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Algemeen 

Gemeentebelang staat voor een open en democratische samenleving, waarin individuele 

vrijheid en verantwoordelijkheid samengaan. 

 
Centraal in de visie van Gemeentebelang staat de medezeggenschap van alle burgers in de 

beslissingen die hen zelf aangaan. Een grote betrokkenheid van burgers hoort bij het besturen 

van de gemeente met een nauw contact en betrokkenheid van het gemeentebestuur naar haar 

inwoners.  

 
Gemeentebelang is van mening dat bestuur en burger dicht bij elkaar horen te staan en dat de 

lokale belangen in de gemeente Kapelle en de wensen van haar inwoners in de besluitvorming 

van het gemeentebestuur een grote prioriteit moet krijgen. Gemeentebelang probeert dit doel 

te bereiken door haar laagdrempeligheid en het hebben van een luisterend oor voor alle 

bewoners en bedrijven in onze gemeente. 

 
Belangrijk uitgangspunten in ons beleid liggen ingebed in de geestelijke en politieke vrijheid 

van een ieder, individuele ontplooiingskansen en solidariteit met het bedrijfsleven en de 

medemens 

 
Gemeentebelang is al vele jaren actief in de lokale politiek en staat voor de  gemeenschap van 

de gemeente Kapelle. Gemeentebelang is politiek en religieus ongebonden en heeft respect 

voor ieders geloof en levensopvatting.  

 

Gemeentebelang benadert zaken creatief en pragmatisch en wordt hierbij niet gehinderd door 

de ballast van oude (politieke en/of religieuze) ideologische tegenstellingen en allerhande 

bestuurslagen.  
 

Gemeentebelang pleit voor een zelfstandige gemeente Kapelle. Samenwerking met grotere 

gemeenten in bepaalde deelgebieden zorgen voor een geringe(re) inbreng voor een kleine 

gemeente als die Kapelle.  

 
Speerpunten van Gemeentebelang zijn: 

 

1. Burgers meer invloed geven door directe(re) inbreng in agenda Raad/politiek; 
 

2. Lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperken; 
 

3. Behoud zelfstandigheid gemeente Kapelle; 
 

4. Ondernemers stimuleren en niet tegenwerken 
 

5. Aanpakken van doorgeslagen handhaving, wet- en regelgeving; 
 

6. Een nauwer contact met de inwoner van de gemeente Kapelle; 
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Woningbouw en Volkshuisvesting 

De afgelopen economische crisis is voor wat betreft de woningbouw en huisvesting ook aan 

de gemeente Kapelle niet voorbij gegaan. Gelukkig is het tij enigszins gekeerd en worden 

onafgebouwde en nieuwe bouwlocaties ingevuld en ontwikkeld.  

 

Gemeentebelang is van mening dat de gemeente Kapelle onvoldoende gehoor geeft aan de 

vraag naar starters- en seniorenwoningen en is van meningen dat hieraan meer prioriteit dient 

te worden gegeven.  Voor starters- en seniorenwoningen is niet de prijs bepalend, maar juiste 

de grootte en indeling van de woning, de locatie waarop ze gebouwd worden en aan welke 

voorzieningen moeten ze voldoen.  

 

Het loslaten van een algemene grondprijs voor de gehele gemeente is noodzakelijk voor de 

woningbouw in bijvoorbeeld de woonkern Schore.  

 

De wetgever heeft gemeentes opgedragen om status houders op te vangen. Echter in de 

omliggende de gemeentes wordt aan deze opgelegde norm niet voldaan. Kapelle huisvest er 

meer dan is opgelegd. Gemeentebelang is van mening dat wij zeker niet meer moeten doen 

dan omringende gemeentes. 

 

 

Speerpunten van Gemeentebelang zijn: 

 

1. Een flexibeler woningbouwbeleid waarin de markt bepaald met een visie op vergrijzing 
en betaalbare woningen in alle kernen. 
 

2. Behoud van voorzieningen om krimp van de bevolking te voorkomen; 
 

3. Nieuwe woongebieden zodanig in te richten dat er een duidelijk onderscheid is tussen 
de woongebieden en de ontsluitingswegen van deze woongebieden; 
 

4. Een gedifferentieerde grondprijs binnen de gemeente Kapelle om minder aantrekkelijke 
locaties aantrekkelijk te maken; 

 

5. Ontwikkelen van de vrij te komen locatie waar nu nog ’t Honk is gesitueerd als 
woonlocatie; 
 

Milieu 

Het lokale, landelijke en mondiale milieu is een grote zorg en ook voor Gemeentebelang een 

blijvend punt van aandacht, Initiatieven om het milieu te ontlasten kunnen binnen de grenzen 

van uitvoerbaarheid en haalbaarheid rekenen op de steun van Gemeentebelang. 
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Gemeentebelang maakt zich  zorgen over de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van alle 

gestelde regelgeving.  Haast met invoering van nieuwe regelgeving en het braafste jongetje 

van de van de klas willen zijn slaat vaak de plank mis, wanneer geen bewustwording en 

implementatietijd wordt ingebed.  

 

De milieustraat op de gemeentewerf heeft nog steeds beperkte openingstijd.  Propaganderen 

verdient ook een ruimere openstelling en een adequaat toezicht op een juiste wijze waarop het 

afval wordt ingenomen. 

 

Diftar is in de ogen van Gemeentebelang een relatieve schijnoplossing. Het particuliere 

restafval, wat niet regulier via een grijze bak wordt aangeboden, belandt veelal in het 

bedrijfsafval, in openbare afvalbakken en/of wordt, volgens Gemeentebelang in toenemende 

mate, aangeboden in de milieustraat. 

 

Speerpunten van Gemeentebelang zijn: 

 

1. Vereenvoudiging van de wet- en regelgeving; 
 

2. Niet het braafste jongetje van de klas willen zijn en geen overhaaste besluiten bij 
nieuwe wetgeving; 
 

3.  Gepaste handhaving ook op gebied van milieu; 
 

Vervoer 

Zo optimaal mogelijke verbindingen met openbaar vervoer is van essentieel belang voor een 

woongemeenschap. Gemeentebelang is tevreden met behoud van het treinstation in Kapelle 

en de stopfrequentie van de treinen. Maar er zullen parkeervoorzieningen moeten worden 

gerealiseerd en eventueel laadpalen.  

Voor wat betreft het railvervoer maakt Gemeentebelang zich in toenemende mate zorgen 

omtrent het goederenvervoer van met name gevaarlijke stoffen. Wij vragen ons af of de 

bevolking en de hulpdiensten in de Regio, politie, brandweer en GGD ingericht en voorbereid 

zijn op een denkbare calamiteit waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.  

Ook voor wat betreft openbaar (bus) vervoer moeten de kernen in de gemeente Kapelle 
gebruik kunnen maken van volwaardige voorziening. Gemeentebelang staat voor het behoud 
en/of de verbetering van het openbaar en aangepast vervoer in al onze kernen  
 
In Schore gaat de bus op beperkte tijden door de kern Schore. Maar wanneer deze langs 
Schore rijd is er geen mogelijkheid om in te stappen aan de Kanaaldijk. Oplossing is alle 
bussen door de kern laten rijden of een halte plaatsen aan de Kanaaldijk. 
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Speerpunten van Gemeentebelang zijn: 

 

1. Behoud en verbetering van het openbaar en aangepast vervoer in al onze kernen; 
 

2. Alle bussen door kern Schore of extra halte aan Kanaaldijk 
 

Sport en Welzijn 

Een goede sportfacilitering is de basis voor een gezond sportklimaat. Gemeentebelang wil het 

mogelijk maken om in de gemeente Kapelle een nieuw sportcentrum te realiseren dat voldoet 

aan alle bouw- en sporttechnische eisen met specifieke aandacht voor de wensen van 

individuele gebruikers. Gemeentebelang is voorstander om hiervoor gebruik te maken van 

specifieke kennis zoals bijvoorbeeld de KNZB. Voor wat betreft het zwembad staat 

Gemeentebelang voor minimaal een vijf banen wedstrijdbad en daarnaast een 

doelgroepenbad. 

  

Gemeentebelang wil het sporten voor iedereen toegankelijk maken en wil hiervoor structureel 

meer geld uittrekken voor het Jeugdsportfonds ten behoeve van sport en spel voor de 

kinderen van wie de ouders de sportdeelname niet zelf kunnen betalen. 

Gemeentebelang zet in op sport en samen bewegen op school, in de wijk en in 

verenigingsverband 

 

Sportverenigingen draaien op de inzet van vrijwilligers. Gemeentebelang wil het mogelijk 

maken dat de verenigingen gekwalificeerd kader kan aanstellen om de continuïteit en kwaliteit 

van de sportvereniging te vergroten en zo bij te dragen aan meer binding in de samenleving. 

 

 

Speerpunten van Gemeentebelang zijn: 

 

1. Realisatie van een nieuw sportcomplex Groenewoud met een sporthal en zwembad dat 
voldoet aan de wensen van gebruikers.  
 

2. Modernisering van de kantine van de VV Wemeldinge en gepaste locatie voor het 
handboogschieten realiseren; 

 

3. Stimuleren en financieel ondersteunen van projecten om vrijwilligers in de sport te 
werven en voor hun taakstelling bij te scholen; 
 

4. Handhaven van het subsidiebeleid van de gemeente Kapelle ter stimulering van 
lidmaatschap van jeugdigen, opleiding van verenigingskader en initiëren van 
sportactiviteiten voor iedereen. 
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Jongerenbeleid 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Voor Gemeentebelang is dit geen loze kreet. Van 

belang is om jongeren direct en indirect te betrekken in de lokale politiek.  

 

Bij jongeren wordt er vaak alleen aan jongeren gedacht in de puber leeftijd of net daar boven. 
Maar we moeten zorgen dat er ook passende voorzieningen en activiteiten zijn voor de groep 
kinderen daaronder. 
 

Dat we ook in Kapelle te maken hebben met “probleemjongeren”  met een drank- en/of 

drugsprobleem is niet vreemd. En dat de problematiek niet altijd direct inzichtelijk is, dat 

realiseren we ons ook, maar realiseren ons wel dat we moeten waken voor de gedachte dat 

wat niet zichtbaar is er ook niet is. Wanneer er signalen van overlast uit de bevolking komen 

moeten wij als gemeente hier serieus mee omgaan. 

 

We moeten ook serieus omgaan met bepaalde wensen vanuit de jeugd. Als een groep 

jongeren de moeite neemt een paar keer in gesprek te gaan met de gemeente, dan hebben ze 

ook recht op een serieus antwoord. Het ontbreken van een jongerenplek in Kapelle blijft 

hiermee onopgelost. 

 

De nieuwe drank- en horecawet met het verbod op het verstrekken van drank aan jongeren 

lijkt zijn doel voorbij te schieten. Drankgebruik door jongeren op niet controleerbare plaatsen 

(Zuipketen en thuis) is gemeengoed geworden. Voordrinken voor het uitgaan is een algemeen 

begrip geworden.  

 

Speerpunten van Gemeentebelang zijn: 

 

1. Problematiek jongeren met name ten aanzien van drank- en drugsgebruik extra 
aandacht geven; 
 

2. Gemeentebelang wil het huidige negatieve beeld van de jeugd in positieve zin 
ombuigen; 
 

3. Zorgen voor voldoende voorzieningen voor jongeren 
 

4. Daar waar noodzakelijk hard optreden tegen overlast en overtreding van wetgeving; 
 

5. Instellen van en gemeentelijke Jongerenraad om voor jeugd en jongeren een serieus 
platform naar de gemeente te creëren;  
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Scholen 

In de afgelopen raadsperiode is in Kapelle de brede school aan de Vroonlandseweg 

gerealiseerd. Twee scholen onder één dak en daarbij meerdere ruimten voor facilitaire 

diensten en kinderopvang. 

 

Een volgende stap is de ontwikkeling van een brede school in Wemeldinge. Beide scholen zijn 

op dit moment redelijk gedateerd en voldoen niet aan de eisen van deze tijd. Samengaan in 

een nieuw te bouwen brede school zou een oplossing kunnen zijn. 

 

Jammer genoeg hebben we OBS De Tunnel in Schore niet kunnen behouden. 

Gemeentebelang vindt dit samen met de bewoners een gemis voor de dorpskern. Een school, 

een kerk en een café vormen toch immers het hart van een dorpskern. Daarom is het van 

essentieel belang dat het dorpshuis blijft bestaan.  

 

De lagere school van Biezelinge, kindcentrum De Linge, is blijven bestaan. Gemeentebelang 

wil ervoor zorgen dat deze school haar kwaliteit kan behouden. 

 

Speerpunten van Gemeentebelang zijn: 

 

1. Behoud en modernisering van kindcentrum De Linge in Biezelinge; 
 

2. Onderzoek naar mogelijkheden voor de realisatie van een brede school in Wemeldinge; 

Veiligheid 

Hard aanpakken van daders klinkt leuk, maar het voorkomen van criminaliteit en overlast is 

veel effectiever. Voorkomen is beter dan genezen. Veiligheid wordt vaak als een excuus 

gebruikt om privacy schendingen door de overheid te verdedigen. Daar is Gemeentebelang 

het niet mee eens 

 

Veiligheid gaat om mensen en pak je dus aan met mensen. Een zichtbare en herkenbare 

wijkagent op straat is de beste manier om voor mensen het gevoel van veiligheid terug te 

geven. Gemeentebelang kiest eerst voor de menselijke oplossing en pas als het echt niet 

anders kan voor wettelijke maatregelen. 

 

Verkeersveiligheid geldt voor iedereen. Een algemene 30-kilometer regel binnen de bebouwde 

kommen is een schijnveiligheid. Gemeentebelang stelt een herindeling voor van het 

stratenplan van de gemeente met een verdeling in uitvalswegen en woongebieden. Hierbij kan  

met betrekking tot de uitvalswegen gedacht worden aan een inrichting zoals de Postweg en 

voor de woongebieden een inrichting zodat deze gebieden niet uitnodigen voor hard rijden en 

doorgaand verkeer. 
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Daar waar met financiële middelen wordt gewerkt ligt het fraudegevaar op de loer. Zowel 

intern als extern is het onontbeerlijk dat er een fysieke scheiding is van machten en 

bevoegdheden. Hierbij zal juist vanuit het gemeentelijk bestuur extra focus/aandacht moeten 

zijn voor signalen, feiten en/of omstandigheden waarbij sprake is op (mogelijke) 

ondermijnende verwevenheid tussen boven- en onderwereld . 

 

De gemeente Kapelle heeft een wijkagent en een BOA. Zij zijn echter te weinig zichtbaar en 

direct aanspreekbaar voor de bevolking. Een wijkagent hoort zoals de naam “wijkagent” doet 

veronderstellen zichtbaar in de straat te zijn. Van hem wordt verwacht dat hij bemiddeld daar 

waar hij kan en met harde hand optreed daar waar het noodzakelijk is.  

 

Speerpunten van Gemeentebelang zijn: 

 

1. Herzien en herinrichten van het stratenplan in de gemeente Kapelle voor wat betreft de 
instelling van een algehele 30-kilometer zone; 
 

2. Aanpakken van verkeersonveilige situaties in de gemeente Kapelle 
 

3. De Biezelingseweg handhaven als ontsluitingsweg voor de kern Biezelinge en de wijken 
in de Zuidhoek; 
 

4. In overleg met de lokale bedrijven een toezichtsplan opstellen voor de terreinen de 
Smokkelhoek en de Choorhoek; 
 

5. Handhaven en repressief optreden bij iedere vorm van drugsoverlast 

 

Ouderenbeleid 

De inwoners van de gemeente Kapelle vergrijzen. Dit is een onomkeerbaar en een voldongen 

feit. Als gemeente Kapelle zorgen wij goed voor onze ouderen. Ook senioren zijn immers 

onderdeel van onze toekomst. We moeten ons blijven inspannen om de komende jaren 

voldoende voorzieningen op niveau te houden. Gemeentebelang ziet de vergrijzing niet als 

bedreiging. Wat is er mis mee om Kapelle als ideaal dorp te maken voor de huisvesting van 

ouderen. Alle voorzieningen zijn centraal in de buurt gelegen.  

Gemeentebelang is ook voorstander voor het opmaken van een seniorenvisie in 

samenwerking met deze doelgroep 

 

Speerpunten van Gemeentebelang zijn: 

 

1. Behoud en verbeteren van de reeds aanwezige voorzieningen; 
 

2. Actief seniorenbeleid met het opstellen van een seniorenvisie; 
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Economische zaken en recreatie 

De gemeente Kapelle heeft een ideale ligging voor wat betreft de vestigingsplaats van 

bedrijven en/of instellingen.  Met name industrieterrein “De Smokkelhoek” heeft directe 

verbinding met de A58. Naast een goede samenwerking met de Kamer van Koophandel, het 

MKB en de ondernemersverenigingen is een goed overleg met de omliggende gemeenten van 

groot belang 

 

Gemeentebelang is de partij die zich inzet om juist de werkgelegenheid binnen de 

gemeentegrenzen minimaal te behouden maar liever te vergroten. Bij aanbestedingen van 

werken of bij het gunnen van werkzaamheden moeten de ondernemers uit onze eigen 

gemeente voorrang krijgen. 

 

Daarnaast is de gemeente Kapelle al van oudsher de bakermat van een groot aantal fruitteelt- 

en landbouwbedrijven. Een bedrijvigheid die naast werkgelegenheid ook nog eens één van de 

mooiste stukjes Zeeland oplevert. Niet voor niets wordt de Gemeente Kapelle dan ook “De 

bloesem van Zeeland” genoemd. En daar moeten we zuinig op zijn. Om agrarische bedrijven 

te ondersteunen moet het mogelijk zijn om binnen de regel- en wetgeving nevenactiviteiten te 

ontplooien.  

 

Voor Wemeldinge is de recreatieve sector van wezenlijk belang. Dankzij de inzet van bedrijven 
in Wemeldinge is dit dorp, na het verdwijnen van de sluizen op de kaart blijven staan als 
recreatief gebied. Gemeentelijk beleid van dit moment is dat recreatiewoningen op dit moment 
ook enkel en alleen als recreatiewoning mag worden gebruikt.  De praktijk van nu wijst uit dat 
dit beleid niet overal naar evenredigheid wordt gehandhaafd. 
 

Gemeentebelang is van mening dat komende raadsperiode uitvoering aan de recreatie visie 
moet worden gegeven. Initiatieven en ideeën van de plaatselijke ondernemers zijn hierbij een 
belangrijk uitgangspunt en als gemeente moeten wij deze initiatieven en ideeën daar waar 
mogelijk stimuleren en faciliteren.  Het is noodzakelijk dat het strandje van Wemeldinge voor 
optimaal gebruik in stand moet worden gehouden en jaarlijks wordt opgespoten. Dit is niet 
alleen een voorziening voor toeristen maar ook voor de inwoners van onze 
gemeente.  Recreatie is een 7-dagen per week gebeuren. Een ruimere openstelling voor 
winkels in Wemeldinge moet volgens Gemeentebelang dan ook geregeld worden 

 

Speerpunten van Gemeentebelang zijn: 

 

1. Onbeperkte openstelling op zondagen in Wemeldinge 
 

2. Actief ondernemersbeleid en samenwerken met omliggende gemeenten; 
 

3. Voorrang bij gemeentelijke aanbestedingen en gunningen voor bedrijven uit onze 
gemeente; 
 

4. Blijvende ondersteuning voor fruitteelt- en landbouwbedrijven, ook bij toekenning van 
nevenactiviteiten; 
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5. Ondersteunen en promoten van het fruitteeltmuseum 

 
6. Toerisme in Wemeldinge kwalitatief stimuleren; 

 
7. Strandje Wemeldinge elk jaar opspuiten; 

 
 
 

Financiën 
 
Na een aantal magere jaren gaat het gelukkig economisch weer wat voorspoediger. We zijn 
voorstander om juist in economisch betere tijden goed op uw belastingcenten te passen. Dat 
betekent dat we kritisch zijn en blijven op het uitgeven van eventuele overschotten.  
Ook is Gemeentebelang kritisch om uw belastinggeld uit te geven aan prestige projecten, 
zoals b.v. het fiets tunneltje bij het station in Kapelle.  
Gemeentebelang is tegen een verdere lasten verzwaring voor burgers en bedrijven. Verhoging 
met maximaal de inflatie correctie.  
Ook vinden we dat we blijvend moeten kijken naar onze ambtelijke organisatie en bestuur. 
Uitbreiding is hierbij niet aan de orde.  

 

Speerpunten voor GB zijn: 
 
1. Geen lokale lastenverzwaring voor de burgers en bedrijven met meer dan de inflatie 
 

Cultuur 

Voor wat betreft cultuur staat Wemeldinge haar mannetje. De reputatie van Wemeldinge als 

kunstdorp, met haar jaarlijkse kunst- en natuurroute is in de wijde omtrek bekend. 

 

Schore heeft haar Schoorse Herfstmarkt en Kapelle organiseert jaarlijks de Kapelse Dag . Dit 

zijn belangrijke evenementen waar we trots op mogen zijn. We moeten hiermee echter ook 

zorgvuldig omgaan. Door steeds weer nieuwe wet- en regelgeving wordt het steeds lastiger 

om publiekelijk een evenement als in Schore en Kapelle  te organiseren. Gemeentebelang is 

van mening dat wet- en regelgeving voor wat betreft deze evenementen naar plaatselijke 

normen moeten worden toegepast zonder dat de veiligheid in het geding komt. Handelen in de 

geest van de wet prevaleert voor gemeentebelang boven handelen naar de letter van de wet.   
 

Speerpunten van Gemeentebelang zijn: 

 

1. Cultuur ondersteunen en stimuleren en met name promoten van Wemeldinge als 
kunstdorp; 
 

2. De grote evenementen, Schoorse Herfstmarkt en Kapelse Dag en hopelijk op termijn 
ook weer een Wemeldinge(n)dag beter ondersteunen en creatief omgaan met wet- en 
regelgeving.  
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Sociaal domein 

Gemeente Kapelle is een sociale gemeente en dat wenst Gemeentebelang ook zo te houden. 

Inwoners van de gemeente waarvoor het sociale vangnet echt noodzakelijk is moeten hiervan 

zonder al te grote voorwaarden- en/of regeldruk gebruik van kunnen maken. 

 

Gemeentebelang is echter wel van mening dat misbruik van het sociale vangnet hard moet 

worden aangepakt. Zonder dat het een heksenjacht wordt is Gemeentebelang van mening dat 

misbruik van bijvoorbeeld uitkerings- en PGB-fraude actief moet worden opgespoord door 

adequate inzet van sociale recherche. Een gemeentelijk meldpunt misbruik sociale 

voorzieningen, waar anonieme meldingen mogelijk zijn, kan hiervoor worden ingezet  
 

Speerpunten van Gemeentebelang zijn: 

 

1. Handhaven van het huidige beleid van de gemeente Kapelle; 
 

2. Actieve opsporing van misbruik van sociale voorzieningen; 
 

3. Instellen van een gemeente anoniem meldpunt “misbruik sociale voorzieningen” 


