Een goed draaiende economie betekent kans op succes voor een samenleving.
Je hebt immers werk en verdiensten nodig om zaken te kunnen realiseren. We zitten
in onze regio in een goede tijd wat dat betreft ! Er is veel werkgelegenheid. Dat
betekent ook kansen om ons verder te laten zien als dé woongemeente. Een
gemeente die aantrekkelijk is om te wonen vanwege goede kinderopvang en
onderwijs thuisnabij. De beste plaats voor kinderen om op te groeien ! De beste regio
om te komen werken en wonen.
Groot Hontenisse voor héél Hulst vindt de kinderopvang en basisonderwijs de
figuurlijke kraamkamer van onze regio. Wij hebben al eerder aan de bel getrokken.
Het resultaat is startgroepen in enkele dorpen. Groot Hontenisse vindt dat alle
kinderen/ouders gelijke rechten hebben. Daarom moeten er startgroepen komen in
alle kernen met basisscholen. Dat is goed voor de kinderen. Ze zijn dan in beeld bij
kinderopvang en onderwijs. Ze hebben een doorgaande leerlijn.
Startgroepen betekent meer instroom. Dat werkt door in de basisschool, voortgezet
onderwijs, Scalda enz..
Het biedt ook doorstroming naar werk bij de bedrijven of de zorg in onze regio. We
hebben elkaar nu eenmaal nodig. Zo maken we een sterke regio. Dat begint bij onze
kinderopvang en onderwijs.
Dat kost natuurlijk geld. We zijn echter een bijzondere regio. Eigenlijk voor overig
Nederland een eiland. Geen directe verbinding met Nederland. Ten zuiden een
andere regeling voor kinderopvang.
Vanwege de weglek naar België bespaart het Rijk ruim € 7 mln per jaar op onderwijs
in Zeeuws Vlaanderen. Daarnaast ook op toeslagen van kinderopvang. Kortom een
mooi potje. Wij vinden dat het Rijk de visies en plannen van de kinderopvang en
onderwijs moet ondersteunen. Geef hen de financiële ruimte om hun plannen waar te
maken. Geef hen de ruimte in de regels om een goede kinderopvang in
samenwerking met onderwijs neer te kunnen zetten in onze regio.
Dat is een hartstikke goede investering !
Op 13 maart gaat onze wethouder met zijn collega’s uit Sluis en Terneuzen,
schoolbesturen en kinderopvang naar het ministerie !

