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1 PROGRAMATISCHE BELEIDSUITGANGSPUNTEN COMBINATIE 

ALGEMEEN BELANG (CAB) 

 

Lokaal sterk 
CAB voert een puur lokale politiek, waarbij onze aandacht gericht is op de belangen van de kernen 
en hun inwoners, waarbij wij onafhankelijk van landelijke en provinciale partijpolitieke belangen, 
onze eigen koers bepalen. 
 
Inwoner en algemeen belang; samen sterk 
In het gemeentelijk beleid dienen de belangen van de inwoners en de kernen centraal te staan en 

aan te sluiten bij wat er leeft; dit met behoud van het algemeen belang en de eigen 
verantwoordelijkheid van de inwoner voor een leefbare, veilige en sociale gemeente. 
 

Directe invloed van inwoners 
Om de democratie goed te kunnen laten werken dient besluitvorming transparant te zijn en ook de 
afstand tussen gemeentebestuur en inwoner zo klein mogelijk te worden gemaakt. Inwoners 
moeten daarom meer invloed krijgen op hun directe woon-, werk- en leefomgeving. Daarom zal 

Combinatie Algemeen Belang in uw wijk nadrukkelijk aanwezig en vertegenwoordigd zijn.  
 
Trots op eigen karakter 
Iedereen mag trots zijn op onze gemeente met haar kernen, maar CAB vindt wel dat we ons niet 
moeten meten met de ambities van de grotere gemeenten. Wel zijn wij voor samenwerking met de 
gemeenten in West Brabant. Ruimtelijke plannen en maatschappelijke initiatieven dienen in 

beginsel binnen het karakter en schaal van de betreffende kernen te passen.  
 
Betrokken met elkaar 
CAB is tegen de toenemende onverschilligheid, normvervaging, criminaliteit en onveiligheid. Wij 

stimuleren inwoners hierover mee te denken en hieraan mee te werken in bestrijding ervan. Meer 
burgerzin, meer sociale samenhang, minder afzijdigheid, meer oog voor elkaar en daadwerkelijke 
handhaving van wet en regelgeving zijn zaken die extra aandacht en aanpak verdienen. De 

afgelopen 4 jaar zijn onze inwoners steeds meer betrokken bij gemeentelijke plannen, CAB wil dit 
continueren en daar waar nodig verder uitbreiden. 
 
Solidariteit en eigen kracht 
CAB staat voor een leefbare, zorgzame en sociale samenleving, gebaseerd op menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, die perspectief biedt, ook voor mensen voor wie het 
moeilijk is om op eigen kracht deel te nemen aan onze samenleving. Iedereen doet mee in de 

samenleving van Drimmelen. CAB stimuleert de zelfredzaamheid, maar wij spreken de mensen ook 
aan op hun kwaliteit en vermogen om zich voor henzelf en anderen in te zetten. 
 
Duurzaam in kernen en buitengebied 
Duurzaamheid is met alle facetten van het gemeentelijk beleid verbonden. Dat vraagt zodanig 

balanceren tussen economie, landbouw, sociaal beleid en ecologie dat ook de toekomstige 

generaties in een goed leefmilieu kunnen wonen en werken. Hierbij dienen niet alleen de belangen 
van de kernen en haar inwoners, maar ook het beheer van het buitengebied aandacht te krijgen.  
 
Duurzaam in volkshuisvesting- en werkgelegenheidsbeleid 
Ons volkshuisvestings- en werkgelegenheidsbeleid dienen in de eerste plaats gebaseerd en gericht 
te zijn op de behoefte en wensen van de plaatselijke bevolking en regio. Ondersteuning van een 
goed ondernemersklimaat met een daarop afgestemd scholingsbeleid is noodzakelijk, waarbij 

duurzaam beleid uitgangspunt is.  
 
Levendig, leefbaar en gevarieerd 
De gemeente Drimmelen dient met haar kernen in alle opzichten een leefbare en levendige 
gemeente te zijn. Dit betekent onder andere investering in plezierige, veilige en goed onderhouden 
wijken, aantrekkelijke dorpscentra, goed onderwijs, zorg op maat, een gevarieerd cultuuraanbod 

en goede en betaalbare sport- en recreatievoorzieningen. 

 
Sterk door eenheid in verscheidenheid 
Drimmelen is met haar kernen één gemeente met respect voor de eigenheid en verscheidenheid in 
aard en cultuur van de betreffende kernen. Dit met respect voor de medemens ongeacht afkomst, 
sekse, leeftijd of religie, waarbij plaats is voor vrijheid, gerechtigheid en verdraagzaamheid en 
waar elke vorm van discriminatie of racisme met kracht bestreden moet worden.   
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2 ALGEMEEN 

 
CAB geeft in het kort onze algemene visie per programmaonderdeel en licht dit toe met een aantal 
speerpunten. Dit programma en de daarin neergelegde visies zijn voor ons uitgangspunt bij 
discussies en besluitvorming over de diverse beleidsonderwerpen van raad, college en 
opinieagenda.  
 
In elk programma zijn speerpunten opgenomen die voor Combinatie Algemeen Belang punten zijn 

die de komende raadsperiode aandacht verdienen. 
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3 WAT HEBBEN WE BEREIKT 

 

De afgelopen 4 jaar zijn, mede dankzij de inbreng van de CAB, onder andere de volgende items 

gerealiseerd (in willekeurige volgorde): 

1. Behoud polderlandschap door het wijzigen van beleid in samenwerking met actiegroepen 

met betrekking tot de grootschalige zonnevelden. 

2. Behoud Zilverlinden Marktstraat in Made. 

3. Realisatie van meer buitenspeelruimte bij de brede school De Grienden in Lage Zwaluwe, 

waaronder de aanleg van een kunstgras trapveldje met kooiconstructie. 

4. Toezegging voor de aanleg van een kunstgras trapveldje met kooiconstructie in Hooge 

Zwaluwe. 

5. Behoud bushalte kruising Abtslaan (Ganzeweel-Klaverbeemd) in Terheijden. 

6. Uitstel stil en duurzaam varen in de Biesbosch tot het voor alle ondernemers en 

watersporters economisch haalbaar en betaalbaar is geworden. 

7. Oplossen problematiek klimaatbeheersing basisschool De Schittering Hooge Zwaluwe. 

8. In overleg met de bewoners van de Nachtegaalstraat Made wordt wijk- en groenonderhoud 

opgepakt. 

9. Realisatie nieuwbouw zorgcentrum Ganshoek in Lage Zwaluwe. 

10. Diverse bouwplannen Made, nieuwbouw in Hooge Zwaluwe (zoals Julianastraat en 

Margrietstaat) extra aandacht voor woningbouw in Wagenberg (zoals zorgplan Jansen), 

E-Veld Terheijden, fasegewijze ontwikkeling van Lage Zwaluwe West en nieuwe 

ontwikkelingskansen voor starters/seniorenwoningen op het Willibrordusterrein. 

11. Voorbereidingen oplossen verkeersknelpunt Zoutendijk. 

12. Aanleg van een glasvezelnet in heel Drimmelen. 

13. Realiseren van diverse speel(bos)voorzieningen. 

14. Deels realiseren verlichting op het fietspad van en naar station Lage Zwaluwe. 

15. Behoud en ontwikkeling van de Bernarduskerk in samenhang met woningbouwplannen op 

het Mayboom terrein. 

16. Multifunctioneel maken van beide zwembaden en de gymzaal in Terheijden. 

17. Uitbreiding ontmoetingscentrum de Zonzeel Hooge Zwaluwe en uitbreiding van 

vergaderfaciliteiten en opslag in de Amerhal Made. 

18. In overleg met Staatsbosbeheer is kleinschalig toerisme aantrekkelijker gemaakt bij de 

zandwinput Reeweg (dagtoerisme). 

19. Havenbelasting haven Lage Zwaluwe en Drimmelen ingetrokken. 

20. Toezegging voor het structureel baggeren van de brandput in Lage Zwaluwe. 

21. In overleg met bewoners aan de Crullaan te Made is een beter ontwerpplan opgesteld qua 

verkeersveiligheid en parkeren. 
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4 WAT WILLEN WE BEREIKEN 

 

Op de volgende speerpunten wil CAB de komende jaren extra nadruk leggen (in willekeurige 

volgorde): 

1. Verder ontwikkelen van extra woningbouw in alle kernen, zowel in de klasse: huur, koop, 

starters, senioren, mantelzorg, levensloopbestendig en/of met zorg. Initiatieven CPO en 

andere woonvormen stimuleren, in eerste instantie voor eigen inwoners van de gemeente 

Drimmelen. 

2. Durven te bouwen, we lopen op dit moment vast in eigen wet- en regelgeving. 

Besluitvorming versnellen om bouwen mogelijk te maken. 

3. Anders inrichten “Klik voor Wonen” waarbij het mogelijk moet zijn dat eigen inwoners 

voorrang kunnen krijgen. 

4. Achterstallig onderhoud Gaete/Loonsedijk en Dirk de Botsdijk versneld aanpakken, tevens 

de gevaarlijke versmallingen aan de Dirk de Botsdijk verwijderen. 

5. Realiseren rotonde kruising Godfriedschalkenstraat/Haasdijk. 

6. Handhaving/BOA’s, geen “regelhijgers” maar de wijkagent zoals de vroegere “bromsnor”. 

Iemand die tussen de mensen staat en niet erboven. Oom agent handhaaft, maar dan met 

de menselijke maat. 

7. Omvormen van de Onderstraat te Lage Zwaluwe naar fietsstraat waarbij auto’s te gast zijn. 

8. Verpauperde buurten opknappen door het stimuleren van zelfstandige aanpak door 

bewoners. 

9. Geen Asielzoekerscentrum (AZC) in gemeente Drimmelen (ook niet voor tijdelijk). 

10. BETAALBARE energietransitie, zoeken naar oplossingen om zonnepanelen toe te passen in 

beschermd dorpsgezicht, we lopen nu vast in eigen regelgeving. Zonnepanelen niet in 

veldopstelling op (boeren)land, wel meenemen bij het verduurzamen van huurwoningen. 

Zonnepanelen op bedrijfspanden stimuleren en mogelijk verplichten bij nieuwbouw. 

11. Blijven knokken om de geluidsoverlast in Made langs de A59 ter plaatse van de Vogel- en 

Bomenbuurt te beperken (bijvoorbeeld door toepassing van een innovatief geluidscherm). 

12. CAB is tegen grootschalige zonnevelden op land en plaatsing van windturbines in onze 

open polders. 

13. Zorggeld dat we ontvangen voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten we geheel 

aan de zorg uitgeven (100%) en niet oppotten. Jeugdzorg moet toegankelijk en betaalbaar 

blijven. 

14. Fiets- en voetpaden naar een hoger kwaliteitsniveau, mede door het oplossen van 

achterstallig onderhoud en betere verlichting. 

15. Geen onderscheid tussen stoepen en Goeiestoepkes. 

16. Achterstallig onderhoud wegen versneld oplossen. 

17. Beter toezicht op groenonderhoud om de leefomgeving te verbeteren. 

18. Beter toezicht op lopende werkzaamheden, tijdige controle en niet achteraf het werk 

afkeuren maar gedurende de uitvoering wijzen op tekortkomingen. Herstel werkzaamheden 

verhalen op aannemer. 
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19. Bij niet vergunde bouwwerken-bedrijvigheid: Handhaving oké, maar eerst proberen in 

overleg te legaliseren (via vergunning en/of aanpassing bestemmingsplan) alvorens te 

slopen. Kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Uitgangspunt CAB: 

“legaliseren, tenzij”. 

20. Versterken leefbaarheid alle kernen, inzetten op ontmoetingsmogelijkheden voor senioren 

(zoals huiskamers Lage Zwaluwe en Terheijden)en jeugd (zoals het Honk). 

21. Alternatieve verdienmodellen ontwikkelen ter compensatie van ophalen oud papier door 

verenigingen. 

22. Transitie openbaar vervoer, zorgen dat WMO cliënten senioren met mobiliteitsproblemen 

ontzorgd worden als ze van A naar B willen reizen. 

23. Zorgvuldige keukentafelgesprekken met juiste invulling en benadering voor de 

zorgbehoevende; doeltreffende voorzieningen verschaffen in plaats van “de goedkoopste” 

waar je niets aan hebt. 

24. Sociaal Cultureel Centrum Made realiseren(onder strikte financiële voorwaarden en binnen 

gesteld budget). Dit in samenspraak met gebruikers, waarbij de Mariakapel in de huidige 

vorm behouden blijft. 

25. Meer inzetten op Blauw/Groen en beheer hiervan, in samenwerking met telers, boeren 

ondernemers, inwoners, Waterschap en Gemeente. 

26. Goede invulling geven aan vrijkomende Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB) locaties 

met daaraan gekoppeld nacontrole op de gekozen invulling. 

27. Rondweg Hooge en Lage Zwaluwe of maatregelen om bepaald tracé (Zoutendijk) te 

ontlasten. 

28. Beleid maken voor verhuurboten. 

29. Doortrekken fietspaden, Beverpad aansluiten op halve zolenlijn inclusief het aanpassen van 

de gevaarlijke oversteek van de spoorlijn nabij de Amertakbrug. 

30. Strandjes langs de Amer ontwikkelen aan de zijde van gemeente Drimmelen. 

31. Voorzieningen realiseren t.b.v. dagrecreatie in de Biesbosch (onder andere toiletten en 
vuilnisbakken). 

32. Verder ontwikkelen put Wagenberg en naastgelegen gebied aan de N285, waarbij onder 
andere verdere natuurontwikkeling, wandelen en de aanleg van een natuurspeeltuin 
onderzocht moet worden. 

33. Communicatie (klachtenafwikkeling) vanuit de gemeente verbeteren. 

34. Beter faciliteren van oplaadpalen elektrische auto’s voor eigen gebruik, denken in 

oplossingen waar inwoners mee gebaat zijn (zeker bij zonnepanelen op eigen dak). 

35. Monument voor veteranen in alle kernen. 
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5 DE OVERHEID IS ER VOOR U en NIET ANDERSOM  

 
Het gemeentebestuur werkt met open vizier, is herkenbaar en aanspreekbaar. Het betrekt 
inwoners en organisaties bij zaken die hen aangaan. Een goed gemeentebestuur zoekt 
maatschappelijke steun, niet uitsluitend in gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Integendeel: 
bestuurders, gemeenteraadsleden en ambtenaren trekken er op uit om discussies en 
samenwerkingsverbanden tussen inwoners, organisaties en gemeente op gang te brengen. Zo 
wordt beleid gemaakt, zo worden problemen opgelost, zo wordt de gemeente bestuurd. Dat vraagt 

om visie en bestuurskracht, om een betrouwbare en daadkrachtige overheid.  
 
De gemeente is ook een dienstbare overheid en bondgenoot van de samenleving. Dat betekent niet 
het plat knuffelen of betuttelen van mensen. Dat betekent wel zoveel mogelijk 
verantwoordelijkheden in de samenleving laten of daar terugleggen.  

 

Dienstbaarheid is niet soft en is ook niet alleen maar dienstbaarheid aan individuele inwoners (niet 
alleen maar "u vraagt, wij draaien"). Het is ook dienstbaarheid aan het algemeen belang en zonder 
aanzien des persoon. Daarin heeft de overheid ook een duidelijke eigen verantwoordelijkheid.  
 
 
SPEERPUNTEN DIENSTBARE OVERHEID  
 

1. De gemeente verruimt haar openstellingen en is servicegericht. De medewerkers en 
bestuurders van de gemeente denken in oplossingen en niet in problemen. 

2. Handhaving op vergunningen is belangrijk. Er zijn echter situaties in met name ons 
buitengebied die worden gehandhaafd, terwijl deze situatie al tientallen jaren bestaat en er 
nooit iets is gedaan. Er moet in eerste instantie altijd met elkaar gekeken worden of 
bouwwerken / bedrijvigheid kunnen worden gelegaliseerd, voordat er moet worden 
gesloopt of een bedrijf wordt stilgelegd (uitgangspunt CAB: “legaliseren, tenzij”). Ook zal 

er extra personele capaciteit moeten komen om vergunningsverzoeken te behandelen. 
3. Keukentafelgesprekken behoren tot normale procedures.(verklein de afstand tussen de 

ambtenaren en de inwoners) maar mogen niet dienen om zorgaanvragen steeds lager te 
indiceren. 

4. Het internet wordt actief gebruikt als een interactief informatie- en communicatiemiddel 
met de inwoners, daarnaast blijft het Carillon in stand. 

5. Schriftelijke en mondelinge informatie voor inwoners is voor ieder begrijpelijk, ambtelijke 
taal moet zoveel mogelijk vermeden worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met 
laaggeletterden. 

6. Inwoners horen snel na het indienen, hoe hun verzoek, klacht of aanvraag voor vergunning 
(nieuwe omgevingswet) in behandeling is genomen en wanneer er een antwoord verwacht 
mag worden. 

7. Politieke vergaderingen en informatiebijeenkomsten van raad en opinierondes zijn 

openbaar en transparant, of het moet duidelijk en aantoonbaar zijn dat daardoor personen 

of gemeente forse schade lijden. In principe zijn er geen vergaderingen achter gesloten 
deuren. 

8. De gemeenteraad gebruikt en stimuleert een interactieve benadering van onze inwoners 
via internet en openbare bijeenkomsten. 

9. Participatie van inwoners verder door ontwikkelen, stimuleren bij zelfstandige aanpak van 
werkzaamheden in eigen buurt. 

10. Publieksdiensten stellen de vraag van de inwoner centraal en deze wordt vervolgens zo 
snel als mogelijk afgehandeld. De klant is koning en moet ook zonder afspraak worden 
geholpen aan de balie in het gemeentehuis. 
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6 BESTUUR EN ORGANISATIE 

 
CAB kiest voor een brede maatschappelijke vertegenwoordiging in het gemeentebestuur, waarbij 
betrokkenheid met de lokale samenleving een eerste vereiste is.  
 
Voor een goede belangenbehartiging is het belangrijk dat de leden van het college over goede 
bestuurskwaliteiten beschikken. De belangen van een gemeente met een organisatie van een 
kleine 200 medewerkers, en met een begroting van circa 67 miljoen euro zijn zó groot, dat 

bestuurlijke kwaliteit voorop staat bij de keuze van wethouders. Onze voorkeur gaat uit naar 
wethouders die direct bereikbaar en beschikbaar zijn en een directe maatschappelijke binding 
hebben met onze gemeente. 
 
Wij hebben op onze kieslijst kandidaten uit alle kernen en zij vormen een goede mix qua politieke 

ervaring en nieuwkomers, die een frisse blik hebben op onze gemeente. Betrokkenheid bij de 

leefbaarheid van de dorpen en opkomen voor de belangen van onze inwoners staat hierbij centraal. 
 
 
SPEERPUNTEN BESTUUR EN ORGANISATIE  

1. Bij de keuze van een wethouder zal naast maatschappelijke betrokkenheid, de bestuurlijke 
kwaliteit voor ons een belangrijke toetssteen zijn. Bij voorkeur woont onze kandidaat in 
gemeente Drimmelen. 

2. Als de verkiezingsuitslag dat toelaat en we tot programmatische overeenstemming komen 
is CAB bereid verantwoordelijkheid te dragen in het dagelijks bestuur. 

3. De cultuur van de gemeentelijke organisatie is zodanig dat een goede dienstverlening en 
bereikbaarheid voor de inwoner en een goede politieke organisatie vanzelfsprekend is. 

4. Als er personele bezuinigingen nodig zijn wordt er een analyse gemaakt van de 
noodzakelijke ambtelijke taken en de daarbij behorende en benodigde hoeveelheid 
medewerkers. 

5. Ambtelijke samenwerking tussen gemeente Geertruidenberg, Oosterhout, Breda en 
Drimmelen is belangrijk als dit leidt tot kostenbesparing en kwaliteitsbevordering. 

6. De gemeenteraad is een afspiegeling van onze samenleving, dus er is diversiteit in leeftijd, 
geslacht etc. 
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7 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID  

 
CAB vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Iedereen moet op straat kunnen lopen 
zonder angst om slachtoffer te worden van criminaliteit of asociaal gedrag. Criminaliteit en 
gevoelens van onveiligheid hangen samen met de kwaliteit van de openbare ruimte en het 
aanwezige toezicht. Aandacht van het gemeentebestuur en de politie is een voorwaarde voor een 
veilige buurt of wijk. Discriminatie, vervuiling en vormen van overlast worden streng aangepakt. 
Maar ook de inwoners zelf kunnen bijdragen aan de veiligheid en sociale controle in hun buurt of 

wijk door zelf het goede voorbeeld te geven en zo nodig anderen daarop aan te spreken en/of 
daarvan melding te maken bij de politie. Ook het voorkomen van norm overschrijdend gedrag is 
belangrijk. Handhaving en preventie zijn in evenwicht.  
 
 

SPEERPUNTEN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID  

 
1. Voor een goede gerichte aanpak van criminaliteit is regionale samenwerking, gecombineerd 

met wijkgerichte aansturing op lokaal niveau een noodzaak. 
2. Om de veiligheid in de kernen/wijk te versterken maken politiek, gemeentelijke diensten, 

maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties concrete afspraken over onveilige 
plekken, verlichting, toezicht in de wijk en buurtbetrokkenheid. 

3. Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijk te versterken, is een bereikbare en 

aanspreekbare wijkagent aanwezig. Deze agent patrouilleert regelmatig door de wijk, 
waarschuwt en/of deelt bekeuringen uit. De wijkagent zal in onze gemeente veel 
duidelijker zichtbaar zijn dan nu het geval is. 

4. Voor preventie op gebied van onder andere drank, drugs, gamen en (online) gokken is er 
goede voorlichting en samenwerking tussen gemeente, scholen, jeugdzorg, politie, justitie 
en jongerencentrum. Ook is hier de inzet van onze jongerenwerkers van groot belang. 

5. Drugshandel en dealen pakken we fors aan in onze gemeente. Het bevoegd gezag 

(politie/wijkagent) treedt hier stevig op! 
6. Aangifte via internet is eenvoudig, maar ook een aangifte op afspraak blijft mogelijk. 

Hierbij is er een snelle afwerking en de inwoner wordt gehoord. 
7. Daar waar mogelijk is, worden de kosten van vandalisme op de betrapte daders verhaald. 
8. CAB is voor veilige fiets- en voetpaden. Hiervoor extra geld uittrekken om achterstallig 

onderhoud met voorrang uit te voeren. 

9. Er is wijkverbetering en buurtpreventie door invoeren/opzetten van onder andere 
buurtpreventieteams. 

10. Er is cameratoezicht op locaties waar het meeste overlast is op het gebied van vandalisme, 
drugs en diefstal. 
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8 LEEFBAARHEID EN OPENBARE RUIMTE 

 
Veilige en schone wijken en buurten is een minimale voorwaarde om je thuis te voelen. Dit is niet 
genoeg; ook de eigen verantwoordelijkheid en sociale en educatieve aspecten spelen een rol. 
Werken aan de leefbaarheid in de kernen en wijken in onze gemeente is een voortdurend proces, 
waarbij overleg met inwoners een belangrijke rol speelt. De sleutel tot succes is een aanpak die tot 
stand komt in samenspraak met de inwoners. Pas als de inbreng van de betrokkenen van meet af 
aan serieus wordt genomen ontstaat een draagvlak voor goede oplossingen. Discriminatie op wat 

voor gronden dan ook, wordt voorkomen en bestreden. De kwaliteit van de openbare ruimte is 
mede bepalend voor een goed leefklimaat.  
 
 
SPEERPUNTEN LEEFBAARHEID EN OPENBARE RUIMTE  

 

1. Goed onderhoud van openbaar groen, de wegen, fietspaden en trottoirs blijft één van de 
speerpunten van ons beleid. Extra geld voor onderhoud wordt beschikbaar gesteld. Er is een 
actieve bijdrage van de wijkteams en inwoners bij het onderhoud. 

2. Er mag geen onderscheid zijn tussen stoepen en Goeiestoepkes, alle stoepen zijn (rolstoel) 
toegankelijk en veilig. 

3. Inwoners zijn actief betrokken bij het uitvoerend beleid in hun buurt of wijk met 
(adoptie)groen en bijvoorbeeld bij schoonmaakacties. 

4. De openbare ruimte blijft toegankelijk voor de ouder wordende inwoners. 
5. Er komt een inhaalslag op het onderhoud van achterstallig wegbeheer en groenbeheer. 
6. Snippergroen wordt actief verkocht conform de uitgangspunten uit het beleidsplan 

snippergroen. 
7. We gaan door met het houden van een schouw in de kernen, waarbij geconstateerde 

problemen daadkrachtig en in samenwerking met inwoners / maatschappelijke partijen 
worden opgelost. 

8. We blijven knokken voor een oplossing voor de bewoners die te maken hebben met 
geluidshinder van wegen. Streven naar een geluidswal o.i.d. in Made langs de A59 ter plaatse 
van de Vogel- en Bomenbuurt. 

9. Ontwikkelen speel- of geboortebos op oude begraafplaatsen Made, De Vooghtstraat, 
Stuivezand en Julianastraat (meer bomen, parkachtige uitstraling met bankjes e.d.). 

10. Stoppen met onnodige bomenkap en verschraling van aanbod bomen en planten. 

11. Meer diversiteit van bomen, struiken en planten die biodiversiteit behouden en vergroten. 
12. Natuurorganisaties (zoals ANV, stichting Bei, Madese natuurvrienden, Kiemkracht) zijn 

betrokken bij natuurontwikkeling en uitvoering van diverse beleidsplannen. 
13. Er is beter toezicht op lopende (ver)bouwwerkzaamheden door tijdige controle gedurende de 

uitvoering te wijzen op tekortkomingen. Dit is de juiste werkwijze in plaats van achteraf het 
werk afkeuren. Herstelwerkzaamheden worden verhaalt op de aannemer. 

14. Meer inzetten op Blauw/Groen en beheer daarvan in samenwerking met telers, boeren, 

ondernemers, inwoners, Waterschap Brabantse Delta en Gemeente. 

15. Meer sport in de openbare ruimte, toegankelijk voor iedereen. 
16. Watertappunten in alle kernen. 
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9 VERKEER EN VERVOER  

 

Een leefbare en vitale gemeente stelt eisen aan de bereikbaarheid. Dit kan niet los gezien worden 
van verkeers-, parkeer-, veiligheids- en milieuaspecten. Wenselijk is een integraal beleid dat recht 
doet aan het belang van de leefbaarheid in de gemeente. Het gebruik van openbaar vervoer, auto 
en fiets is in de gehele gemeente zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.  
In het belang van maatschappelijke deelname van het toenemend aantal ouderen en mensen met 
een beperking, is het gewenst binnen de gemeente te blijven zoeken naar vervoersmogelijkheden 
als aanvulling op het al bestaande openbaar vervoer. 

 
 
SPEERPUNTEN VERKEER EN VERVOER  
 

1. De verkeersknelpunten in Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe, Zoutendijk en Gaete-

Loonsedijk worden opgelost. Deze knelpunten kunnen niet los van elkaar gezien worden. Er 
is ook aandacht voor de Kerkdijk. 

2. Een betere ontsluiting van het agrarisch gebied wordt aangepakt door een visie op te 
stellen voor alle kernen in een samenwerking van gemeente, inwoners, ondernemers en 
agrariërs. 

3. In het gemeentelijk beleid voor mensen met een beperking wordt in samenspraak met de 
diverse platformen zoals WMO-platform, WWZ Drimmelen, KBOD en andere betrokken 
instanties, gewerkt aan het ontzorgen van mobiliteitsproblemen. 

4. Er is blijvende aandacht voor het openbaar vervoer, we zijn geen voorstander van transitie 
openbaar vervoer waarin WMO vervoer geïntegreerd wordt. 

5. Het aantal veilige fietspaden wordt uitgebreid en daar waar verlichting noodzakelijk is moet 
dit worden aangebracht of uitgebreid. 

6. Het fietspad Horenhilsedijk wordt doorgetrokken van Molendijk naar Dorpsstraat (Lage 
Zwaluwe). 

7. Aanleg van een deugdelijke aansluiting van het Beverpad aan de zijde van Lage Zwaluwe. 

Aan de zijde van Drimmelen wordt de bestaande ongewenste aansluiting op De Batterij 
vervangen voor een aansluiting op de Oude Haven. 

8. Aanleg van een rondweg achter de Flierstraat in Lage Zwaluwe door het verbreden en 
optimaliseren van de Zwaluwsedijk en deze aan te sluiten op Dirk de Botsdijk. 

9. Er zijn meer financiële middelen beschikbaar voor het oplossen van parkeerproblemen in 
onze kernen. Dat kan door uitbreiding van parkeerplaatsen, maar ook door betere 
bewegwijzering/toegankelijker maken van nabij gelegen terreinen. 

10. Bij onderhoudsprojecten onder andere aan wegen, is aandacht voor natuurverbetering. Er 
is geen onnodige bomenkap, er wordt gezocht naar oplossingen om dit te voorkomen. 

11. Verkeersproblematiek kruising Godfriedschalkenstraat/Haasdijk oplossen d.m.v. de aanleg 
van een rotonde. 

12. De Onderstraat in Lage Zwaluwe wordt omgevormd naar een fietsstraat waar de auto te 
gast is. 

13. Snelheidsduivels in onze kernen worden aangepakt. 
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10 ZORG EN WELZIJN  

 
In de huidige economisch en financiële zware tijden komen steeds meer inwoners financieel en 
maatschappelijk in de knel. Voor die mensen wil CAB, binnen de kaders van de wetgeving, een 
ruimhartig en op maat passend sociaal beleid voeren. Misbruik wordt  goed gecontroleerd en streng 
aangepakt. 
 
Door de overheveling van rijkstaken naar de gemeente op het gebied van de zorg wordt een groter 

beroep op de inwoner gedaan dan in het verleden. 
Participatie is het toverwoord dat het rijk heeft uitgevonden om de inwoners meer zelf te laten 
doen in plaats van een beroep te kunnen doen op de gemeente. 
 
CAB is voor duidelijke afspraken met de inwoners over wat zij zelf moeten doen en waar de 

gemeente zal helpen en ondersteunen. 

Het algemeen uitgangspunt hierbij is dat getracht moet worden zoveel mogelijk de 
zelfredzaamheid te bevorderen. 
 
Eenzaamheid is voor veel ouderen een probleem. Het welzijnsbeleid geeft hieraan meer aandacht. 
Ondanks de inspanningen van hulpverleners en zorginstellingen is er een tekort aan zorg en 
aandacht. Dit probleem wordt maar voor een deel opgevangen door mantelzorg en vrijwilligers. 
 

De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor de leefbaarheid. Er is een goede ondersteuning van hun 
werk nodig. Er wordt vol ingezet op de activerende en bindende rol, die de wijkcentra/ 
ontmoetingsplaatsen kunnen hebben bij het wijk- en buurtbeheer, jeugd- en ouderenbeleid. 
 
Met de meeste jongeren gaat het goed. Slechts een deel komt in de problemen. Allerlei soorten 
verslaving met bijbehorende uitwassen dient zoveel als mogelijk via voorlichting en preventie te 
worden voorkomen. Deze problemen staan meestal niet op zichzelf en zijn een gevolg van andere 

persoonlijke, financiële en maatschappelijke problemen, De gemeente heeft nadrukkelijk de regie 
bij het integrale preventiebeleid voor deze problemen. Met hulpverlenende instanties is 
samenwerking en afstemming tussen preventie en hulpverlening. 
 
Iedereen doet mee in Drimmelen, niemand sluiten we uit! 
 

 
SPEERPUNTEN ZORG  
 

1. CAB is van mening dat we het zorggeld dat we van het Rijk krijgen, geheel moet worden 
uitgeven voor de WMO en niet oppotten. We gaan dus niet verder bezuinigen op 
huishoudelijke hulp en dergelijke. 

2. Jeugdzorg is laagdrempelig en de uitgaven zijn beheersbaar, waarbij preventieve 

jeugdzorgprojecten belangrijk zijn. 

3. De afdeling Sociale Zaken is een klantvriendelijke, effectieve en doelmatige organisatie 
waarbij de inwoner centraal staat en niet zozeer het systeem en de regels. 

4. Voorlichting aan ouderen krijgt extra aandacht. De informatie is op de doelgroep en de 
kern aangepast. Verzorgingstehuizen, wijkcentra en ouderenbonden spelen een actieve rol 
in voorlichtingsbijeenkomsten en informatieverstrekking. 

5. Mensen met een uitkering kunnen een eventuele vrijwilligersvergoeding behouden en 

worden niet gekort op de uitkering. 
6. Voorlichting op scholen over de gevaren van allerlei soorten verslaving is een permanente 

taakstelling. 
7. CAB kiest voor een armoedebestrijdingsbeleid die activerend is voor hen die nog kunnen 

werken en toereikend is voor hen die dat niet meer kunnen. 
8. Daar waar mogelijk en wenselijk kunnen op tijdelijke basis, in het kader van mantelzorg bij 

bestaande woningen, verplaatsbare mantelzorgwoningen worden geplaatst. Ook in 
bestaande voorzieningen moet mantelzorgbewoning mogelijk zijn door een tijdelijke 
woonvergunning. 

9. Om langer te kunnen blijven wonen in eigen woning zijn deze levensloopbestendig. Het is 
daarom van belang dat er meer levensloopbestendige woningen met of zonder zorgfunctie 
worden gerealiseerd en bestaande woningen hierop worden aangepast. 
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10. Concrete afspraken met woningbouwcoöperatie Woonvizier over voldoende huurvoorraad 

voor lage inkomens, verzorgden en mensen met beperkingen. Instandhouding van 
betaalbare woningen met voorrang voor eigen inwoners. “Klik voor Wonen” wordt hierop 
aangepast. 

11. Optimale zorg verlenen door gemeente en voldoende middelen beschikbaar stellen zodat 
ouderen kunnen blijven meedoen aan activiteiten, met name de ouderen die nog thuis zijn. 

12. Gemeente faciliteert ouderenadviseurs, cliëntondersteuners en belastinginvulhulpen. 
13. Er is een blijvende aandacht en zorg voor laaggeletterdheid. 
14. Particuliere initiatieven voor deelname ouderen in de leefomgeving worden gestimuleerd, 

bijvoorbeeld met huiskamerrestaurants, e-bike- en scootmobiel trainingen. 
15. De leefbaarheid in alle kernen wordt versterkt met ontmoetingsmogelijkheden voor 

senioren en jeugd. 
16. Er komt geen Asielzoekerscentrum (AZC) in gemeente Drimmelen (ook niet voor tijdelijk). 

17. Bij het huisvesten van vluchtelingen/statushouders, helpt de gemeente met hun rechten en 
wijst hen op hun plichten. 

 
 

SPEERPUNTEN WELZIJN  
 

1. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. Er is daarom 
ook een spreekuur in de diverse kernen. 

2. De gemeente ondersteunt preventieve programma’s op het gebied van bewegen en 
gezondheid. 

3. Het beleid voor ondersteuning, begeleiding en verzorging van ouderen is gericht op 

activeren i.p.v. afhankelijk maken. 
4. Seniorenorganisaties blijven subsidie ontvangen. 
5. Blijvende aandacht voor het dementie café en eenzaamheid. 
6. In alle kernen zijn buurthuizen/ontmoetingscentra waar verenigingen laagdrempelig hun 

verenigingsactiviteiten kunnen blijven uitoefenen. 
7. Den Domp blijft in Lage Zwaluwe het ontmoetingscentrum waar verenigingen hun 

verenigingsactiviteiten kunnen blijven beoefenen. 
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11 ONDERWIJS, EDUCATIE EN CULTUUR  

 

Drimmelen beschikt over een goed onderwijsaanbod en huisvesting voor basis - en voortgezet 
middelbaar onderwijs. De school heeft niet alleen een onderwijskundige functie, maar, naast de 
ouders / verzorgenden, ook een belangrijke taak in de ontwikkeling van kinderen en het beleven 
van normen en waarden. Vanwege de invloed van de school op de vorming van kinderen is het van 
belang dat de school een prettige veilige omgeving is. 
 
Daarnaast signaleert de school vroegtijdig problematisch gedrag zodat in samenwerking met de 

ouders begeleiding voor de kinderen kan worden gezocht. 
 
In het middelbaar en voortgezet onderwijs kunnen sommige leerlingen de prestatiedruk - vaak 
gecombineerd met problemen thuis en in hun omgeving - niet aan. Ze lopen achterstand op of 
verlaten vroegtijdig de school. 

Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is er een goed zorgsysteem aanwezig dat in relatie met 
welzijnsvoorzieningen en hulpverlenende instanties, voor hulp of een goede begeleiding zorgt. Voor 

hen, die voortijdig afhaken en een tweede kans willen, is het regionaal opleidingscentrum ROC een 
nuttig onderwijsinstituut. 
Het doel hierbij is dat alle jongeren een school verlaten met een diploma. Een van de 
basisvoorwaarden voor goed onderwijs is een goede en veilige huisvesting van de scholen. 
 
 

SPEERPUNTEN ONDERWIJS, EDUCATIE EN CULTUUR  
1. Bij het vroegtijdig onderkennen en aanpakken van problemen bij kinderen kunnen veel 

latere en vaak grotere problemen op school en in de samenleving voorkomen worden. Het 
consultatiebureau voor zuigelingen en Centrum voor Jeugd en Gezin hebben hierin een 
belangrijke taak, maar ook de GGD wordt door de gemeente daarop aangestuurd. 

2. Er is voldoende betaalbare kinderopvang en buitenschoolse opvang. 

3. De gemeente stimuleert door overleg met het bedrijfsleven en onderwijs het creëren van 

leerwerkplaatsen voor jongeren, met extra aandacht voor de technische en zorggerichte 
beroepen. 

4. Vroegtijdig schoolverzuim wordt voorkomen door een actieve samenwerking met de 
scholen. Er is een goede registratie en een actief optreden van de leerplichtambtenaar. 

5. Uitbreiden Integrale Kind Centra IKC waarbij de ontwikkeling van kinderen centraal staat 
en Onderwijs en Kinderopvang samen werken aan een doorgaande leerlijn. 

6. Sociaal Cultureel Centrum Made wordt gerealiseerd onder strikt financiële voorwaarden en 

binnen het gesteld budget. Dit in samenspraak met gebruikers, waarbij de Mariakapel in 
huidige vorm behouden blijft. 

7. De schoolpleinen worden groener en uitdagender en binnen in de scholen is schone lucht 
een voorwaarde. 
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12 SPORT 

 
Sporten is gezond. Zowel voor het lichaam als de geest.  
CAB zet zich in voor het toegankelijk houden van een breed aanbod van sport- en 
recreatievoorzieningen en stimuleert de breedtesport door betaalbare huurtarieven voor de 
verenigingen. Ook in het kader van de volksgezondheid is het belangrijk dat onze inwoners 
deelnemen aan sport- en recreatievoorzieningen. Het is belangrijk dat ook inwoners met een 
lichamelijke beperking individueel of in verenigingsverband kunnen deelnemen aan sport. 

Deelnemen aan sport levert een bijdrage aan belangrijke maatschappelijke doelen als gezondheid, 
participatie en sociaal-economische ontwikkelingen.  
 
Sport staat midden in de samenleving, is een belangrijke ontmoetingsplek en maatschappelijk 
bindmiddel.  

In toenemende mate krijgen sportverenigingen te maken met een maatschappelijke rol bij de 

aanpak van sociale problemen en het bevorderen van gezondheidsbewustzijn. Sportverenigingen 
verdienen daarom ondersteuning. Het subsidiebeleid houdt sport betaalbaar en bereikbaar voor 
onze inwoners. Het vrijwilligersbeleid is de hoeksteen voor onze samenleving. CAB hecht aan een 
bloeiend verenigingsleven.  
 
 
SPEERPUNTEN SPORT  

 
1. Sport heeft een belangrijke maatschappelijke en sociale functie voor individuen en de 

gemeenschap als geheel. 
2. CAB hecht aan een bloeiend verenigingsleven. 
3. Stimuleren buitensport zoals bijvoorbeeld het verder uitrollen van Jeu De Boules banen, 

padel banen en veilig ingerichte bootcamp locaties in de kernen. 
4. De aandacht voor de breedtesport (sport die door iedereen kan worden beoefend) is het 

centrale uitgangspunt voor het sportbeleid. 
5. Sporttarieven blijven betaalbaar. 
6. Zelfwerkzaamheid van verenigingen wordt gestimuleerd en beloond. 
7. Sporthal “Rietgors” in Lage Zwaluwe blijft behouden voor sportbeoefening door Hirundo en 

scholen. 
8. Er zijn alternatieve verdienmodellen beschikbaar ter compensatie van ophalen oud papier 

door verenigingen. 
9. Meer sport in de openbare ruimte, toegankelijk voor iedereen. 
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13 WONEN EN WOONOMGEVING  

 
CAB streeft naar hoogwaardige woonkwaliteit, met een goede mix van huurwoningen en “eigen” 
woningen in onze dorpen. Voor alle bevolkingsgroepen en de zgn. doelgroepen starters en ouderen 
zijn geschikte betaalbare woningen beschikbaar. Bij de uitvoering van het nieuwe omgevingsplan is 
bij nieuwbouw steeds een deel beschikbaar voor starters en ouderen. Een constructieve 
samenwerking met woningbouwcorporatie en ontwikkelaars is hierbij van belang.  
Onze dorpen blijven voldoen aan een goed woon- en leefklimaat. Het dorpsgericht werken kan 

hierbij een bijdrage leveren.  
De uitvoering van de Woonvisie heeft permanent aandacht. 
Duurzaam bouwen en levensloop bestendig bouwen zijn de uitgangspunten bij nieuwe woonwijken.  
Voor inbreidingslocaties die ontstaan door vrijkomende gebouwen en open plekken komt een goede 
mix van betaalbare woningen voor alle bevolkingsgroepen tot stand.  

In prestatieafspraken zal het aandeel van de corporatie in de totale woningbouw worden 

vastgelegd. Er is voldoende aandacht voor particuliere woningbouw en Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO).  
De energiekosten maken een steeds groter deel uit van de totale woonlasten. Maatregelen om 
goed en duurzaam geïsoleerd te bouwen en het verbruik van energie voor bestaande woningen te 
reduceren wordt nog meer gestimuleerd. Dit geldt ook voor de openbare gebouwen. 
 
Wij vinden dat een veilig woonklimaat een groot goed is. De veiligheidsproblemen in onze dorpen 

dienen zo integraal mogelijk te worden aangepakt. Geen bestrijding van symptomen maar aanpak 
van de oorzaken.  
De dorpen behouden hun eigen karakter en de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang wordt 
groter zonder een afbreuk te doen aan die eigenheid.  
 
 
SPEERPUNTEN WONEN EN WOONOMGEVING  

 
Zorgen voor: 

1. Behoud eigen karakter van onze dorpen. 
2. Voldoende woningen in de sociale sector zowel huur als koop, met voorrang voor eigen 

inwoners bij toekenning. Anders inrichten “Klik voor Wonen” waarbij het mogelijk moet zijn 
dat eigen inwoners voorrang kunnen krijgen. 

3. Prioriteit voor woningen voor starters en de ouder wordende mens (levensloopbestendige 
woningen), zowel huur als koop. 

4. Betaalbare koopwoningen in diverse klassen. 
5. Regievoering ten aanzien van het woningbouwbeleid door de Gemeente Drimmelen en 

blijven stimuleren van woningbouw in Wagenberg, Made, Hooge en Lage Zwaluwe, 
Terheijden en Drimmelen. 

6. Een veilige en leefbare woonomgeving. 

7. Afstemming tussen wonen-zorg-welzijn. 

8. Energie neutraal bouwen en stimuleren isoleren van bestaande woningen (uitvoering geven 
aan visie duurzaamheid). 

9. Realistische en betaalbare energietransitie. 
10. Verduurzaming van (huur)woningen door Woonvizier versnellen waarbij het toepassen van 

zonnepanelen op daken versneld wordt. 
11. Mogelijk maken van toepassen van zonnepanelen op daken in het beschermd dorpsgezicht. 

We lopen nu vast op eigen regelgeving. 
12. Zonnepanelen op eigen dak, bedrijfsgebouwen, boerendaken etc., niet in de polders op 

boerenland of landbouwgronden. Stimuleren om op bestaande bedrijfsgebouwen en 

bedrijventerreinen zonnepanelen op daken te plaatsen. 
13. Beter faciliteren laadpalen t.b.v. elektrische auto’s voor eigen gebruik, denken in 

oplossingen waar inwoners mee gebaat zijn. 

14. Durven te bouwen, we lopen vast in eigen wet en regelgeving, besluitvorming versnellen. 
15. Actieve grondpolitiek door gemeente Drimmelen, maar alleen als dit een bijdrage levert 

aan het oplossen van de actuele woningnood. 
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14 RUIMTELIJKE ORDENING EN OPENBARE RUIMTE (NATUUR) 

 
CAB is van mening dat de inrichting van de publieke ruimte iedereen raakt. Het gaat daarbij om 
het scheppen van een zo goed mogelijk evenwicht tussen wonen, werken en recreëren, tussen 
economische en ecologische functies. Ruimtelijke ordening is een middel, geen doel op zich. Het is 
een zeer belangrijk instrument om de leefbaarheid in onze dorpen in stand te houden en te 
bevorderen. 
 

In 2022 gaat de Omgevingswet in. De uitvoering van deze wet vraagt optimaal gebruik van de 
beperkte ruimte door een geordende aanpak. Hierbij wordt rekening gehouden met de fysieke 
leefomgeving, de ontwikkeling van levensloopbestendige dorpen en veilige en effectief ingerichte 
bedrijventerreinen. Het sociaal economisch beleid is vooral gericht op werkgelegenheid voor onze 
eigen bevolking. Bij de invulling van de schaarse ruimte gaan we, ook in het kader van 

duurzaamheid, uit van een zo goed mogelijke afstemming met natuur en milieu en zuinig gebruik 

van ruimte en energie. 
De omgevingswet biedt enerzijds voldoende rechtszekerheid maar ook zoveel mogelijk ruimte voor 
individuele wensen en behoeften. Een vitaal platteland is voor onze gemeente essentieel. Het 
buitengebied dient naast landbouw ook andere maatschappelijke belangen als natuur, landschap, 
ecologie, en recreatie. Een goede ontsluiting met fiets en wandelpaden maakt het buitengebied 
goed toegankelijk voor gebruikers en recreanten. 
Met het Groenfonds zullen ontwikkelingen ook dienstbaar worden gemaakt aan de inrichting van 

het landschap. 
 
 
SPEERPUNTEN RUIMTELIJKE ORDENING EN OPENBARE RUIMTE  
 
Zorgen voor: 

1. Actueel Omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. 

2. Uitvoering geven aan de Omgevingsvisie. 
3. Uitvoering geven aan de Omgevingswet per 2022 met evenwicht tussen wonen, werken en 

recreëren, tussen economische en ecologische functies. 
4. Uitvoeren Toekomstvisie, waarin een realistische uitvoering is van beleid voor een goed 

woonklimaat in onze blauwgroene gemeente Drimmelen. 
5. Behoud, herstel en ontwikkeling van natuur, landschapswaarden, cultuurhistorie en water. 

6. Verbeteren kwaliteit van de openbare ruimte. 
7. Bestrijding van de problematiek van wateroverlast door onder andere onderhoud-

vervanging van het rioleringsstelsel en het afkoppelen van regenwater. Aanplant van 
bomen/groenbeplanting draagt bij om wateroverlast tegen te gaan. 

8. Verduurzamen van het huidige tuinbouwgebied onder andere door geothermie. 
9. CAB is voorstander van een duurzame gemeente op allerlei gebied zoals: zonne-energie op 

daken, hergebruik, tegengaan van verkwisting, duurzame materialen, duurzaam 

waterbeheer etc. De gemeente moet hierbij zelf het goede voorbeeld geven 

10. CAB is terughoudend bij de bouw van nieuwe biomassa centrales alsmede de bouw van 
grootschalige mestopslag en verwerking. 

11. CAB is tegen grootschalige zonnevelden op land en plaatsing van nog meer windturbines in 
onze open polders. 
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15 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN TOERISME  

 
Voor CAB is een aantrekkelijk ondernemingsklimaat van groot belang voor de vitaliteit van onze 
dorpen. Door de aanwezige bedrijven in onze leefgemeenschap te verankeren wordt de 
leefbaarheid in de diverse dorpskernen gewaarborgd. Uitbreiding van lokaal gebonden 
bedrijventerreintjes per dorpskern voor plaatselijke ondernemers moet mogelijk blijven. De 
gemeente vervult een stimulerende rol voor behoud van het winkelbestand in de dorpen en een 
duurzame inrichting van de bedrijventerreinen.  

De gemeente draagt zorg om in samenspraak met het BND (Bedrijvennetwerk Drimmelen) te 
komen tot versterking en kwaliteitsverbetering van het ondernemersklimaat.  
Wij verwachten van de gemeente een actieve en stimulerende rol om de lokale economie te 
stimuleren. 
 

De één loket functie van de gemeente is afgestemd op de vraag van de ondernemers zodat 

ondernemers adequaat ter zijde worden gestaan. Ook voor de huisvesting en sociale 
omstandigheden van seizoenarbeiders zijn goede oplossingen gecreëerd.  
Samenwerking met andere gemeenten in het kader van SES (Sociaal Economische Samenwerking) 
is nodig op het gebied van arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheid, recreatie en toerisme.  
In het gemeentelijk aanbestedingsbeleid wordt, voor zover hogere regelgeving dit toestaat, 
rekening gehouden met effecten op de lokale werkgelegenheid.  
De sector recreatie en toerisme is een van de kansrijkste economische dragers van onze 

gemeente. De toeristisch recreatieve ontwikkelingen verdienen een goede infrastructuur.  
Een voorwaardenscheppend en faciliterend beleid van de gemeente moet hierbij voorop staan.  
CAB is van mening dat Drimmelen de toegangspoort is tot de Biesbosch. 
 
 
SPEERPUNTEN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN EN TOERISME  
 

Zorgen voor: 
1. Lokale ondernemers krijgen voorrang in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. 
2. Het behoud, uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het lokale winkelbestand. 
3. Een kleine uitbreiding van de Brieltjespolder en Thijssenweg is mogelijk, mits gezorgd 

wordt voor goede ontsluiting. 
4. Duurzame energiebronnen. 

5. Het lokale ondernemersklimaat (samenwerking, ontplooiing, stimulering). 
6. Stimuleren kleinschalige lokale bedrijvigheid in de Louisepolder te Lage Zwaluwe, omdat dit 

goed is voor de werkgelegenheid (voorwaarde; een goede ontsluiting van de Flierstraat). 
7. Ondersteuning van het ondernemersklimaat. Hulp aan beginnende (kleine) ondernemers en 

ZZP-ers onder andere door het opzetten van bedrijfsverzamelgebouwen en organiseren 
voor mogelijkheden van uitwisseling en contact. 

8. Ondersteuning van Bedrijven Netwerk Drimmelen. 

9. Behoud van toegang tot de Biesbosch en het “rondje” door de Biesbosch blijft mogelijk 

voor Drimmelense ondernemers en watersporters. 
10. Uitvoeren van Nota Recreatie en Toerisme. 
11. Spreiding toerisme over alle kernen (ontlasting van de druk op de Biesbosch). 
12. Strandjes langs de Amer aan de zijde van gemeente Drimmelen ontwikkelen. 
13. Verder ontwikkelen put Wagenberg en naastgelegen gebied aan de N285, waarbij onder 

andere verdere natuurontwikkeling, wandelen en de aanleg van een natuurspeeltuin 

onderzocht moet worden. 
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16 FINANCIËN 

 
CAB is voor een solide financieel beleid en heeft daarom in het verleden aangedrongen op het 
voeren van een kerntakendiscussie om daarmee de rijks bezuinigingen op te vangen. Dit is 
gerealiseerd. 
 
CAB is voorstander van het voeren van een strak financieel beleid. Nieuwe investeringen blijven 
mogelijk, maar gemeenschapsgeld wordt niet over de balk gegooid. 

 
 
 Speerpunten financiën 
 

1. Het voeren van een solide financieel beleid. 

2. De leefbaarheid van onze dorpen wordt niet aangetast. 

3. Om kosten te besparen gemeentelijke taken zoveel mogelijk in samenwerking met andere 
gemeenten en Waterschap uitvoeren. 

4. Uitvoerende niet wettelijke taken zoveel mogelijk afstoten. 
5. Kostendekkende tarieven voor belastingen, waarbij de tarieven jaarlijks slechts stijgen met 

de inflatiecorrectie (OZB). 
6. Tarieven zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing eerlijk verdelen onder onze inwoners, 

waarbij het principe “de vervuiler betaalt” geldt. 
 


