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Kruisland
d, 19 maart 20
014
Prioriteiten Kruislaand Raadsprogramma 2014
4‐2018
Na een spannende verkiezingsstri
v
ijd heeft de bevolking heet vertrouwen
n in uw uitggesproken om
m haar te
nwoordigen als hoogste orgaan
o
van het
h gemeenteebestuur. Wijj willen u grraag felicitereen met u
vertegen
benoeming tot volkssvertegenwoo
ordiger van de
d gemeentee Steenbergen. Als belanggenbehartiger van de
nd zien wij alss dorpsraad err naar uit kom
mende 4 jaar met u samen
n te werken. Wij
W hopen
inwonerss van Kruislan
hiermee de succesvollle samenwerrking tussen gemeente
g
en dorpsraad te
e continueren
n en waar mogelijk te
v de verkiezingen, signalleren wij enkeele onderwerp
pen die van belang
b
zijn
versterkeen. Ongeacht de uitkomst van
voor de leefbaarheid van
v Kruisland en willen u vrragen deze meee te nemen in
i het raadsprrogramma 2014‐2018.
e realisatie van het MFA Siiemburg het D
Dorpsontwikkkelingsplan (D
DOP) formeel afgerond.
In Kruislaand is met de
Het DOP heeft een beelangrijke bijd
drage geleverd aan het stim
muleren van de leefbaarheeid in Kruislan
nd en het
d
en
n in onze optiek ook de ge
emeente, heeeft het werkeen met de
realiseren van het MFFA. Voor de dorpsraad,
bijbehoreende Leefbaarheidsagendaa goed gewerkkt. Wij pleiten er dan ook vo
oor deze werkkwijze te conttinueren.
Hoewel demografisch
d
e ontwikkelin
ngen zoals verrgrijzing, ontggroening en bevolkingskrim
b
mp nog immerr relevant
zijn, heefft in tussentijjd de wereld echter ook niet
n stil gestaaan. Samen met
m verandereende omstand
digheden,
zoals de transities in de
d zorg, transitie stad –plattteland en een nieuwe finaancieel‐econo
omische situattie, vraagt
dit om eeen vernieuwde visie op de leefbaarheid
l
i kleine kernen.
in
e raadsperiode prioriteit heeft, betreft ‘Zonder zorggen ouder
Een andeer thema datt voor Kruislaand komende
kunnen worden
w
op het
h dorp, met zorg waar nodig’. Terw
wijl de bevolking van Kruissland vergrijsst, zijn de
mogelijkh
heden om oud te wordeen op het do
orp de afgelo
open jaren verslechterd. Zorgbehoevenden zijn
noodgedwongen naar andere kerneen verhuisd. Met
M de verand
deringen in de
e zorg komen er veel ontwiikkelingen
entieel dat ou
uderen de mogelijkheid
op de gemeente en dee gemeenschaap af. Als dorrpsraad achten wij het esse
krijgen om
o langer in het
h dorp te ku
unnen blijven
n wonen. Zow
wel het langerr in de eigen woning
w
kunneen blijven
wonen, aals de mogelijkheid om in het
h dorp passende woonru
uimte te vinde
en waar woneen en intensieevere zorg
gecombin
neerd kunnen
n worden, vraggen daarbij om
m nieuwe imp
pulsen.
nhang met bo
ovenstaande willen wij graaag de kwesttie Pluspunt / Soos onder de aandacht brengen.
In samen
Beide zijn
n beeldbepale
ende gebouw
wen in het harrt van het dorrp en hebben altijd een maaatschappelijkke functie
vervuld. W
Wij vragen dee gemeente (eeigenaar Soos) niet over te gaan tot een overhaaste verkoop. Wij achten het
wenselijkk dat de geme
eente, samen met andere belanghebben
b
nden en geïntteresseerden zoekt naar eeen nieuwe
duurzame invulling van deze gebouwen, die pastt bij locatie en
n behoeften vaanuit inwonerrs.
In relatiee tot bovenstaaande kwestiees nodigen wij de gemeentee uit ook actie
ef te participeren in de inveentarisatie
‘Wonen, Zorg en Welzijn’ die de dorpsraad
d
in het
h kader van
n het Leefbaaarheidsprogramma van de provincie
P
Wij wille
en de gemeen
nteraad vrageen hiervoor dee benodigde ambtelijke
a
uitvoert in samenwerkking met het PON.
inzet besschikbaar te (b
blijven) stellen
n.
psraad zijn wij bijzondeer te spreke
en over de samenwerkking die is ontstaan tussen het
Als dorp
buurtpreeventieteam, gemeente
g
en politie. Ook hiervoor
h
achteen wij het wen
nselijk dat u als gemeenteraaad in het
raadspro
ogramma blijvend ruimte mogelijk
m
maaktt om ondersteeuning van dee buurtpreventieteams te faaciliteren.
p voor de jeuggd, zij zijn
Daarnaasst hecht de dorpsraad veel waarde aan het aantrekkkelijk houden van het dorp
immers d
de toekomst van
v het dorp.. De gemeentte wordt met de decentraliisering van dee jeugdzorg een steeds
belangrijkere speler op dit gebied. In het gemee
entelijke beleiid achten wij goede en berreikbare voorrzieningen
ot belang (zoaals consultatiebureau). Op
p de schaal van een dorp als Kruisland
d spelen met name de
van groo
basisscho
ool en diversee verenigingeen die vele acctiviteiten orgganiseren voo
or de jeugd een belangrijke rol. Wij
pleiten vo
oor een gemeeentelijk bestu
uur die deze organisaties
o
in
n raad en daad
d weet te ond
dersteunen.
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De dorpssraad heeft zicch afgelopen periode same
en met de gem
meente en veele andere bettrokkenen inggezet voor
het creëren van een nieuw perspeectief op de Cruijslandse Kreken. Een combinatie
c
vaan kleinschalige lokale
n Allure make
en een nieuw
we dynamiek voor het
ontwikkeelingen en dee toekenning vanuit Landsschappen van
gebied m
mogelijk, waaarin kansen liiggen om bestaande kwaliteiten (zoalss de agrariscche sector) en nieuwe
gebruikersfuncties (zo
oals recreatieeve sector) tee versterken.. Dit is een kansrijke, maaar geen gem
makkelijke
e vraagt ook komende raadsperiode om
m een adequatte ondersteun
ning vanuit geemeente.
opgave en
ntwikkelingen en onderweerpen plaats krijgen in het
h opstellen van het
Wij hopen dat boveenstaande on
ogramma en uitvoering
u
tijd
dens komende periode. Het zijn naast de meer daggdagelijkse thema’s als
raadspro
goed ond
derhouden strraten, groen in
i de buurt en
n verkeersveiligheid ‐ die voor
v
veel inwo
oners van gro
oot belang
zijn ‐ kwesties die in onze
o
optiek ko
omende raadssperiode bijzo
ondere aandaccht nodig hebben.
o
daan zijn wij hierr uiteraard altijd graag toe bereid.
b
Mocht u hierover nog nadere toelicchting willen ontvangen,
ndelijke groett,
Met vrien
De leden van dorpsraaad Kruisland,
Bernard Hack, Carla Jaacobs, Christiaanne Tholhuijssen, Imke Mulders, Jean‐Marie Buijs en Remco
R
Bijl

