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Het kompas van de PvdA 
 

De Partij van de Arbeid streeft naar een samenleving, waarin de macht 

democratisch wordt uitgeoefend en gecontroleerd. Een samenleving, waarin 

het voor alle mensen goed is samen te leven, omdat er bestaanszekerheid 

wordt geboden, evenals kansen voor iedereen; een samenleving waarin de 

uitdaging ligt voor iedereen om talenten in te zetten voor eigen ontwikkeling en 

voor die van anderen en waar ondersteuning is in de mate waarin mensen niet 

in staat zijn in eigen onderhoud en ontwikkeling te voorzien. Een samenleving 

waarin de diversiteit als grondbeginsel is aanvaard, zodat mensen van 

verschillende herkomst, huidskleur of seksuele geaardheid hier ongehinderd 

en veilig kunnen wonen en leven.  Een samenleving kortom waarin solidariteit 

en respect het fundament is en waarin een evenwicht wordt gevonden tussen 

rechten en plichten, tussen het welzijn van het individu en het belang van de 

gemeenschap. 

Deze algemene uitgangspunten gelden onverkort voor de Vlissingse 

samenleving, waarbij wij – het zij hier nog eens nadrukkelijk onder de aandacht 

gebracht – de hele gemeente, inclusief Oost-Souburg en Ritthem op het oog 

hebben.  

In de periode 2014-2018 zullen zich een aantal zaken en ontwikkelingen 

voordoen die op het moment van het schrijven van dit programma niet te 

voorzien zijn. Ook deze onderwerpen zullen dan getoetst worden aan deze 

algemene uitgangspunten.  

Wat in ieder geval in deze raadsperiode op ons afkomt is de decentralisatie. 

Dat wil zeggen dat een aantal sociale taken wordt overgeheveld naar de 

gemeenten. Het gaat hierbij om de jeugdzorg, langdurige zorg voor 

hulpbehoevende burgers, zoals ouderen en gehandicapten, werkondersteuning  

voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Voor de uitvoering van al 

deze taken ligt binnenkort de volle verantwoordelijkheid bij de gemeente. De 

Partij van de Arbeid zal er op toezien dat bij de uitvoering van die taken de hier 

boven omschreven uitgangspunten herkenbaar zullen zijn en blijven. 
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Werken - Wonen - Winkelen 
 

Havenstad 
Voor het compenseren van de verloren werkgelegenheid door faillissement van 
onder andere Zalco en Thermphos dient de gemeente Vlissingen alles op alles te 
zetten. Vlissingen moet Zeeland Seaports aansporen meer aan acquisitie te doen. 
 
Vlissingen moet samen met de andere aandeelhouders van Zeeland Seaports werken aan het 
normaliseren van de verhoudingen met de Vlaamse havens. 
 

Binnenstad 1 
De detailhandel dient in de binnenstad geconcentreerd te zijn. Uitbreiding van het 
winkelgebied is niet gewenst, ook niet naar het Scheldekwartier. 
 
Vlissingen heeft voldoende ruimte in de binnenstad om de detailhandel te huisvesten. Detailhandel in 
het Scheldekwartier is daarom niet nodig en niet gewenst.   
 

Binnenstad 2  
Het aanzien van het winkelgebied in de binnenstad moet worden verbeterd. Dat kan 
door de bestrating (bijv. Lange Zelke) te verbeteren, door het verwijderen of het 
opknappen van ontsierende obstakels, door het schoon houden van de straten, door 
regels te stellen over het benutten van de openbare ruimte door winkeliers en door 
storende reclame te weren. 
 
De stad maakt een slordige en verwaarloosde indruk. Dat moet verbeteren, juist in een periode van 
crisis en economische stilstand. 
 

Binnenstad 3 
De weekmarkt moet naar een geschikter plaats. 

 
De markt is voor de herinrichting en de bouw van de Fonteyne verplaatst van het Spuiplein naar de 
Coosje Buskenstraat. Er is geen enkele reden een straat af te sluiten, terwijl er meerdere plaatsen in 
de stad beschikbaar zijn, waarbij men kan denken aan het Spuiplein, maar ook aan de Oude Markt, 
Zeemanserve of het Bellamypark. 
Trouwens, als de Aagje Dekenstraat wordt doorgetrokken, is het verplaatsen van de markt 
noodzakelijk. 
 

Binnenstad 4 
Het parkeerbeleid moet een instrument worden om Vlissingen aantrekkelijker te 
maken voor toeristen en winkelende bezoekers. Hieraan dragen ook bij de aanleg 
van een transferium en een duidelijke bewegwijzering bij het station. 
 
Tot nu toe is de handhaving van het parkeerbeleid voornamelijk gericht op sancties (boetes). Dat moet 
worden omgebogen in een klantvriendelijker beleid met meer parkeervrije perioden en plaatsen, 
coaches in plaats van controleurs. Op die manier toont Vlissingen een aantrekkelijk gezicht tegenover 
de bezoeker en kan het zich onderscheiden van andere steden. De middenstand zal daarvan mede 
de vruchten plukken. Wie met de trein of boot naar Vlissingen komt, moet meteen kunnen zien op 
welke manier hij op de plek van bestemming kan komen.  
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Binnenstad 5 
De directe doorgang tussen Lange Zelke en Oude Markt dient te worden hersteld. 
 
Met het verdwijnen van deze doorgang is een directe en logische looproute vanuit Walstraat, Sint 
Jacobstraat naar de Lange Zelke verloren gegaan. Dit betekent dat vooral toeristen en andere niet-
Vlissingers geen kennis kunnen nemen van het totale winkelbestand. 
 

Winkelbestand Oost-Souburg 
De aandacht voor de Vlissingse binnenstad geldt in gelijke vorm voor het 
winkelbestand Oost-Souburg. Planologisch en stedenbouwkundig dient gestreefd te 
worden naar een compact, kwalitatief goed en aantrekkelijk winkelcentrum in Oost-
Souburg. 
 
De Kanaalstraat, Oranjeplein en Paspoortstraat dragen bij aan de kwaliteit van wonen en leven in 
Oost-Souburg. 
 

Scheldekwartier 1 
Bestuur en ambtelijke organisatie dienen doordrongen te zijn van het feit dat de 
financiële last van het Scheldekwartier een zware wissel trekt op alle gemeentelijke 
beleidsterreinen. 
Zodoende is de ontwikkeling van dit gebied ‘de prioriteit der prioriteiten’. Dit 
noodzaakt tot eendrachtig, actief en vasthoudend beleid. 
Woningbouw wordt geconcentreerd op het Scheldekwartier. Alle plannen voor 
woningbouw elders in Vlissingen die de ontwikkeling van het Scheldekwartier in de 
weg kunnen zitten worden ‘bevroren’. 
De verlenging van de Aagje Dekenstraat naar de Koningsweg  (‘Zee-allee’) dient 
vóór de zomer van 2015 een feit te zijn, op financieel sobere wijze, volgens het 
oorspronkelijke tracé. 
De gemeente ondersteunt sociale woningbouw op het ‘achterliggende’ Schelde-
terrein ter vervanging van woningen die elders verdwijnen. 
De omgeving van Dokhaven en Koningsweg passen perfect in de Vlissingse 
speerpunten ‘maritieme stad’ en ‘grote kansen voor het toerisme’. 
Het bezit van tweede woningen is in dit gebied toegestaan. 
Het gemeentebestuur neemt alsnog contact op met bedrijven en organisaties die in 
de afgelopen jaren interesse hebben getoond in de mogelijkheden van het 
Scheldekwartier. 
Privaat-publieke samenwerking wordt nagestreefd en bevorderd. 
 
Hoe meer prioriteiten naast elkaar worden gezet, des te groter de kans dat er uiteindelijk weinig of 
niets gebeurt doordat de ene keuze de andere in de weg zit… 
Vandaar dat het Scheldekwartier, zijnde de bepalende factor voor het gehele gemeentebeleid, in elk 
geval voor de komende zittingsperiode van de gemeenteraad boven alle andere belangrijke zaken uit 
dient te gaan. 
De realiteit is dat de financiële last van het Scheldekwartier zwaar drukt op álle financiële 
mogelijkheden en wensen voor de stad, Souburg en Ritthem.  
Burgemeester en wethouders, de raad en niet in het minst de ambtelijke organisatie dienen hiervan 
doordrongen te zijn. 
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Dit betekent: actief aan de slag en van de verantwoordelijke bestuurder(s) wordt persoonlijke 
acquisitie verwacht. De ambtelijke organisatie wordt oplossingsgericht in plaats van probleemgericht. 
Wie in contact komt met de gemeente dient kennis van zaken te ontmoeten. 
Belangstellende organisaties en bedrijven communiceren rechtstreeks met verantwoordelijke 
bestuurders. 
Vandaar dat het zeer verhelderend - en wie weet kansrijk - kan zijn alsnog bestuurlijke contacten te 
leggen met belangstellenden die kennelijk niet altijd het gevoel hebben gehad dat zij op waarde 
werden geschat… 
Alle Vlissingers moeten ervan doordrongen zijn dat concentratie van alle woningbouw op het 
Scheldekwartier noodzakelijk is. Dit niet te doen legt de bijl aan de wortel van andere beleidsterreinen. 
Verkoop van kavels onder de kostprijs, dus met verlies, moet niet worden uitgesloten. Dat remt in elk 
geval de steeds stijgende financieringslast én er wordt duidelijk hoeveel tekort er dient te worden 
weggewerkt. Bovendien: een verlies in het heden kan winst in de toekomst betekenen aangezien er 
geld ‘terugkomt’ via de gemeentelijke belastingen.  
Het aansluiten van de Aagje Dekenstraat op de Koningsweg, levert diverse voordelen op. Deze ‘Zee-
allee’ zorgt voor een aantrekkelijke directe toegang tot het centrum van Vlissingen. 
De gemeente dient zich tegelijkertijd in te zetten sociale woningbouw van enkele honderden woningen 
mogelijk te maken ter vervanging van te slopen woningen elders in de stad.   
Verlenging van de Aagje Dekenstraat betekent dat er een eind komt aan het gebruik van de 
Gravenstraat, Zeilmarkt, Nieuwendijk als directe toegang tot de binnenstad; deze route is hier niet 
geschikt voor en levert te veel overlast op. 
In overleg met bewoners en bedrijven (horeca) zorgt de gemeente voor adequate 
verkeersmaatregelen. 
Vlissingen is een de maritieme stad met grote mogelijkheden voor het toerisme. 
De Dokhaven en omgeving en het terrein aan de Koningsweg passen naadloos in deze karakteristiek, 
maar dat vereist, zoals eerder is geschetst, een zeer actief gemeentelijk beleid. 
In de afgelopen periode is deze houding echter niet altijd aanwezig geweest. 
 

Scheldekwartier 2 
Zolang grote delen van het voormalig Scheldeterrein geen definitieve bestemming 
hebben gekregen dient het gebied beschikbaar te zijn voor burgerinitiatieven. Dat 
betekent dat het vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat er gelegenheid is 
voor uiteenlopende activiteiten. 
 
Op deze manier wordt het terrein teruggegeven aan de stad en zijn bewoners. Wat die activiteiten 
betreft valt te denken aan skatebanen, voetbalveldjes, tijdelijke parkeergelegenheid, 
(vakantie)speelpark met sloophout. Kortom elk creatief idee uit de burgerij kan er gerealiseerd worden 
zolang de ruimte er is en het de gemeentefinanciën niet of minimaal belast.  
 

De boulevards 
De boulevards worden jaarlijks van 1 april tot 1 oktober gesloten voor alle 
gemotoriseerd verkeer. Bij de uitvoering worden voorzieningen getroffen voor: 
boulevardbewoners, voertuigen voor gehandicapten, bevoorrading horeca, in- en 
uitladen van bagage voor hotels en pensions. Een regeling wordt getroffen voor 
specifiek vervoer, zoals de Zonnetrein. 
 
De boulevards worden aantrekkelijker als de bezoekers gevrijwaard zijn van meestal veel te hard 
rijdende auto’s, motoren en scooters en hun uitlaatgassen, fijnstof,  motorlawaai en discoboxen. 
Voorbeelden van boulevards aan zee die vrij zijn van verkeershinder zijn er volop, zowel in binnen- als 
buitenland. Het is er druk, er wordt gefietst door jong en oud, soms met speciale voertuigen die te huur 
zijn, de terrassen zijn groot en drukbezocht en er is winkelnering. De veronderstelling dat afwezigheid 
van gemotoriseerd verkeer de horeca op de boulevards omzet zou kosten moet beschouwd worden 
als een hardnekkig in stand gehouden mythe die niet hard is te maken.  
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Boulevards en binnenstad 
De verbinding tussen de Boulevard De Ruyter en het gebied op en rond de Grote 
Markt moet veel duidelijker worden gemarkeerd. 
 
Veel toeristen en anderen die niet met de situatie bekend zijn realiseren zich niet hoe dicht zij in de 
buurt zijn van het stadshart en vice versa. Door duidelijke verwijzing kunnen beide stadsdelen snel en 
simpel met elkaar in verbinding worden gebracht. 
 

Ritthem 
Voldoende groene bufferruimte rond het dorp Ritthem is waar we ons voor blijven 
inzetten. 
 
De sfeer en de kleinschaligheid van het dorp Ritthem staat onder druk door de oprukkende 
bedrijventerreinen, waaronder de toekomstige marinierskazerne. 
 

Huurwoningen 

Nieuwe initiatieven voor renovatie en verduurzaming van huurwoningen worden door 
ons gesteund, bij voorkeur als bewoners participeren bij het maken van plannen. 
 
In de gemeente zijn, ook na de renovatie van de Kromwegesingel in Oost-Souburg, woningen die niet 
meer voldoen aan de eisen van deze tijd. 
 

Zorgvoorzieningen 
Voor ouderen (en familie) is het van belang dat thuiszorg kan blijven plaatsvinden. 
Als dit niet meer mogelijk is moeten voor ouderen voldoende zorgvoorzieningen 
beschikbaar zijn. 
 

Sociale stad 
    

Onderwijs 1 
De gemeente houdt het initiatief tot de oprichting van een permanent overlegorgaan, 
waarin basisonderwijs, jeugdzorg, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, zomerschool, 
verzorgers van passend onderwijs en uitvoerders van de voor- en vroegschoolse 
educatie overleg plegen en voorstellen doen tot onderling afstemming. Dit overleg is 
gaat de hele gemeente aan en wordt verfijnd per wijk.  
 
Per augustus 2014 krijgen de scholen de zorgplicht voor alle leerlingen, terwijl per januari 2015 het 
budget voor jeugdzorg overgaat van de provincie naar de gemeente. Deze twee gegevens, maar ook 
de grote betekenis van doorlopende ontwikkeling van het kind noodzaken tot een nieuwe overleg- en 
adviesstructuur van en met betrokkenen. De gemeente dient een spin in het web te zijn, 
verantwoordelijk voor organisatie, controle op uitvoering en voor het afleggen van verantwoording aan 
de gemeenschap.  
 

Onderwijs 2 
De organisatie van een zomerschool blijft gehandhaafd, ook nu de vergoeding van 
de Rijksoverheid met ingang van de zomer van 2014 eindigt. 
 
De zomerschool is een project dat uniek is voor Vlissingen. Het werk is van onschatbare waarde voor 
kinderen voor wie de lange zomervakantie al een achteruitgang betekent in hun ontwikkeling. De 
financiering vindt plaats uit het gemeentelijk budget voor onderwijsachterstandsbeleid. 
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Onderwijs 3 
De gemeente spant zich in alle betrokkenen bij het onderwijs en aanverwante 
gebieden te brengen tot vormen van samenwerking, los diversiteit aan 
gedachtengoed. 
 
De in gang gezette en voorlopig nog zich voortzettende teruggang van de bevolkingsomvang in 
combinatie met de veranderingen in levens- en wereldbeschouwing leiden tot de noodzaak van 
afstemming en verdeling van werkzaamheden. Een neutrale instantie moet daartoe het voortouw 
nemen en dat is de gemeente. 
 

Vernieuwen en verbeteren schoolgebouwen 
In Oost-Souburg moet een tweede brede school komen. Achterstallig onderhoud van 
alle schoolgebouwen in de gemeente dient te worden weggewerkt. 
 
De staat van schoolgebouwen baart ouders en verzorgers zorgen. Het Kroonjuweel in Oost-Souburg 
is een goed voorbeeld van een brede school.  

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

De gemeente voert de WMO uit vanuit een sociale visie. Dit betekent dat gevraagde 
ondersteuning op humane wijze dient te worden beoordeeld. 
 
Beoordeling of en hoeveel hulp die iemand nodig had, werd tot nu toe bepaald door 
bovengemeentelijke instanties. Per 1 januari 2015 worden deze taken overgedragen aan de 
gemeenten. Dat betekent dat gemeenteambtenaren de gesprekspartners worden bij de beoordeling 
van de hulpvraag. We zullen ervoor zorgen dat de gemeenteambtenaren gekwalificeerd zijn te 
beoordelen in hoeverre de hulpvrager of diens omgeving in staat is hulp zelf of onderling te regelen, of 
juist niet. Of een vangnet voor de sociaal zwaksten voldoet zal hiervan afhankelijk zijn. de menselijke 
maat blijft voor ons het uitgangspunt! 
 

Minimabeleid 
Het raadsbesluit om het uniforme minimabeleid van de Walcherse gemeenten los te 
laten, moet worden teruggedraaid. 
 
Het is niet aanvaardbaar, dat een kwetsbare groep inwoners van Vlissingen de dupe wordt van het 
bezuinigingsbeleid. 
 

Mantelzorg 
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor de mantelzorgers.   
Zij zorgt voor voldoende financiële steun aan een onmisbare organisatie, namelijk de 
‘Manteling’ (mantelzorgers en zorgvrijwilligers op Walcheren). 
 
Met de decentralisatie van AWBZ-taken per 1 januari 2015 wordt een zwaar beroep gedaan op 
mantelzorgers. Overbelasting is een reëel gevaar. Zij zijn de hoeksteen waarop het maatschappelijke 
ondersteuningssysteem is gebouwd. Maar dan moet de gemeente inzet en belasting van 
mantelzorgers ook naar waarde honoreren.  
 

Jeugdzorg, Awbz en Participatie 
Duidelijk is dat er per 1 januari 2015 veel gaat veranderen op het gebied van de 
jeugdzorg, de langdurige zorg en de arbeidsparticipatie. 
De gemeente moet, veel meer dan tot nu toe, de inwoners over deze veranderingen 
goed voorlichten. 
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De gevolgen zijn ingrijpend en toch heeft het merendeel van de bevolking geen of heel weinig inzicht 
in de op stapel staande veranderingen. Het gemeentelijk voorlichtingsbeleid moet er op gericht zijn, de 
inwoners goed en volledig in te lichten. Temeer nu de uitvoering op al deze terreinen in handen wordt 
gelegd van de gemeenten. 
 
 

Veiligheidshuis 
Het veiligheidshuis moet een coördinerende rol krijgen. Bij spijbelen, vroegtijdige 
schooluitval, huiselijk geweld, vormen van overlast gaat het om complexe problemen 
in de huiselijke omgeving. Zeggenschap van het veiligheidshuis over regie en inzet 
van de juiste hulpverlening moet leiden tot efficiënte, maar vooral effectieve hulp. We 
zullen het veiligheidshuis met kracht ondersteunen. 
 
Preventie verdient nog altijd de voorkeur boven bestraffing. Vroegtijdige signalering en goede 
coördinatie van in te zetten hulpverlening zijn daarbij van het grootste belang. Zien we nu nog vaak 
hulpverlenende organisaties langs elkaar heen werken, waarbij het soms lijkt dat vooral eigen 
werkterreinen worden afgebakend en beschermd. Het veiligheidshuis is het best gepositioneerd en 
geëquipeerd om inzet van politie, reclassering, maar ook jeugdzorg, maatschappelijke zorg en 
bemoeizorg gestroomlijnd te laten verlopen. 
 

Sport 
De gemeente moet zich tot het uiterste inspannen dat iedereen tegen redelijke 
kosten zijn favoriete sport in verenigingsverband kan beoefenen. Dit geldt in het 
bijzonder voor kinderen. 
Iedereen moet veilig kunnen sporten. Veiligheid is meer dan fysieke veiligheid. De 
bejegening van sporters die qua identiteit en / of geaardheid afwijken van het 
gangbare moet verbeterd worden. Om dit te bewerkstelligen organiseert de 
gemeente deze raadsperiode in samenwerking met de Sportraad een sportverkiezing 
van het jaar rond het thema LHBT in de sport. 
 
Het maatschappelijk belang van de sport is groot. Daarom moet de bevordering van de 
sportbeoefening vooral door de jeugd een prioriteit blijven. Het jeugdsportfonds voorziet in de 
mogelijkheid deel te nemen aan het schoolzwemmen, maar dat mag de georganiseerde 
sportbeoefening niet in de weg staan. 
 

Wijk- en buurthuizen  
Verspreid over de gemeente worden toegankelijke en goed herkenbare spreekuren 
gehouden, waar iedereen terecht kan voor hulp op het gebied van zorg, arbeid en 
inkomen. Mensen worden daadwerkelijk geholpen bij het vinden van hun weg in de 
doolhof van regelingen en voorschriften en – bijvoorbeeld – in het voeren van 
correspondentie en het invullen van formulieren. De spreekuren worden gehouden 
door deskundige gemeenteambtenaren, of door anderen vanwege de gemeente 
aangesteld. 
 
De toename van complexe regelingen in de sociale sector is niet gepaard gegaan met een toename 
van helderheid over de inhoud en toepassing van deze regelingen, integendeel. En wie op zoek is 
naar werk, kan wel vinden waar hij of zij aan moet voldoen, maar blijft verstoken van een aanbod aan 
banen! De spreekuren moeten op minstens één dag per week plaatsvinden in bestaande wijkcentra: 1 
in Souburg, 3 in het overige deel van de gemeente. Eventueel kan ter compensatie van de financiële 
kant van de zaak de zgn. infobus komen te vervallen. 
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Evenementenstad 
 

Kunst en cultuur 1 
De in hoofdstuk 4 van de begroting 2014 voorgestelde bezuinigingen op het 
programma ‘Culturele Stad’ zijn disproportioneel en daarom niet aanvaardbaar. 
Als de ontwikkeling en instandhouding van de cultuur uitsluitend wordt overgelaten aan de 
samenleving betekent dat het einde van de meeste voorzieningen. Het gevolg is een cultuurarme, 
onaantrekkelijk stad. Dat geldt niet alleen voor de eigen bewoners, maar ook voor toeristen en 
nieuwkomers, die we zo dringend nodig hebben. Maar het betekent bovenal dat een bron van 
inkomsten  opdroogt, omdat men voorbij gaat aan de belangrijke bijdrage die cultuur levert aan de 
economie van de stad. 

 

Kunst en cultuur 2 
Het kunst- en cultuurbeleid zal in de komende raadsperiode vooral het accent leggen 
op de amateurkunsten en drie specifieke evenementen: de twee festivals 
‘Onderstroom’ en ‘Film by the Sea’ en op Sail de Ruyter. De realisering van een 
vlakke vloertheater, al of niet in een van de overgebleven Scheldeloodsen, mede ter 
vervanging van De Piek,  blijft een prioriteit, aangezien popmuziek echt bij Vlissingen 
hoort.  
 
Het leggen van accenten betekent niet dat het belang van de beeldende kunst, al of niet in de 
openbare ruimte , of het cultureel erfgoed aan hun lot worden overgelaten. In geval van 
onvermijdelijke keuzes echter geeft dit programma wel de kern aan. 
 

Kunst en cultuur 3 
Het bibliotheekgebouw aan het Spui krijgt een spilfunctie in het culturele leven door 
er manifestaties en tentoonstellingen te organiseren op het gebied van de beeldende 
kunsten en amateurkunst; door er literaire activiteiten, debatten over diverse 
onderwerpen plaats te laten vinden, evenals presentaties van het gemeentearchief. 
Ook de kunstuitleen krijgt hier onderdak. 
 
Na de decentralisatie van de bibliotheekfunctie kan het bibliotheekgebouw , zijnde centraal gelegen en 
herkenbaar voor het publiek, een bredere functie krijgen, die ten goede komt aan het culturele leven 
van Vlissingen. De gemeente moet het initiatief nemen de bibliotheek, de Cultuurwerf, het Centrum 
voor de Amateurkunsten en het Gemeentearchief samen inhoud te laten geven aan dit project, dat 
ook efficiencywinst kan opleveren.  

 

Cultureel erfgoed 
De gemeente coördineert de activiteiten die ertoe leiden dat het hedendaagse en het 
historische culturele erfgoed permanent en samenhangend dienstbaar wordt 
gemaakt aan de toeristische aantrekkelijkheid van Vlissingen. 
 
Er worden al door het MuZEEum rondleidingen georganiseerd, de kazematten zijn toegankelijk voor 
het publiek, maar veel van wat de stad toeristisch aantrekkelijk maakt blijft onderbelicht. Denk aan de 
Karolingische burg in Souburg, de Oostbeer aan de Commandoweg, Fort Rammekens, het Dokje van 
Perry, aan het bevrijdingsmonument, de geschiedenis van Vlissingen in oorlogstijd (Atlantikwall en 
landfront), de landing in 1944 van de geallieerde. Denk ook aan de overvloedig aanwezige kunst in de 
openbare ruimte die beschouwd kan worden als het cultureel erfgoed van de toekomst. Dit alles moet 
in een samenhangend aanbod dienstbaar gemaakt worden aan het toeristisch gezicht van de 
gemeente Vlissingen. Het levert economisch voordeel op als dit goed gebeurt. De gemeente hoeft dat 
niet zelf te doen, maar moet wel zorgen dát het gebeurt. 
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Projectbureau voor evenementen 
De gemeente richt een klein maar gekwalificeerd projectbureau in dat professionele 
ondersteuning biedt aan de organisatie van Sail De Ruyter, Rescue Vlissingen, het 
Beachvolleybaltoernooi, het Bevrijdingsfestival, het straatfestival ‘Onderstroom’, Film 
by the Sea, de Strandcross en vergelijkbare manifestaties. 
 
Vlissingen heeft veel belang bij deze evenementen Daarom is het verantwoord dat deze waar nodig 
ambtelijk worden ondersteund. Daarmee wordt het contact met de gemeente vergemakkelijkt. De 
meerwaarde is dat zo’n projectbureau expertise opbouwt op het gebied van logistiek, communicatie en 
financiën. In principe betreft het overeenkomstige basiswerkzaamheden ongeacht de creatieve inhoud 
van het evenement Aldus wordt efficiency bereikt, die kan leiden tot ‘winst’ op gemeentelijke 
subsidiëring. 
 

Bestuur en financiën 
 

Open organisatie 
Burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie moeten zich open 
opstellen ten opzichte van burgers, bedrijven, organisaties en de media. Er worden 
regels opgesteld met dit principe als basis. Informatie over feiten en vastgesteld 
beleid kan gegeven worden door de ambtelijke organisatie; informatie over politieke 
zaken en voorgenomen beleid hoort B&W toe of de verantwoordelijke dagelijks 
bestuurder 
Wie economisch of maatschappelijk waardevolle activiteiten wil ontwikkelen wordt 
altijd in direct contact gebracht met het dagelijks bestuur. 
 
Te vaak, zo blijkt uit tal van reacties, is de gemeentelijke organisatie afhoudend en formalistisch in 
externe contacten, terwijl de eerste indruk juist bepalend is voor een goed contact. Hierin dient snel 
verandering te komen, niet alleen omdat een slechte contactuele houding het aanzien van de 

gemeente schaadt, maar ook omdat waardevolle initiatieven verloren kunnen gaan. 

Bestuur 1 
Het alleen maar faciliteren, ondersteunen, regisseren en stimuleren – zoals 
hoofdstuk vier van de begroting 2014 dat noemt – is niet de volledige rol van de 
gemeente. Tot haar taken in de toekomst horen ook het nemen van initiatieven en 
het uitvoeren van taken in eigen beheer, plus het daarvoor nemen van 
verantwoordelijkheid. 
De gemeente dient duidelijk inzicht te geven in het gehele terrein van inkomsten en 
uitgaven én de mate waarin deze beïnvloedbaar zijn.  
 
De gemeente streeft in haar zogenaamde rol van de toekomst naar zelfredzaamheid van de burger en 
rekent op diens participatie. Twee aannames die maar gedeeltelijk houdbaar zijn. De zelfredzaamheid 
geldt  nooit voor álle burgers en alleen al bij de in Vlissingen in gang gezette participatie bij het 
beheren van groenstroken blijkt dat de burger het nog al laat afweten. De participerende burger is een 
aanname, waarvan men hoopt dat die in de toekomst werkelijkheid wordt. Men kan er naar streven, 
maar het is geen feit om een lange termijn beleid op te baseren. 
Er is een volledig beeld nodig van bezuinigingsmogelijkheden omdat financiële kortingen en 
lastenverzwaringen niet eenzijdig mogen worden afgewenteld op slechts enkele onderdelen van het 
gemeentebeleid en zeker niet op bevolkingsgroepen die zich slecht kunnen verweren. 
 

Bestuur 2 
Onze fractie krijgt de nadrukkelijke opdracht er vanuit de raad op toe te zien dat de 
gemeente volgens de geldende regels en integer wordt bestuurd. 
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Het gaat er om dat functies, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk worden 
onderscheiden en gescheiden. Dat houdt in dat collegeleden, ambtenaren en raadsleden zich 
uitsluitend gedragen binnen de hun toebehorende kaders en dat zij daarop kunnen worden 
aangesproken, bevraagd en beoordeeld. Integriteit is een morele categorie, waarvan de kern hieruit 
bestaat dat het algemeen belang nimmer vermengd wordt met het persoonlijk belang en ook dat het 
algemeen belang altijd prevaleert boven het persoonlijk belang wanneer deze twee naast elkaar 
voorkomen. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. 
 

Bestuur 3 
Onze fractie spant zich in een zodanige cultuuromslag te bewerkstelligen, dat de 
gemeente in al haar geledingen een oplossingsgerichte manier van werken 
ontwikkelt ten opzichte van de burgers en andere belanghebbenden. 
 
Tot op heden ervaren de burgers en andere vragende partijen de gemeente te vaak als een 
probleemgerichte organisatie. Dat betekent dat suggesties, vragen, verzoeken en wensen in eerste 
instantie een reactie te wachten staat waarom iets niet kan. Dat willen we veranderen in een 
mentaliteit die er op gericht is mee te denken en te zoeken naar methoden en middelen waardoor 
bepaalde zaken wél kunnen.  
 

Bestuur 4 
Middelburg en Veere worden benaderd serieus onderzoek te doen naar de 
toekomstige vorming van één gemeente Walcheren. 
  
De uitvoering van allerlei regelingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zorg voor 
jong en oud, woningbouw, ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling vereisen een groter 
draagvlak dan dat van de huidige drie gemeenten afzonderlijk. Er zijn en er komen steeds meer 
opgaven die niet meer per aparte gemeente kunnen worden opgelost. 
Walcheren is een ‘afgerond’ geografisch gebied: een onmiskenbaar voordeel om samenhangend 
beleid te ontwikkelen en uiteindelijk één bestuurlijk geheel te gaan vormen. 
Allerlei landelijke regelingen (WMO) die naar de gemeenten worden overgeheveld zijn te complex om 
ze door ieder apart uit te voeren. Daarom zijn gemeenschappelijke regelingen nodig. Maar die hebben 
een negatief aspect: er is namelijk geen directe democratische controle, die er in één gemeente wel 
zou zijn. 
Walcheren is een toeristisch, economisch en cultureel geheel. Op dat gebied is er meer dat de huidige 
gemeenten bindt dan scheidt.  
Ook zal de nabije toekomst ons confronteren met ‘krimp’: een afname van leerlingen in het onderwijs, 
gevolgen voor verenigingsleven, buurtcentra, woningbestand. 
Eén gemeente Walcheren heeft ruim 100.000 inwoners, een omvang die meetelt in landelijk beleid. 
Vlissingen heeft echter nog tijd nodig om een bestuurlijk en financieel een aantrekkelijke partner voor 
samenvoeging te kunnen zijn. 
 

Financiën 1 
De gemeente Vlissingen moet hard aan de slag om de financiële positie beter in de 
hand te krijgen. 
Een aantal maatregelen dat daarbij past is bijvoorbeeld: het herfinancieren van 
schulden, het instellen van een schuldenplafond, het uitbreiden van het aantal 
programma’s, waardoor er beter gecontroleerd en minder geschoven kan worden 
met middelen. Daar kunnen we aan toevoegen: de activeringen scherp beoordelen, 
geen geld meer uit de algemene reserve halen voor structurele beleidsonderdelen, 
bestemmingsreserves respecteren en de aannames in de meerjarenramingen meer 
in overeenstemming brengen met de reële verwachtingen. 
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Geld dat beschikbaar komt uit decentralisatie dient voor dat doel beschikbaar te 
blijven. 
 
Het is geen gering aantal problemen dat de financiële positie van Vlissingen bedreigt. Men moet 
daarbij denken aan: de oplopende schulden door de uitstaande leningen, de te verwachten stijging 
van de rente, de vergrijzing die leidt tot grotere uitgaven en verminderde inkomsten, het grote aantal 
inwoners met lage inkomens, de slechte weerstandspositie, de structurele tekorten bij projecten op 
basis van gemeenschappelijke regeling, zoals Orionis en de Veiligheidsregio Zeeland, en tenslotte de 
inflatiecorrectie op o.a. salarissen en inkoopprijzen. 
Het toezien op en het bijdragen aan een probleemoplossend beleid op financieel gebied zal een van 
de zwaarste opgeven zijn van onze nieuwe fractie. 

 
Financiën 2  
Wanneer de gemeente Vlissingen in een situatie terecht komt dat zij niet meer in 
staat is op een verantwoorde wijze zelfstandig uit de financiële problemen te komen, 
zal zij een aanvraag doen voor het verkrijgen van een zogenaamde artikel 12-status. 
 

Ondanks grote inspanningen van de gemeente om haar financiële positie te verbeteren en gezond te 
maken, kunnen er oorzaken zijn waardoor dit niet lukt. Gedacht kan worden aan: kortingen op 
rijksuitkeringen, tegenvallers in de grondexploitatie, tegenvallende belastinginkomsten, stijgende rente 
of een combinatie van deze factoren. Verder bezuinigen is op een bepaald moment geen oplossing 
meer, omdat dan de belangen van Vlissingse burgers, bedrijven en organisaties op een 
onverantwoorde manier worden aangetast. De gemeente Vlissingen moet dan niet aarzelen om een 
beroep te doen op artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. Dit artikel opent de mogelijkheid om 
als gemeente een aanvullende uitkering uit het Gemeentefonds te ontvangen als de eigen middelen 
onvoldoende zijn om in de noodzakelijke behoeften te voorzien. De aanvullende uitkering is tijdelijk en 
vindt plaats onder strikte voorwaarden. Zolang een gemeente de artikel 12-status heeft, valt zij onder 
streng financieel toezicht van provincie en rijk gericht op het herstellen van een gezonde, financiële 
positie. 
 

Goed werkgeverschap 
De gemeente moet zich een goed werkgever tonen. Werknemers die men voor de 
uitvoering van gemeentelijke taken permanent nodig heeft, worden in dienst 
genomen in plaats van ingehuurd. 
 
Het in dienst nemen in plaats van inhuren van personeel is niet alleen een blijk van goed 

werkgeverschap, het is ook goedkoper en daarom onderdeel van een goede bedrijfsvoering. 

 

Delta 

De gemeente Vlissingen wil dat Delta in handen blijft van de huidige 

aandeelhouders. 
 

Het jaarlijks dividend van Delta dient ten goede te komen aan de overheid. Dat is belangrijker dan 
eenmalige winst uit verkoop. Ook is het voor de werkgelegenheid in Zeeland ongunstig als Delta zou 
worden verkocht. Het is bovendien zeer twijfelachtig of de vele Zeeuwse klanten van Delta veel 
zouden opschieten met verkoop van het bedrijf, integendeel. 

 

 


