BEN verkiezingsprogramma 2022

1. MEEdoen / Samenleven / Verbinden
BEN wil een samenleving waarin iedereen naar zijn of haar wens kan mee doen bij sociale
activiteiten, kerken, sport en cultuur. Niemand mag buitengesloten worden. Nieuwkomers worden
opgenomen in onze dorpen. BEN wil dat democratisch gekozen dorpsraden middelen krijgen om
doelen die gedragen worden in de dorpen te realiseren. Burgerparticipatie bevorderen.
Mensen die zorg behoeven worden adequaat geholpen, voor zover dit binnen de competentie van
de gemeente valt. Onze inwoners worden bijgestaan om zo lang mogelijk hun plaats in de
samenleving te behouden.
2. Werken / Ondernemen
Er dient een divers werkaanbod te zijn, waar veel inwoners zich kunnen ontplooien.
Ondernemingen moeten de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Nieuwvestiging van
innovatieve bedrijven wordt gestimuleerd.
3. Wonen
Er dient meer aanbod gecreëerd te worden voor permanente bewoning. Bouwen gaat erg
langzaam en wordt steeds duurder. De gemeente zorgt voor verbreding van het woningaanbod
door de mogelijkheid om woningen te splitsen en het taboe op permanent gebruik van een
recreatiewoning wordt afgeschaft. Via het grondbedrijf geeft de gemeente voorrang aan jonge
gezinnen. Zorgen dat werknemers op Noord-Beveland ook aan een passende woning kunnen
komen.
4. Genieten / Recreëren
Wij zijn er trots op, dat we veel toeristen een mooie plek bieden om te recreëren en tot rust te
komen. Dat stelt grenzen aan de nieuwvestiging en uitbreiding van accomodaties. Bovendien
moet er ook ruimte blijven voor de eigen inwoners en dienen gebieden zoals de Banjaard niet
afgesloten te worden. Kwaliteitsverbetering en duurzame herstructurering worden toegestaan.
5. Vervoeren
Als je op Noord-Beveland woont ben je genoodzaakt grote afstanden te overbruggen. Dat kost
veel geld, o.a. voor kinderen die met de bus naar het voortgezet onderwijs moeten. De gemeente
neemt initiatieven voor toeslagen, zet in op deelauto’s en maakt werk van vraagafhankelijk
collectief vervoer. De leefbaarheid is gediend met jonge gezinnen op ons eiland, maar die hebben
een speci eke vervoersbehoefte, zoals een buurtbusregling voor schoolgaande kinderen uit
Geersdijk en Kats. Goede doorstroming op de Oost-Westweg en N256 organiseren.
6. Verduurzamen
Bij beleidskeuzes en aanscha en kiest de gemeente zoveel mogelijk voor bewezen duurzame
oplossingen, waarbij problemen niet verplaatst worden, maar opgelost. Aanbestedingsbeleid; niet
alleen laagste prijs is maatgevend, maar ook de ecologische voetafdruk en levensduur. De
openbare ruimte dient zoveel mogelijk verduurzaamd te worden en bloeiende akkerranden
worden meer toegepast langs wegen. Er wordt onderzocht of dijken functies kunnen krijgen, die
leiden tot meervoudig ruimtegebruik en biodiversiteit. De opwek van energie mag niet ten koste
gaan van het landschap, dus geen nieuwe windmolens of zonneweiden maken van
landbouwgrond.
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7. Behouden
BEN wil de goede dingen die we hebben koesteren, als het goed functioneert en de samenleving
dient. De gemeente voorziet in de noden en wensen van de burger en gaat doelmatig en e ciënt
te werk. Dat houdt in, dat de gemeente niet meer vraagt van de burger dan nodig is. Aangezien
de gemeente forse nanciële overschotten heeft, kunnen de belastingen omlaag. Doordat we een
nancieel gezonde gemeente zijn, kunnen we zelfstandig blijven.
BEN is conservatief voor wat het karakter van onze omgeving betreft. Rust, ruimte gevuld met
akkerbouw, biodiversiteit op de weilanden, streekeigen begroeiing.
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