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De Verenigde Ondernemers Geertruidenberg vindt het belangrijk dat de be-
langen van de aangesloten leden zo goed mogelijk behartigd worden. Daar-
naast is informeren een belangrijke taak. Met de gemeenteraadsverkiezing 
in aantocht, lijkt het de VOG een mooi moment om eens na te gaan hoe 
de deelnemende politieke partijen tegen een aantal zaken aankijken. Uiter-
aard op lokaal, economisch belang. Daarom is met behulp van de onderne-
mers zelf een vragenlijst opgesteld. De lijst met gesloten vragen is door alle 
partijen ingevuld. Hieronder staat de uitgewerkte vragenlijst. Het geeft een 
beeld op de zienswijze van elke partij op de genoemde onderwerpen.

Daarnaast heeft de VOG – webredactie met elke lijsttrekker een vraag
gesprek gehad. Basis voor dit gesprek was het verkiezingsprogramma. De 
vragen hadden met name betrekking op de economische passages (aan
trekkelijkheid, werkgelegenheid, plannen, regeldruk e.d.) in de diverse tek
sten. Het voert te ver om dit per partij uit te werken. Wel staat er elders op 
deze pagina’s een algemene samenvatting. 

In de diverse verkiezingsprogramma’s valt uiteraard nog veel te lezen. Want 
sommige exemplaren zijn erg uitgebreid en met foto’s uit de drie kernen 
aantrekkelijk vorm gegeven. In het staatje ‘opmerkelijk’ is van elke partij een 
niet zo voor de hand liggend onderwerp of idee opgenomen.

In het schema ‘Grootste uitdaging voor de komende 4 jaar’ schetst elke par
tij het onderwerp, waarop in de komende zittingsperiode de focus op zou 
moet liggen. 

Tot slot is aan de lijsttrekkers gevraagd om een prognose voor het aantal 
te behalen zetels te doen. Die is naast de uitslag van de vorige verkiezing 
in 2014 aangegeven.

De VOG bedankt zeer hartelijk de zeven lijsttrekkers voor hun geïnvesteer
de tijd en voor de prettige en goede gesprekken met onze webredactie.

De gemeente Geertruidenberg kent een grote 
diversiteit aan bedrijven die bepalend zijn voor 
o.a. de lokale economie en de werkgelegenheid. 
Ook leveren deze bedrijven hun bijdrage aan 
lokale initiatieven, sportclubs, evenementen enz.

Ondernemersvereniging VOG en de Langstraat slaan 
de handen ineen op communicatief vlak met regelmatig 
bedrijvennieuws.
Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie 
over de VOG is te vinden op vogweb.nl

24 VRAGEN VAN ONDERNEMERS
1 Bent u voor een supermarkt binnen de oude kern van Geertruidenberg? TEGEN TEGEN VOOR VOOR VOOR TEGEN VOOR

2 Bent u voor het versoepelen van de functie/bestemming van panden, denk aan Horeca/Retail/bewoning? VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR

3 Bent u voor een grens van het aantal horeca gelegenheden per kern? TEGEN TEGEN TEGEN TEGEN TEGEN TEGEN VOOR

4 Bent u voor stimulering van toeristische activiteiten en daarvoor middelen beschikbaar te stellen? VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR

5 Bent u voor camera bewaking in het centrum van Raamsdonksveer? VOOR TEGEN VOOR VOOR VOOR VOOR TEGEN

6 Bent u voor verduidelijking van de fietspaden en hun aanduidingen op de markt in Geertruidenberg? VOOR VOOR VOOR TEGEN VOOR VOOR VOOR

7 Bent u voor het investeren in camera bewaking door gemeente voor het centrum in Raamsdonksveer? VOOR TEGEN VOOR VOOR TEGEN TEGEN TEGEN

8 Bent u voor camera bewaking op Dombosch? VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR TEGEN

9 Bent u voor het investeren in camera bewaking door gemeente voor Dombosch? VOOR TEGEN VOOR TEGEN TEGEN TEGEN TEGEN

10 Bent u voor het investeren door de gemeente in parkeervoorziening voor vrachtwagens op de bedrijventerreinen? TEGEN TEGEN VOOR TEGEN TEGEN VOOR VOOR

11 Bent u voor de uitbreiding van het bedrijventerrein binnen de gemeente geertruidenberg? TEGEN TEGEN VOOR VOOR TEGEN VOOR TEGEN

12
Bent u voor het investeren door de gemeente in de kwaliteit en verbeteren van onderhoud van het openbaar 
groen op de bedrijventerreinen?

VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR

13 Bent u voor het vergroten van een detailhandels zone op het Dombosch? VOOR TEGEN TEGEN VOOR TEGEN VOOR TEGEN

14
Bent u voor de opwekking van energie door de inzet van alternatieve energiebronnen binnen de gemeentegrenzen 
van Geertruidenberg?

VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR

15 Bent u voor het plaatsen van windmolens of turbines binnen de gemeente grenzen van Geertruidenberg? TEGEN TEGEN TEGEN TEGEN VOOR TEGEN TEGEN

16 Bent u voor het particulier initiatief windmolens of turbines op het bedrijventerrein te plaatsen? VOOR TEGEN VOOR VOOR VOOR TEGEN VOOR

17 Bent u voor behoud van beide zwembaden? VOOR VOOR VOOR TEGEN VOOR TEGEN VOOR

18 Bent u voor de aanleg van een nieuw sportcomplex eventueel met zwembad? TEGEN VOOR TEGEN VOOR TEGEN VOOR TEGEN

19 Bent u voor het reguleren van paracommerciële horeca-activiteiten? VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR

20 Bent u voor het terugbrengen van de Haven in Raamsdonksveer? (richting Heereplein) VOOR TEGEN TEGEN VOOR VOOR TEGEN VOOR

21 Bent u voor het uitdiepen van de Donge en zijtak naar de jachthaven Dok 12? VOOR TEGEN VOOR TEGEN VOOR TEGEN VOOR

22 Bent u voor een blauwe zone op de Markt en het Heereplein, om zo lang parkeren tegen te gaan? VOOR TEGEN VOOR VOOR TEGEN VOOR TEGEN

23 Bent u voor het voorrang verlenen aan lokale ondernemers bij aanbestedingen of onderhandse opdrachten? VOOR TEGEN VOOR VOOR VOOR VOOR VOOR

24
Bent u voor het opzetten van een jaarlijks VOG budget door de gemeente, tbv gezamelijke projecten voor onder-
nemers obv een gelijk aandeel?

VOOR TEGEN VOOR TEGEN TEGEN TEGEN VOOR

KIES VOOR
DOEN

Mike Hofkens (31, Lokaal+), Berrie Broeders (35, 
CDA), Albert Smit(54, Keerpunt’74), Patrick Kok 
(40, VVD), Kevin van Oort (30, Morgen!), Anke 
Voulon (35, D66) en Piet de Peuter (64, SVP): dat 
zijn de zeven lijsttrekkers voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen. Allemaal bevlogen, ie-
der met zijn eigen accenten en visies over wat er 
in de gemeente dient te gebeuren en op welke 
wijze dat het best vorm en inhoud gegeven kan 
worden.

De afgelopen vier jaar stonden in het teken van 
het verleggen van grote taken van de landelijke 
overheid naar de gemeenten. De Participatiewet 
en de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn 

ingevoerd. Partijbreed is waardering voor de hui-
dige wethouder Adriaan de Jongh over de invoe-
ring en de bereikte resultaten tot nu toe. Diverse 
partijen geven aan dat blijvende aandacht in het 
sociale domein noodzakelijk is.

Veel zorg is er ook voor de langdurige werkeloos-
heid (ook onder de jeugd) en voor mensen met 
een bijstandsuitkering in de gemeente. Er zijn wel 
acties in het beleid opgenomen, maar veel partij-
en vinden dat er wel een schepje bovenop moet. 
Voor de werkgevers moet het dan met name fi-
nancieel aantrekkelijker worden om deze inwo-
ners in dienst te nemen. ‘Voor wat, hoort wat’ is 
het gehoorde principe. Een mooie uitdaging voor 
de nieuwe wethouder economische zaken

Uitstoot van fijnstof, heel Nederland van het aard-
gas af, alternatieve energiebronnen met middelen 
zoals zonnepanelen, windmolens en warmtepom-
pen: duurzaamheid en energieneutraal zijn gro-
te thema’s in de verkiezingsprogramma’s en in 
de gesprekken. De lijsttrekkers zijn het er vrijwel 
unaniem over eens dat het nu hoog tijd wordt om 
hiermee te starten. De komende vier jaren moeten 
er grote stappen gezet worden. Niet alleen in het 
bewustzijn dat het heel anders moet, maar vooral 
met concrete acties. Zoals het massaal aanbren-
gen van zonnepanelen, compleet met aantrek-
kelijke leningen voor de inwoners. De gemeente 
als kartrekker, bij sommige partijen opgetuigd als 
een kennis – en ondersteuningscentrum. Eén par-

tij wil zelfs een parttime wethouder voor klimaat 
en duurzaamheid (D66). Geen horizonvervuiling 
door megahoge windmolens is de algemene op-
vatting: Geertruidenberg heeft al genoeg hoog-
spanningsmasten. Morgen! neemt een afwijkend 
standpunt hierin. Volgens de partij wijst de pro-
vincie de molens gewoon toe en dan kun je maar 
beter zelf de regie blijven voeren. D66 wil de ont-
wikkelingen nog even afwachten.

Verder willen alle partijen zo snel als mogelijk 
een volwaardig knooppunt Hooipolder en zien 
de meeste niet veel heil in het aanleggen van een 
parallelweg langs de A59. Snelheidsremmende 
maatregelen om het sluipverkeer door Raams-
donk tegen te gaan kan op meer bijval rekenen. 
De heringerichte Bergse Markt blijft de gemoe-
deren bezig houden. Van kaal, saai en leeg naar 
een levendig centrum. Van een urgentieteam dat 
winkeliers stimuleert(Lokaal+), een ijsbaan in de-
cember en elke maand een evenement of een 
koopzondag(Keerpunt74) tot aan het winkel – en 
horecahart (VVD).

AANDACHT VOOR WERK, DUURZAAM-
HEID, HOOIPOLDER EN DE MARKT

RODE DRAAD IN LIJSTTREKKERGESPREKKEN

Realiseren van minstens één van de ontwikkelloca-

ties aan de Donge. Betreft gemeentelijke jachtha-

ven (tot aan Het Spant) en/of jachthaven aan de 

Riverkade

Vorm en inhoud geven aan de maatregelen om 

duurzaamheid te vergroten (alternatieve energie-

bronnen).

Levendigheid terugbrengen. Meer jongeren en ou-

deren naar buiten (sport,natuur,ontmoeten) en 

meer levendigheid op de Markt.

Hard maken en inzetten om meer synergie te rea-

liseren tussen de functies werken, wonen en recre-

eren (toerisme). Dit is enkel mogelijk middels een 

daadkrachtig bestuur en beleidscontinuïteit.

Duurzaamheid is de rode draad. Helemaal energie-

neutraal heeft ongelofelijke impact. Daar moet nu 

echt mee gestart worden en als een sneeuwbalef-

fect gaan werken. 

De energietransitie en het borgen van dingen die 

nu goed gaan. Bijvoorbeeld in het sociale domein 

(o.a. Wet maatschappelijke ondersteuning en Par-

ticipatiewet).

Borgen en verder uitbouwen van het sociale do-

mein en meer aandacht voor ouderenzorg.

Rondweg noordelijk van Geertrui-

denberg die aansluit bij brug Kei-

zersveer (om stadskern en Maasdijk 

te ontlasten).

Heropening politiebureau in Geer-

truidenberg.

Vestiging van een schippersmuse-

um in Raamsdonksveer.

Shuttlebus vanaf busstation Raams-

donksveer naar bedrijventerrein.

Opknappen busstation na verdwij-

nen huidig zorgcentrum Hoge Veer

Buurtbus voor ouderen naar de drie 

kernen en de centra

Winkeltjes voor verkoop streekpro-

ducten in winkelcentrum.*

*Vanwege de zeer korte voorbereidingstijd na het verlaten van de SP, heeft de SVP te weinig tijd gehad om een verkiezingsprogramma te publiceren. 
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Verwachting 2018

Minimaal 6

Gaat voor 4

Minimaal 4

Ambitie is 5

Tevreden met 4

Streven is 3

Van 2 tot 4
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Opmerkelijk onderwerp of idee 
uit de verkiezingsprogramma’s

Zetelverdeling in 2014 en verwachting/
hoop na verkiezingen 21 maart 2018

Grootste uitdaging(en) voor de 
komende zittingsperiode:

WILT U HIER 
UW ADVERTENTIE? 

DAT KAN! 
Exclusief voor VOG-leden.

Formaat: 94x80 mm: 
VOG-leden korting: € 37,60 ex BTW

Formaat: 192x80 mm: 
VOG-leden korting: € 75,20 ex BTW

Formaat: 290x80 mm: 
VOG-leden korting: € 112,80 ex BTW

Bel Paul Dooreleijers (06-23215982) 
voor de mogelijkheden.


