reactie CDA op het coalitieakkoord 2018-2022
Voorzitter, wederom een coalitieprogramma dat dicht bij de burger staat. En dat was voor het CDA een
voorwaarde om mee te doen in een nieuwe coalitie. De tijd waarin wij leven vraagt om een goede
overheidsparticipatie. De overheid participeert.
Wij als gemeenteraad hebben de afgelopen vier jaar gesproken over ‘van gemeente naar gemeenschap’.
En dat is dit ook. Maar juist in die tijd moet je oog hebben voor hen die het minder hebben, voor hen die
van de overheid afhankelijk zijn. Daar mogen wij als gemeente onze ogen niet voor sluiten.
In dit akkoord is er ruimte voor vele zaken. Uiteraard voor sterke kernen, ieder met een eigen identiteit.
En wij als raad gaan door met onze jaarlijkse kernbezoeken. Maar ook onze jeugd. We moeten met
elkaar een manier vinden om onze jeugd te betrekken en waar nodig ons laten adviseren door de
jongeren als wij beleid gaan maken wat hun raakt.
Een belangrijke paragraaf is onze leefomgeving. We willen nieuwe woningen. Inspringen op de vraag die
er in iedere kern is. Maar ook moeten we onze ogen niet sluiten voor de vrijkomende agrarische
bebouwing. Verkeer en vervoer is hierin een belangrijke paragraaf. Het GVVP wordt opgesteld en we
stimuleren het fietsgebruik door middel van het aanleggen van goede fietspaden, zeker voor onze
schoolgaande jongeren. En we gaan aan de slag met de veiligheid van onze bermen door het gebruik van
grastegels.
De veiligheid is eveneens een belangrijke paragraaf in dit akkoord. We hebben op dit ogenblik diverse
buurtpreventieteams. Wij vinden dit waardevol! Alleen is onze gemeente nog niet volledig gedekt met
deze teams. Uitbreiding is daarom nodig en daar gaan we mee aan de slag. Meerwijkagenten, inzet van
mobiele camera’s. Dit alles moet Steenbergen nog veiliger maken.
Maar voorzitter, zoals ik al eerder zei, het gaat om de mensen. Want ons betreft mag niemand in
armoede leven. Dat zou een heel mooi doel zijn. Daarom hebben we het armoedebeleid hoog op de
agenda staan evenals de schuldenproblematiek waar diverse huishoudens mee kampen. Samen stellen
we een actieplan op om de schuldenproblematiek te lijf te gaan. Het economisch tij hebben we mee, de
wind is in de rug. We gaan aan de slag, we gaan samen aan de slag.
U en wij gaan het gewoon samen doen. Hier in de raad, hier in onze gemeente en gemeenschap. Daarom
wilde ook het CDA geen dichtgetimmerd akkoord. Maar een akkoord waarin coalitie en oppositie hun
ideeen in kwijt kunnen. Daarom doen wij mee. We gaan het GEWOON SAMEN DOEN!

