Coalitieakkoord Gewoon Lokaal, VVD & CDA
Geachte voorzitter,
Nadat de kiezer in maart heeft gesproken en de coalitie
onderhandelingen zijn afgerond leggen wij als Gewoon Lokaal!, VVD &
CDA dit coalitieakkoord “Gewoon Samen Doen” aan u voor.
Dit akkoord is met ons, VVD & CDA bereikt na een intensieve en
opbouwende samenwerking en legt als raadsprogramma een solide
fundamant voor de komende 4 jaar.
Een solide fundament zodat al onze kernen: Steenbergen, Dinteloord,
De Heen, Welberg, Kruisland & Nieuw Vossemeer met al zijn inwoners,
bedrijven, stichtingen en verenigingen kunnen voortbouwen op welzijn,
ondernemen, natuur & recreëren. Kortom: een gemeente waar het goed
wonen, werken en leven is.
Gewoon Lokaal! bouwt al jaren aan een financieel gezonde Gemeente
Steenbergen met ruimte voor vernieuwende investeringen in onze
burgers, economie, recreatie & toerisme, natuur & duurzaamheid. Je
hoort het van onze inwoners en je ziet en beleeft het in onze kernen dat
dit beleid een duidelijk positief effect heeft.
Het wiel is gaan draaien. En als het aan Gewoon Lokaal ligt, gaat dit
Steenbergse Belevingswiel steeds harder draaien en blijven we stevig
bouwen aan een nog sterkere gemeente en grotere beleving zodat al
onze inwoners trotse ambassadeurs mogen worden van onze mooie
gemeente met al zijn kernen.
Gewoon Samen Doen! is dan ook een stevige voortzetting van de
voorgaande periode waarin de beweging van Gemeente naar
Gemeenschap is ingezet. Een traject om onze inwoners te verbinden en
invloed te laten hebben op een snel veranderende leefomgeving waarin
de zekerheden van vandaag de zorgen van morgen zijn.

Wij willen de vraag vanuit de samenleving leidend laten zijn. Samen met
inwoners en bedrijven worden concrete plannen gerealiseerd waarbij de
gemeente meehelpt, meerwaarde biedt en denkt in kansen en niet in
onmogelijkheden. Goed contact is hierin een voorwaarde en werken
naar een klik is hierin essentieel. Kortom, het moet SAMEN gaan klikken,
verwonderen en verrassen. De gemeente neemt deel in de plannen van
onze inwoners, bedrijven en instellingen en niet andersom.
Voorzitter, dit is makkelijk gezegd. Als raadsleden kunnen we visies &
plannen mooi en gemakkelijk verwoorden maar degene die deze
plannen / visies moet verwezenlijken is en blijft onze gemeentelijke
organisatie. Het vraagt een open houding. Zonder haar betrokkenheid,
bezieling en keiharde inzet, komt er van een klik of plan niets terecht!
Onze medewerkers bij de gemeente doen het en verdienen hierin ons
respect. We dienen de organisatie en haar ambtenaren meer in hun
kracht te zetten, te laten kantelen naar een optimale dienstverlening en
een goed samenspel met onze burgers, bedrijven en instellingen.
In de optiek van Gewoon Lokaal is dit een essentieel punt. Hoe kunnen
wij er als raad bijdragen om de gemeentelijke organisatie in haar
optimale (individuele) kracht te zetten? En hoe kan onze rol als
gemeenteraad worden versterkt met als doel de wensen van onze
inwoners daadwerkelijk te helpen verwezenlijken?
In een steeds sneller veranderende leefomgeving zal beleid, kort, bondig
& snel aanpasbaar moeten zijn. Lange beleidsnota’s stranden. De
beweging is naar buiten toe, zoek de inwoner, de wijk, het bedrijf en de
vereniging op. Zet iedere belanghebbende in zijn kracht.

Voorzitter, het voorliggende raadsprogramma geeft dan ook een rode
draad. Het geeft hoofdlijnen aan voor de komende 4 jaar. Een
programma waarin wij gaan knokken voor:
1.

jong, oud, rijk en arm;

2.

het verder stimuleren en tot bloei laten komen van kunst, cultuur en
erfgoed waarbij alle kernen de eigen identiteit en karakter
behouden.

3.

een schone, geordende en veilige leefomgeving met respect voor
elkaar, respect voor de flora & fauna. We gaan verder bouwen aan
een duurzame samenleving en geven een flinke aanzet tot de
energietransitie;

4.

economie, toerisme & recreatie. Dat onderwijs & arbeidsmarkt
beter op elkaar aansluiten, bedrijvigheid & werkgelegenheid
toenemen en meer toeristen aangetrokken worden.

5.

een goed bestuur & dienstverlening waarbij de raad & de
gemeentelijke organisatie verder in hun kracht worden gezet en
Steenbergen gezond en zelfstandig blijft;’

6.

een structureel gezonde financiële gemeente met draagbare lasten
voor alle inwoners en bedrijven.

Voorzitter, het raadsprogramma ligt dan ook niet tot op de mm vast. Het
is dynamisch en kan aangepast worden aan een veranderende wereld
met continue veranderende wensen en ideeën. Invloed is en blijft
mogelijk door alle partijen en raadsleden, immers diversiteit geeft een
beter afgewogen besluitvorming. Kortom,. Gewoon Samen Doen!
Dank u voor de 1e termijn.
Gr,
Namens Gewoon Lokaal
Maurice Remery

