigen.
Speerpunten Wagenberg
• Er worden meer dan 120 woningen gebouwd.
• Plexat en Driedorp zijn ontmoetingsplekken waar mensen zich thuis voelen. Dit betekent
een goede en warme exploitatie die uitnodigt om hier naar toe te gaan. Verbeteringen
zijn noodzakelijk.
• Project Verlengde Elsakker met meer dan 80 woningen, veelal betaalbaar en ook voor
senioren geschikt, wordt zo snel mogelijk gebouwd (start 2022).
• Er komt een budget om het Van Den Elsenplein meer uitstraling te geven en hier een
ook een waterpleintje te realiseren.
• Beter beheer van de blauwgroene parel de Put en het ontwikkelen van een visie op de
put met extra parkeerplaatsen.
• Bedrijventerrein Thijsseweg wordt (beperkt) uitgebreid.
• De slechte delen van de Wagenstraat en Onderdijk worden met nieuw materiaal
herstraat voor een veilige doorgang van verkeer en in het bijzonder de fietsers.
• Ook aan de Nieuwstraat, Hofstad en Vogelstraat/Dorpsstraat vindt woningbouw plaats
met het accent op starters, natuur en zorg.
• Busstation Wagenberg wordt een hub. Dit betekent goed voor- en natransport van het
station. Denk hierbij aan OV-flex (op afroep) en de deelscooter of OV-fiets. De laatste
kilometer van/naar het dorp moet goed ingevuld worden.
• Indien er bij VCW de wens is om op kunstgras te gaan voetballen is dit net als bij
SV Terheijden en Madese Boys mogelijk tegen dezelfde condities.
• De Brandestraat en de Gomarusstraat worden opgeknapt.
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3.7.

Blauwe Sluis, Helkant, Oud Drimmelen, Binnen-Moerdijk en deel Zevenbergschen
Hoek

In deze buurtschappen worden de planologische mogelijkheden voor de percelen verruimd.
Gemengde functies als wonen, werken en toerisme kunnen hier door elkaar plaatsvinden. Extra
aandacht voor het verkeer met veilige fietspaden en aantrekkelijke voetpaden, een bankje met
prullenbak en natuurlijk een aantal Hanging Baskets zodat deze pareltjes aantrekkelijk en
leefbaar blijven en uitdagen tot bezoek!
De hele Lijst Harry heeft er weer zin om uw belangen te behartigen.

Lijst Harry Bakker komt naar u toe
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ONZE KANDIDATEN
Harry Bakker
Riebert Verheugen
Ton de Bok
Wilma van Beurden
Ton Verhoeve
Loes Cornel
Suzan Damen
Corrie Looman-Pals
Peter Reniers
Jan-Willem Stoop
Hans van den Bersselaar
Remco van Bochove
Monique van der Vorst
Cock de Klerk-van Dorsten
Rein Pals
Gerard van Vugt
Mariëlle Verhoeve-Flipsen
Anita Stokkermans
Toin Krijnen
Otte Strouken-Busink
Femke Leijten
Anouk van Lochem
Michelle Hense
Thijs van Gils
Angèle Snoeren
Samantha de Wijs
Jimmy Groeneveld
Iris Bakker
Edwin Lievens
Adje van Loon-van Beek
René Schokker
Franka Schatteleijn
Marcel Maan
Sjaan Horrevoets
Hennie Antes
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5.

SLOTWOORD

Het slotwoord van onze partij houden we kort. We gaan liever aan het werk met dit mooie
programma. 35 Topkandidaten staan klaar om met de 11 speerpunten en dit programma voor
u aan de slag te gaan. We gaan dan in de gemeente Drimmelen al weer het 11e stabiele
bestuurlijk jaar in.
We hebben rust in de tent gebracht, geïnvesteerd in de gemeente en samen gewerkt aan een
mooi en gezond Drimmelen. Een goede basis voor een ambitieus programma is er. Er is veel
bereikt, daar zijn wij trots op en gaan daar graag mee door.
Gemiddeld geeft u het leven een cijfer 8 in Drimmelen. Dat willen we graag behouden en
verbeteren!
Waar we hulp kunnen bieden, doen we dat. Iedereen in de gemeente Drimmelen moet mee
kunnen doen. Daar staan wij voor!
Drimmelen is een thuis voor iedereen en er is ook een huis voor iedereen. Uiteraard klaren we
deze klus met alle mensen op onze kieslijst, overige leden en natuurlijk met iedereen uit
gemeente Drimmelen. Wij zijn er voor jou!

Lijst 1: eerlijke politiek, goede zorg en iedereen doet mee!

STEM op 14-15-16 maart 2022!
Laat uw/jouw stem niet verloren gaan!
Wij rekenen op u en u kunt op ons rekenen!
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