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Inwoners maken 
Zwartewaterland 
mogelijk
Ruim twee maanden na de 
gemeenteraadsverkiezingen presenteerden de 
ChristenUnie, SGP en BGZ eind mei hun coalitie-
programma 2018-2022. Een programma met de
lovende titel ‘Inwoners maken Zwartewaterland  
mogelijk’. Het toont de waarde die deze coalitie aan 
een goede samenwerking met onze inwoners hecht. 
In deze publieksversie van het coalitieprogramma 
laten wij u op hoofdlijnen zien waar deze samenwer-
king de komende vier jaar toe moet leiden.

Inwoners zijn het sociale kapitaal van onze 
samenleving en dus richt de coalitie zich specifiek 
op hen. Door op vele fronten samen te werken en 
steun te bieden aan vrijwilligers, mantelzorgers en 
(nieuwe) inwoners. Door hun leefwereld centraal te 
stellen en eventuele zorgen liever te voorkomen dan 
te genezen. De coalitie zet hoog in op duurzaamheid 
en een veilige leefomgeving. Ook onze kernen zijn in 
de volle breedte levendig en vitaal, middenstand en 
bedrijfsleven floreren. Tot slot maakt de coalitie zich 
blijvend sterk voor een flexibele, transparante en 
financieel gezonde gemeente. 
  
Vertrouwen
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
heeft de ChristenUnie, SGP en BGZ het vertrouwen 
gegeven samen een coalitie te vormen en ambities 
te formuleren. Alle drie de partijen zijn zich ervan 
bewust dat zij dit vertrouwen elke dag opnieuw 
moeten verdienen. Dat zij zichtbaar zijn en blijven, 
dat zij ook zelf de goede contacten met inwoners 
en andere belanghebbenden actief onderhouden. 
Met deze publieksversie van het coalitieprogramma 
nodigt de coalitie inwoners uit mee te denken en te 
doen, want alleen samen vormen wij een vitale en 
sociaal sterke gemeente. 

Als wethouder van financiën springt Slingerland hier 
meteen op in. “Ons huishoudboekje is op orde, nu is 
het echt van belang een deel van onze schulden weg 
te werken.” In een vitale gemeente draait het echter 
niet alleen om geld, ook inwonersparticipatie speelt 
een rol van betekenis. Nu de drie centra een mooie 
opknapbeurt hebben gehad, willen de wethouders 
samen met inwoners invulling geven aan de zogeheten 
leefbaarheidsplannen. 

“Ook nu al geven inwoners uiting aan hun trots voor 
Zwartewaterland”, zegt Coster. “Daarbij kan het om 
kleine dingen als bloembakken gaan, maar het maakt 
een verblijf in onze centra wel een stuk aangenamer.”

Grote opgaven
Nu kun je inwonersparticipatie als een belasting voor 
inwoners zien, maar de ervaring leert dat er altijd een 
bijzondere dynamiek ontstaat om samen iets te be-
reiken. ‘Er gebeurt al heel veel, maar graag willen wij 
hierin versterken door het draagvlak onder bedrijven, 
ondernemers en inwoners te vergroten”, gaat Knol 
verder. “We staan voor grote opgaven als de energie-
transitie en dat kunnen wij als overheid niet alleen.” 
Natuurlijk zien de wethouders ook dat niet iedereen 
zelf in staat is om bijvoorbeeld het gasverbruik tot nul 
te reduceren en dus zetten zij in op informeren, stimu-
leren en faciliteren waar het de grote, maar ook kleine 
stappen op weg naar duurzaamheid betreft.

STEUN VOOR MANTELZORGERS
De zorg voor een partner, ouder of kind kan 
heel intensief zijn. Om te voorkomen dat 
mantelzorgers uitvallen, wijzen wij hen actief 
op de diverse vormen van ondersteuning. 
Jonge mantelzorgers staan wij bij , zodat zij 
gewoon naar school kunnen, voldoende vrije 
tijd hebben en waardering krijgen. 

STEUN VOOR VRIJWILLIGERS
Voor veel mensen, verenigingen en maat-
schappelijke instellingen zijn vrijwilligers 
van onschatbare waarde. Wij voorkomen dat 
onze inwoners vanwege wet- en regelgeving 
afzien van vrijwilligerswerk. In de zorg par-
ticiperen wij actief in een goede coördinatie 
van de informele zorg door vrijwilligers.

SAMEN MET INWONERS
Onze inwoners krijgen de ruimte om taken 
van de gemeente over te nemen, om met 
eigen initiatieven een positieve bijdrage 
te leveren. Wij spelen daarin ‘slechts’ een 
faciliterende en ondersteunende rol, zijn 
altijd eerlijk en doen geen beloftes die 
niet waar te maken zijn.

STEUN VOOR NIEUWE INWONERS
Natuurlijk nemen wij onze verantwoordelijk-
heid voor de huisvesting van statushouders 
ofwel de nieuwe inwoners van onze gemeen-
te. Wij brengen activiteiten die de taal en par-
ticipatie bevorderen actief onder de aandacht 
en dagen het bedrijfsleven uit onze nieuwe 
inwoners in dienst te nemen. 

LEES MEER... Bent u op basis van deze 
publieksversie nieuwsgierig geworden naar het 
volledige coalitieprogramma 2018-2022? Kijk dan op 
www.zwartewaterland.nl/bestuur en klik onder het 
kopje college op collegeakkoord.

ONZE VISIE

Samen vormen we 
een vitale en sociaal 
sterke gemeente
In het gemeentehuis te Hasselt schuiven de wethouders Knol, 
Slingerland en Coster rond de tafel. Samen laten zij enkele ambities 
uit het coalitieprogramma 2018-2022 de revue passeren. Ambities 
samengevat in de eerste zin van het programma. Deze stelt dat 
Zwartewaterland in 2022 een vitale en sociaal sterke gemeente is. “Een 
sociaal sterke gemeente zijn we natuurlijk al”, trapt Knol het gesprek 
af.  “De nadruk ligt ook meer op de vitaliteit, dat willen we versterken 
met bijvoorbeeld levendige centra, door het verlagen van onze schulden en de 
betrokkenheid van onze inwoner beter te benutten.”
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INWONERS ZIJN HET SOCIALE 
KAPITAAL VAN ONZE SAMENLEVING



Wij kiezen voor een integrale aanpak van 
duurzaamheid en komen met (inwoners)

participatie tot een concrete aanpak.

Als gemeente lopen wij voorop richting 
onze gezamenlijke doelstelling voor 2040 

onafhankelijk van aardgas te zijn.

Wij communiceren 
proactief over 

afvalscheiding en 
stimuleren scholen 

en maatschappelijke 
organisaties hierin 

mee te gaan.

Wij promoten 
hergebruik via 

bijvoorbeeld 
kringloopwinkels 

en controleren 
intensiever op het 
dumpen van afval.

Wij staan voor duur-
zame nieuwbouw en 

bieden een duur-
zaamheidslening 

voor de verduurza-
ming van bestaande 

woningen.

Wij realiseren zo 
snel mogelijk LED 
verlichting in alle 

straten en zorgen voor 
voldoende laadpalen 

om elektrisch rijden te 
stimuleren.

Wij creëren 
voldoende ruimte 

voor groen en water 
bij nieuwbouw en 

stimuleren inwoners 
meer groen in hun 

tuin te planten.

Wij staan open 
voor particuliere 
initiatieven als 
een coöperatie 

voor zonnepanelen 
in weilanden of 
op daken van 

bedrijven.

Wij bieden inwoners 
een duidelijke plek 

voor zowel technische 
als financiële kansen 
om de eigen woning te 

verduurzamen.

Wij realiseren 
meer groen in en 
nabij industrie 

en geven zelf het 
goede voorbeeld 

met de aanleg van 
groene daken.
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ZORG VOOR
ARMOEDEBESTRIJDING

ZORG VOOR
OUDERE INWONERS

ZORG VOOR
ONZE KINDEREN

ZORG VOOR
ONDERWIJS

ZORG VOOR
WERK

ZORG
OP MAAT

ZORG VOOR 
BEWEGEN, SPORT & CULTUUR

Rond de tafel praten de wethouders verder over de leefwereld van onze 
inwoners. Helaas bestaat die wereld voor sommige inwoners uit schulden 
en armoede. Hulp is er in de vorm van bijvoorbeeld een budgetcoach, die 
bij voorkeur een helpende hand biedt als problemen nog voorkomen kunnen 
worden. Speciale aandacht is er voor onze kinderen en jongeren. “Met de meeste 
gaat het gelukkig goed, maar wie hulp nodig heeft, kan op ons rekenen”, aldus 
wethouder Slingerland. “Maar liever voorkomen we de zorg door strak in te zetten 
op preventie.”

Bij preventie spelen naast de ouders ook scholen, (sport)verenigingen en kerken een rol. 
“Door de verbinding beter te leggen, valt er nog veel winst te halen”, stelt Slingerland. 
“Laat de verenigingen, clubs en scholen coachend naar elkaar zijn. Het kan niet zo zijn 
dat een jongen met autisme op school de juiste aandacht krijgt, maar op de training 
als het nare jongetje van de groep wordt gezien.” Aandacht is er ook voor onze oudere 
inwoners. “We gaan persoonlijk langs bij iedereen boven de 75 jaar”, vertelt wethouder 
Knol. “We zijn oprecht geïnteresseerd in hun mate van zelfstandigheid, sociale contacten 

en beweging, in wat hun leven beter zou 
kunnen maken en wat wij daarin kunnen 
betekenen. Daarnaast blijven we ons 

sterkt maken voor zorg op maat.”

Goed onderwijs
Ook het onderwijs maakt deel uit van onze 

leefwereld en dus wordt de komende vier jaar 
met zorg naar de kwaliteit van onze schoolgebouwen 

gekeken. “We staan voor een grote opgave waar het 
ons vastgoed betreft”, zegt Slingerland. “Veel basisscholen zijn sterk verouderd en 
moeten worden gerenoveerd. Onderhoud dat we niet van de schoolbesturen kunnen 
verlangen. We kiezen voor een integrale aanpak met oog voor duurzaamheid en 
multifunctionaliteit, noodzakelijk gezien de krimp in het aantal leerlingen. Wellicht is 
het een idee om dagopvang voor ouderen in basisscholen onder te brengen. Dat levert 
vast een leuke interactie op.” 

ONZE LEEFWERELD

Echt iedere inwoner 
van Zwartewaterland 
telt mee!

Met de realisatie van de centrumplannen zijn de ambities voor de centra nog 
niet volbracht. Gevoed vanuit de samenleving worden leefbaarheidsplannen 
geformuleerd om wonen, werken en recreëren in onze gemeente 
aantrekkelijker te maken. “De leegstand in met name de winkelstraat van 
Hasselt is een probleem”, aldus Coster. “Daar moeten we echt iets aan 
doen, want zonder winkels leeft een centrum niet meer.” Graag brengt 
de gemeente mensen bij elkaar om nieuwe concepten met ook ruimte 
voor kantoorfuncties uit te denken en gesloten deuren te voorkomen. 
De gemeente is bereid mee te bewegen door waar mogelijk flexibel met 
bestemmingsplannen om te gaan.

Creatieve oplossingen
Mooie, levendige centra hebben ook een positief effect op recreatie en 
toerisme. “Graag versterken we wat er al is”, zegt wethouder Knol. “Zo heeft 
Zwartsluis de watersport waar ongetwijfeld meer uit te halen is.” Maar meer 
toeristen brengen ook meer auto’s in de oude centra, waar nu al de nodige 
parkeerproblemen zijn. “Naast goede handhaving in de blauwe zone, willen 
we met herinrichting en waar mogelijk aanleg nieuwe parkeerplaatsen 
creëren”, zegt Coster. “Ook zoeken we naar creatieve oplossingen als het 
buiten werktijden benutten van parkeerplaatsen bij bedrijven.” En zo werkt 
deze coalitie graag samen met de samenleving aan een levendige, vitale en 
sociaal sterke gemeente.

AMBITIE POLITIE & BRANDWEER: LEVENDIGE EN VITALE KERNEN

Een goede leef- en 
woonomgeving is van 
groot belang
Van de leefwereld gaat het gesprek rond de 
tafel over op de directe leefomgeving 
van onze inwoners. Een leefom-
geving, waarin bezuinigingen 
het onderhoud van openbaar 
groen, wegen, wandel- en 
fietspaden naar een laag 
niveau hebben gebracht. 
Nu het huishoudboekje 
weer op orde is, zet de ge-
meente alles op alles om 
de kwaliteit te verbeteren. 
“Net als bij de centrum-
plannen zien we ook op dit 
vlak graag nog meer inwo-
nersinitiatieven ontstaan”, 
zegt wethouder Coster. “Als je 
inwoners een soort eigenaar van 
hun leefomgeving maakt, voelen zij 
zich als vanzelf meer betrokken.”AMBITIE VERKEERSVEILIGHEID:

DE VEILIGE LEEFOMGEVING VAN ONZE 
GEMEENTE IS MERKBAAR VERBETERD

Wij betrekken inwoners bij (brand)veiligheid in 
hun directe omgeving door middel van Burgernet 
en Buurtpreventie Apps. 

Reactie:
“Goede zaak om de buurtpreventie verder uit te bouwen”, meent Geert Beugeling, 
coördinator Buurtpreventie Apps Hasselt. “Er gebeurt al best veel op dit vlak en we 
merken dat het werkt. Op dit moment is het heel rustig, mede dankzij de preventieve 
werking van de borden die zichtbaar in alle wijken van Zwartewaterland attenderen op 
de aanwezigheid van WhatsApp buurtpreventie. Als er wel een verdachte situatie is, 
meld je dat eerst bij 112 om het vervolgens in de app te delen. Al die extra ogen en oren 
zijn echt een enorme steun voor politie en brandweer.”

“Onze kernen zijn verdeeld in wijken met ieder een eigen Buurtpreventie App inclusief 
beheerder. De beheerders zijn via een aparte groepsapp met elkaar verbonden. Als een 
verdachte richting een andere wijk vlucht, wordt dat in die groepsapp gedeeld om het 
vervolgens ook in die wijk kenbaar te maken. Zo weet de politie bij aankomst in welke 
richting zij moet zoeken. Natuurlijk zien we graag iedere inwoner aangesloten bij een 
Buurtpreventie App én Burgernet, maar voor met name ouderen is dit een brug te ver. 
Laten we ook namens hen een oogje in het zeil houden voor een veilige buurt.”

Wij stimuleren scholen om zich in te zetten voor 
verkeersveiligheidsbeleid, om verkeerslessen te geven 
en het verkeersveiligheidslabel te behalen.

Reactie:
“Natuurlijk is dit heel belangrijk, het gaat om de veiligheid van onze kinderen”, zegt Jan-
neke Muis, MR-lid OBS Aremberg Zwartsluis. “Wij waren dan ook heel enthousiast toen 
onze leerlingenraad zelf aangaf de vaak onoverzichtelijke verkeerssituatie rond onze 
school aan te willen pakken. Uit een brainstorm is het project B.O.M. ontstaan, Basisschool 
Omgevingsmanager. Nu spreken de BOM’ers op gezette tijden - het rooster is alleen bij 
hen bekend – leerlingen en ouders op hun verkeersgedrag aan. Goed gedrag verdient een 
stempel, fout gedrag een aantekening.”

“Het initiatief van de leerlingenraad kreeg echt alle steun. Er werd professionele hulp 
ingevlogen om de verkeerssituatie in kaart te brengen en materialen te ontwikkelen. 
Er waren gesprekken met de provincie en gemeente. Ook uit die hoek hebben we alle 
steun gevoeld, zeker toen de gemeente op verzoek van school de parkeerplaatsen heeft 
aangepakt. Dit alles bij elkaar heeft de verkeerssituatie echt verbeterd. Een mooie bij-
komstigheid is ook dat leerlingen elkaar op een positieve manier leren aanspreken en dat 
beperkt zich niet alleen tot het feit dat je niet op de stoep mag fietsen.”

De mens, 
leefomgeving 

en economie zijn 
in onze gemeente 

duurzaam 
verbonden

ONZE
LEEFWERELD



COALITIEPROGRAMMA | 2018-2022

Kopijatelier | MOOI graphic studio

FLEXIBEL EN TRANSPARANT

Onze gemeente wil 
ondernemers en 
inwoners altijd goed 
van dienst zijn
De komende vier jaar vormt burgemeester Bilder 
samen met de wethouders Knol, Slingerland en Coster 
het college. Leidraad voor het door hen in te kleuren 
beleid is het coalitieprogramma 2018-2022 met de 
titel ‘Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk’. 
Een programma dat in de ogen van de burgemeester 
behoorlijk evenwichtig is. “Veel van het goede dat 
in de afgelopen jaren vorm heeft gekregen, wordt 
voortgezet”, aldus Bilder. “Op economisch vlak zijn 
mooie dingen gedaan, de centrumplannen hebben 
op de betrokkenheid en het enthousiasme van onze 
inwoners kunnen rekenen. Ik ben blij dat we dit alles 
de komende jaren blijven faciliteren, aanjagen en 
verbreden.”

Onze middenstand en het bedrijfsleven floreren, 
lezen we in het coalitieprogramma. Kijkend naar 
de middenstand, zien we de grootste uitdaging in 
Hasselt. “Het probleem van de leegstand lossen we 
niet op met pappen en nathouden, er is een groot 
samenhangend plan nodig”, meent Bilder. “Ik heb 
de volle overtuiging dat er ook voor Hasselt genoeg 
kansen liggen. Kijk naar de gunstige ligging, het 
mooie centrum en indrukwekkende verleden.” De 
burgemeester was vier jaar lang verantwoordelijk 
voor het centrumplan Hasselt en blijft het zeker 
met veel belangstelling volgen en voeden waar dat 
in zijn vermogen ligt. “Binnen het college hebben 
we de portefeuilles verdeeld, maar altijd benutten 
we elkaars capaciteiten om tot de best mogelijke 
resultaten te komen.”

Topwerklocatie
Kansen zijn er ook voor het bedrijfsleven. In Zwartsluis 
is voor de korte termijn voldoende bedrijventerrein 
voorradig, in Hasselt is onlangs ruimte voor uitbreiding 
gecreëerd. “De situatie in Genemuiden is echter 
nijpend, daar moet snel een oplossing komen”, 
stelt Bilder. Duidelijk is dat onze bedrijventerreinen 
intensief worden gebruikt, we hebben het laagste 
leegstandpercentage in Overijssel. Echt uitzonderlijk is 
het predicaat ‘topwerklocatie’ voor de tapijtindustrie 
in  Genemuiden/Hasselt. De kansen die dit met zich 
meebrengt, moeten we de komende jaren verzilveren. 

Voortvarend
De burgemeester meldt dat die handschoen zeer 
voortvarend is opgepakt. “Met het oog op duurzaam-
heid zoeken de grootste energieverbruikers naar  
alternatieve energiebronnen”, vertelt Bilder. “Ook 
op het gebied van innovatie wordt samengewerkt, 
al blijft er natuurlijk een drempel bestaan om goede 
ideeën met de concurrent te delen. Samen kijken 
we hoe nieuw aan te trekken werkgelegenheid zich  
verhoudt tot de bestaande. Een mooi voorbeeld is 
Westerman Van Dieren die met de containerterminal 
perfect aansluit bij de bedrijvigheid in onze gemeente.”

Korte lijnen
De lijnen in onze gemeente zijn kort, de verschillende 
bedrijvenkringen weten de weg naar het gemeentehuis 
goed te vinden. “Het Ondernemersloket, waar iedere 
ondernemer met iedere vraag terecht kan, 

hebben we goed op orde”, 
zegt Bilder. “Ook qua verdere structuur 
hebben we al heel wat slagen gemaakt om 
een flexibele en wendbare organisatie te kunnen zijn. 
Natuurlijk liggen er nog verbeterpunten, die wij de 
komende tijd zeker oppakken.” 

Proactief handelen
Niet alleen middenstand en bedrijfsleven ook 
inwoners kunnen op een eerlijke en transparante 
gemeente rekenen. Een gemeente die proactief, open 
en begrijpelijk communiceert. Een gemeente die inzet 
op meer vertrouwen en minder regels. “Ook blijven 
we koersen op een financieel gezonde gemeente, 
waarbij met name onze schuldenlast aandacht 
verdient”, vult Bilder aan. “We moeten echter niet 
vergeten dat tegenover die schulden veel bezittingen 
staan en dat we soms eerst een miljoen moet uitgeven 
om er drie binnen te halen.” Het college is duidelijk 
uit de startblokken om samen met alle raadsleden, 
ondernemers en inwoners uitvoering te geven aan 
het coalitieprogramma 2018-2022. 

middenstand 
& bedrijfsleven
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