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 Voorwoord 

Met trots en passie presenteren wij het 4e verkiezingsprogramma van de Lijst Harry Bakker. In 

2001 alleen begonnen en samen met anderen gegroeid en ontwikkeld tot de grootste partij in de 

gemeente Drimmelen, met veel leden, een goede verenigingsstructuur en een capabel en aanwezig 

bestuur met enthousiaste fractieleden. We zijn als grootste partij ook goed vertegenwoordigd in 

het gemeentebestuur met twee wethouders. We zijn blij met de behaalde resultaten in de 

afgelopen periode, waarin we als collectief goed hebben gewerkt voor de samenleving. En met 

resultaat: de zwembaden de Randoet in Made en het Puzzelbad in Terheijden zijn open gebleven, 

er is veel gerealiseerd qua woningbouw (Prinsenpolder, Zandstraat Made)  en voorzieningen (bouw 

drie scholen en een  sporthal in Lage Zwaluwe) en we hebben door een goed financieel beleid elk 

huishouden zo’n € 35,- terug kunnen geven. Vol vertrouwen vooruit daarom de komende jaren! 

Ook in 2014 - 2018 staan we volop in de samenleving en weten wat er speelt in onze kernen en het 

buitengebied. We hebben in het ‘Rondje Drimmelen’ (te vinden op YouTube en via Google; 

afspeellijst LijstHarryBakker) de visuele aspecten van dit verkiezingsprogramma middels korte 

filmpjes duidelijk gemaakt. Kijk er eens naar zou ik zeggen; er is ook een filmpje bij u in de 

buurt! Voor het overzicht zie het kaartje op onze website www.lijstharrybakker.nl/verkiezingen 

en klik op een zonnebloem. Afgelopen zomer hebben we zonnebloemvelden ingezaaid voor de 

vrolijkheid, biodiversiteit, de natuur en om mensen iets te geven (bij geboorte, verjaardag of 

huwelijksfeest). Dat is nou specifiek voor de Lijst Harry Bakker: denken aan de mensen en daar 

wat voor doen! Meedenken, luisteren en toezien op de uitvoering. We zijn er niet voor onszelf 

maar voor u! Ook in dit verkiezingsprogramma presenteren weer veel verbeteringen voor de 

gemeente. Dat vindt de Lijst Harry Bakker nodig om Drimmelen klaar te maken voor de toekomst! 

De slogan is ‘Investeren in Drimmelen’ en samen met U gaan wij ons daarvoor inzetten! 

Blijf ons daarom aanspreken, niet alleen in de komende verkiezingsperiode maar altijd. Wij zijn 

er ook altijd voor u en we zijn aanwezig bij evenementen, bijeenkomsten en de vergaderingen. 

Mogen wij daarom ook op 19 maart weer op uw stem rekenen? Dank u wel voor het vertrouwen!  

     

Voorzitster Hennie Antes  Lijsttrekker Harry Bakker 

  

http://www.lijstharrybakker.nl/verkiezingen
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1. Inleiding 

Lijst Harry Bakker staat voor een open en democratische samenleving, voor behoud van de 

kwaliteit van voorzieningen en leefomgeving met een voorkeur voor duidelijkheid + transparantie. 

We leven in een periode van economisch mindere omstandigheden. Dit gaat gepaard met grote 

bezuinigingen en taakoverhevelingen door de huidige regering van VVD en PvdA. Hiermee worden 

inwoners, maar ook de gemeente nu en in de komende jaren geconfronteerd. Lijst Harry Bakker 

is een lokale partij die geen verantwoording schuldig is aan de landelijke politiek. Verantwoording 

afleggen doen we aan u, onze kiezer. 

Wij gaan voor een zelfstandige, onafhankelijke, financieel gezonde gemeente die uitgaat van 

eigen ambitie en kracht. Dit vraagt een afgewogen beleid en aanpak zodanig dat de  

karakteristieken en identiteit van iedere kern behouden blijven binnen een leefbare, 

betrokken en veilige gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Luisteren 

naar de burger is belangrijk en wordt steeds belangrijker. Lijst Harry Bakker zorgt ervoor 

dat uw stem gehoord wordt.  

In de komende raadsperiode 2014-2018 heeft Lijst Harry Bakker zich ten doel gesteld het 

voorzieningenniveau op peil te houden en daar waar mogelijk te verbeteren en de lasten voor 

inwoners en bedrijven te beperken. Dit betekent dat we als gemeente onze reserves aan zullen 

moeten spreken. Reserves bouw je op voor bepaalde doelstellingen en voor perioden waarin je het 

financieel nodig hebt. Als je genoeg reserves hebt, gebruik je die weer voor de samenleving. Wij 

vinden het verantwoord en van groot belang om te ‘investeren in Drimmelen’, omdat dit zal leiden 

tot een betere kwaliteit van wonen en leven. Investeren in wegen, veiligheid en preventie is 

hierbij ons uitgangspunt. Voor u én een betere, gezonde toekomst van Drimmelen. Om de juiste 

keuzes te maken in deze investeringen zullen wij onze inwoners hier actief bij betrekken. 

Ons verkiezingsprogramma is uitgewerkt in 10 speerpunten en acht thematische paragrafen.  

Verder hebben we nog een uitvoeringsgerichte wenslijst met praktische zaken. Uiteraard gaan 

we ook nog in op de dorpen en buurtschappen. Deze vormen de kracht van onze Drimmelense 

samenleving.  Ze hebben ieder hun eigen identiteit. De sterke punten moeten behouden blijven. 

De aandachtspunten willen we graag verbeteren. Dit kunnen we niet als politieke partij of 

overheid alleen, maar wij streven naar een samenwerking tussen de vier O’s: overheid, onderwijs, 

ondernemer en de ondernemende burger. 

De rol van de overheid verandert. De gemeentelijke overheid kan niet meer alles verzorgen, maar 

zal wel goed moeten faciliteren en regisseren of, met andere woorden ‘iedereen de juiste weg 

moeten wijzen en de daarbij passende hulp bieden’. Maatwerk is noodzakelijk. Dit is moeilijk in 

een samenleving die individualistisch is ingesteld, maar binnen de gemeente Drimmelen zien wij 

hier voldoende kansen voor. Deze kansen moeten benut worden. Dat gaat de Lijst Harry Bakker 

doen als u ons weer het vertrouwen geeft voor de komende jaren door uw stem op 19 maart! 
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2.1 Investeren in Drimmelen in één oogopslag 
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2.2 De 10 speerpunten 

Speerpunt 1: We investeren in Drimmelen 

 

De gemeente heeft ongeveer € 45 miljoen aan reserves, waarvan een groot gedeelte (10 tot 20 

miljoen) ingezet kan worden voor een betere toekomst. Ons credo is liever investeren in 

Drimmelen dan oppotten voor een ander (lees Rijk of 

buurgemeenten).   

Investeren in: betere wegen, veiligheid en preventie 

 betere wegen:  

o geen lapmiddelen, maar duurzaam onderhoud,  

o goede en veilige fiets- en wandelpaden, 

o glasvezel voor iedereen.                             

                                                                                     Zo zien wij het liever niet. 

                                                                        

 veiligheid:                                                       

o de wijkagent en BOA  op straat waardoor het aantal inbraken afneemt, 

o korte aanrijtijden ambulances,  

o voldoende  AED’s, die 24 uur beschikbaar zijn,  

o stimulering  burgernet, vliegende brigades en duurzaam veilige inrichting van  

straten en wijken, 

o een professioneel werkende en betaalbare brandweer. 

 

 preventie:  

o een schone luchtkwaliteit, 

o voorzieningen en verenigingen als hart van onze samenleving blijven behouden,  

o het voorkomen van vereenzaming, 

o het stimuleren van mantelzorg, 

o bevorderen gezondheid, bijvoorbeeld door meer sport op scholen, 

o duurzaam inkopen, bouwen, handelen  en investeren. 

 

Als we zelf investeren in Drimmelen kan er een beroep gedaan worden op Europese, landelijke of 

provinciale subsidieregelingen. Hierin gaan miljoenen euro’s om, waarvan nagenoeg niets in 

Drimmelen terecht komt. Gemeente Drimmelen zal zich hierop actiever in gaan zetten. Dit kan in 

samenwerking met de regio West-Brabant.  
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Speerpunt 2: Samen denken en samen doen 

Lijst Harry Bakker denkt niet in belemmeringen en problemen, maar in oplossingen waarbij 

initiatieven van burgers toegejuicht en ondersteund worden. Er komt een lokale subsidieregeling 

voor burgerinitiatieven. De ambtenaren denken op een klantvriendelijke wijze met u mee en zijn 

er voor de dienstverlening aan u als burger, vereniging en bedrijf. 

 

Speerpunt 3: OZB niet verhogen  en hondenbelasting afschaffen 

 

De onroerendezaakbelasting laten we niet extra stijgen (alleen inflatiecorrectie). De 

hondenbelasting wordt afgeschaft (met opruimplicht en nieuw hondenbeleid). 

 

Speerpunt 4:  Woningbouw in alle dorpen en flexibele ruimtelijke ordening 

In alle dorpen worden duurzame en betaalbare woningen gebouwd met aandacht voor zelfbouw. 

In het buitengebied zijn meer activiteiten toegestaan, zoals de bouw van carnavalswagens, 

hobbymatige activiteiten  en lichte bedrijvigheid. Verpaupering en leegstand wordt hierdoor 

voorkomen en de dynamiek en de kwaliteit van het gebied  wordt versterkt. 

 

Speerpunt 5: Zorg op maat voor iedereen 

Inwoners zijn in principe zelf verantwoordelijk voor hun zorg en welzijn. Pas als (groepen) 

inwoners deze verantwoordelijkheid niet zelf kunnen dragen zijn voorzieningen en hulp 

beschikbaar vanuit de overheid. We zetten in op preventie, want voorkomen is beter dan 

genezen. Eén aanspreekpunt (regisseur) is het uitgangspunt in plaats van diverse 

contactpersonen. Subsidie voor de ouderenbonden staat niet ter discussie. 

 

Speerpunt 6: Blauwgroene gemeente is meer dan een kreet 

Om deze slogan waar te maken gaan we de kwaliteit van het groenonderhoud verbeteren. Groen 

wordt aantrekkelijker ingericht en krijgt een echte gebruiksfunctie (bijvoorbeeld spelen, natuur 

of hondenlosloopveld in plaats van gras). Bloemenranden zijn een verrijking. 
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Speerpunt 7: Drimmelen is een verkeersveilige gemeente 

De dorpen worden ontlast van zwaar en doorgaand verkeer. Dit betekent aanleg van de rondweg 

ter ontlasting van de inwoners van Hooge Zwaluwe,  Lage Zwaluwe, Helkant en Blauwe Sluis. 

Openstelling van een gedeelte van de provinciale weg N285 voor  landbouwverkeer verbetert de 

leefkwaliteit in Terheijden en Wagenberg . Vrijliggende fietspaden op drukkere wegen en 

veiligere schoolroutes. 

 

Speerpunt 8: Trots op voorzieningen, verenigingen en evenementen 

We behouden onze voorzieningen als sportzalen, verenigingen, buurthuizen en zwembaden. 

Evenementen en het carnaval zijn essentieel voor de leefbaarheid van de dorpen. U organiseert, 

de gemeente faciliteert. Samen met het bisdom en lokaal initiatief werken aan behoud van 

kerkgebouwen en bereikbaarheid (bijv. busdienst) van de kerk. Behoud van banken en afvalbakken 

leidt tot een prettigere openbare ruimte. Bij deze en andere voorzieningen wordt ook rekening 

gehouden met onze oudere en minder goed ter been zijnde inwoners. 
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Speerpunt 9: Toerisme en bedrijfsleven stimuleren 

Ondernemen op het gebied van duurzaamheid, toerisme en recreatie wordt extra toegejuicht. 

Planologische belemmeringen moeten worden omgebogen om wenselijke bedrijfsactiviteiten zo 

snel mogelijk te laten ontwikkelen. De kracht van onze ligging nabij water, snelwegen, de 

Biesbosch en de stad Breda moet beter benut worden. De havens van Drimmelen, Lage en Hooge 

Zwaluwe en die van Terheijden moeten aantrekkelijk gemaakt worden om hier te willen 

verblijven, te ontspannen en activiteiten te ondernemen. 

 

Speerpunt 10: De jeugd heeft de toekomst 

De jeugd is de toekomst van onze (vergrijzende) gemeente. Goed gedrag en goede ideeën worden 

beloond. Probleemjongeren worden geholpen. Een goede school vormt een basis voor een mooie 

toekomst. Een goede en betaalbare kinderopvang is van groot belang. 

 

Naast deze 10 speerpunten maken we ook nog een wensenlijst met acute verbeteringen voor de 

wat kleinere, praktische zaken die meteen kunnen worden aangepakt en gerealiseerd. 

 

 

Investeren in sportaccommodaties, uitbreiding Amerhal.   
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3. De thema’s 

3.1  Dienstverlening  

Een goed contact en een goede relatie met de inwoners rechtvaardigt het bestaansrecht van 

onze gemeente. De inwoners weten wat er speelt en zijn onze beste (en goedkoopste) adviseurs. 

Hier dient in het kader van burgerparticipatie optimaal gebruik van gemaakt te worden. Dit 

betekent luisteren naar de burgers (hun wensen en klachten) en dus ook een andere, niet 

vrijblijvende werkwijze voor de ambtenaren. Meebewegen is noodzakelijk om de kloof tussen 

overheid en burger te verkleinen. Met het dorpsgericht werken zijn hierin goede stappen gezet, 

echter verdere uitbreiding en intensivering hiervan is noodzakelijk. 

Ieder dorp heeft haar eigen bewonersgroep: SAM in Made, Stichting Dorpsraad Wagenberg, 

Bewonersrsplatform Terheijden, Bewonersplatform Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe voor mekaar  

en Hart voor Drimmelen. Deze bewonersgroepen zetten zich geheel vrijwillig in voor de belangen 

van hun dorp. Ze denken mee, leggen verbindingen en voeren zelf ook activiteiten uit. Dit willen 

wij graag continueren. Om deze reden komt er een subsidieregeling voor burgerinitiatieven. Dit 

is een opstartsubsidie om wensen en ideeën van bewoners of bewonersgroepen mogelijk te maken. 

Wij bieden de springplank voor de sprong die de bewoners willen maken.  

Lijst Harry Bakker wil inzetten op een laagdrempelig bestuur. Dat wil zeggen dat wij gemakkelijk 

benaderbaar zijn, hoor en wederhoor toepassen en snel besluiten nemen. Wij zijn voorstander 

van samenwerking met andere gemeenten. Niet samenwerken om het samenwerken, maar er moet 

een toegevoegde waarde zijn voor de gemeente Drimmelen en onze inwoners, zoals een betere 

kwaliteit, een lagere prijs of minder kwetsbaarheid. Hiervoor komen diverse 

samenwerkingspartners in aanmerking, waarbij het schaalniveau wisselend kan zijn. 

Samenwerking met gemeente Geertruidenberg en daarna Oosterhout heeft de voorkeur, maar 

ook zien wij mogelijkheden in samenwerking met gemeente Moerdijk en Breda, de andere 

buurgemeenten. Ook samenwerking op het niveau Dongemondgemeenten (6 gemeenten) en de 

regio West-Brabant (19 gemeenten) zal verder uitgebouwd worden. Die samenwerking heeft als 

doel om ook voor de komende jaren alle taken die de gemeente erbij krijgt, zoals  onder andere 

jeugdzorg, aan te kunnen en om als zelfstandige gemeente ons eigen beleid te kunnen blijven 

bepalen.  

 

Lijst Harry Bakker wil dat de gemeente voorbereid is op haar toekomstige taken en wil naar een 

efficiënt hoogwaardig en doelmatig ambtelijk apparaat dat flexibel kan opereren en is ingericht  

op de behoefte van de burger. De digitale dienstverlening en het meldpunt moeten uitgebreid en 

verbeterd worden. Er komt een digitale kaart waarop meldingen, onderhoudsplannen en 

toekomstige plannen staan. Daarnaast komt er een ruimere en duidelijkere openstelling van de 

gemeentelijke loketten en de milieustraat en gaan we meer werken  op afspraak. Dit kan vanuit 

het gemeentehuis, maar de ambtenaren zullen steeds meer naar u toe komen.  
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Een integrale benadering van vraagstukken is noodzakelijk. De inwoners komen niet voor een 

bouwvergunning en kapvergunning, maar willen bijvoorbeeld een garage bouwen op de plaats waar 

nu een boom staat. Meedenken is dan het uitgangspunt! De gemeente biedt dus één loket, één 

procedure en één besluit. 

   
Samenwerking zal bevorderd en gefaciliteerd worden tussen overheid, ondernemers, onderwijs, 

verenigingen  en burgers. De overheid hoeft hierin niet altijd partij te zijn. Het streven is wel 

dat 1 + 1, 3 wordt in plaats van 2. 

 

 Subsidieregeling voor jeugd-, en burgerinitiatieven. 

 Betere afhandeling en volgsysteem van meldingen, wat u stimuleert meer meldingen te 

doen. 

 Ruimere openstelling milieustraat op zaterdag (en bijv. een emmertje zout verstrekken). 

 Eenmalige verstrekking van gegevens door burgers en bedrijven. 

 De gemeente is er voor de burger in plaats van andersom. 

 De vraag van onze klant is leidend. 

 Brieven worden binnen maximaal vier (in plaats van zes) weken afgehandeld.  

 80% van de producten is digitaal beschikbaar. 

 Jaarlijks terugkerende vergunningen, zoals evenementenvergunningen, hoeven slechts 

één keer aangevraagd te worden. 

 Een nieuwjaarsreceptie is er voor alle inwoners van Drimmelen (en rouleert per kern). 

 We werken samen waar dat een meerwaarde heeft. 
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3.2  Veiligheid 

 

Veiligheid dient gewaarborgd te zijn om een prettig leven te kunnen hebben. 

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen en zonder angst op straat kunnen lopen of fietsen. Lijst 

Harry Bakker  wil vooral meer wijkagenten zien die zich voor de hele buurt inzetten. Door 

zichtbaar te zijn kunnen zij een vertrouwensband met de buurtbewoners opbouwen. Agenten 

moeten samen met de bewoners en de gemeentelijke BOA zorg dragen voor een veilige en 

leefbare omgeving. Mensen moeten direct aangesproken worden op fout gedrag. Beboeten of een 

goed gesprek waardoor overtredingen  in de toekomst voorkomen worden is hierbij belangrijk. 

De vliegende brigade en burgernet werken goed, maar wij streven naar een nog grotere 

betrokkenheid van onze inwoners om de veiligheid te verbeteren.  

 

Ook vindt de Lijst Harry Bakker het goed functioneren van onze brandweer belangrijk. Deze 

draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Vrijwilligers zijn schaars, ook in Drimmelen. Wij 

moeten er voor zorgen dat de kwaliteit van onze enthousiaste brandweerkorpsen op peil blijft en 

dat de professionele brandweer in de veiligheidsregio betaalbaar blijft. Voor onze veiligheid! 

 

 Aanpak criminaliteit door samenwerking landelijke politie met gemeente en bewoners. 

 Een duidelijk zichtbare wijkagent, die in samenwerking met gemeentelijke BOA 

bijdraagt aan een positief veiligheidsgevoel en de naleving van regelgeving. 

 Faciliteren en stimuleren van burgernet en vliegende brigades. 

 De inrichting van wijken en straten gebeurt duurzaam veilig; geen hangplekken, goed 

hang- en sluitwerk en adequate verlichting. 

 De gemeente geeft voorlichting over regels en consequenties bij het niet naleven en 

betrekt hier andere partijen bij, zoals jeugdzorg. 

 Korte aanrijtijden ambulances en voldoende AED’s die 24 uur bereikbaar zijn. 

 

 

 Gemeente Drimmelen investeert met alle partners in veiligheid. 
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3.3   Openbare ruimte en verkeer 

 

Momenteel heeft de gemeente Drimmelen geen totaalvisie op de openbare ruimte. Voor 

bijvoorbeeld groen zijn kwaliteitseisen vastgesteld, maar in de praktijk wordt ervaren dat er 

weinig samenhang in de aanpak van het onderhoud is. Er kan effectiever en efficiënter gewerkt 

worden.  Een kwaliteitsplan openbare ruimte is noodzakelijk om duidelijkheid te geven bij het 

onderhoud en de (her)inrichting van wijken. Het beschrijft niet alleen de huidige situatie, maar 

zal ook de toekomstige gewenste situatie gaan beschrijven. Bij de totstandkoming van dat plan 

vindt de gemeente het belangrijk om de mening van de gebruikers en burgers te horen.   

 

Binnen de openbare ruimte ziet de Lijst Harry Bakker, dat: 

 de kwaliteit van het groenonderhoud te wensen over laat; 

 er achterstallig onderhoud bij wegen is; 

 de afstemming van werkzaamheden beter kan (bijvoorbeeld altijd eerst hagen 

snoeien en dan vegen); 

 informeren van de burgers via een digitale kaart een verbetering zal zijn. 

 

Momenteel is er veel groen, maar weinig groen heeft een echte gebruiksfunctie. Hier willen 

wij meer op inzetten, zodat gras gebruikt kan worden als speelveld voor honden, speelveld 

voor kinderen of echt een natuurfunctie krijgt. De blauwgroene gemeente is meer dan een 

kreet alleen. Ons groen heeft potentie, echter dan zal er wel maatwerk in het onderhoud 

plaats moeten vinden. Dit is noodzakelijk om onze inwoners en toeristen kwaliteit te bieden. 

Ook spelende kinderen vergeten wij niet in dit geheel. Op het gebied van zwerfvuil zijn er 

subsidies, waar met een eenvoudig project een groot rendement geboekt kan worden. 

 

Doorgaand verkeer behoort niet door de kernen te gaan. Een omleidingsweg voor Hooge en 

Lage Zwaluwe is noodzakelijk in combinatie met de oplossing voor verkeersaantrekkende 

werking van de jachthaven. De provinciale weg N285 wordt gedeeltelijk opengesteld voor 

landbouwverkeer. Hierdoor worden de kernen van Wagenberg en Terheijden ontlast. 

Om het vervoer per fiets te stimuleren zal de fiets meer leidend worden bij (her)inrichting 

van gebieden en het treffen van veiligheidsmaatregelen (bijv. verlichte oversteken). 

 

We leggen breedbandinternet aan in heel de gemeente Drimmelen. Dit is noodzakelijk om in 

de toekomst een adequaat dataverkeer te hebben. Voor de zorg- en agrarische sector is dit 

nu al noodzakelijk. Lijst Harry Bakker vindt het van belang dat er een 100% dekkend netwerk 

is. Ook in gebieden waar het voor exploitanten niet rendabel is. Initiatief door een 

belangengroep als Duurzaam Drimmelen zouden wij toejuichen.  
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Het knotten van wilgen door de vrijwilligers van de Madese natuurvrienden ( Plukmadeseweg, 

Made) 

 

 Aanleg breedbandinternet in heel de gemeente Drimmelen. 

 Er komt een kwaliteitsplan openbare ruimte. 

 Herinrichting openbare ruimte gebeurt altijd in overleg met de bewoners en in 

samenspraak met bewonersgroepen, woningbouwstichtingen en andere partijen. 

 De kwaliteit van het wegen- en groenonderhoud moet verbeteren en voor het 

wegwerken van de achterstand wordt geld vrijgemaakt.  

 Groenonderhoud is duurzaam en insectenvriendelijk. 

 Iedere melding wordt gezien als gratis advies en professioneel teruggekoppeld naar 

de melder. 

 Veiligere fietspaden/-stroken, die bij gladheid met hoge prioriteit gestrooid worden. 

 Betere verlichting fietspaden (bijvoorbeeld Brandestraat en Lage Weg). 

 Diverse onvlakke zandpaden voorzien van een duurzaam mengranulaat, zoals bij 

schietverenigingen Terheijden en op Helkantsedijk. 

 Veilige fietsroutes en schoolroutes. 

 Een nieuw hondenbeleid wordt samen met de burgers opgesteld en er komen meer 

losloopgebieden. 

 Bewoners worden actief betrokken bij het onderhoud van de openbare ruimte.  

 Het knotten van wilgen door de Madese natuurvrienden, het planten van bloembollen 

door stichting BEI, bloemenranden door de ANV en onderhoud door bewonersgroepen 

wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. 

 Natuurlijke en duurzame speeltoestellen geven kinderen meer uitdaging en plezier. 

 Geen zwaar verkeer door de kernen. 
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3.4    Wonen en ruimtelijke ontwikkeling 

 

Een goede woonkwaliteit is van belang voor het behoud van onze inwoners en het aantrekken 

van nieuwe inwoners. Op termijn zal onze gemeente een niveaugemeente zijn (ongeveer 

hetzelfde aantal inwoners als nu). Door actief beleid en facilitering van ontwikkelaars én 

vooral particulier initiatief zal er voldoende gebouwd kunnen worden om een teruggang van 

inwoners te voorkomen. Voor met name de dorpen Wagenberg, Drimmelen en Hooge Zwaluwe 

is dit van groot belang. De voormalige schoollocaties aan bijvoorbeeld de Julianastraat in 

Hooge Zwaluwe en de Dorpstraat in Drimmelen zijn al te lang braakliggend terrein zonder 

zicht op woningbouw in de toekomst.  Dit geldt ook voor de hoek van de Kerkstraat in 

Wagenberg. Dit moet anders. Voor de levensvatbaarheid van winkels, scholen en verenigingen 

zijn voldoende inwoners en woningen essentieel. Voor jonge gezinnen is goede en betaalbare 

kinderopvang essentieel. We moeten Drimmelen profileren als prettige woongemeente met 

volop faciliteiten en grote steden in de nabije omgeving. 

 

De bestemmingsplannen van de kernen zijn bijna allemaal op orde en er zijn veel overbodige 

regels en procedures geschrapt. In het bestemmingsplan buitengebied is, om verpaupering 

tegen te gaan en een  daadwerkelijk impuls te geven aan toerisme en recreatie een verruiming 

van de regels noodzakelijk. Wij zien bijvoorbeeld de boekenhandel in Helkant, de organisatie 

van activiteiten aan Wagenstraat te Wagenberg en de bouw van carnavalswagens in het 

overgangsgebied als verrijking van onze maatschappij. Ook (startende) bedrijven moeten bij 

een landschappelijke en milieuhygiënische inpasbaarheid niet beperkt worden in hun 

ontwikkelingen. Primair blijft het open agrarisch gebied bestemd voor de landbouw! 

 

Braakliggend terrein aan de Julianastraat in Hooge Zwaluwe.  
Voorkeur woningbouw, tijdelijk alternatief schooltuintjes.  
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 Bouwen van betaalbare, duurzame en levensloopbestendige woningen in alle kernen. 

 Bouwen voor diverse doelgroepen. 

 Stimulering particulier opdrachtgeverschap voor bouwen in eigen beheer. 

 Combinatie bouw en zorg, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. 

 Verruiming mogelijkheden in het buitengebied, in het bijzonder voor recreatieve en 

toeristische activiteiten, hobbymatige activiteiten, de bouw van carnavalswagens en 

specifiek voor de buurtschappen Oud-Drimmelen, Helkant, Blauwe Sluis en 

Zevenbergschen Hoek. 

 Gemeente draagt aan de hand van de behoeften zorg voor voldoende aanbod koop- en 

huurwoningen per kern. 

 De door ons geïnitieerde starterslening blijft zolang dit noodzakelijk is. 

 Het open agrarisch gebied blijft primair bestemd voor landbouw. 

 

 

 

 

Behoud open landschap (Zwaluwse polder).  
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3.5  Toerisme en economie 

 

Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is van groot belang voor de vitaliteit van onze dorpen.  

Bedrijven zijn noodzakelijk voor de leefbaarheid in de diverse dorpskernen en het aanbod van 

werk op korte afstand. Lijst Harry Bakker vindt dat onze gemeente een stimulerende rol moet 

vervullen voor behoud en verbetering van het winkelbestand en voor de  duurzame inrichting van  

bedrijventerreinen. Dit kan samen ontwikkeld worden met het Toeristisch Platform 

(tegenwoordig Vrijetijds Platform Drimmelen), het Bedrijvennetwerk Drimmelen en ZLTO 

Drimmelen. Lijst Harry Bakker streeft naar revitalisering en invulling van huidige 

bedrijventerreinen voordat nieuwe terreinen worden aangelegd. Voor (nieuwe) zware industrie is 

geen plaats in onze gemeente.  

 

In het overgangsgebied van de kernen naar het  buitengebied  moeten mogelijkheden zijn voor 

verruiming van agrarische activiteiten, maar ook inpassing van andere activiteiten (zie paragraaf 

3.4). Openheid van het landschap moet gewaarborgd blijven. Inpassing van landgoederen die het 

gebied verrijken past goed bij een gemeente met een toeristisch karakter.   

 

De gemeente is voor de bedrijven een professioneel aanspreekpunt, waarbij ook hier geldt: één 

loket. Het onderwerp bedrijvigheid (en werkgelegenheid) is typisch een onderwerp waar 

samenwerking met andere partijen noodzakelijk is. Regio West-Brabant, de Amerstreek, 

industrieschap Moerdijk, BRIM en Rewin zijn hierin belangrijke partners. 

 

Onze gemeente profileert zich als blauwgroene toeristische gemeente. We liggen in de voortuin 

van de Biesbosch en zijn de achtertuin van Breda. Deze laatste kwaliteit en verbinding kan meer 

worden benut, net als de potentie van de Mark en het Markkanaal. De haven van Drimmelen moet 

samen met de ondernemers in het gebied dusdanig ingericht worden dat het prettig is om hier 

langer te verblijven. Diversiteit in activiteiten is eveneens noodzakelijk. De kleine campings, de 

twee openluchtzwembaden, een recreatieparadijs,  het open polderlandschap met markante 

gebouwen,  het fiets- en wandelnetwerk en de directe omgeving met bossen en steden maken 

onze gemeente tot een parel, die “beter verkocht” moet worden.  

 

Duurzaamheid en energiebesparing zijn belangrijke thema’s waar Lijst Harry Bakker invulling aan 

wil geven. Samen met andere partijen, waaronder Duurzaam Drimmelen gaan we tot concrete 

activiteiten over ut de op 21 januari 2014 getekende “intentieverklaring duurzaamheid”.  De 

gemeente zal ook het goede voorbeeld geven: duurzaam onkruidbeheer, een duurzaam wagenpark, 

fietsvriendelijke inrichting en de plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, daar 

gaat Lijst Harry Bakker voor. 

  

 

Spelen en kamperen bij de boer.  
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 Stimulering en behoud kwalitatief goed winkelbestand. 

 Werkeloosheid wordt voorkomen met extra aandacht voor de jeugd. 

 Werklozen gaan weer zo snel mogelijk aan de slag met een tegenprestatie. 

 Eerst revitalisering en invulling bestaande bedrijventerrein. 

 Opknappen haven Lage Zwaluwe en Terheijden passend bij maat van het dorp door lokaal 

initiatief. 

 Eén (digitaal) toeristisch informatiepunt over onze gemeente. 

 VVV informatiecentrum en pinautomaat in Drimmelen. 

 Studie potentie en toekomst oude haven Drimmelen. 

 Kwaliteitsverbetering nieuwe jachthaven Drimmelen in samenwerking met ondernemers. 

 Drimmelen toeristisch beter op de kaart zetten. 

 Toeristische activiteiten langs de Mark mogelijk maken. 

 Museum Zwaluws Erfgoed, het enige museum in onze gemeente behouden. 

 De gemeente koopt lokaal in. 

 Actief betrekken ondernemers, BND en ZLTO. 

 Gebruik maken van Europese, landelijke en provinciale subsidies. 

 Bedrijven attenderen op subsidiemogelijkheden. 

 Een thematische zaterdagmarkt in Made. 

 

 

 
 

De nieuwe jachthaven Drimmelen als poort naar de Biesbosch. 
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3.6  Welzijn en zorg 

 

De komende jaren verandert er veel op het gebied van zorg, jeugdzorg en het aan werk helpen 

van mensen met arbeidsbeperkingen. De gemeente wordt daarvoor verantwoordelijk en krijgt 

minder geld dan wat provincie en rijk nu aan al deze taken besteden. Mensen die de zorg en de 

begeleiding echt nodig hebben, mogen van deze bezuiniging niet de dupe worden. Het is dus zaak 

de zorg efficiënter en doelgerichter te organiseren, door de goed opgeleide zorgverleners meer 

bewegingsvrijheid te geven en overbodige bureaucratie en managementlagen weg te halen. 

Instellingen kunnen hun samenwerking verbeteren, zorg veel beter afstemmen en vooral: niet 

uitgaan van hun eigen belangen, maar van wat mensen aan zorg nodig hebben. De gemeente heeft 

als taak om de beleidsuitgangspunten vast te stellen en te bewaken. Dit vergt een goede regie en 

controle. Lijst Harry Bakker zal er voor zorgen dat deze transitie goed gebeurt. 

 

Inwoners van Drimmelen blijken tot veel in staat. 

Dagelijks verzorgen mantelzorgers met veel 

toewijding hun familie. Buren helpen buren. Jonge en 

oudere inwoners ontmoeten elkaar om eenzaamheid 

te voorkomen. Lijst Harry Bakker stimuleert 

initiatieven waarmee de kracht van de mensen en hun 

sociale netwerken nog beter benut kan worden. 

Digitale netwerken zoals het ViP van SWO bieden 

daarvoor mooie mogelijkheden. Er zijn ook mensen 

die meer zorg nodig hebben dan hun omgeving hen 

kan bieden. Lijst Harry Bakker wil dat er voor hen 

tijdig de juiste ondersteuning is. Sociale en financiële draagkracht zijn hierbij de ijkpunten. We 

kijken dus eerst naar wat mensen zelf kunnen oplossen. Als professionele zorg nodig is wordt 

beoordeeld wat men hier zelf aan kan bijdragen. Alleen zo kunnen we de kwaliteit en de 

bereikbaarheid van de zorg in de gemeente Drimmelen waarborgen. Voor de extra kwetsbare 

groepen dienen humane oplossingen gevonden te worden. Lijst Harry Bakker  gaat voor Zorg op 

maat, want elke Drimmelenaar is uniek. Wij willen daarom sociale wijkteams waarin welzijn, zorg, 

jeugdzorg (waaronder centra voor jeugd en gezin) en sociale zaken een logische plek hebben en 

deze zaken op elkaar zijn afgestemd. Wijkteams werken natuurlijk ook samen met huisartsen. 

Zo’n team krijgt de ruimte om samen met bewoners voor elke situatie het noodzakelijke 

zorgpakket samen te stellen. Het sociaal wijkteam stimuleert ook het inschakelen van hulp uit de 

directe omgeving van de cliënt. De wijkverpleegkundige speelt ook een belangrijke rol in dit 

geheel.  

 

Zorgverlening wordt een combinatie tussen: zelf doen, ondersteuning door familie, ondersteuning 

door vrijwilligers en professionele hulp.  

 

De gemeente zorgt dat er in ieder dorp ontmoetingsruimten zijn ter bevordering van contacten 

en (dag)activiteiten. Ook aangepast bouwen en de aanwezigheid van breedbandinternet (in 

verband met zorg op afstand) zijn noodzakelijk om de juiste zorg te kunnen verstrekken.  
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 Tot slot pleit Lijst Harry Bakker voor voldoende 

subsidie voor Stichting Leergeld en andere 

initiatieven voor armoedebestrijding. Meedoen en 

activeren is voor iedereen, maar zeker voor de 

jeugd belangrijk. 

 

 
 
 
Betrokken ouderenzorg in De Ganshoek, nu nog 
goede huisvesting. 

 

 

 

 We verlenen zorg op maat. 

 Mensen worden in de gelegenheid gesteld zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 

Hiervoor zijn aangepast bouwen en breedbandinternet noodzakelijk. 

 Er is een goede afstemming tussen zorgbehoevende, familie, vrijwilligersnetwerk en 

professionals. 

 Er wordt optimaal gebruik gemaakt van diensten van lokale partijen en diensten als 

SWO, Surplus, huisartsen, ouderenorganisaties en lokale adviesorganen. 

 Bij de aanbesteding van zorgtaken gaat kwaliteit boven prijs. 

 Ieder dorp heeft een ontmoetingsruimte ter bevordering van contacten en activiteiten. 

 Bij zorg geldt: één gezin, één regisseur, één plan. 

 We investeren in preventieve maatregelen waardoor dure zorg zo lang mogelijk 

uitgesteld kan worden. 

 Bij het beleid rond alcohol en drugs wordt vooral ingezet op preventie en vroegtijdige 

bewustwording. 

 De buurtsportcoach wordt ingezet voor het leggen van verbindingen en waar 

marktinitiatief niet genomen wordt. 

 Er wordt regionaal samengewerkt, maar de uitvoering vindt zo dicht mogelijk bij de 

zorgbehoevende plaats. 

 De subsidie voor de ouderenbond wordt gecontinueerd. 

 Uitkeringsgerechtigden verrichten een tegenprestatie voor hun uitkering. 

 Het voorkomen van eenzaamheid en het voorkomen van kindermishandeling heeft een 

hoge prioriteit, in deze thema’s wordt extra geïnvesteerd. 
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3.7  Onderwijs, cultuur en sport  

 

1. Onderwijs 
 

De Lijst Harry Bakker vindt dat iedereen het verdient alle mogelijkheden te benutten  

om zich zelf te kunnen ontplooien. Een optimale ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt. 

Kinderen met een leerachterstand of Downsyndroom dienen zo veel mogelijk regulier onderwijs 

te kunnen volgen. Er dient samenhang te zijn tussen kinderopvang, basisscholen en voortgezet 

onderwijs met een belangrijke, beslissende stem voor de ouder(s). 

 

De gemeente signaleert waar dingen fout dreigen te gaan en stuurt tijdig bij. Te laat ingrijpen 

door schoolbestuur en/of gemeente kan funest uitpakken. Ontstane situaties als bij ‘t Klaverblad 

en de Windhoek dienen voorkomen te worden in de toekomst.  

 

 
 

Lijst Harry Bakker wil duurzame nieuwbouw voor het Dongemondcollege. 
 

Het gebouw van het Dongemondcollege is van een ouderwetse kwaliteit. Lijst Harry Bakker vindt 

het niet verantwoord hier nog veel langer voortgezet onderwijs aan te bieden. Door een late 

informatieverstrekking is snelheid in dit dossier geboden. Wij pleiten voor duurzame nieuwbouw 

in plaats van lapmiddelen op korte termijn. Nieuwbouw betekent voor ons een gezamenlijke 

investering van de gemeente en het schoolbestuur. 

 

In Noord-Brabant is meer dan 10% van de volwassenen tot 65 jaar laaggeletterd en heeft dus 

moeite met lezen en schrijven. De gemeente investeert in activiteiten die dit percentage 

terugdringen. Dit is goed voor de zelfontwikkeling van deze mensen en hun positie op de 

arbeidsmarkt. 
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2. Cultuur 
 

Drimmelen is een bruisende gemeente, waar ieder dorp haar eigen evenementen en kwaliteiten 

heeft. Als we het over cultuur hebben, praten we over cultuur in alle soorten en maten. Van 

genieten van een voorstelling in één van onze buurthuizen, een bezoek aan de bibliotheek, het 

bezoeken van een evenement, molen of kerkgebouw. Ook het genieten van onze historische 

dijklinten behoort tot de culturele kwaliteit van onze gemeente. Continuering van het huidige 

beleid is hierbij het uitgangspunt van Lijst Harry Bakker. Extra aandacht voor het behoud van 

onze kerkgebouwen wordt belangrijk de komende periode. Alles wat nodig is om een 

carnavalsoptocht in stand te kunnen houden zullen wij stimuleren. Bouwen van carnavalswagens in 

het overgangs- cq. buitengebied moet dus kunnen binnen de geldende of aangepaste regels. 

 

 

  
 

Carnavalsoptocht in Made: groot feest voor iedereen met veel creativiteit. 
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3. 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 met name verzorgd door verenigingen, die veelal met een gemeentelijke 

subsidiebijdrage deze taak goed invullen.  

 

Lijst Harry Bakker richt zich met name op de breedtesport. Lokale en bovenlokale 

sportevenementen zijn belangrijk voor onze gemeente. Sporttoernooien. motorcross, 

mountainbiketoertochten, wandeltochten, de wielerrondes, vaar- en roeiwedstrijden en 

hardloopevenementen  geven onze gemeente een sportieve uitstraling en trekken veel publiek.  

 
 

Madese Boys tegen SV Terheijden op het veld van VCW (Drimmelencup). 
 

 

Lijst Harry Bakker wil de zwembaden behouden. De herintroductie van het schoolzwemmen 

vinden wij belangrijk voor de functie van de baden en voor de veiligheid en gezondheid van de 

schoolkinderen. We gaan wel kijken naar andere exploitatiemogelijkheden van de Randoet en Het 

Puzzelbad voor de periode na 2018. 

 

Lijst Harry Bakker wil dat de sportieve gemeente Drimmelen: 

 direct of indirect zorgt voor in aantal en in kwaliteit voldoende binnen- en 

buitensportaccommodaties; 

 haar zwembaden behoudt; 

 zorgt voor subsidie aan verenigingen ter bevordering van het sporten; 

 zorgt  voor betaalbaar sporten voor iedereen; 

 zorgt voor sportvriendelijke inrichting van de openbare ruimte; 

 zorgt voor samenwerking tussen verenigingen en ondersteuning van verenigingen. 
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 Duurzame nieuwbouw voor het Dongemondcollege. 

 Kinderen beginnen niet zonder taalachterstand aan het lager onderwijs. 

 In ieder dorp is er kwalitatief goed basisonderwijs. 

 Er komen lespakketten om laaggeletterdheid aan te pakken. 

 Het schoolzwemmen wordt opnieuw ingevoerd. 

 De gemeente stimuleert en ondersteunt evenementen op het gebied van cultuur en 

sport. 

 De zwembaden blijven behouden. 

 Speciale aandacht voor het behoud van kerkgebouwen. 

 Er is een kwalitatief goed sportaanbod. 

 Sporten wordt gestimuleerd. Bijvoorbeeld Schoolplein 14. 

Er komt kunstgras voor meer voetbalverenigingen. 

 Bouw van een nieuwe gymzaal in Terheijden. 

 

 

 

 

 

Veel gezellige drukte op een zonnige dag in het Puzzelbad. 
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3.8 Financiën 

 

Drimmelen heeft geen schulden meer 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 zorgen voor meer inkomsten. De afgelopen 

bestuursperiode heeft Lijst Harry Bakker hier al een goede stap in de richting gezet. De 

zwembaden worden tegen een aanzienlijk lagere prijs geëxploiteerd en met reclame en 

grondverkoop worden meer inkomsten binnengehaald.  Ook hebben we elk huishouden € 35,- euro 

aan heffingen terug kunnen geven. Onze middelgrote regiegemeente zal effectiever en 

efficiënter moeten werken. Meer productie en meer kwaliteit met een kleinere formatie behoort 

tot de mogelijkheden. Integraler werken en een goede regie zijn hiervoor vereist. 

     

Op een aantal fronten zien wij direct mogelijkheden om tot een efficiëntere invulling te komen: 

 beheer en multifunctionaliteit van onze gebouwen; 

 afslanken ondersteunende dienst gemeente; 

 optimaal benutten digitale benadering van onze klanten en inwoners; 

 actiever grondbeheer en het vorderingenbeheer aanscherpen; 

 synergievoordelen bij aanbestedingen; 

 zelfwerkzaamheid van onze inwoners; 

 actief verwerven van Europese, landelijke en provinciale subsidies; 

 economisch rendement uit de oude haven van Drimmelen genereren (bijv. verkoop).  

 

Deze en andere zaken zullen nader uitgewerkt moeten worden, maar hier zal mogelijk een 

besparing van honderdduizenden euro’s behaald kunnen worden. Voor het wegwerken van 

achterstallig onderhoud (eenmalig) en incidentele investeringen benutten  wij een 

substantieel deel onze reserves van ca. € 45 miljoen. Door inzet van reserves (elke miljoen 

euro dient een structurele besparing van € 50.000 op te leveren) zal de balans tussen 

structurele en incidentele inkomsten en uitgaven beter worden. Ook de wijze waarop de 

begroting met rekenkundige rente wordt vastgesteld wil Lijst Harry Bakker heroverwegen, 

aangezien wij bij andere gemeenten een andere systematiek zien, die ook voor ons voordelen 

op kan leveren. 

 

Wij vinden het niet verantwoord om de OZB extra te verhogen of te verlagen. Alleen de 

inflatiecorrectie zal worden toegepast. De hondenbelasting wordt afgeschaft. Het hebben 

van honden leidt tot sociaal contact, controle op straat en meer beweging. Er wordt wel 

strenger toegezien op de opruimplicht en het hondenbeleid wordt aangepast (onder andere 

meer losloopgebieden), hiervoor zijn middelen beschikbaar. 
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 De hondenbelasting wordt afgeschaft. 

 Reserves aanwenden voor achterstallig onderhoud en incidentele investeringen. 

 Effectiever en efficiënter werkende ambtelijke organisatie. 

 Inzetten op het actief verwerven van Europese, landelijke en provinciale subsidies. 

 Aanvraag € 1,19 zwerfafvalvergoeding per inwoner (schonere openbare ruimte).  

 OZB alleen corrigeren voor inflatie. 

 Betere bezetting en beter beheer van onze gebouwen. 

 We kijken bij investering naar het totale kostenplaatje in plaats van naar de 

aanschafkosten alleen. 

 Bij alle beslissingen geldt dat ze op duurzame uitgangspunten gebaseerd moeten zijn. 

 

 

 

 

 

       

Met subsidie een schonere straat en meer werk. Onze pot met centen als onderdeel 

van de campagne, symbool voor 

investeren in Drimmelen.  
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4. Onze dorpen 

Onze inwoners zijn trots op hun dorp en trots op Brabant. Lijst Harry Bakker is trots op de 

gehele gemeente Drimmelen en wenst dat alle inwoners dat zouden zijn. Drimmelen is een mooie 

gemeente, mede dankzij de inzet van alle inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. De 

komende jaren hebben we hard nodig om die onderlinge saamhorigheid te verbeteren en samen 

dingen op te pakken. Verder bouwen aan vertrouwen is belangrijk.  Voor de dorpen hebben wij 

diverse punten uitgewerkt die we de komende bestuursperiode willen bereiken. In samenwerking 

met het onderwijs, de ondernemer en/of de ondernemende burgers zal dit plaats moeten vinden. 

Drimmelen  

 Behoud van het Dorpshuis met school ‘t Klaverblad.  

 Verplaatsing van het oorlogsmonument richting Herengracht. 

 Toeristische-recreatieve attractiviteit en kwaliteit openbare ruimte van de 

nieuwe jachthaven samen met de ondernemers vergroten en verbeteren. 

 Realisatie van een kleine supermarkt in Drimmelen (havengebied). 

 Oprichting van thematische weekendmarkt in zomerseizoen in samenwerking met 

BND en Vrijetijds Platform Drimmelen. 

 Verkeersproblematiek Batterij oplossen. 

 Kleine bouwplannen realiseren in verband met de levensvatbaarheid van 

voorzieningen in het dorp. 

 Er komt een pinautomaat bij de haven. 

 Het Beverpad wordt doorgetrokken tot aan de haven. 

 Beter vervoer vanuit Made/station Lage Zwaluwe naar Drimmelen voor toeristen 

en recreanten. 

 Heldere toekomstvisie voor de oude haven en camping.

 
Oorlogsmonument Drimmelen “verstopt” bij parkeerplaats. 

 

Hooge Zwaluwe  

 Extra woningen bouwen voor behoud van voorzieningen en behoud en/of  

uitbreiding van werkgelegenheid. 

 Het museum Zwaluws Erfgoed moet blijven. 

 Behoud van buslijn 122 op zaterdag. 
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 Faciliteren bedrijfsuitbreiding vervoersbedrijf in verband met behoud 

werkgelegenheid. 

 Bij uitblijven woningbouwontwikkeling Julianastraat, op deze locatie in overleg 

met Goed Wonen en school hier schooltuintjes aanleggen. 

 Adequate parkeervoorziening voor vrachtwagens aan de Stationsweg. 

 Optimale medewerking verlenen aan transformatie van de functies van het 

kerkgebouw. 

 Verkeersoplossing voor de Zoutendijk, al dan niet in combinatie met de rondweg.  

 Ontlasting van de kern van doorgaand en zwaar verkeer. 

 

 
De rondweg voor Hooge en Lage Zwaluwe  staat dankzij Lijst Harry Bakker weer op de 

agenda. 

 

Lage Zwaluwe  

 Nieuwbouw van de Ganshoek, met een ontmoetingsruimte voor het hele dorp 

tegen een sociaal tarief.  

 De winkelstrip aan de Nieuwstraat wordt aantrekkelijker gemaakt. 
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 In overleg met  Hirundo ter  beschikking stellen van een tribune voor de Rietgors. 

 Ontwikkeling haven Lage Zwaluwe (recreatie en bedrijvigheid) door bij voorkeur 

lokale ondernemers in samenwerking met de gemeente. 

 Behoud buslijn 122 op zaterdag. 

 Voorzieningen realiseren bij recreatiepunt Lage Zwaluwe in de vorm van parkeren, 

sanitair en eventueel horeca. 

 Lage Zwaluwe-West fasegewijs realiseren. 

 Ontlasting van de kern van doorgaand en zwaar verkeer. 

 Realisatie speelruimte en speeltoestellen bij basisschool De Grienden. 

 

Made 

 Duurzame nieuwbouw van het Dongemondcollege.  

 De Markstraat wordt volledig opnieuw ingericht: duurzaam, veilig, toegankelijk en 

gezellig.  

 De  Prinsenpolderstraat en omgeving 

Wijngaerd worden opgeknapt. 

 Aanleg Park Made met daarin functies voor 

recreatie, sport, honden en natuur bij 

gemeentehuis. 

 Zaterdagweekmarkt met bij voorkeur lokale 

en duurzame producten op een plein. 

 Braakliggende terreinen bebouwen, dan wel inrichten voor tijdelijke natuur (bijv. 

Kastanjelaan). 

 Verlichting fietspad Brandestraat. 

 Open houden van De Randoet. 

 

 

    Terheijden   

 De Bredaseweg wordt veiliger en comfortabeler voor fietsers, inclusief de 

oversteek.   

 Bouw van een nieuwe gymzaal. 

 Ontwikkeling toeristisch attractieve haven in samenwerking met de 

watersportvereniging. 

 Op het E-veld kunnen nieuwe (starters)woningen in eigen beheer worden gebouwd, 

met als randvoorwaarde kunstgras voor de voetbalvereniging. 

 Herinrichting Molenstraat-Raadhuisstraat-Hoofdstraat (met accent op 

centrumgebied en veiligere situatie voor fietsers (bij bushalte en supermarkt). 

 Stimuleren woningbouwprojecten Schansstraat, Markstraat en overige plaatsen. 

 Bedrijventerrein aan de Markzijde Bredaseweg invullen met nieuwe bedrijven 

(broeinest) of recreatiebedrijven. 

 Open houden van het Puzzelbad. 
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Wagenberg 

 Samen met de dorpsraad invulling geven aan ‘Wagenberg ontmoet’ waarbij Plexat 

het centrale middelpunt wordt/blijft.  

 Het van den Elsenplein wordt volledig opgeknapt. 

 Continue faciliteren van woningbouwprojecten uit visie ‘Vitaal Wagenberg’. 

 Verlichting fietspad Lage Weg. 

 Parkeervoorzieningen bij de put van Wagenberg realiseren, inclusief verharding 

van het pad voor langzaam verkeer. 

 Realiseren skatebaan nabij de sporthal. 

 

 
Plexat, het kloppend hart van Wagenberg. 

 

     Blauwe Sluis, Helkant, Oud Drimmelen 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.  
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5. Onze eerste 10 kandidaten  

 

Onze partij heeft een grote achterban, een professioneel bestuur en enthousiaste 

kandidaten. Naast enthousiast zijn ze kundig, weten wat er speelt en zijn ze leergierig. Het 

belangrijkste is dat ze een luisterend oor hebben. Ze willen weten wat er speelt bij de 

inwoners. Onze eerste 10 kandidaten vormen een groep van ervaren politici en nieuwkomers. 

Ze hebben diverse achtergronden  en wonen verspreid in heel de gemeente Drimmelen. Ze 

zijn klaar om zich samen met de fractie voor uw algemene belangen in te gaan zetten.  

Harry Bakker is onze lijsttrekker en Jan-Willem Stoop is onze wethouders kandidaat.   

1. Harry Bakker (Terheijden, 51 jaar)         6. Marjolein Dikmans (Wagenberg, 23) 

2. Femke Selders (Made, 36)          7.  Hans de Groot (Made, 56) 

3. Erik van der Werff (Lage Zwaluwe, 43)      8.  Ruud van Bremen (Lage Zwaluwe, 65) 

4. Jan-Willem Stoop (Terheijden, 44)         9.  Ton Verhoeve  (Made, 69) 

5. Loes van Zwieten (Hooge Zwaluwe, 59)      10. Ad Lambregts (Zevenbergschen Hoek, 46) 
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