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Resultaten onderzoek “Uw stem”
Datum publicatie: 12 maart 2018
Tijdens de campagnebezoeken hebben de lijstrekkers vele inwoners van Tholen gesproken.
De wensen, klachten en persoonlijke ervaringen, eigenlijk al wat de kiezer alvast zou willen
meegeven aan de gemeentelijke politiek, zijn door Partij van de Arbeid GroenLinks
genoteerd. Ook via de website was het mogelijk via “Uw stem” al ruim voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen een stem als inwoner van Tholen te laten horen. Daarnaast kon
via de website ook worden gereageerd op een aantal stellingen door het aanvinken van een
smiley. Hieronder een overzicht van de meest gehoorde geluiden.

WONEN & LEEFBAARHEID

Ontvangen geluiden:









“

Voorrang geven aan het isoleren van woningen.
Beter onderhoud aan woningen.
Plaatsingsbeleid Stadlander is discutabel.
Veel inwoners met grote problemen worden bij elkaar in de wijk geplaatst.
Geen verplaatsing meer van winkels vanuit de binnenstad naar het Terreplein.
Binnenstad versterken middels positieve actie van de gemeente. Geen leegloop
binnenstad.
Zondagsopening mogelijk maken in alle kernen.
Hondenpoep is een groot thema:
 Overlast bij speelplekken van kinderen.
 Speciale aanpak van de gemeente gewenst.
 Meer containers voor hondenpoep.



 Afgesloten speelruimte voor honden waar zij kunnen spelen en behoefte
kunnen doen (door eigenaren op te ruimen).
Sluitingstijd horeca in het weekend later, terrasjes een uur langer open.
In alle kernen betere zorg voor de minder valide medemens (rollators). De gemeente
gaat niet in op verzoeken om aanpassingen te doen, ook waar dat in de ogen van de
burger goed mogelijk. Ouderen worden benadeeld.
Specifiek in Sint Maartensdijk: verpaupering een halt toeroepen en tegengaan.
Te weinig vrije sector huurwoningen in Sint Maartensdijk.
Te weinig verlichting in sommige straten, zoals de Bloemenlaan.
Buurt verandert en wordt minder gezellig: mensen overwegen om daarom te gaan
verhuizen.
Er is te weinig speelgelegenheid voor jongeren en er is ook weinig te doen in de
vakantie perioden. Meer voorzieningen voor de opgeschoten jeugd zijn gewenst.
Gemeente doet weinig aan het drugsbeleid, er is sprake van drugsoverlast. Drugs
dealen aanpakken op hoeken van straten vanuit auto’s en café.
Intimidatie door groep jongeren ‘s avonds op straat.
Frequentie ophalen grijze container moet hoger, vooral in de zomer.
Vandalisme bestrijden.
Verkeersveiligheid bij de basisscholen verhogen.
Er wordt met een te hoge snelheid gereden binnen de bebouwde kom 30/50 km
zones. Klacht komt in meerder kernen terug. Vaker een matrix bord plaatsen en
vaker handhaven of de infrastructuur veranderen zou een oplossing zijn.
Speeltoestellen worden weggehaald omdat zij niet meer voldoen aan de wettelijke
eisen ,maar dan komt er niets of heel weinig voor terug.
Sportvoorzieningen behouden, inclusief zwembad.
Huren zijn de afgelopen jaren enorm gestegen en leid tot financiële problemen.
Nieuwbouw op de haven is voor de meeste Stallanders niet op te brengen.
Voor alleenstaande jonge vrouwen met kinderen zijn er nauwelijks woningen
beschikbaar.
Renovatie in het centrum van 2 woningen naar 1 woning komt maar niet van de
grond.
Meer aandacht voor fraude bij zwartwerken en onderverhuur als er en uitkering is
vanuit de gemeente.
Terreinen van de gesloopte woning netjes houden.



Bewoners aanspreken over rommelige en verwaarloosde voortuintjes.
























”

WERK & ECONOMIE
Ontvangen geluiden:






“

Hondenbelasting afschaffen.
Repareren van de achteruitgang van het minimabeleid / gelden CAK en bijdrage
chronisch zieken.
Beter gekwalificeerd personeel bij de gemeente, met meer aandacht voor
klantvriendelijkheid.
Meer aandacht voor kwaliteit bij het basisonderwijs.
Beter armoedebeleid.

”
DOELSTELLING ZORG & WELZIJN

Ontvangen geluiden:









”

“

Tholen: kinderboeken zijn niet of nauwelijks te verkrijgen.
School voor kinderen met een beperking.
Een school op het eiland toegankelijk voor alle gezindten.
Bureaucratie belemmert het krijgen van zorg te krijgen voor kinderen die dat nodig
hebben.
Snelheid met de brede school.
Veel onrust onder ouderen die een Alfahulp ontvangen.
Grotere toegankelijkheid van het WMO loket, voor velen is het niet duidelijk waar
men voor welke zorg moet zijn.
Bureaucratie van de WMO bij chronische ziekten. Fouten bij het toekennen van
zorguren.

NATUUR & MILIEU
Ontvangen geluiden:

“

Natuur en milieu








Tholen doet te weinig aan energiebeleid, ook richting de bevolking .
Meer laadpalen gewenst voor elektrische auto’s in de gemeente Tholen.
Meer groene (speel-)ruimtes binnen de woonkernen, alles wordt dicht gebouwd.
Binnen dichtbebouwde straten in Tholen grote ondergrondse afvalcontainers in
plaats van allerlei containers waar nauwelijks plaats voor is.
Kappen van de bomen bij het zwembad heeft veel boosheid veroorzaakt. Het is een
actueel voorbeeld van slechte communicatie en incompetentie ambtenaren. Dit
voorbeeld is voor vele Tholenaren iets wat regelmatig gebeurt en waar de burgers
het nakijken hebben.
Gebruik tijdelijk braakliggende terreinen als groen bufferzones.

”

Uitslag stellingen
De iconen staan voor:
Geheel oneens | Deels oneens | Deels eens | Geheel eens

Stellingen
1. Armoedebestrijding, vooral onder kinderen heeft prioriteit.

De meeste stemmers kozen voor:
2. Meer sociale huurwoningen zijn dringend noodzakelijk.

De meeste stemmers kozen voor:

3. De gemeente Tholen heeft in alle kernen genoeg voorzieningen voor ouderen.

De meeste stemmers kozen voor:

4. De gemeente Tholen is voortrekker daar waar het om milieubeleid gaat.

De meeste stemmers kozen voor:

5. Onze gemeente werkt klimaatneutraal.

De meeste stemmers kozen voor:

6. Meer groen en meer speelvoorzieningen voor kinderen in onze wijken.

De meeste stemmers kozen voor:

7. In haar beleid geeft de gemeente Tholen voorrang aan het bestrijden van eenzaamheid
onder ouderen.

De meeste stemmers kozen voor:

8. Op jeugdzorg moeten we niet bezuinigen.

De meeste stemmers kozen voor:

