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‘Als een vis in het water’
Zo luidde de kop in BN de Stem van 5 februari 2016, de
eerste werkdag als wethouder na de wethouderswissel
binnen de WOS.
Ik mocht, op voordracht van het voltallige WOS-bestuur en
met unanieme stem van de gemeenteraad van de gemeente
Halderberge, het stokje overnemen van mijn voorganger Jan
Akkermans. Een mooi en bijzonder moment voor alle
betrokkenen.
N bijna 2 jaar verder kijk ik met een tevreden gevoel terug. Op de eerste plaats ben ik tevreden over de wijze van
overdracht van de werkzaamheden. Jan Akkermans en de andere collegeleden alsook de ambtenaren hebben mij de
mogelijkheid gegeven om voorafgaand aan de aanstelling meerdere weken mee te lopen. Ze hebben me wegwijs
gemaakt in de lopende dossiers en de nieuwe ontwikkelingen wat zeker heeft bijgedragen aan de warme overdracht.
Een unieke ervaring die ik elk beginnende wethouder gun. Op de tweede plaats wil ik de prettige samenwerking met
de raadsfractie van onze partij, de WOS, benoemen. Het enthousiaste team, Anita, Carel en Ton heeft oog voor
elkaar en heeft het beste met u en onze gemeente voor.
Vanaf die eerste dag heb ik het gevoel een juiste stap te hebben gezet. Mijn energie, bevlogenheid en enthousiasme
stop ik graag in het wethouderschap om enerzijds de lopende dossiers verder te brengen en anderzijds met een
frisse blik invloed te hebben op de nieuwe dossiers binnen mijn portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling. Zaken als o.a.
bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, bouwen en wonen, afvalverwijdering, monumenten, kabels en
leidingen en adviesorgaan Seppe maken hiervan onderdeel uit.
De WOS is er voor u! Samenwerking en inspraak is cruciaal. Je kunt het en doet het immers nooit alleen en
resultaten behaal je samen.
Er is veel gerealiseerd in de afgelopen 4 jaren. En alles in het belang van onze mooie kernen in de gemeente.
Na jaren van economisch mindere tijden waarbij bijstelling van plannen en terugbrengen van gemeentelijke uitgaven
aan de orde zijn geweest ziet het er weer zonniger uit. We komen voorzichtig weer in de langverwachte zogenaamde
opgaande lijn. Wordt het dan weer als voorheen? Ik verwacht het niet, tijden veranderen, behoeften veranderen en
opgaven veranderen. Denkt u maar aan nieuwe technologische ontwikkelingen, de vergrijzing, langer zelfstandig
wonen, andere vormen van zorg, zelfredzaamheid of nieuwe woonconcepten. Het zijn allemaal ontwikkelingen die
vragen creatief en met oog voor elkaar naar de toekomst te kijken.
Nieuwe initiatieven moeten we dan ook in het licht van deze veranderingen zien en dat vraagt om aanpassingen.
Vanzelfsprekend blijven wij als WOS ons hard maken voor de uitvoering van ons verkiezingsprogramma” creatief en
koersvast” en werken we met vereende kracht aan het nieuwe programma voor de komende 4 jaren. Hierover in het
nieuwe jaar meer!
Hans Wierikx
Wethouder gemeente Halderberge
Politieke partij WOS
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Hoe krijgen we de politiek sexy?
Dat is een vraag waar niemand echt het antwoord op weet. Landelijke verkiezingen krijgen veel aandacht van de
kiezers vanwege het grote mediacircus eromheen. Op lokaal niveau is dat een heel stuk minder. Terwijl juist heel
veel zaken lokaal geregeld worden en de gemeente steeds meer taken uitvoert. Denk alleen maar aan nieuwe
bestemmingsplannen die grote invloed hebben op onze leefomgeving, zowel in de kernen als in het buitengebied,
maar ook subsidies voor onze verenigingen en culturele instellingen, huisvesting voor onze scholen en de jeugdzorg.
Het beleid op deze terreinen wordt lokaal bepaald. Dat zou toch veel mensen moeten aanspreken denk je dan. De
praktijk is helaas anders.
De opkomst bij de vorige verkiezingen was in Halderberge dramatisch laag met 44,7 % zelfs nog onder het landelijk
gemiddelde. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben wij samen met het CDA het initiatief genomen om als
raadsleden in een prettige omgeving (de nieuwe ROVO van het Veerhuis) met iedereen die interesse, vragen,
suggesties, verbeterpunten of kritiek had te discussiëren over de meest uiteenlopende zaken. Dit leek ons een goede
en prettige manier om mensen meer enthousiast te maken voor de lokale politiek. Ondanks de inspanningen bleek
het helaas niet goed te werken. De bezoekersaantallen vielen tegen.
Maar hoe dan wel? Met een andere aanpak mensen beter informeren? Of met een andere manier van vergaderen?
Misschien wel niet meer in de raadzaal maar met de gemeenteraad op locatie in de verschillende kernen
vergaderen. Wij willen in deze maanden naast de lopende taken onze stinkende best gaan doen om veel mensen uit
Stampersgat, Oud Gastel en andere kernen naar de stembus te krijgen. Heeft u een goed idee, laat het ons horen.
Doet u met ons mee? Uw stem is voor ons belangrijk, zo kunnen we u goed blijven vertegenwoordigen.
Carel Roovers
Fractievoorzitter WOS

Vier jaar werk in uitvoering.
De afgelopen vier jaren kunnen we kenmerken als uitvoering van de plannen die op de plank lagen. De nieuwe
scholen in Oud Gastel, Stampersgat, Bosschenhoofd en Oudenbosch zijn eindelijk gerealiseerd. Hoeven is volop in
gang. Een mooi resultaat als je weet dat deze plannen al vanaf 2006 gestart zijn. Als wethouder heb ik toen een start
gemaakt om alle scholen in Halderberge te vernieuwen. Ze voldeden niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Dat
het zo lang (12 jaar) heeft geduurd snapt de WOS ook niet altijd. Nu mogen we weer trots zijn op de moderne
gebouwen met een gezond binnenklimaat.
De zorg is de verantwoordelijkheid geworden van de gemeente en we raken hier beter in thuis. Ouderen met een
redelijk pensioen en vermogen zijn hun zorg zelf gaan betalen of betalen meer eigen bijdrage. Het inkomen gaat
vaak op aan woonlasten voor eigen woning of particuliere huur. Zij betalen immers ook bij de woningstichting meer
voor het wonen. Wat we zien is dat hierdoor meer ouderen zorg gaan mijden. Dit zijn nadelen van huidig rijksbeleid
die worden onderschat. Wij zullen hier steeds aandacht voor vragen en oproepen om binnen de gemeente hier een
oplossing voor te vinden.
‘Werk is de beste zorg, dus zorg voor passend werk’. Deze uitspraak geeft weer dat werk een fijne invulling kan
geven aan het bestaan als werk ook leuk, dus passend is. De gemeente doet via het werkplein zijn best om de
inwoners die zelf geen passend werk kunnen vinden te helpen. Denk aan de Halderbergenaren die een sociale werk
indicatie, nieuw beschut, garantiebaan hebben of jongeren die een Wajong uitkering krijgen. Zij mogen rekenen op
een professionele ondersteuning van de gemeente. Ik roep hierbij ondernemers op om een plaats te creëren voor
deze enthousiaste mensen.
Als laatste wordt er weer veel gebouwd en worden wegen weer opgeknapt. Dit is goed om te zien en geeft ook aan
dat het in Nederland economisch weer beter gaat. We mogen met vertrouwen vooruitkijken en dat is na de laatste
jaren van massale depressie ook wel weer eens fijn.
Met vriendelijke groeten
Anita Olsthoorn
Raadslid WOS
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Terugblik en Vooruitzien.
Over 4 maanden op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, en is het weer aan u om uw stem te laten
horen. Als raadslid van de WOS vind ik het belangrijk om te toetsen hoe u het werk van de gemeenteraad waardeert
en welke koers u ons meegeeft. Hebben wij als fractie u voldoende vertegenwoordigd en heeft de gemeente genoeg
voor zijn inwoners gedaan. Ik heb 4 raadsperiodes van telkens 4 jaar, in totaal 16 jaar het voorrecht gehad de
inwoners van de mooie gemeente Halderberge te vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Halderberge voor
onze partij WOS.
Van de Werkgroep Oud-Gastel Stampersgat naar WOS Halderberge wat staat voor Wij Overleggen Samen. Na 16 jaar
in de gemeenteraad heb ik nu besloten me niet meer herkiesbaar te stellen voor een volgende raadsperiode, ook
voor mij gaan de jaren tellen en het wordt tijd het stokje door te geven. In deze 16 jaren heb ik mij naar eer en
geweten ingezet voor de burgers van Halderberge waarbij de belangen van Stampersgat zeker niet vergeten werden.
De WOS heeft zijn roots ten slotte in Oud-Gastel en Stampersgat. Reden voor mij om even terug te blikken naar deze
periode. Via Paul(us) van Roemburg ben ik in de gemeentepolitiek terecht gekomen en in 2002 ben ik in de
gemeenteraad van Halderberge door u gekozen. Het sociale domein en het welzijn van onze burgers ligt me na aan
het hart. Als lid van de raadscommissie Middelen en Sociale Zaken heb ik u op dit terrein vertegenwoordigd.
In de aflopen periode is er op het vlak van welzijn veel gebeurd, zoals: het vaststellen van de WMO, Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, daarna de decentralisaties van de WMO, jeugdzorg en Participatiewet, waarbij van
de burgers steeds meer zelfredzaamheid wordt gevraagd. Vanaf 2008 hebben we ook een flinke economische crisis
voor de kiezen gekregen en was het voor de gemeente flink bezuinigen.
Verder is gerealiseerd; verlichting op de St. Antoinedijk, een veilige fietsroute naar school, de opgeknapte Kreekweg
met verlichting en nu een mooie toegangsweg voor Stampersgat, de verbouwing van de school De Steiger en het
Dorpshuis, de renovatie van het Andriessportpark, aanvang renovatie flats Markiezaatstraat en de samenwerking
Samenstichting Stampersgat is verstevigd.
Maar we moeten ook vooruitzien. Er is nog veel te doen, zoals de Woningbouw op het z.g. “Weike van Bus”; de
aanvraag bouwvergunning is in behandeling en hopelijk gaat de schop begin 2018 eindelijk de grond in.
Als laatste punt maak ik me ook zorgen om de Zorg, de gemeente heeft deze taak gekregen en voert deze nu enige
tijd uit. De gemeente is hier deels afhankelijk van wat er in Den haag beslist wordt, maar veel kunnen we zelf
bepalen. Het regeringsbeleid Rutte III biedt nog niet veel perspectief op verbeteringen dus zijn we als gemeente zelf
aan zet. Als we met zijn allen de schouders eronder zetten en voor elkaar zorgen dan kunnen we veel bereiken, de
gemeente bestaat ten slotte niet alleen uit het gemeentebestuur maar ook uit ons/wij, de inwoners. Met
vertrouwen geef ik het stokje door aan onze nieuwe WOS-kandidaten, Nel de Ruijter en Will Meurer. Beiden
woonachtig in Stampersgat. Rest mij nog alle kiezers te bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen in de
afgelopen jaren en blijf ik me inzetten voor het welzijn van onze gemeenschap via de ouderenbond KBO.
Met vriendelijke groeten
Ton Santegoeds
Raadslid WOS

Even voorstellen onze nieuwe kandidaat raadsleden
Mijn naam is Nel de Ruiter en sinds 1989 woonachtig in Stampersgat. Ik werk als manager/teamleider in de
thuiszorg, nu bij Joost Zorgt West-Brabant voorheen bij
DAT Thuiszorg. Na helemaal ingeburgerd te zijn ben ik in 2004 bij de Samenstichting gegaan, waar ik bestuurslid en
secretaris was. Via de Samenstichting kwam ik in aanraking met de lokale politiek en dan in het bijzonder de WOS.
Voor mij is de WOS een partij die gaat voor de belangen van inwoners in de gemeente Halderberge. Dat de WOS een
lokale partij is geeft mij het gevoel dat ik daadwerkelijk iets voor de gemeenschap kan betekenen. De afgelopen twee
jaar heb ik bij de WOS de functie van voorzitter op me genomen en veel geleerd van de politiek in Halderberge. Dit
jaar heb ik na 12 jaar mijn functie binnen de Samenstichting neergelegd om mij totaal voor de WOS en voor
inwoners van Stampersgat, Oud Gastel en de kernen Oudenbosch, Hoeven en Bosschenhoofd in te zetten.
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De zorg voor mensen is voor mij belangrijk. Mensen die me goed kennen weten dit. Ik hoop het stokje van Ton en/of
Anita over te nemen als gemeenteraadslid en mijn passie voor het sociaal domein voort te zetten voor de belangen
voor alle inwoners. Inwoners hebben recht op goede zorg dicht bij huis, op voldoende aandacht van de overheid bij
nieuwe plannen of knelpunten en een luisterend oor bij problemen. Jongeren willen in Stampersgat blijven en in
passende huizen wonen, zij willen daar wonen, waar zij zich thuis voelen en dit geldt niet alleen voor de jongeren
van Stampersgat, maar van alle kernen.
In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en ik hoop het vertrouwen van u als inwoner van deze mooie
gemeente te krijgen om te verwoorden wat u bezighoudt. Ik hoop dat ik de komende jaren me voor bovenstaande
punten voor u mag gaan inzetten.
Nel de Ruiter

Mijn naam is Will Meurer, ik ben 56 jaar en sinds 1985 met mijn vrouw Ingrid woonachtig in Stampersgat. Dit jaar
ben ik 40 jaar in dienst bij de Koninklijke Marine, nu in de rang van Kapitein Luitenant ter Zee. Het grootste deel van
mijn loopbaan ben ik werkzaam geweest aan boord van schepen en als duiker en EOD’er (Explosieven
Opruimingsdienst) met missies in o.a. voormalig Joegoslavië en Afghanistan. In mijn huidige functie ben ik
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Kennis en Innovatiebeleid, tactieken en procedures met als doel om het
terroristisch netwerk van mensen dat bomaanslagen pleegt aan te kunnen grijpen. Daarbij werk ik samen met
defensieprogramma’s binnen EU, EDA en NATO.
Naast mijn primaire functie werk ik als coach om mensen te ondersteunen bij het realiseren van hun persoonlijke
doelenstellingen, ook als het soms wat tegen zit. Tevens behartig ik als voorzitter van de
medezeggenschap/ondernemingsraad de belangen van mijn Defensiecollega’s. Vanaf 2018 hoop ik met militair
pensioen te gaan en meer tijd in de samenleving en in de politiek te stoppen.
Mijn politieke motivatie komt o.a. voort uit het feit dat ik zie dat de maatschappij polariseert. Waarden als respect,
veiligheid en vertrouwen staan meer en meer onder druk. Extremen nemen toe en de afstand tussen de
Nederlanders vergroot.
Dit is ook binnen de Defensieorganisatie het geval. De grote afstand tussen het Haagse beleid en de operationele
(missie) realiteit noodzaakte dat ik met veel overgave heb gewerkt aan het overbruggen van dit gat. Het kernproduct
van Defensie wordt geleverd door de mensen die we op missie sturen of t.b.v. de veiligheid in Nederland inzetten.
Vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid heb ik ervaren dat ook de afstand tussen de departementen
nog te groot is. In de samenwerking met het ministerie van Veiligheid &Justitie, de NCTV en politie heb ik
aangedrongen op het vinden van de maximale samenwerking. We hebben grote stappen gemaakt in het verhogen
van de veiligheid in de Nederlandse samenleving en daar ben ik trots op, maar is er nog veel werk te verzetten.
Mijn nu nog beperkte vrije tijd gaat op aan vrijwilligerswerk in de Cliëntenraad van een ouderzorginstelling (Thebe),
sporten (hardlopen/squashen), rijden in en sleutelen aan oldtimers en pianospelen. Als lid van de cliëntenraad van
een zorginstelling zie ik dat ook in de zorg de afstand tussen het bestuur en werkvloer soms ook onoverbrugbaar lijkt
te zijn. De kwaliteit van die zorg staat onder druk door veranderde eisen en een (dreigend) gebrek aan kennis en
expertise met alle prominent zichtbare gevolgen van dien.
De discussie over hoe we onze samenleving moeten inrichten manifesteert zich in alle hevigheid. Hoe gaan we om
met nieuwkomers, hoe verhouden we ons tot onze omgeving en hoe maken we dat iedereen optimaal samen kan
leven? Een ding staat vast: we moeten het samen oplossen. Vanuit mijn overtuiging dat we onze samenleving met
elkaar echt veiliger en beter kunnen maken zet ik me in mijn functie bij Defensie met veel energie en overgave in bij
het bestrijden van het terrorisme. Met uw steun zet ik me met dezelfde overgave als WOS raadslid in de gemeente
Halderberge in voor de veiligheid, de zorg, gelijkwaardigheid van elk mens en het behartigen van uw belangen.
Will Meurer
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