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‘Blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en toon je moed. 

Laat je woede hand in hand gaan, met het goede dat je doet.’ 

 
Met deze zinnen typeerde de schrijver Karel Glastra van Loon 

het socialisme van de SP, in het lied ‘Een mens is meer’. 

 
 
 
De SP Terneuzen heeft over alle belangrijke onderwerpen een standpunt. 

Niet al die voorstellen kunnen in dit verkiezingsprogramma. Wat wel in het verkiezingsprogramma staat 
zijn onderwerpen die ons als inwoners aangaat en waar wij ons voor u willen inzetten. 

 
Wij zijn een actieve partij, ondernemen op actuele belangrijke zaken direct actie en wij komen altijd met 
een oplossing. Onze boodschap aan de gemeente Terneuzen: Doe nét een stapje meer! 

Veel andere standpunten en onze acties vindt u op onze website terneuzen.sp.nl. 

 
Voor de jongeren 

SP Terneuzen wil graag weten wat er leeft onder de jongeren. Waarom willen wij dat? Zo weten wij wat 
er leeft en wat wij voor jou als jongere kunnen doen. Voor meer informatie, scan de QR code! 

 
 
 
SP Terneuzen TV 
Onze standpunten in beeld kan je ook bekijken op ons YouTube kanaal en uiteraard ook de videoclip ‘Een 
mens is meer’. Scan de QR code of zoek in YouTube naar SP Terneuzen TV.  
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WOORD VOORAF 
Op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben we jouw stem hard nodig want invloed heb 
je wel degelijk. In Den Haag wordt door de regering de grote lijn van het landelijk beleid uitgezet. Wij als 
afdeling Terneuzen kunnen echter controle uitoefenen op regionaal niveau. Daarom gaan we de wijk in 
om te horen wat er speelt, waar het aan schort, wat mensen nodig hebben om een mooi en veilig leven te 
hebben. 

 
De lokale afdelingen van de SP zijn de ogen en oren, handen en voeten van de partij. We willen samen 
met de mensen werken aan concrete verbeteringen. We zullen opkomen voor de belangen van de 

inwoners. Nu worden ze nog óf te laat óf helemaal niet geraadpleegd bij belangrijke kwesties. 

 
Het huis dat Nederland nu bewoont vertoont teveel lekkages. De overheid (ook de gemeente) moet 
stoppen met het plakken van pleisters, de lekkages worden daar niet mee gedicht! De SP wil naar 
concrete oplossingen om dit te stoppen. Daarom timmeren we aan de weg. Het begrip 
“welvaartsmaatschappij” komt onder druk te staan en we merken dat de huidige regering knabbelt aan de 
gevestigde rechten in alle fasen van uw leven. 

 
Protesteren helpt, aankaarten helpt, maar wat vooral helpt is stemmen op de partij die de mens een 
warm hart toedraagt!!!! 

 
De SP weet dat mensen hard werken en soms toch niet genoeg geld hebben om een mooi leven op te 
bouwen. 

 
De SP weet dat sommige mensen niet kunnen werken en soms vereenzaamd achterblijven. 

 
De SP wil een rechtvaardiger bestaan, voor iedereen, en zal blijven werken aan het bestrijden van 
armoede, onrechtvaardigheid en ongelijkheid. 

 
Voor verandering hebben wij Uw stem nodig! Help ons het tij te keren en stem SP! 

 
 
Jean-Paul Casteleijn 

Fractievoorzitter  
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  ONZE SPEERPUNTEN EN LEIDENDE 
PRINCIPES 

 

INLEIDING 
Terneuzen is een mooie gemeente met veel kleine en grotere kernen. Een groene gemeente met veel 
mooie natuur, goede werkgelegenheid, onderwijs en zorg in de buurt, dé plek om je kinderen op te laten 
groeien en om te genieten van je oude dag.  

Na afbraak van veel basisvoorzieningen, flinke bezuinigingen en aangekondigde belastingverhogingen 
door de rechtse en conservatieve coalitie van de gemeente Terneuzen is het nu tijd om te kiezen voor 
betere woon- en leefbaarheid, beter openbaar vervoer, recht op werk en inkomen en betere 
dienstverlening door de gemeente. 

Onze speerpunten 
 Wonen en leefbaarheid 

 Veiligheid 

 Zorg, voor jeugd en ouderen 

 Kunst, Cultuur & Onderwijs voor iedereen 

 Dierenwelzijn 

 Klimaat 

 Duurzaam Openbaar Vervoer en bereikbaarheid dorpskernen 

 Werk voor iedereen 

 Gemeente Terneuzen nú met menselijke maat 

Onze leidende principes 
 Ziek zijn is geen keuze. 

 Deugdelijk en betaalbaar wonen is een vereiste voor iedereen. 

 De kleine kernen moeten goede voorzieningen hebben. 

 Mensen drijven de economie. Niet andersom. 

 Bewoners moeten een veilig leven hebben. 

 Openbare orde en industriële veiligheid dienen gewaarborgd te zijn. 

 We accepteren geen enkele vorm van discriminatie – door niemand. Discriminatie bestrijden 
we, op basis van ras of van seksuele geaardheid, religie of leeftijd, of wat dan ook. Dat geldt 
ook voor de achterstelling van mensen op basis van klasse. 

 Constante open communicatie met burgers. 

 Luisteren naar de jeugd met gebruikmaking van twitter, facebook en andere sociale media. 

 Maar bovenal kiest de SP voor 100% sociaal. 

 Sociale zekerheid is geen kostenpost, maar een investering in de samenleving. 

 De zekerheid dat je niet wordt vergeten. 

 Dat je met respect zult worden behandeld, ook wanneer het even niet meezit. 

 

Menselijke waardigheid – Gelijkwaardigheid – Solidariteit 
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1 BESTUUR, ONDERSTEUNING EN 
VEILIGHEID 

 

GEMEENTE TERNEUZEN NÚ MET MENSELIJKE MAAT 
De afgelopen jaren is door de huidige coalitie gekozen voor een beleid waarbij de menselijke maat is 
verslechterd en de afstand tussen burger en de gemeente groter is geworden. De SP wil dit tij keren! De 
gemeente is er voor de inwoners en niet andersom! De afgelopen jaren hebben wij gestreden voor de 
menselijke maat en wij gaan door. Help ons het tij te keren en stem SP! 

 
De Burgerparticipatie verdient een prominente rol in besluitvorming. Zonder inspraakmogelijkheid van 
onze inwoners kan geen goede volksvertegenwoordiging verwacht worden en zal enkel de stem van de 
wethouders verkondigd worden. Inwoners moeten ingelicht worden op een adequate manier en 
verdienen alle uitleg en antwoorden op vragen die gesteld worden. Pas dan kan het college van 
Burgemeester en Wethouders een gedegen breed gedragen taak afwerken, uiteraard alleen met 
goedkeuring van de gemeenteraad.  

 

Bestuur en ondersteuning: 
 

 De SP vecht voor een Gemeente Terneuzen die een kritisch oog heeft voor goed beleid en die dat 
beleid overneemt. Daar waar beleid niet deugt moet de Gemeente ingrijpen. 

 
 De SP wil een transparant College en dus wordt afstand genomen van “geheim overleg”. 

 
 Maak de gemeentelijke stukken begrijpelijker en inzichtelijker. 

 
 Ga eerst met verenigingen/instellingen in gesprek, alvorens de contracten stop te zetten. Te snel 

kan voorbijgegaan worden aan het menselijk leed dat ontstaat wanneer eensklaps de 
samenwerking tussen de gemeente en een instelling wegvalt. Bijvoorbeeld: Vluchtelingenwerk 
Terneuzen.  

 
 Gebruik van vreemde woorden en moeilijke begrippen moet vermeden worden. Om te voorkomen 

dat dergelijke stukken in de onderste lade terechtgekomen of bij het oud papier belanden. 

 
 We blijven waakzaam op het nakomen van de WNT (Wet Normering Topinkomens) zodat er geen 

bakken met geld wordt verdiend over de rug van de belastingbetaler. Indien nodig draaien wij de 
contracten terug met een gang naar de Bestuursrechter. 
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 Goede volksvertegenwoordiging vereist dat de inwoners aan het woord kunnen komen voordat de 

plannen gemaakt worden door de wethouders. Inspreekrecht van inwoners mag best gezien 
worden als een waardevolle inbreng en kan invloed hebben als de participatie vanaf het begin bij 
ieder proces op de agenda staat. Daarom adviseert de SP om regelmatig “ronde-tafel-cessies” te 
organiseren en meer bekendheid te geven aan inspreekrecht tijdens commissievergaderingen. 

“Inspreken tijdens een raadsvergadering wordt vaak ervaren als mosterd na de maaltijd”. 

 
 De SP wil dat er een Burgerparticipatie monitor komt. Met andere woorden de gemeente gaat 

actief monitoren en onderzoeken wat het bereik van de gemeente is. Te denken aan: Is het 
plaatsen van een bericht op de gemeentelijke site van Terneuzen afdoende om voldoende mensen 
te bereiken? Kan geconcludeerd worden dat voldoende mensen bereikt werden? Hoe trek je die 
conclusie? En wat kan beter?  

Wij veronderstellen dat met name ontzettend veel ouderen niet bereikt worden doordat ze digitaal 
niet vaardig zijn. Digibetisme is gevaarlijker dan analfabetisme! De consequenties van digibetisme 
liggen op de loer: van digitale vaardigheden wordt te vaak gedacht “ach, dat hoeft toch niet, dat 
leer je vanzelf wel”. Hoe kan het zijn dat we niet aannemen dat iemand de krant zonder meer 
begrijpt, maar wél aannemen dat ze weten wat een USB-stick is, waarom een browser en Google 
niet hetzelfde zijn en je voor informatie of een hulpvraag terecht kan op de website van de 
gemeente of andere instantie? 

 
 Geen zogenaamde prestigeprojecten. De Gemeente dient de burgers. Niet het C.V. van de 

Wethouders. “Geen icoon maar een boom!” 

 
 Afspiegeling van de inwoners van de Gemeente Terneuzen nastreven in de Raad. 

 
 Afstand nemen van geheim overleg. 

 
 Inhuren van dure krachten mag maximaal 10% van het budget beslaan (de Roemernorm). 

Daarnaast komt er altijd een melding aan de gemeenteraad met het bedrag, het doel, de periode 
en de reden van inhuur. 

 
 Drugsoverlast: Wij willen een experiment met gereguleerde (bij voorkeur biologische) wietteelt 

aangaan om deze softdrugs uit het criminele circuit te halen. Illegale handel straffen we maximaal 
af. Drugsgebruikers die hun leven weer op de rit willen krijgen, helpen we daarbij.    
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Veiligheid: 
 

 Dijken, duinen en dammen beschermen Zeeland tegen overstromingen. Binnendijken zorgen 
ervoor dat een overstroming toch vertraagd kan worden. Ze doen eveneens dienst als vluchtweg 
bij rampen. De SP wil een “vluchtwegenplan” zien dat mogelijkheden biedt voor mens en dier, want 
wat ons betreft, laten we niemand achter. 

 
 De 13 Zeeuwse gemeenten werken nauw samen onder de noemer “Bevolkingszorg”. Tweemaal per 

jaar krijgt de raad van Terneuzen informatie over incidenten en over de “voorbereiding van 
medewerkers op gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding”. De SP vindt de mededelingen 
en informatie TE summier en wil graag dat de gemeente op dit gebied nét een stapje meer doet, 
zodat onze inwoners weten wat te doen als de dijken breken. 

 
 Weet wat te doen bij een nucleair ongeval. In Zeeuws-Vlaanderen zitten wij dichtbij twee 

kerncentrales, namelijk in Borsele (NL) en Doel (BE). De SP vindt dat de gemeente nét een stapje 
meer moet doen en regelmatig en actief de inwoners moet informeren over het noodplan en de 
nucleaire risico’s. Ook is het van belang dat hier op de scholen aandacht wordt besteed. Voor elke 
inwoner is het van belang dat hij/zij/die weet wat de nucleaire risico’s zijn, wat de overheid doet, 
wat de inwoner zelf moet doen, wanneer gebruik je jodiumtabletten? In elk huishouden moet een 
noodplan klaarliggen.  

 
Er moet op elke openbare locatie een intern noodplan zijn en deze moet ook regelmatig worden 
geoefend. Deze locaties moeten ook beschikken over een voorraad tabletten met stabiel jodium 
(ongevaarlijk jodium), om voor het personeel en aanwezige kinderen en volwassenen optimaal te 
beschermen. Aan welke openbare locaties kan je denken? Scholen, bedrijven, supermarkten, 
ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, jeugdzorginstellingen, culturele centra, 
sportcentra, kinderdag verblijven, BSO’s, dierenpensions, penitentiair inrichtingen en andere 
openbare locaties. 

 
De kans op een ernstig ongeval in een nucleaire site is klein, maar niet onmogelijk. Bij de meeste 
huishoudens liggen de jodiumtabletten thuis in het keukenkastje. Als mensen boodschappen doen, 
aan het werk zijn, op school zijn, etc. kunnen zij niet snel beschikken over jodiumtabletten. Bij een 
nucleair ongeval kan er een radioactieve uitstoot plaatsvinden, in de lucht in het water of op de 
bodem. Radioactiviteit kan je niet zien, ruiken, proeven of voelen. Een radioactieve uitstoot kan je 
dus alleen detecteren met specifieke meetapparatuur. Bij het vrijkomen van radioactieve stoffen 
is er kans op besmetting of bestraling. 

 
 Ordehandhaving op de wegen grondig uitbreiden. In onze randgemeenten wordt vaak te hard 

gereden, verkeerd geparkeerd en voorrangsregels worden al te vaak genegeerd, waardoor tal van 
straten bijzonder onveilig zijn. Daarnaast kan onveiligheid ook voorkomen worden door meer of 
betere straatverlichting. Hierin kan de gemeente dus nét een stapje meer doen. 

 
 Via de Taskforce PFAS, met Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, de 

RUD-Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, het Ministerie van I&W, het Ministerie van LNV, Ministerie 
van VWS, het RIVM, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Internationale Scheldecommissie, het 
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Departement Mobiliteit en de dienst Openbare Werken Vlaanderen samenwerken teneinde een 
PFAS-vrije Westerschelde en kanaal Gent-Terneuzen te bekomen. 

 
 Veiligheid voor de burgers moet een prioriteit zijn voor de gemeente. Niet alleen op het vlak van 

openbare orde maar ook op het vlak van goederenvervoer op het water en het spoor. De 
veiligheidsnormen mogen niet vervagen en dus half nagekomen worden, zoals het niet of slecht 
begeleiden van schepen geladen met ammoniak of andere gevaarlijke stoffen door gebrek aan 
personeel bij Rijkswaterstaat. De woonkernen liggen te dichtbij om hierin nalatig te zijn.  

 
 Laat Boa’s ook als aanspreekpunt fungeren en niet alleen als bonnenschrijver, zodat ze als oren en 

ogen van het dagelijks bestuur kunnen dienen en op die manier hun functie versterken. Boa’s 

moeten ook méér de menselijke maat nemen, dienstbaar zijn naar de burger en waar mogelijk een 

zorgmelding maken in plaats van een proces verbaal schrijven.  

 
 Strenge controle door de Gemeente Terneuzen ter voorkoming van schade veroorzaakt door 

bouwprojecten : Nieuwe Sluis, winkelcentra, e.d. 

 
 Meer controles uitvoeren en strenger handhaven bij milieudelicten- en incidenten. 

 
 Het schoolzwemmen moet weer ingevoerd worden en moet worden uitgebreid met een preventief 

educatief programma voor het zwemmen en sporten in zee en open wateren. In een land met 
zoveel water is het noodzakelijk dat kinderen leren zwemmen. In zee zwemmen is heerlijk als het 
in de zomer warm is. Ook watersporten zoals board-, wind- en kitesurfen is leuk en gezond in alle 
jaargetijden.   De zee is echter een water waarin je gemakkelijk kunt verdrinken of onderkoeld kunt 
raken. Berucht zijn muien, onderkoeling, afdrijven met zwemband of luchtmatras, en hoge golven. 
Jaarlijks verdrinken er helaas nog altijd mensen in zee. In het onderwijs wordt hier niet of 
nauwelijks aandacht aan besteed.  

 
 Homo-emancipatie en lhbt-belangen: Discriminatie op basis van seksuele voorkeur is 

onacceptabel. Geweld tegen homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders moet stevig door politie 
en justitie worden aangepakt. Wanneer een slachtoffer dat wenst wordt altijd een aangifte 
opgenomen. Iedereen moet kunnen trouwen met wie die wil, voor weigerambtenaren is geen 
plaats. Bij adoptie wordt geen onderscheid gemaakt tussen homo's en hetero's. 
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2 VERKEER, VERVOER, WATERSTAAT 
EN ECONOMIE 

 

DUURZAAM OPENBAAR VERVOER EN BEREIKBAARHEID DORPSKERNEN 
Het OV wordt steeds minder, waardoor de bereikbaarheid van de kernen steeds moeilijker wordt. Door het 
verdwijnen van de basisvoorzieningen en vermindering van de leefbaarheid is het OV erg belangrijk. We 
moeten naar een duurzame oplossing voor het openbaar vervoer, in combinatie met bijvoorbeeld 
elektrische deelfietsen, elektrische deelscooters en elektrische deel brommobielen. 

 

Verkeer, vervoer en waterstaat: 
 

 Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij. 

 
 Gemeente Terneuzen dient erop toe te zien dat Rijkswaterstaat de veiligheid in het havengebied 

blijft garanderen. Nooit mag een verkeerscentrale onderbemand zijn 

 
 Frequent openbaar vervoer tussen kernen en wijken. Ook naar Gent, Goes en Middelburg.  

 
 Het Openbaar Vervoer komt nog niet in de nieuwe wijk Othene. Mede daardoor hebben veel 

gezinnen nood aan twee auto’s. Ook hier kan de gemeente – samen met de Provincie – de plannen 
sturen zodat ook in Othene openbaar vervoer geregeld wordt. 

 
 De SP wil de fiets- en voetgangersbrug eindelijk verwezenlijkt zien over de Otheense Kreek, vanaf 

de Waterhyacint (Othene) richting de Jachthaven de Otheense Kreek. Op die manier kunnen 
fietsers en wandelaars van het “rondje Kreek” genieten. Belangrijke voordelen zijn ook ; minder 
CO2 uitstoot door autogebruik, winkels en scholen zijn sneller en beter per fiets bereikbaar en de 
recreatieve Jachthaven de Otheense Kreek vaart er wel bij. 

 
 Het stimuleren van het fietsen door middel van het behouden van goede en veilige paden, en 

voldoende fietsenstallingen. Daar de Provincie over het OV gaat vragen we de gemeente dringend 
in overleg te gaan met de Provincie Zeeland, teneinde het voor fietsers mogelijk te maken om MET 
fiets van het openbaar vervoer gebruik te maken richting de “overkant”. 

 
 Het pontje van Sluiskil moet blijven, hiervoor moet een constructief meerjarenplan komen waarbij 

ook een voorziening wordt getroffen om het pontje te vervangen voor een nieuwe duurzame pont. 
Er zijn in Nederland al een aantal pontjes vervangen door elektrisch aangedreven pontjes (in 
combinatie met zonnepanelen), dit kan in Terneuzen natuurlijk ook. Vanuit de provincie, rijk en 
Europese Unie kan de gemeente hiervoor subsidie aanvragen.   
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Economie: 
 

 De scheepvaart heeft de gemeente Terneuzen groot gemaakt. De scheepvaartsector is één van de 
belangrijkste sectoren voor de economie in Terneuzen. De SP ervaart dat de gemeente en/of North 
Sea Port niet altijd oog heeft voor de binnenvaart. De SP steunt de binnenvaart en onze hulpdienst 
is voor binnenvaartschippers beschikbaar.  

Onze hulpdienst beschikt over de nodige kennis, ervaring en contacten in de binnenvaart. Bij 
problemen of vragen kunnen binnenvaartschippers contact opnemen met onze hulpdienst.  
 

 Het MKB in Terneuzen krijgt de voorkeur bij aanbestedingen vanuit de Gemeente Terneuzen. Dit 

is duurzamer en vermindert de CO² uitstoot. 

 
 Indien mogelijk wordt bij aanbesteding voorkeur verleend aan bedrijven die mensen met een 

Wajong-uitkering in dienst hebben, 50-plussers of herintreders. 

 
 Doordat de Provincie Zeeland geen VVV-kantoren meer heeft is het belangrijk dat de gemeente 

nauw samenwerkt met de Provincie, aangezien die laatste de taken van het VVV overgenomen 
heeft. De SP wil dat het Bureau City marketing Terneuzen (BIZZY) zich snel richt op het ontlasten 
van winkeliers en horeca die – door het verdwijnen van het VVV-kantoor - de talrijke vragen van 
toeristen beantwoorden die normaal gezien en veel beter door gespecialiseerd personeel 
beantwoord kunnen worden. 

 
 Stimuleren van economische bedrijvigheid, vooral in de kanaalzone door het aanleggen van laad- 

en loskaden. Dit zal bedrijven aantrekken en is daarnaast ook goed voor de groei van 
werkgelegenheid.  

 
 Het parkeerbeleid moet mensen lokken en niet afschrikken. In het centrum van Terneuzen moet 

men overgaan op de “blauwe schijf” en in de parkeergarages naar “de eerste twee uur gratis 

parkeren”. 

 
 De gemeentelijke belastingen moeten omlaag. Een meerderheid van de gemeenteraad is voor 

belastingverhoging in 2022. SP is het hier niet mee eens en wil de gemeentelijke belastingen 
verlagen. Door grote stijging van de inflatie wordt alles duurder. Het inkomen van de inwoners 
stijgt niet evenredig mee met de inflatie, waardoor iedereen minimaal 2 tot 3% in koopkracht 
achteruit gaat. Het minimumloon, pensioenen en uitkeringen worden voorlopig niet geïndexeerd 

door het kabinet. Een politieke keuze die de VVD, CDA, D66 en CU maakt, want het kabinet wil 
hierin na oproepen van de oppositiepartijen niet snel schakelen. Voor het gemeentebestuur en de 
raad moet dit niet de reden zijn om de inwoners van Terneuzen in deze moeilijke tijden op te 
zadelen met een belastingverhoging.  
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3  ONDERWIJS, TOERISME, SPORT, 
CULTUUR EN RECREATIE 

 

KUNST, CULTUUR & ONDERWIJS VOOR IEDEREEN 
Kunst en cultuur zijn geen sluitstuk van de begroting, maar een basis voor onze beschaving. Ze inspireren, 
houden een spiegel voor en leren ons dingen anders te bekijken. Terneuzen heeft het Scheldetheater, Het 
Vestzaktheater “De Paerdestal” en in Zeeuws-Vlaanderen zijn een klein aantal musea.  

 
Kinderen, scholieren en studenten hebben recht op goed onderwijs. Leren is wat de SP betreft meer dan 
rekenen en taal. We willen onze kinderen goed voorbereiden op de samenleving. En ook op hun toekomst 
moeten ze voorbereid zijn. Dat betekent voldoende aandacht voor rekenen en taal, maar ook voor vakken 
die de algemene ontwikkeling stimuleren zoals muziek, kunst en cultuur en het leren omgaan met 
verschillen. Veel leerkrachten in het onderwijs hebben te maken met een hoge werkdruk en vaak grote 
klassen. Door de juiste investeringen kan de werkdruk verlaagd worden. Daarnaast wil de SP werk maken 
van kleine klassen. Op die manier krijgen alle leerlingen voldoende aandacht. 

 
De schooltijd duurt afhankelijk van je wensen en je kunnen, van je karakter en je persoonlijkheid, lang of 
kort. Deze tijd kan mooi zijn of onvergetelijk saai. In het slechtste geval is schooltijd voor sommige leerlingen 
zelfs “pijnlijk”. Doordat gebleken is dat docenten een grote rol kunnen spelen bij het herkennen van 
depressies wil de SP vragen aan alle leerkrachten om – zeker in deze coronajaren – nét een stapje meer te 
doen en alle kennis en kundigheid aan te wenden teneinde mee te helpen aan het voorkomen en opsporen 
van leerlingen met depressieve klachten. 

 

Onderwijs: 
 

 De SP heeft bereikt dat een vrijwillige ouderbijdrage niet meer verplicht gevraagd kan worden aan 
ouders voor bijvoorbeeld schoolreisjes. Het komt voor dat scholen niet meer zeker weten 
voldoende inkomsten te hebben om de schoolreisjes te organiseren. Kan het komend Kerstfeest, 
Sinterklaas – of Paasfeest nog wel gevierd worden? De SP stelt voor om het systeem van een 
vrijwillige ouderbijdrage te veranderen naar een vrijwillige ouderbijdrage naar draagkracht. Op 
basis van het inkomen van de ouders kan een maandelijkse vrijwillige bijdrage naar draagkracht 
worden voorgesteld. Dit om te voorkomen dat kinderen worden uitgesloten van deelname aan 
activiteiten zoals een schoolreis of schoolkamp. Het is de taak van de gemeente om alle 
schooldirecties erop te wijzen dat het Rijk compensatie verstrekt heeft voor het wegvallen van de 
“verplichte bijdrage van ouders”. Het is nooit de bedoeling geweest om geen Kerst- of 
Sinterklaasfeest meer te kunnen vieren. De bevoegde wethouder dient hieromtrent net een stapje 
meer te doen en uitleg te verschaffen aan alle scholen. 

 
 Hoger onderwijs naar Zeeuws-Vlaanderen halen. 

 
 Maaltijden op school : zonder winstoogmerk, zo gezond mogelijk (bij voorkeur biologisch en lokaal) 

en een verbod op energy drankjes. Voor kinderen moet er ook de keuze zijn in vegetarische- en 
veganistische maaltijden.  
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 Het is een slechte zaak dat orthodoxe scholen de mogelijkheid hebben om docenten en leerlingen 

te weigeren op grond van hun seksuele voorkeur. Het is goed dat voorlichting over seksuele 
diversiteit is opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Wel dient er aandacht te zijn voor de 
lesmethoden. Discriminerende uitlatingen in het lesmateriaal zijn onacceptabel. Scholen moeten 
een veilig klimaat scheppen voor iedereen. 

 
Discriminatie en achterstelling van lesbo’s, homo’s, bi- en transseksuelen (LHBT) tolereren we 
nooit. Dat betekent ook dat het weigeren of hinderen van leraren en leerlingen vanwege seksuele 
geaardheid of identiteit, absoluut niet kan. 

 
 Beter organiseren van het vervoer van jongeren. Door het faciliteren aan carpoolen, fietsen onder 

begeleiding van vrijwilligers en het gebruik van passend openbaar vervoer in combinatie met 
elektrische deelfietsen, deelscooters. 

 
 Gymles ook in de onderbouw weer laten geven door vakbekwame en bevoegde leraren, minimaal 

2 keer per week. Herintroductie van schoolzwemmen in introductie van een preventief educatie 
programma voor het zwemmen en sporten in zee en open wateren (zie hoofdstuk 1.2 Veiligheid).  

 
 In Zeeuws-Vlaanderen is er geen vrijeschoolonderwijs. De SP is voorstander van het beschikbaar 

stellen van een vrije school in Terneuzen voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. 

 

Toerisme, sport, cultuur en recreatie: 
 

 Kopje van Kanada behouden voor cultuur, festivals en toerisme. Denk aan camperplaatsen, 
dagrecreatie en festivals. 

 
 Bestrijding van eenzaamheid onder de jongeren door beschikkingstelling van degelijke 

ontmoetings- en ontspanningsruimten, er moet in elke kern een jeugdhonk aanwezig zijn. 

 
 Ook voor ouderen is er een zwaarwegende noodzaak voor faciliteiten die het sociaal contact 

bevorderen. De Wet Publieke Gezondheid verplicht gemeenten immers om de eenzaamheid te 
bestrijden. Lokale ruimtes moeten op zijn minst in iedere kern aanwezig zijn. 

 
 Op zijn minst moeten de reeds bestaande verenigingen voor de jeugd sterk ondersteund worden 

door de Gemeente. Kunst en Cultuur willen we behouden en stimuleren. 
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“Een Creatieve City Boost voor Terneuzen” 

in de Arsenaalkazerne 

dankzij het ABCD van de SP! 
 

 A:  Zien? 
De SP ziet een armtierige binnenstad waar de verloedering allang de overhand heeft. Een 
troosteloze wijk die laat zien hoe weinig aandacht, affectie en geld naar de gewone man mocht 
gaan. Jaar op jaar zijn gemeentebelastingen verhoogd waardoor eigenaren in de binnenstad hun 
huizen niet konden blijven onderhouden en de sfeervolle uitstraling al te snel plaats wist te 
maken voor afgebladderde dakgoten en versleten houten ramen.  

Ook de winkeliers betaalden navenant de aantrekkelijkheid van Terneuzen veel teveel 
gemeentebelastingen en hadden dan ook geen schijn van kans. 

 

 ”Heeft een gemeente een volle schatkist dan  
gaat dit meestal gepaard met een arme bevolking.” 

 B:  Nodig? 
Kunst, cultuur en natuur zijn aanjagers als het gaat om beleving in de stad.  

Er is een nood aan historie, uitstraling, en een gezellige sfeer die je raakt als tegengewicht voor het 
immense “industriegehalte” van Terneuzen. We hebben nog genoeg mooie gebouwen en die 
moeten we koesteren en kunstzinnig op de voorgrond laten schitteren. Het gebrek aan 
presentatieruimtes en werkruimtes wordt door de cultuur sector aangehaald als gemis. De SP zegt 
dan ook : Maak gebruik van het mooie historische Arsenaal om kunst en cultuur te laten groeien 

op een plek die geëerd moet worden. Zoveel activiteiten die nu in het gebouw Toonbeeld zitten 

kunnen samen in het Arsenaal de binnenstad opvrolijken. 

 

Geld en aandacht voor kunst, cultuur en natuur. 
 

 C:  Wat en waar? 
De SP wil in het Arsenaal een cultureel grandcafé, een broedplaats met een artistiek, cultureel en 
sociaal karakter zijn. Een plek waar jong en oud elkaar dagelijks kunnen ontmoeten. Een creatieve 
ontmoetingsplek voor kunstenaars, schrijvers, theatermakers, dichters, etc. 

Werk- en presentatieruimtes in het leegstaande belastingkantoor. 

 D:  Wie? 
SP wil dat de gemeente het ABCD gaat opmaken voor Kunst, cultuur en natuur in zijn binnenstad. 
Bij elk leegstaand waardevol gebouw kan gedacht worden in termen van : 
A. wat zie ik,  
B. wat is nodig,  
C. waar moet het komen en  
D. wie doet het.  
Bij elke vraagstelling kan het ABCD ingevoerd worden om het probleem op te lossen. Of het nu 
gaat om het oude belastingkantoor dat leeg staat of het wandel/fietsbruggetje dat reeds jaren 
beloofd is over de Otheense Kreek. 

Pas het toe en maak vaart met waardevolle sfeerinvullingen voordat Terneuzen 
helemaal opgeslokt wordt door de sluizen.  
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4  SOCIAAL DOMEIN EN 
VOLKSGEZONDHEID 

 

DIERENWELZIJN 
Dierenwelzijn is een onderwerp, waarvoor wij speciale aandacht hebben. Initiatieven voor een 
Dierenwelzijnsnota zijn de afgelopen jaren telkens door de meeste partijen en met name de huidige coalitie 
afgeserveerd. Voor het welzijn van het houden van dieren gelden Europese en Nederlandse regels waar 
houders van deze dieren zich aan moeten houden. Hierin ligt zeker een taak voor de gemeente. Aan welke 
taken kan je denken? Advies, controle, beschermen, handhaving, opvolging, middelen en opleidingen. De 
huidige coalitie heeft het dierenwelzijn niet hoog in het vaandel staan, want men wil een dierenwelzijnsnota 
niet op de agenda zetten. Waarom niet?  Dit kost geld! Wel incasseert de gemeente Terneuzen 
hondenbelastingen, die in de algemene kas verdwijnen.  

 
De gemeente heeft de taak om het dierenwelzijn te bevorderen en waar mogelijk dierenleed aan te pakken. 
Het welzijn van een samenleving kan worden afgelezen aan hoe mensen voor dieren zorgen. Samen zorgen 
we ervoor dat dieren gezond zijn, goed verzorgd worden en dat de gemeente leefbaar blijft voor mens en 
dier. De SP wil een educatieve voorlichtingscampagne waarbij ouders en kinderen bewust worden van de 
gevolgen voor dieren van zwerfafval.  

 
Daarnaast is de gemeente verplicht zorg te dragen voor het bewaken van de natuur en het dierenwelzijn 
op haar grondgebied. Dit is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. In de gemeente zijn een aantal 
natuurgebieden, enkele daarvan worden beheerd door Staatsbosbeheer. Met uitzondering van het 
openbaar groen neemt de coalitie geen verantwoording voor het dierenwelzijn en het natuurbeheer. SP wil 
dat hier verandering in komt! Het dierenwelzijn moet op de agenda! 

 

Sociaal Domein: 
 

 Er zijn veel verschillende loketten waar mensen terecht kunnen voor hulp. De Gemeente Terneuzen 
heeft verantwoordelijkheid om hulp bereikbaar en inzichtelijk te maken. 

 
 De SP vindt dat toegang tot het recht laagdrempelig moet worden. Dit kan door in bestaande 

locaties als bibliotheken en wijkcentra een HUIS VAN HET RECHT in te richten waar inwoners 
juridisch advies kunnen krijgen. Een ‘sociaal juridische huisarts’ kan veel maatschappelijke 
narigheid voorkomen. De ‘sociaal juridische huisarts’ is een sociaal advocaat of een 
juridisch dienstverlener die de regio goed kent en eventueel kan doorverwijzen. Dit is een 
cruciaal persoon die de samenleving snapt en voldoening vindt in het hulp bieden bij 
alledaagse problemen van mens. In een Huis Van Het Recht kan eerste hulp worden 
geboden als mensen juridische of sociale problemen hebben, zoals een conflict met de 
overheid, een bedrijf, het werk, de huisbaas, burenruzies,  of schuldenproblematiek. 
Hiermee kan een juridisch huisarts bijdragen aan oplossingen en wordt de onnodige 
juridisering voorkomen. De dienstverlening moet gratis zijn en toegankelijk voor iedereen.  
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 Terneuzen hoort pal te staan voor het recht op vrije seksualiteit en daaruit voortvloeiende 
rechten, waaronder het homohuwelijk en het recht op adoptie voor gelijke sekse-paren. 
Daartoe hoort ook de garantie op gelijke rechten in scholing, arbeid en huisvesting, 
ongeacht seksuele geaardheid en geslachtsidentiteit. Nederland onderschrijft, in navolging 
van de Raad van Europa, de beginselen voor de toepassing van mensenrechten met 
betrekking tot seksuele geaardheid en geslachtsidentiteit en ziet toe op de naleving ervan. 
Weigerambtenaren staan we niet toe. Mensen van hetzelfde geslacht moeten in elke 
gemeente kunnen trouwen. Geweld tegen leden van de LHBT-gemeenschappen wordt 
altijd door politie en Openbaar Ministerie aangepakt. 
 

 Geen bezuinigingen op de bibliotheek. De centrale bibliotheek, kernfilialen  helpen met het 
bestrijden van taalachterstand, digitale achterstand, analfabetisme en digibetisme. Tevens 
is het een laagdrempelige manier om te kunnen lezen als je geen geld hebt om boeken te 
kopen. 

 
 Dierenleed voorkomen en streven naar een diervriendelijke gemeente die geen toestemming geeft 

voor het bouwen ten behoeve van bio-industrie. 

 
 De gemeente moet de Voedselbank en de klanten van de voedselbank extra ondersteuning bieden. 

Nieuwe initiatieven worden ondersteund door de gemeente. Aangezien het Rijk iedere gemeente 
jaarlijks een bedrag toekent om armoede te bestrijden, wil de SP dat aanzienlijke ondersteuning 
gaat richting initiatieven die betrekking hebben tot uitbreiding van de producten die de 
voedselbank verstrekt. Denk dan aan het aanbieden van tandartszorg, dierenvoeding  bij de 
voedselbank of het aanbieden/oprichten van een kledingbank. Specifiek voor huisdier eigenaren, 
naast dierenvoeding moet ook dierengeneeskunde worden aangeboden. We voeren in een 
tegemoetkoming in de kosten voor het bezoek aan een dierenarts en/of dierenkliniek voor mensen 
met een kleine beurs.  

 
 Meer mensen krijgen recht op minimavoorzieningen : De SP wil het recht op minimavoorzieningen 

uitgebreid krijgen tot 130 % van het wettelijk minimum. 

 
 Gratis ontbijt op scholen : We voeren in een brede financiering voor scholen die gratis ontbijt 

organiseren op school. 

 
 Met de Dierenbescherming en Dierenambulance moet nauwer worden samengewerkt ter 

preventie van dieren- en menselijk leed.  

 
 Actieve rol voor de Gemeente Terneuzen bij het bestrijden van niet gewenst gedrag onder de 

inwoners. Mede door de inzet van buurtbemiddelaars, wijkagenten en sociaal juridische huisartsen 
(Huis Van Het Recht). 

 
 Algemene voorzieningen zijn en blijven toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een 

beperking. 

 
 Openbaar vervoer moet bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. 
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 Bij informatievoorziening (gemeentelijke websites) moet rekening gehouden worden met diverse 
beperkingen. In de kernen moet er ondersteuning zijn voor digibeten of mensen met een 
beperking.  

 
 Gemeente Terneuzen zorgt voor voldoende bedden in de bestaande dak- en thuislozenopvang. 

 
 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat woonwagenbewoners een 

minderheidsgroep vormen met een eigen culturele identiteit die bescherming van de overheid 
verdient. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat het beleid van gemeenten 
die ernaar streven het aantal standplaatsen tot nul te reduceren, het zg. uitsterfbeleid, in strijd is 
met het grondwettelijk recht op gelijke behandeling. De Nationale Ombudsman stelde in 2017 dat 
het Rijk en de gemeenten tekortschoten in hun betrouwbaarheid ten aanzien van 
woonwagenbewoners. De betrokken overheden erkennen en faciliteren volgens hem onvoldoende 
het recht van woonwagenbewoners om te leven volgens hun culturele identiteit. Wonen in een 
woonwagen in onderlinge verbondenheid is een bepalend kenmerk van de cultuur van 
woonwagenbewoners. De gemeente Terneuzen moet ernaar streven om het aantal 
woonwagencentra- en standplaatsen op niveau te houden op basis van vraag en aanbod. Alleen 
stabiliseren van het aantal woonwagencentra- en standplaatsen, om aan de mensenrechtelijke 
uitgangspunten te voldoen aan het beleidskader van het Ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken) 
is voor de SP niet voldoende. Een wachtlijst voor een standplaats, moet tot het minimum worden 
beperkt! (Zie ook ons standpunt in Hoofdstuk 5 “Milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.”) 

 
 Organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding, zoals de voedselbank, verdienen de 

volledige steun van de Gemeente Terneuzen. De gemeente kreeg immers geld van het kabinet om 
armoede uit de gemeente te bannen. 

 
 Openbare toiletten in het centrum van Terneuzen die 24/7 toegankelijk zijn óók voor mensen met 

een beperking.  

 
 De kostendelersnorm moet van tafel, zodat in elk geval kinderen en mantelzorgers elkaar kunnen 

blijven ondersteunen en bij elkaar kunnen blijven wonen.  

 

ZORG 
Goede en menselijke zorg is ongelooflijk belangrijk. De afgelopen jaren verloren tienduizenden 
zorgverleners hun baan. De lonen stegen nauwelijks terwijl de werkdruk toenam. De verzorgingshuizen 
voor onze ouderen werden gesloten, het aantal plekken in de GGZ nam af en ook op zorg voor de jeugd 
werd bezuinigd. Het eigen risico schoot omhoog, er moest marktwerking komen waardoor ziekenhuizen 
werden gezien als bedrijven, die zelfs failliet konden gaan. Wij willen meer waardering voor onze 
zorgverleners. 

 
Geen markt, maar samenwerking. We pakken de overbodige bureaucratie en doorgeslagen macht van 
zorgverzekeraars aan. De ziektekostenpremie maken we inkomensafhankelijk, daar profiteren de mensen 

met lagere en middeninkomens van. Omdat het woud aan zorgpolissen en de commerciële 

zorgverzekeraars de zorg onnodig bureaucratisch en duur maken, willen wij één Nationaal Zorgfonds. Dat 
is beter voor iedereen. Ook de tandarts, de GGZ en de fysiotherapie kunnen dan weer worden vergoed. 
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De coronacrisis toont hoe afhankelijk we zijn van de farmaceutische multinationals, die wél grote winsten 

maakten, maar niet wilden investeren in medicijnen en hulpmiddelen. We moeten zorgen voor voldoende 

bedden, apparatuur en personeel. Belangrijke medicijnen moeten we als land zoveel mogelijk zélf gaan 

ontwikkelen en produceren. Dat gaan we doen met een nationaal onderzoeksfonds. De ontwikkelde 
medicijnen en middelen blijven voortaan in publieke handen en zijn daarom ook voor iedereen betaalbaar. 

 
Toch zien wij dat het landelijke probleem in de zorg eveneens in onze gemeente speelt.  

 

ZORG VOOR DE JEUGD  
In de Jeugdwet staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp. Gemeenten moeten zich sterk 
maken en veel verbeteringen doorvoeren. Om te beginnen moet er een recht op jeugdzorg komen, een 
basistakenpakket voor gemeenten, kinderen of gezinnen met problemen moeten ondersteuning krijgen. 
Het geld moet geoormerkt worden. Voor de geestelijke gezondheidszorg geldt dat een verwijzing van een 
huisarts niet geblokkeerd mag worden door de gemeente. De financiële verantwoordelijkheid voor de 
specialistische jeugdzorg moet terug naar de Rijksoverheid. Financiële afwegingen bij gemeenten mogen 
de kwaliteit van de jeugdzorg niet onder druk zetten. We beperken ook de bureaucratie bij de organisatie 
en verantwoording van jeugdzorg. 

 
De introductie van marktwerking in de jeugdzorg is de SP een doorn in het oog en wordt zo snel mogelijk 
teruggedraaid. Jeugdzorg behoort geen winstoogmerk te hebben. De SP wil dat er voldoende plekken zijn 
in de jeugdzorg. Het is onaanvaardbaar dat kinderen langer op zorg moeten wachten dan goed voor ze is of 
dat ze in een situatie moeten verblijven die eigenlijk niet meer verantwoord is. Er is te weinig toezicht op 
de zorg die de gemeente inkoopt voor jongeren. Hierdoor kan het voorkomen dat de gemeente geen 
specialistische zorg (voor slachtoffers van eergerelateerd geweld, anorexia of loverboys) inkoopt, omdat er 
bij de gemeente geen reëel beeld bestaat van de bestaande vraag hiernaar. Jongeren komen dan in de kou 
te staan. 

 

ZORG VOOR DE OUDEREN 
Onze ouderen verdienen een waardige oude dag. Wachtlijsten voor verpleeghuiszorg zijn dan ook uit den 
boze. We willen dat de ouderen voortaan kunnen kiezen tussen goede zorg thuis, of voor een fijne plek in 
een kleinschalig Zorgbuurthuis (Woon Zorg woningen). Daar is bovendien een inloopfunctie voor de hele 
buurt. Ook de ouderen met een beginnende zorgbehoefte krijgen het recht te kiezen voor de ondersteuning 
van het Zorgbuurthuis. 

 
De ouderen- en gehandicaptenzorg organiseren we kleinschalig. De SP wil de langdurige zorg betalen op 
basis van zorgvraag, personeelsbezetting en omgevingseisen.  
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Volksgezondheid: 
 

 GGZ wordt gesteund en verbeterd zodat iedereen dicht bij zijn huis gepaste geestelijke zorg kan 
ontvangen. 

 
 Kwaliteit in de zorg moet leidend zijn. 

 
 Maatwerk voor iedereen die zorg en/of ondersteuning nodig heeft. 

 
 Thuiszorg verbeteren en beter faciliteren. Erover waken dat de afgesproken zorg ook daadwerkelijk 

geleverd wordt. 

 
 Mensen die op de wachtlijst van een verzorgingshuis staan moeten ondertussen wel voldoende 

thuiszorg blijven ontvangen (geen zorgval). 

 
 De zware last die op mantelzorgers rust wordt volgens de SP financieel niet passend beloond en 

dat moet verbeteren. 

 
 Correct en volledig besteden van de WMO-fondsen. 

 
 Beter en meer toezicht op de Jeugdzorg die de gemeente inkoopt. 

 
 SP wil dat de Jeugdzorg beter en gezonder wordt georganiseerd met meer inspraak voor kinderen 

en ouders. Buitenlandse investeerders worden rijk van onze jeugdzorg, maar de jongeren zelf 
komen steeds vaker in de armoede en uitzichtloosheid terecht. Jeugdzorg is bedoeld als hulp en 
ondersteuning aan jongeren. Om hen een toekomst te bieden en hen te helpen hun plaats te 
vinden in de samenleving. De lange wachtlijsten voor jonge mensen die direct hulp nodig hebben; 
de gespecialiseerde zorg voor jongeren met ingewikkelde problemen die we zowat failliet laten 
gaan; de financiële belangen die telkens boven die van het kind worden gesteld en waarmee we 
als gemeente het kinderrechtenverdrag van de VN schenden. Wie de jeugd in de uitverkoop doet 
gooit de toekomst weg. 
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5  MILIEU, VOLKSHUISVESTING, 
RUIMTELIJKE ORDENING EN 
STEDELIJKE VERNIEUWING 

 

KLIMAAT 
Onderdeel van de leefbaarheid is het klimaat. Dat er iets moet gebeuren staat buiten kijf! Aansluitend op 
het woonprobleem kan er gekeken worden naar oplossingen voor realisatie van duurzaam wonen op het 
water. Door een toename van elektrische auto’s zullen er ook meer laadpunten geïnstalleerd moeten 
worden. Het OV zal ook duurzamer moeten worden, aangevuld met alternatieve mobiliteitsoplossingen.  

Ook zullen de agrarische bedrijven en veehouderijen zich moeten aanpassen zodat de biodiversiteit een 
prominente rol krijgt in hun gevoerde beleid. Zeeuws-Vlaanderen kent al veel biologische bedrijven, dit 
moet ook vanuit de gemeente worden ondersteund en worden gestimuleerd. Dit kunnen we alleen doen 
door samen te werken en met elkaar in gesprek te blijven. 

 

Milieu: 
 

 Alle gemeentelijke gebouwen moeten duurzamer. 

 
 De financiering van groene energie en isolatie behoort gesteund te worden door de Gemeente 

Terneuzen, bijvoorbeeld door middel van subsidie of het garant staan van leningen tegen LAGE 
rentes. 

 
 Bij nieuw- of verbouw van Sociale Woningen dienen deze zo duurzaam mogelijk gemaakt te 

worden. 

 
 De Gemeente Terneuzen is verantwoordelijk voor de controle op milieuovertredingen- en 

incidenten. De controle en handhaving moet frequenter bij bedrijven die niet voldoen aan de 
wettelijke normen, bij milieu-incidenten en bij illegale afvaldumpingen.  

 
 Het groen wordt ecologisch beheerd, door de gemeente (en ingehuurde bedrijven) worden geen 

bestrijdingsmiddelen gebruikt. 

 
 Sportvelden enkel toegestaan als deze bio-based zijn. Bijvoorbeeld: natuurlijk gras of kokosvelden 

in plaats van kunststof grasvelden met rubberen korrels.  

 
 Inzameling van GFT afval bij hoogbouw moet zo snel mogelijk worden geregeld.  
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WONEN EN LEEFBAARHEID 
Het vinden van een betaalbare koop- of huurwoning is niet meer evident. Onder andere door opkoop van 
woningen door huisjesmelkers en particuliere investeerders. Het schaarse aanbod van sociale 
huurwoningen zorgt ervoor dat onze jongeren genoodzaakt zijn in het ouderlijk huis te blijven wonen, te 
verhuizen naar vakantieparken, naar de randstad….  

Hoe leefbaar maakt dat de vergrijzende kernen ? Worden het in de herfst en winterperiode spookdorpen? 

 
MKB ondernemers en grote bedrijven in de regio zullen hierdoor nog moeilijker personeel kunnen vinden, 
terwijl er nu al een groot gebrek is aan technisch personeel, horeca en zorgpersoneel. 

De noodzaak om het woningtekort aan te pakken is van levensbelang, voor het voortbestaan van Terneuzen 
en de kernen. Hierin moet snel geïnvesteerd worden! Het bouwen van levensloopbestendige en duurzame 

woningen, appartementen, starterswoningen, Tiny Houses en flexwoningen. Als overbrugging kan tijdelijke 
permanente bewoning toegestaan worden op vakantieparken, om op korte termijn de woonnood op te 
lossen.  

 
Terneuzen is het centrum van de gemeente, waar het gezellig vertoeven moet zijn. Voor ondernemers 
moeten er mogelijkheden zijn om gezond te kunnen ondernemen. Het herbestemmen van leegstaande 
panden (zoals het ABC complex, Het Arsenaal gebouw, diverse winkelplanden, etc.), het aantrekkelijk 
maken van de omgeving door het centrum van de stad te vergroenen en meer oog te hebben van 
historische monumenten in de stad. 

 
Terneuzen kan beschouwd worden als een afspiegeling van Nederland. Ons mini-koninkrijkje aan de 
Westerschelde kent zijn ontwikkelde en zijn eerder achtergebleven gebieden. Zo behield iedere kern de 
afgelopen 10 jaar zo ongeveer zijn woningvoorraad. Enkel Terneuzen kreeg er ruim 800 nieuwe woningen 
bij en dus zul je onvermijdelijk een grote leegstand kunnen opmerken in kernen waar mensen 
weggetrokken zijn. Denk aan Sas van Gent, alwaar 1 op de 10 huizen leegstaat. Ditzelfde probleem speelt 
in Biervliet en Sluiskil maar in iets mindere mate. 

 
De leegstaande woningen worden veelal opgekocht door speculanten die dit vastgoed vervolgens voor veel 
geld verhuren aan arbeidsmigranten of toeristen. Zo is Sluiskil een dorp geworden met een grote diversiteit 
aan inwoners, een “inclusie-stad” zoals Terneuzen wil zijn. Het College dient in deze echter altijd te blijven 
waken over de leefbaarheid in de kernen en moet dientengevolge te luisteren naar de kreten uit de kernen 
waardoor de leefbaarheid op peil gehouden kan worden voor iedereen. 
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Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: 
 

 De SP wil dat Terneuzen zijn standpunt van “bouwen overlaten aan de markt” heel snel loslaat en 
zelf bepaalt wat nodig is in onze gemeente. 

 
 Huisjesmelkers en speculanten: Het beleggen in vastgoed pakken we aan door een ‘woonplicht’ bij 

nieuwe projecten (zodat je ook echt in een huis moet gaan wonen) Zo beschermen we ook 
huurders in de ‘vrije sector’.  

 
 Sociale en midden huur: De SP wil een onderzoek naar de behoefte van koop en huurwoningen in 

de verschillende prijsklassen op de midden- en lange termijn. Er moeten op korte termijn meer 
betaalbare woningen gebouwd worden. De verhouding tussen nieuwbouwwoningen in het lage, 
midden- en hoge segment moet respectievelijk worden bijgesteld naar tenminste 40-30-30% tot 
onderzoek heeft uitgewezen dat het anders moet.  

 
 Zorgbuurthuis: Bij ieder nieuwbouwproject is ruimte voor een zorgbuurthuis. Een zorgbuurthuis is 

een kleinschalige voorziening,  lijkend op een gewoon woonhuis is voor een groepje ouderen. 
Mensen kunnen er samenwonen met hun partner, ook al heeft de ene persoon wel zorg nodig en 
de ander niet. 

 
 De SP wil een gemeentelijk meldpunt waar huurders met klachten over de verhuurder of 

huurwoning terecht kunnen.  

 

Welke woningen zijn nodig?  

 
 Sociale woningen: De SP Terneuzen betreurt het feit dat niet adequaat gereageerd werd op de 

Schriftelijke Vragen die ze stelde op 11 februari 2020 aangaande het feit dat het voor de SP duidelijk 
was dat er te weinig sociale woningen worden gebouwd. Het College vond het niet nodig om aan 
de bel te trekken bij de Provincie. Het gevolg is nu wel schrijnend en getuigt onder andere van een 
niet aanwezig zijn van voldoende flexibele inzet van middelen ten dienste van de mens. De 
Gemeente krijgt de bevoegdheid om over zijn gemeente te regeren, alsof ze een klein koninkrijkje 
mogen voorzien van “wijn en brood”. Echter, sinds eeuwen worden de rijken eerder en beter 
voorzien dan de armen en dus zal de SP moeten blijven hameren op en vechten voor een 
rechtvaardige samenleving.  

 
 Levensloopbestendige woningen: In 2015 werd de Participatiewet ingevoerd. Oude mensen 

moeten zolang mogelijk thuis blijven wonen. Bejaardentehuizen werden gesloten en de mensen 
kregen steeds meer hulp aan huis.  

 
 De oude woningvoorraad dient dus aangepast te worden aan de ontstane wijzigingen die 

doorgevoerd werden door Rutte. Nu zijn we inmiddels ruim 6 jaar verder en zien we dat er nog niet 
voldoende levensloopbestendige woningen voorradig zijn. Het is zaak om deze bouw niet aan de 
markt over te laten maar een College te krijgen dat de noodzaak inziet van een adequate aanpak 
in deze. 
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 Woningen voor mensen met een beperking: Uiteraard is het voor mensen met een afstand tot de 
samenleving uiterst belangrijk dat ze – net als iedereen – mee kunnen doen in de samenleving en 
zich thuis voelen in hun huis dat aangepast is aan de beperking die ze hebben. 

 
 Tiny Houses: In 2018 zijn in Terneuzen 40 Tiny Houses gebouwd, een initiatief van een 

vastgoedbedrijf voor het huisvesten van arbeidsmigranten en expats. De gemeente moet hierin 
het voorbeeld volgen van bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam, waar Tiny Houses zijn gebouwd 
specifiek voor starters die alleen of samen gaan wonen en voor mensen die bewust in een kleine 
zelfvoorzienende en duurzame woning willen wonen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. 
Hierin kan de samenwerking worden gezocht met de woningcoöperaties voor het verhuren en voor 
de koopmarkt van  Tiny Houses moet de gemeente de regie nemen om te voorkomen dat de 
woningen worden opgekocht door huisjesmelkers of speculanten. 

 
 Woonwagencentra: Terneuzen kent momenteel 7 woonwagencentra met een totaal van 80 

woonwagenstandplaatsen. Bewoners zijn eigenaar van de woonwagens en huren de standplaats 
van de gemeente. Het beheer en onderhoud wordt door de afdeling Realisatie en Beheer van de 
gemeente Terneuzen uitgevoerd. Er is een wachtlijst van ex-woonwagenbewoners en voornamelijk 
kinderen van woonwagenbewoners die op zichzelf willen gaan wonen. De gemeente moet het 
aantal woonwagencentra en/of de woonwagenstandplaatsen uitbreiden. Tevens moet de 
gemeente onderzoeken of er ex-woonwagenbewoners op de wachtlijst staan die nu in woning 
wonen.  

 
 Verbouwen leegstaande woningen: Doordat er een overschot is aan leegstaande woningen en een 

schrijnend tekort is aan mensen die technisch onderlegd zijn kan Terneuzen – in samenwerking 

met scholen – een verbouwingsprogramma opzetten waarbij studenten kennismaken met alle 

facetten van het “verbouwen van woningen”. Op die manier kan onze jeugd gestimuleerd worden 
om onze woningvoorraad vakkundig te verbouwen en te verduurzamen. 

 
 Het slopen van woningen: Slopen is volgens ons enkel nodig als de woning in bouwkundig zeer 

slechte staat verkeert. Het slopen van woningen mag niet meer toegestaan worden als er minder 
woningen voor in de plaats teruggebouwd worden. Het slopen van woningen enkel toestaan als de 
woningen die teruggebouwd worden even betaalbaar zijn voor de bewoners.  

 
 Huurwoningen: Onze gemeente wordt, net als de woningbouwverenigingen en de particuliere 

verhuurders, aanspreekbaar over misstanden in de verhuur. Iedereen moet in een goed 
onderhouden huis kunnen wonen dat de verhuurder gezond en bewoonbaar in stand weet te 
houden. De gemeente dient toe te zien en in te grijpen als het fout gaat. Zowel bij 
Woningbouwverenigingen als bij Particuliere verhuur moet de gemeente uiteindelijk de 
mogelijkheid krijgen om op te komen voor de bewoners want geen mens kan gezond leven in een 
schimmelwoning en mensen huisvesten in een woning met enkel glas of een lekkend dak moet niet 
alleen bekendgemaakt worden bij de gemeente, woningbouwvereniging of particuliere 
verhuurder, maar ook aangepakt worden. Daarvoor richt de gemeente een aanspreekpunt in waar 
huurders met hun klachten terechtkunnen.  
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 Programma: “Nat en Koud Wonen in Terneuzen”: De gemeente doet een stapje meer en brengt in 
kaart alle gronden binnen onze gemeente die als vochtig beschouwd kunnen worden, en als 
mogelijk risicogebied voor toekomstige bebouwing aangemerkt worden. Hier horen ook gebieden 
met grondverzakkingen toe. Deze en andere waardevolle gegevens kunnen ondergebracht worden 
in een publiek toegankelijk programma : “Nat en Koud Wonen in Terneuzen”.  

 
Een voorliggende gegevensverstrekking van bestaande huurwoningen met oude rioleringen en 
ramen met enkel glas, huizen zonder isolatie of betonnen vloeren kunnen toegevoegd worden. 

 
Het is de bedoeling dat verhuurders (zowel particulier als woningbouwcorporaties) inzichtelijk  

weergeven de kwaliteit van hun woningvoorraad.  

Op die manier kan in kaart gebracht worden waar een schimmelwoning kan ontstaan door 
bijvoorbeeld grondwater of zelfs door het water van de Westerschelde, zoals in Sluiskil mogelijks 
het geval is. Doeltreffend kan vastgesteld worden waar nog oude gresbuizen liggen en een 
probleem kunnen gaan vormen, waar nog eensteensmetselwerk overeind staat of enkel glas voor 
koude voeten en hoge energierekeningen zorgt.  

  
In het kader van “beter voorkomen dan genezen” moet de gemeente ook in deze het voortouw 
nemen en nét een stapje meer doen. 

 
 Wateroverlast in Sluiskil blijven opvolgen. Er is een overleg gaande tussen drie partijen: 

Rijkswaterstaat, de Gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports. SP zal dit opvolgen en waar 
mogelijk de bewoners bijstaan.  

 
 De Gemeente Terneuzen dient zijn rol als controleur en regisseur in handen te houden. 

Projectontwikkelaars dienen deze rol nooit over te nemen. Beter controleren en handhaven op 
basis van afgegeven omgevingsvergunningen. 

 
 De kleine kernen zoals Overslag, Sluiskil en Philippine mogen niet in de marge van de grotere 

plaatsen komen te liggen. De aanwezigheid van voorzieningen in de grotere kernen betekent niet 
dat de kleine kernen hiermee geholpen zijn. 

 
 Monitoren van mogelijke afwateringsproblemen bij hoog water moet te allen tijde bij het 

waterschap en Rijkswaterstaat blijvend onder de aandacht worden gebracht.  

 
 Hondenbelasting afschaffen. 

 
 Braakliggende terreinen worden tijdelijke natuurgebieden met inheemse beplanting en bomen, 

moestuintjes of speel- en leerterreintjes. 

 
 Rioolheffing ; de heffingsbasis moet gebaseerd zijn op waterverbruik en lozing in plaats van op de 

WOZ waarde van het onroerend goed. 

 
 Preventie van sluikstort en beter handhaven. Dat komt met name nogal vaak voor in 

grensgemeenten waar afval gedumpt wordt langs de kant van de weg. 
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6  WERK EN INKOMEN 
 

WERK VOOR IEDEREEN 
Iedereen heeft recht op betaald werk, of als dit niet mogelijk is, op een uitkering. De gemeente moet genoeg 
inspanningen doen, om iedereen mee te laten doen in de samenleving. Als het niet in het reguliere 
bedrijfsleven kan, dan via een sociaal werkbedrijf. Het participeren in de samenleving is erg belangrijk en 
dit werkt niet door vrijwilligerswerk aan te bieden met behoud van een participatie-uitkering.  

 
Landelijk zal de SP altijd blijven strijden om armoede tegen te gaan. Breng het minimumloon snel naar 14 
euro per uur en schaf de kostendelersnorm af, zodat bijstandsgerechtigden weer kunnen samenwonen 
zonder gekort te worden op hun uitkering.  

 
In Terneuzen is de SP niet anders. Ook hier willen we een daadkrachtig beleid om armoede tegen te gaan 
en te voorkomen. 

 
Er wordt proactief opgetreden bij schuldenproblematiek. Gemeenten krijgen immers geld van het kabinet 
om mensen met schulden te helpen. 

 

Werk en inkomen: 
 

 Werken moet lonen, daarom vindt de SP dat het minimum loon naar 14 euro moet! We zien steeds 
meer dat mensen met een praktijkgerichte opleiding hard nodig zijn. Zij zijn het die de tekorten in 
de bouw, zorg en welzijn en technische bedrijvigheid moeten stoppen. Zij zijn het die de motor van 
de economie in Terneuzen draaiende kunnen houden. Vakgerichte ondersteuning bij stages moet 
ertoe bijdragen dat zij als hooggekwalificeerde werknemers de arbeidsmarkt opgaan.   

 
 Sociale werkvoorziening zo goed mogelijk behouden door bijvoorbeeld mee te zoeken naar andere 

inkomstenbronnen. 

 
 Veel bedrijven hebben een gebrek aan arbeidskrachten en kunnen deze moeilijk vinden. Hiermee 

is de trend gezet voor het detacheren van werknemers uit de Sociale werkvoorziening, dit kan 
alleen mits deze werknemers goed worden begeleid door het SW-bedrijf en een onderneming. De 
SP zal deze ontwikkeling scherp in de gaten houden en SW-medewerkers blijvend ondersteunen. 
Het meldpunt en de hulpdienst Dethon blijven voor alle werknemers bereikbaar.  

 
 Flexwerk binnen de Gemeente Terneuzen en in samenwerkingsverband OZO zoveel mogelijk 

vermijden. De Gemeente Terneuzen dient het goede voorbeeld te geven (de Roemernorm). 

 
 Uitvoeren Participatiewet binnen de Gemeente als werkgever activeren, want iedereen die het niet 

redt op de reguliere arbeidsmarkt – en dus ondersteuning nodig heeft – valt onder de 

Participatiewet. 
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 Bij aanvragen van Bijstandsuitkering (participatiewet) en Bijzondere Bijstand Zelfstandigen moet 
actief een voorschot worden aangeboden bij de aanvrager, ter voorkoming van armoedeval en/of 
schuldenproblematiek.  

 
 Bijzondere Bijstand en Bijzondere Bijstand Zelfstandigen versoepelen. 

 
 Mensen worden niet uit huis gezet. 

 
 Er wordt proactief opgetreden bij schuldenproblematiek. Gemeenten krijgen immers geld van het 

kabinet om mensen met schulden te helpen. Daarnaast dient de gemeente Terneuzen de 
schuldhulpverlening zelf uit te voeren in plaats van dit uit te besteden aan een commercieel bedrijf. 
Dit bevordert de betrokkenheid van de gemeente met de schuldproblematiek van zijn inwoners en 
tegelijkertijd wordt zichtbaar dat het maatschappelijk werk dichter bij de gemeente en de inwoner 
staat dan werd gedacht. 

 
 Gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire: De SP wil dat de gemeente de schulden van gedupeerde 

ouders in de toeslagenaffaire overneemt zodat zij rust krijgen na het jarenlang falende beleid van 
de Rijksoverheid en de Belastingdienst. 

 
 Jongeren in de schulden: De SP wil dat de gemeente de schulden van jongeren overneemt als deze 

schulden ontstaan zijn door toedoen van de toeslagenaffaire. Zijn kinderen uit wanhoop in de 
schulden geraakt, bijvoorbeeld omdat hun ouders “getroffen ouders” zijn en ze hun kinderen niet 
meer konden helpen, dan wil de SP dat we ons samen sterk maken voor deze jongeren en deze 
schulden overnemen. Zodat zij opnieuw kunnen starten met hun leven en naar draagkracht hun 
schulden op lange termijn kunnen afbetalen. 
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LEEFBAAR, BEREIKBAAR & 
NÚ MET MENSELIJKE MAAT 
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7 HEEL DE MENS – KERNVISIE  
 
KERNVISIE VAN DE SP 
Ons leven wordt in belangrijke mate bepaald door de drang tot overleven. We zijn allemaal individuen 
met een eigen verantwoordelijkheid en we willen allemaal graag in volle vrijheid ons leven inrichten. 
Maar daarnaast is het ook zo dat geen van ons alleen kan overleven, laat staan zinvol leven. We hebben 
elkaar voortdurend nodig, we zijn ook sociale wezens. Onze ontwikkeling is bovenal het product van de 
samenwerking van mensen met andere mensen. 

Op basis van die vaststelling formuleren wij als Socialistische Partij onze kernvisie, onze taken en onze 
alternatieven voor de toekomst. 

DE KERN VAN HET SOCIALISME 
Als Socialistische Partij laten we ons in ons denken en doen steeds leiden door drie centrale begrippen: 
menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen. Het zijn de 
waarden die in de geschiedenis van vele eeuwen uitgekristalliseerd zijn als wezenlijk en onmisbaar voor 
menselijke beschaving en vooruitgang.  

 
MENSELIJKE WAARDIGHEID 
Tot de menselijke waardigheid rekenen we het respect van de ene mens voor de andere mens, het recht 
om in vrijheid mee te beslissen over de inrichting van de samenleving, bestaanszekerheid voor iedereen, 
en een eerlijke kans voor ieder mens om in vrijheid te midden van anderen en met respect voor alles wat 
leeft zijn persoonlijke geluk na te streven. Daarbij is ieder mens uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn 
eigen denken en doen. 

 
GELIJKWAARDIGHEID 
Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De 
een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de 
aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van 
discriminatie en achterstelling. 
 
SOLIDARITEIT 
Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de mensen niet gelijk zijn. De 
mogelijkheden van de een zijn immers altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we 
voortdurend de solidariteit tussen mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor elkaar 
zorgen en ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een gelukkig leven. 

 
De morele uitgangspunten van de SP zijn opgetekend in het beginselprogramma ‘Heel de mens’. Dit programma 
werd vastgesteld op het 9de partijcongres in 1999. De volledige tekst kun je vinden op 
https://www.sp.nl/programmas/1999/heel-mens. 
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SP afdeling Terneuzen 
Polenweg 16A 
4538 AP Terneuzen 
 
+31 (0)6 4691 67 36 

terneuzen@sp.nl  terneuzen.sp.nl 


