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INLEIDING
Mijn naam is Anke Voulon, 38 jaar en ik ben er trots op het verkiezingsprogramma van Morgen! aan u te mogen voorleggen. Ik woon
ruim 36 jaar in Raamsdonksveer en ik ben werkzaam in het speciale
basisonderwijs. Sinds 2014 maak ik deel uit van de gemeenteraad
van Geertruidenberg. Ondanks alle mooie woorden zie ik dat er
vanuit de raad nog te weinig gebeurt om de sociale samenhang in
de gemeente te verstevigen en duurzaam om te gaan met de natuur.
Dat zijn zo maar twee zaken die mij echt aan het hart gaan.
Daarnaast is een fatsoenlijk bestuur voor mij van levensbelang om
onze gemeenschap optimaal te kunnen dienen. Morgen! durft
keuzes te maken en te kijken naar de lange termijn. Vandaar ook de
titel van ons programma: Voor de toekomst van de gemeente
Geertruidenberg. Dat is waar Morgen! voor staat.
Morgen!
Morgen! is een lokale progressieve partij in de gemeente Geertruidenberg. Wij zijn er voor iedereen en iedereen is welkom om met ons mee
te werken. Wij bestaan inmiddels vier jaar en zijn begonnen als een
samenwerking van de PvdA en GroenLinks. Inmiddels is onze lokale
partij uitgegroeid tot een partij van inwoners met verschillende politieke
achtergronden.
Morgen! is een partij die verbinding zoekt met inwoners en verenigingen door naar buiten te gaan. Dit levert voor ons als politieke partij
altijd veel informatie en inzichten op. Op deze manier krijgen de
papieren raadsvoorstellen meer achtergrond, waardoor we politieke
keuzes beter af kunnen wegen. Onze kandidaten staan allen midden in
de samenleving, ieder met hun eigen achtergrond en expertise.
Waar staan wij voor?
De wereld is onrustig door de coronapandemie en de klimaatcrisis; de
woningnood en de kansenongelijkheid nemen toe. Dit heeft ook effect
op de inwoners van onze gemeente. In tijden van onzekerheid vinden
wij het als lokale partij belangrijk om leiderschap te tonen door
verbinding te zoeken met inwoners en om keuzes te durven maken in
het belang van de toekomst van onze gemeente.
Wij willen op gemeentelijk niveau uitvoering geven aan de gevolgen
van de klimaatsverandering, onder meer door vijfduizend bomen te
planten. Wij stimuleren duurzaamheid en het zuinig omgaan met de
aarde, onder meer door woningen te verduurzamen. Wij zijn voor de
ontwikkeling en een goed beheer van de natuur. Ook streven wij een
betere verdeling van welvaart en geluk na, dit omdat we ons mede
verantwoordelijk voelen voor de toekomst van de komende generaties,
kinderen, kleinkinderen en medemensen.
Wie is er tegen een meer rechtvaardige verdeling van kennis, macht en
inkomen? Het is nodig dat de sterkste schouders de zwaarste lasten
dragen en zo een harmonieuze, lokale samenleving tot stand brengen.
Het is van groot belang dat de gemeente keuzes maakt die de lasten tot
een minimum beperkt, maar die ook gezonde gemeentelijke financiën
nastreeft.
Ons uitgebreide programma treft u hierna aan. Wij hopen dat u zich er
in herkent en ons in de realisatie ervan wilt steunen door op Morgen! te
stemmen!
Hartelijke groeten,
Anke Voulon
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MINIE
VAN DE WEERD
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DE OMGEVING VAN MORGEN!
We merken het allemaal. Het klimaat verandert. We krijgen daar
steeds vaker, ook in ons dagelijks leven, mee te maken. De urgentie van de klimaatcrisis wordt steeds duidelijker. Morgen! vindt het
daarom belangrijk dat we onze omgeving hier op voorbereiden en
aanpassen. Want: niemand zit te wachten op wateroverlast in de
straat of zelfs in je eigen huis. Of van die snikhete zomers waarin
geen verkoeling te vinden is. Morgen! staat daarom voor een
toekomstbestendige omgeving voor alle wijken en buurten in onze
gemeente. Dat betekent méér bomen en groen, minder bestrating
en meer ruimte voor het opvangen van water. Daarmee worden onze
wijken ook een fijnere plek om in te wonen én het biedt de kans om
ook te werken met duurzame materialen en de verkeersveiligheid
onder de loep te nemen.
Morgen! staat voor duurzaamheid. Bij keuzes die we vandaag
maken, moeten we nadenken over de dag van morgen. We vinden
duurzaamheid dan ook van groot belang en staan voor een grote
opgave om onze wereld op een verantwoorde manier achter te laten
voor onze kinderen.
Groen en Natuur
● We maken een inrichtingsplan voor alle straten in onze gemeente om
te komen tot toekomst- en klimaatbestendige wijken.
● Samen met buurtbewoners worden straten vergroend en opgefleurd
door het faciliteren van het aanplanten van boomspiegels en creëren
van geveltuintjes.
● Tuinen van inwoners zijn ook bepalend voor de uitstraling in de wijk
en zijn van belang voor klimaatbeheersing. De gemeente stimuleert op
een positieve manier inwonersinitiatieven of tuinwedstrijden om hun
tuin te vergroenen en op te knappen.
● De gemeente stimuleert het vergroenen (en ontstenen) van tuinen
door korting op de rioolheffing en kijkt daarbij naar het percentage
groen in de tuin.
● Er wordt jaarlijks geld vrijgemaakt om een grote ‘operatie
steenbreek’-campagne te kunnen voeren. Hierbij worden inwoners
gestimuleerd stenen in de tuin te vervangen door groen. Dit is van
belang voor de afvoer van regenwater.
● Bij ruimtelijke ontwikkelingen stelt de gemeente groene daken, waar
mogelijk, verplicht en worden bomen en bestaand groen het vertrekpunt.
● De komende jaren gaan we voor het planten van 5000 nieuwe bomen
in de openbare ruimte.
● We planten bomen in speeltuinen om te zorgen voor goede schaduwplekken voor spelende kinderen en hun ouders en grootouders.
● Er worden geen bomen meer opgeofferd voor de aanleg van
parkeerplaatsen.
● We gaan voor meer bomen, meer groen en groene daken op onze
bedrijventerreinen zoals Dombosch.

● We maken een natuurkaart van onze gemeente en proberen
ontbrekende schakels in dit lokale en provinciale natuurnetwerk in te
vullen.
● De Allardpolder wordt ingericht als natuurgebied als verbindende
groene schakel tussen Raamsdonksveer en Geertruidenberg.
● We pakken iedere gelegenheid aan om nieuwe natuur te ontwikkelen.
● De gemeente inventariseert haar waardevolle groene plekken en gaat
deze extra beschermen.
● Wij zijn voorstander van minder maaien, meer biodiversiteit. Daar
tegenover moet staan dat de kwaliteit van het groenonderhoud in de
wijken fors omhoog moet. Onderhoudswerkzaamheden moeten
daarom beter op elkaar worden afgestemd en we verhogen de
mankracht van de wijkteams.
● Om het tij te keren in de teruggang in biodiversiteit stelt de gemeente
een biodiversiteitsherstelplan op.
● Ter verbetering van de biodiversiteit en als maatregel voor klimaatadaptatie worden bushokjes en overheidsgebouwen voorzien van
groene daken.
● We stimuleren grondeigenaren om gebruik te maken van subsidies
voor bloemrijke akkerranden.
● Samen met natuurorganisaties komen we tot een aanpak om de
vogelpopulatie te verbeteren.
Duurzaamheid en klimaat
● Bij de uitvoering van de warmtetransitie zorgen we ervoor dat we
beginnen met ondersteuning bieden bij gezinnen met een laag
inkomen in een slecht geïsoleerd huis.
● Om te voorkomen dat we velden vol zonnepanelen moeten leggen in
het open buitengebied zijn wij voorstander van zonnepanelen op daken
en andere energiebronnen, zoals windmolens binnen onze gemeentegrenzen. Bij deze projecten gaat de voorkeur uit naar burgerinitiatieven,
waarbij de inkomsten zoveel mogelijk bij onze bewoners en buurten
terecht komen.
● De gemeente organiseert collectieve inkopen voor duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, isolatie en warmtepompen.
● We gebruiken lantaarnpalen als oplaadpunten voor elektrische auto’s.
● Energiebespaarcoaches gaan inwoners helpen en begeleiden met het
besparen van energie en het verduurzamen van hun woning.
● Bij aanleg van nieuwe kunstgrasvelden kiezen we voor duurzame infill.
● Bij aanbestedingen en het inkoopbeleid in onze gemeente moet meer
rekening worden gehouden met onze lokale ondernemers, waarbij
mens, milieu en maatschappij voorop staan.
● Samen met de ondernemers gaan we de bedrijventerreinen
verduurzamen.
● We gaan het inzamelen van grof vuil eenvoudiger en toegankelijker
maken, waarbij de gescheiden stromen gratis kunnen worden ingeleverd.
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DE WOONVISIE VAN MORGEN!
Een dak boven je hoofd. Één van de belangrijkste dingen in ons
leven. En daarmee is wonen de komende jaren een belangrijk
thema in onze samenleving. Veel mensen hebben moeite met het
vinden van een geschikte woning. Of het nu gaat over een tekort
aan huurwoningen, te dure woningen voor starters, te weinig
geschikte woningen voor ouderen of fatsoenlijke huisvesting voor
vluchtelingen of arbeidsmigranten; de woningnood is overal
aanwezig. Morgen! wil de komende jaren op een slimme manier
zorgen voor woningen voor iedere doelgroep, maar met prioriteit
voor jongeren, starters en senioren. Woningbouw realiseren we
binnen de kernen om het waardevolle buitengebied van met name
Raamsdonk te behouden.
Wonen
● Wij zijn voor het omtoveren van de locatie van de Amercentrale naar
‘Amerstad aan de Biesbosch’ en bouwen hier 1000 woningen voor alle
doelgroepen.
● Er wordt niet gebouwd in ons waardevolle open buitengebied. We
zoeken andere locaties voor woningbouw, zoals inbreiding op plekken
van te verplaatsen industrie in de kernen.
● We gaan, waar mogelijk, hoger bouwen om het woningtekort op te
kunnen lossen en tegelijkertijd groen en landschap te kunnen sparen.
● De gemeente stelt gemeentegrond beschikbaar aan Thuisvester voor
de bouw van betaalbare starterswoningen voor onze jongeren in huur
en koop.
● Om starters te ondersteunen wordt de starterslening verhoogd.
● Ouderen moeten in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De
gemeente brengt hun woonwens in beeld en zorgt dat in nieuwbouwprojecten voldoende woningen voor deze doelgroep worden gebouwd.
● We faciliteren in een locatie waar ouderen gezamenlijk zelfstandig in
een hofje kunnen wonen.
● We stimuleren experimentele woningbouw, (gezamenlijke) particuliere
initiatieven en de bouw van Tiny Houses etc..
● Om inwoners te helpen met het financieren van het langer thuis
kunnen blijven wonen, komen we met een ‘Langer-thuis-lening’

● Bij de herontwikkeling van de oude Hoge Veer locatie komen
woningen voor jongeren en ouderen samen, zodat de jongeren de
ouderen kunnen ondersteunen in ruil voor een schappelijke huurprijs
● Samen met Thuisvester stimuleren we oudere inwoners om van een
grondgebonden woning naar een appartement door te stromen.
Thuisvester verleent hen voorrang.
● Er komen tijdelijke kleine doorstroomwoningen aan de Omschoorweg
voor zogenaamde spoedzoekers: mensen die om wat voor reden dan
ook snel tijdelijke woonruimte nodig hebben.
● De gemeente voert een zelfbewoningsplicht in om te voorkomen dat
goedkope woningen worden opgekocht door beleggers.
● We gaan voor het vergroenen van de erfafscheidingen in onze
gemeente, om verrommeling van de buitenruimte tegen te gaan.
● We zorgen voor goede huisvesting voor Internationale Medewerkers
(arbeidsmigranten) die hier tijdelijk werken.
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HET BUITENGEBIED VAN MORGEN!
Het buitengebied staat onder druk. Grote landelijke vraagstukken
vragen ruimte, denk hierbij aan klimaatadaptatie en energieopwekking, maar ook aan nieuwe natuur en de woningbouwopgave. Tel
daarbij op de steeds complexer wordende regelgeving van provincie en rijk. Hoe behouden we een vitaal buitengebied dat bedreigingen omzet in kansen? Dat is de uitdaging de komende jaren. Voor
Morgen! staat gezondheid en dierenwelzijn voorop. Morgen! werkt
hierin graag samen met de lokale agrarische ondernemers. Boeren
moeten kunnen boeren, waarbij duurzame productie van voedsel
voorop staat. Innovatie en dierenwelzijn op dat gebied zullen we
faciliteren. We zijn er waakzaam op dat we altijd over voldoende
veilig en gezond voedsel kunnen beschikken. Duurzame productie
belast het milieu zo min mogelijk. Producten moeten eigenlijk
weinig of geen voedselkilometers afleggen. Er moet nog efficiënter
en zorgvuldiger geproduceerd worden.

Ons voedsel
● Morgen staat voor minder voedselverspilling (wat je niet weggooit
hoef je ook niet te produceren)
● We stimuleren het kopen van lokale/regionale, bij voorkeur duurzame,
producten om te voorkomen dat producten de hele wereld over reizen
om op je bord te belanden.
● We starten een campagne om mensen te bewegen verse producten
te kopen die niet in plastic verpakt zijn. Daarnaast stimuleren we het
kopen van producten uit het seizoen.
● We voeren een lobby in de richting van grote producenten om
minder plastic te gebruiken in hun verpakkingen.
● We bieden lokale ondernemers de kans om hun lokale producten op
de weekmarkten te verkopen.
● Met het aanbieden van gratis voedsel door middel van voedselkastjes
in de wijk gaan we voedselverspilling tegen.

Ontwikkelingen in de polder
● We bieden ontwikkelruimte aan agrarische bedrijven mits de
gezondheid van inwoners en het dierenwelzijn verbetert en er een
integrale bijdrage wordt geleverd aan natuur, landschap en recreatie.
● We zoeken naar koppelkansen bij ontwikkelingen bij agrarische
bedrijven zodat er een betere verbinding tussen boer en burger kan
ontstaan.
● We onderzoeken samen met agrariërs welke multifunctionele
activiteiten er bij agrarische bedrijven kunnen ontstaan, bijvoorbeeld op
het gebied van educatie, zorg en recreatie.
● Samen met agrariërs en andere stakeholders ontwerpen we een goed
werkend watersysteem in het buitengebied, waarbij we de toenemende
neerslag kunnen blijven gebruiken, bijvoorbeeld in droge periodes.
● Agrariërs gaan meer bijdragen aan biodiversiteit, natuurbeheer en
groene recreatie in het buitengebied.
● Samen met agrariërs werken we aan lokale energieprojecten,
bijvoorbeeld in het opwekken van zonne-energie op de grote daken van
agrarische bedrijven in het buitengebied.
● Verkeersveiligheid in de omgeving van agrarische bedrijven is
belangrijk. Knelpunten lossen we de komende jaren op.
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HET RAAMSDONKSVEER VAN MORGEN!
Raamsdonksveer, het voorzieningencentrum van onze gemeente.
Actief beleid is nodig om het centrum te versterken. Morgen! staat
voor een krachtig, compact en gezellig centrum voor alle inwoners
uit onze gemeente. We zetten daarom in op vergroening en concentratie van winkels en horeca. Bijzondere plekken, zoals het
Plassengebied, benutten we meer op het gebied van recreatie en
natuur.
Programmapunten
● We vergroenen ons centrum: van grijs naar groen op het Heereplein.
● Met de ontwikkeling van de Oude Haven verbinden we de centra van
Raamsdonksveer en Geertruidenberg.
● Tegelijkertijd met de herontwikkeling van de oude Hoge Veer locatie
wordt het busstation in Raamsdonksveer opgeknapt tot OV punt in een
groene oase.
● De gemeentetuin en park achter het gemeentehuis worden in ere
hersteld en ingericht als openbare boomgaard waar inwoners fruit
kunnen plukken.
● De OLV-Hemelvaartkerk in Raamsdonksveer moet als gebouw
behouden blijven en daarom staan we open voor in principe alle
passende functies voor herbestemming.
● De verkeersveiligheid op de Oosterhoutseweg moet worden
verbeterd, zodat kinderen van ondermeer de scouting veilig bij hun
vereniging kunnen komen.
● Bij de bouw van de nieuwe scholen aan de Parklaan moet gelijktijdig
worden gekeken naar de verkeersveiligheid.
● We creëren een strandje, paviljoen en zwemgelegenheid bij het
plassengebied in Raamsdonksveer en we ondersteunen de hotelontwikkeling in de watertoren. Inkomsten uit deze projecten worden besteed
aan natuurontwikkeling in de rest van het plassengebied.
● De Landonk is geen woningbouwlocatie, maar richten we in als park
als groene entree van de kern Raamsdonksveer en als afscherming van
de westtangent en de nieuwe verbindingsweg naar Oosterhout.
● Zwembad De Ganzewiel is opgeknapt en wordt daarmee behouden.
We stimuleren extra activiteiten.
● De realisatie van een ontmoetingspunt in Raamsdonksveer-zuid is
dringend en moet er zo snel mogelijk zijn.
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HET RAAMSDONK VAN MORGEN!
Raamsdonk is een mooi landelijk dorp. Morgen! staat voor de
kwaliteiten van het dorp Raamsdonk en we doen hier geen afbreuk
aan. De komende jaren staan vooral in het teken hoe we deze kwaliteiten kunnen verbeteren en benutten. Wij houden het buitengebied
van Raamsdonk open om zo ons waardevolle landschap en de
karakteristieken van Raamsdonk, zoals de lintbebouwing, te
beschermen. Het kerkplein met het prachtige Adrianusgebouw
(OMC) is het hart van het dorp, nu en in de toekomst.
Programmapunten
● Het Ontmoetingscentrum wordt verder versterkt als hart van het dorp
voor ontmoeting, verenigingen en horeca.
● In Raamsdonk herontwikkelen we het Agnesgebouw en de huidige
gymzaal van de Hoge Waai (als de nieuwe gymzaal is gerealiseerd) tot
woningbouw, waarbij de opbrengsten uit deze herontwikkelingen ten
goede komen aan het voortbestaan van het OMC als verenigings- en
ontmoetingsgebouw voor Raamsdonk.
● Het kerkplein en park in Raamsdonk wordt samen met inwoners en
bedrijven uit Raamsdonk opgeknapt, zodat het plein nóg meer gaat
dienen als centraal ontmoetingspunt in Raamsdonk.
● We zoeken in Raamsdonk naar een locatie om een pluktuin te
realiseren.
● De gebiedsvisie Kerklaan wordt verder uitgevoerd, waaronder het
verbeteren van het straatbeeld en het aanleggen van ommetjes voor
een mooie wandeling.
● Er wordt vaartgemaakt met de uitvoering van het bestrijden van
sluipverkeer in Raamsdonk, zeker nu de werkzaamheden aan de A27 en
Hooipolder voor de deur staan.
● We zoeken naar kleinschalige woningbouwlocaties binnen het dorp
ten behoeve van de leefbaarheid en het behoud van de gemeenschap.
Jong en oud moet een plek kunnen vinden om in hun eigen dorpsgemeenschap te kunnen blijven wonen. We behouden daarbij het open
buitengebied.
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HET GEERTRUIDENBERG VAN MORGEN!
Geertruidenberg, Vestingstad aan de Biesbosch, is dé toeristische
parel van onze gemeente en is een prachtige plek om te wonen voor
onze inwoners. De potentie van Geertruidenberg benutten we nog te
weinig: Geertruidenberg verdient meer! Dat vraagt lef en duidelijke
standpunten. Geen halve oplossingen, maar duidelijke richting en
toekomstgerichte keuzes. Wij staan voor een gezellig Geertruidenberg met ruimte voor terras, evenementen en leuke activiteiten. We
beperken de auto in het oude centrum. Daarnaast staat Morgen!
voor het versterken van de voorzieningen in deze kern, bijvoorbeeld
een volwaardige supermarkt.
Programmapunten
● De Markt in Geertruidenberg wordt geheel autovrij.
● We maken het middenterrein van de Markt beter geschikt voor
fietsers.
● De volledige oude kom van Geertruidenberg wordt Blauwe Zone
(kortparkeren) met uitzondering van een aantal parkeerterreinen om te
kunnen langparkeren. Bewoners van de Oude Kom krijgen een
ontheffing/parkeervergunning.
● Wij zijn voor grotere terrassen op de Markt, ook op het middenplein.
De gemeente stimuleert ondernemers hun terrassen uit te breiden naar
het midden van de Markt.
● We schaffen precariobelasting voor de terrassen af.
● De wandelpaden op de vestingwerken in Geertruidenberg worden
opnieuw aangelegd in historische uitstraling.
● De weekmarkt in Geertruidenberg verplaatsen we naar de zaterdag.
Voor inwoners en toeristen een betere dag.
● Morgen! is voor een volwaardige supermarkt voor de kern Geertruidenberg.
● De Schattelijn wordt na verkoop het culturele hart met behoud van
het theater. Hier kunnen inwoners en toeristen een hapje eten en
overnachten.
● Er komt een visie voor het Schonckplein als groene ontmoetingsplek
voor de wijken Noord en West.
● Zwembad De Schans is opgeknapt en wordt daarmee behouden. We
stimuleren extra activiteiten.
● De Slikpolder wordt ingericht als natuurgebied met behoud van de
ijsbaan.
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DE LEEFBARE EN LEVENDIGE GEMEENTE VAN
MORGEN!
Onze gemeente moet een fijne plek zijn om te wonen. Dat heeft te
maken met je eigen wijk, met het verkeer en ook met de centra.
Morgen! ziet de centra in onze gemeente als sociale en kleurrijke
ontmoetingsplaats voor onze inwoners. Ons beleid moet erop
gericht zijn die rol te versterken. Dat is gezien de toenemende
online verkopen een grote uitdaging. Het vraagt duidelijke keuzes
en lef. Het vraagt ruimte voor winkels en horeca en ruim baan voor
voetgangers en fietsers. Ook zijn initiatieven in de buurt erg
belangrijk. Daar hebben we onze inwoners hard bij nodig.
Leefbaarheid
● We zorgen dat de weekmarkten in de drie kernen meer creatief en
divers worden met meer lokale producten, zodat ze naast een functie
voor onze inwoners ook een toeristische functie gaan vervullen.
● Het wijkbudget voor buurtinitiatieven is de afgelopen jaren een groot
succes gebleken. Wij houden dat budget in stand of verhogen dit.
● We gaan onze jeugd meer betrekken bij onderwerpen die hen
aangaan, zoals hun schoolpleinen of skateboardbanen in onze
gemeente.
● Iedere kern in onze gemeente krijgt een jeugdburgemeester. Ook
komt er een jeugdgemeenteraad waarin alle scholen vertegenwoordigd
zijn.
● Er komen meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte.
● We ondersteunen onze verenigingen van harte en daarbij moet extra
aandacht zijn voor onze kleine verenigingen.
● Sportverenigingen zijn van groot belang en kunnen op onze steun
rekenen voor hun verbindende rol in de samenleving en het bevorderen
van de gezondheid van kinderen en volwassenen.

Verkeer
● In onze gemeente wijken auto’s voor fietsers en voetgangers. We
voeren een maximumsnelheid van 30km/u in, tenzij dit echt niet anders
kan. Meer straten worden auto-te-gast-gebieden.
● De gemeente stimuleert inwoners vaker de fiets te pakken of te voet te
gaan.
● Uitganspunt is dat ouders hun kinderen niet meer met de auto naar
school brengen. Om kinderen en hun ouders te stimuleren te voet naar
school te komen maken we per school een plan om de looproutes van en
naar school en de omgeving rondom school zo veilig mogelijk in te
richten. Dit doen we uiteraard samen met de scholen.
● Om mensen aan het fietsen te krijgen maken we een sluitend fietsnetwerk in onze gemeente.
● We weren vrachtwagens uit onze woonkernen.
● We stimuleren bezitters van kabaalmakende en milieubelastende
voertuigen een ander voertuig te kiezen
● Morgen! staat voor goed openbaar vervoer in onze gemeente.
Toerisme en recreatie
● In het buitengebied realiseren we diverse aantrekkelijke wandelroutes,
met medewerking van betrokken instanties en agrariërs.
● Samen met geïnteresseerde inwoners maakt de gemeente concrete
plannen voor ommetjes in de gemeente om zo dagelijkse wandelingen
te stimuleren.
● We zorgen voor mooie wandelroutes langs De Donge.
● Om bezoekers naar onze gemeente te trekken is behoud van onze
musea, galerieën en exposities een must.
● Het Amergebied zien wij als grote toegangspoort tot de Biesbosch;
een plek waar toerisme, recreatie en natuur bij elkaar komen.
● Zolang de koeltoren onze horizon (ont)siert zetten we in op de
koeltoren als schilderij. We treden in overleg om de koeltoren te
beschilderen.
● Ook voor de toekomst is Morgen! voorstander van behoud van de
koeltoren als cultuurhistorisch icoon van onze gemeente. We doen
onderzoek naar een goede en duurzame herbestemming van de
koeltoren.
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HET DOMBOSCH VAN MORGEN!
Dombosch is het vierde bedrijventerrein van West-Brabant en zorgt
voor veel werkgelegenheid. Morgen! vindt het van belang
Dombosch klaar te maken voor de toekomst. Enerzijds in een
duurzaam en groen bedrijventerrein. Anderzijds in een aantrekkelijk heringericht bedrijventerrein ter voorkoming van leegstand en
criminele activiteiten. Wij werken hierin graag samen met de
ondernemers.
Programmapunten
● Om leegstand in de toekomst te voorkomen gaat de gemeente met
ondernemers in gesprek om te komen tot herinrichting van Dombosch,
mogelijk met de kans om ook woningbouw te realiseren.
● Op Dombosch gaan we actief aan de slag met het plaatsen van kleine
windmolens en het leggen van zonnepanelen op daken.
● We realiseren een wandelpad om Dombosch heen langs de Donge als
mooie recreatieve route
● We gaan Dombosch vergroenen, zodat het bedrijventerrein aantrekkelijker en meer toekomstbestendig wordt. We kijken hierbij onder meer
ook naar het materiaalgebruik om hittestress tegen te gaan.
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DE DIENSTVERLENENDE GEMEENTE VAN
MORGEN!
Morgen! staat voor een andere manier van dienstverlening. Als
gemeente moeten we meer naar de mensen toe en betrekken we
mensen nóg meer bij plannen en projecten. De gemeente staat
inwoners bij en is vraagbaak voor allerhande vragen die leven.
Daarbij werkt de gemeente vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen.
Communicatie van de gemeente
● De lijntjes en het contact tussen onze inwoners en de medewerkers
van de gemeente moeten korter en beter. De medewerkers moeten veel
meer naar de inwoners toe. We zorgen voor extra geld om dit mogelijk
te maken. Naast deze korte lijntjes zouden medewerkers herkenbaarder
moeten zijn als medewerker van de gemeente.
● Er moet letterlijk en figuurlijk geen drempel zijn om bij de gemeente
binnen te stappen voor vragen die je als inwoner hebt.
● De gemeente stelt een duidelijk burgerparticipatiebeleid op, zodat de
inwoner vooraf weet waar hij aan toe is en welke rol er van hem wordt
verwacht.
● De website van de gemeente moet toegankelijker worden en met
name de zoekfunctie moet worden verbeterd.
● Het succes van alle projecten of veranderingen staat of valt met
goede en tijdige communicatie tussen inwoners en overheid. Daarbij is
het elkaar serieus nemen en goed naar elkaar luisteren onmisbaar.
● De gemeente voert een positief personeelsbeleid om ervaren
medewerkers blijvend te binden aan onze gemeente. Dit om naast het
aantrekken van jonge medewerkers de kennis en ervaring voor de
gemeente te behouden.
Actief in veiligheid
● Bij de aanpak van leegstand op het platteland, in woonwijken en op
Dombosch 1 & 2 moet er op worden toegezien dat er geen ondermijnende criminaliteit, illegale handel, wietteelt etc. plaatsvindt.
● Handhaving is geen doel op zich, maar is belangrijk om misstanden
op diverse gebieden te voorkomen of op te lossen.
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DE SAMENLEVING VAN MORGEN!
Morgen! is dé sociale partij in onze gemeente. Een sociaal beleid
gebaseerd op vertrouwen en gericht op hulp die de inwoner écht
nodig heeft. Onze samenleving wordt steeds complexer en dat
vraagt veel van inwoners. De gemeente moet daarin een helpende
hand bieden. Daarnaast moet in onze gemeente iedereen zich thuis
kunnen voelen en mee kunnen doen. Kinderen horen daarom niet in
armoede te leven. iedereen hoort er bij, ongeacht afkomst, geaardheid of sekse. Daarom komt Morgen! met een pakket aan sociale
maatregelen waarbij preventie, vroegsignalering en een integrale
aanpak essentieel zijn.
Van bijstand naar werk
● We gaan bij het verstrekken en controleren van uitkeringen uit van
vertrouwen.
● We starten een proef met het basisinkomen in de bijstand; dit is een
onvoorwaardelijk inkomen gebaseerd op vertrouwen.
● Werken loont, voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Om
bijstandsgerechtigden te stimuleren aan het werk te gaan, ontvangen zij
een onkostenvergoeding bovenop hun bijstandsuitkering. Werken
vergroot namelijk de kans op uitstroom uit de bijstand.
● We pleiten voor een uitzendconstructie voor mensen in de bijstand,
om zo de drempel voor werkgevers te verlagen deze mensen in dienst
te nemen.
● Samen met de ondernemers onderzoeken we gezamenlijke bijscholing en leertrajecten om zo werkzoekenden bij lokale bedrijven te
kunnen plaatsen.
● We begeleiden mensen bij de zogenaamde ‘armoedeval’ als mensen
uit de bijstand komen en niet meer in aanmerking komen voor allerlei
ondersteuningsregelingen. Deze overgang kan er namelijk voor zorgen
dat mensen opnieuw in de problemen komen.
Voorkomen van armoede
● De gemeente zet in op meer voorlichting voor inwoners over hoe om
te gaan met geld. Dit ter voorkoming van vele financiële en sociale
problemen. We ontwikkelen hiervoor een website waar mensen altijd
terecht kunnen.
● We gaan werken met de ‘voorzieningenwijzer’. In een persoonlijk
gesprek met een consulent wordt per situatie in beeld gebracht waar
gezinnen en inwoners aanspraak op kunnen maken.
● De kindregeling van de gemeente wordt aangepast naar leeftijd, om
mee te kunnen groeien met stijgende kosten op het moment dat
kinderen ouder worden.
● We ondersteunen jongeren die op zich zelf gaan wonen in het
omgaan met geld
● Er komt een flitsfonds om inwoners met een acuut zorg of sociaal
probleem te kunnen helpen om brokken in de tussentijd te voorkomen.
Iedereen doet mee
● We bevorderen de LHBTI-acceptatie binnen de gemeente Geertruidenberg door basis- en middelbare scholen financieel te ondersteunen,
zodat ze voorlichting kunnen geven.
● We leggen een regenboogzebrapad aan voor de bibliotheek in
Raamsdonksveer.
● Zoveel mogelijk buurten in onze gemeente krijgen een eigen
ontmoetingsplaats, zodat inwoners van de buurt hier terecht kunnen
voor bijvoorbeeld sociale contacten en beweging.

Zorg
● Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft in onze gemeente een
enorme taak om de hulp te kunnen bieden aan onze jeugdigen met een
hulpvraag. Wij zijn ons daarvan bewust en zullen hen blijvend ondersteunen.
● We maken de openbare ruimte en gebouwen voor iedereen
toegankelijk en stellen daar als gemeente ook financiële middelen voor
beschikbaar.
● Wij geloven niet in marktwerking in de zorg. De gemeente onderzoekt daarom mogelijkheden hoe zorg ingekocht kan worden zonder
aan te besteden.
● Het bestaan van respijtzorg moet beter onder de aandacht worden
gebracht bij mantelzorgers.
● De gemeente pakt een voortrekkersrol en ondersteunt instellingen
die de armoede in onze gemeente bestrijden, zoals Stichting Leergeld
en de voedselbank. We kijken hierbij naar de mogelijkheden en
kwaliteiten van deze instellingen, die vaak beter kunnen helpen dan de
gemeente zelf.
Jeugd en onderwijs
● We gaan in gesprek met de scholen om te zorgen dat zij kunnen
uitgroeien tot de beste scholen.
● We roepen cultuurcoaches in het leven om kinderen te stimuleren meer
te gaan lezen en te zorgen dat muziek en cultuur weer terugkeren in de
klas; bijvoorbeeld in samenwerking met musea, het muziekonderwijs en
muziekverenigingen in onze gemeente.
● We zorgen er voor dat het vervolgonderwijs goed bereikbaar is met
fiets en OV
● We onderzoeken samen met de scholen of er ontbijt op school kan
worden aangeboden.
● Iedere school een eigen schooltuin: een moestuin voor de kinderen en
de wijk.
● De schoolpleinen bij de scholen worden vergroend met een boom als
levend middelpunt.
● Wij stimuleren natuuronderwijs, waarbij alle basisschoolklassen een
natuurwandeling maken door bijzondere groene plekken in onze
gemeente.
● Het Dongemond College krijgt een sterrenkijker, zodat leerlingen extra
gemotiveerd worden om de richting van exacte vakken te kiezen. De
gemeente is co-financier.
● Om mee te kunnen doen in onze samenleving is het beheersen van de
Nederlandse taal een vereiste. Daarom gaan ouders taallessen volgen als
hun kinderen op school zitten en we zorgen ervoor dat taallessen in onze
eigen gemeente gevolgd kunnen worden.
● De buitensportverenigingen kunnen op ons rekenen. Bijvoorbeeld als
zij hun accommodatie willen verbeteren of verduurzamen.
● Beweging voor onze jeugd is van groot belang. Alle basisschoolkinderen ontvangen een gratis zwemabonnement voor zwembaden De Schans
en De Ganzenwiel.
● In onze gemeente is het drugs- en alcoholgebruik onder jongeren
hoger dan elders in het land. Preventie is hierbij heel belangrijk. Wij willen
dat in groep 7 en 8 van de basisschool al themalessen worden gegeven
over het gebruik van drugs en waar kinderen op moeten letten om hierin
niet verstrikt te raken. Daarnaast gaan we samen met het jongerenwerk,
Centrum voor Jeugd en Gezin, de wijkagent, BOA, buurtsportcoach en de
scholen in onze gemeente aan de slag om dit probleem te verkleinen.
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DE KANDIDATENLIJST VAN MORGEN!

VOOR DE TOEKOMST VAN DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG!

