
Voor de héle gemeente!
Geen mitsen en maren, maar rechtuit zeggen waar het op 
staat en wat er moet gebeuren in de gemeente Vlissingen. 
Zo ziet het programma van de PvdA voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen er uit.
Voor de economische ontwikkeling van de gemeente moeten 
knopen worden doorgehakt.
Het moet uit zijn met het gemeentebeleid van de afgelopen 
jaren van stoere praat, maar feitelijk niks doen met 
het Scheldekwartier.
Van de PvdA mogen bezuinigingen niet eenzijdig worden 
afgewenteld op inwoners die zorg en ondersteuning nodig 
hebben, óók als het om sport en cultuur gaat.
Lang niet alle partijen die meedoen aan de verkiezingen 
denken er zo over, of ze houden wijselijk hun mond!

VERKIEZINGSKRANT
PvdA-Vlissingen

De afdeling Vlissingen van de PvdA 
presenteert met trots de kandida-
tenlijst voor de gemeenteraadsver-
kiezingen 2014. Enkelen van de lijst 
zijn nieuw in de gemeentepolitiek, 
anderen brengen ervaring mee; 
een goede mix van oud en nieuw.
Er staan jonge, enthousiaste 
mensen op, die de tijdgeest goed 
aanvoelen en een politiek zullen 
voeren die bij deze tijd past.
De gemiddelde leeftijd van de 
PvdA-kandidaten ligt lager dan die 
van de meeste andere partijen. 

Alle kandidaten zijn opgekomen 
en hebben zich ontwikkeld binnen 
de PvdA. Met andere woorden: de 
lijst bevat geen personen die om 
welke reden dan ook eerst hun 
heil zochten bij een andere partij. 
Niet dat dat per se niet mag, maar 
het is wel zo vertrouwd als de 
kandidaten uit de eigen gelederen 
voortkomen.
Dit gaat een krachtige fractie 
worden.

Werken, wonen en 
winkelen
Havenstad
Voor het compenseren van de 
verloren werkgelegenheid door 
faillissement van onder andere 
Zalco en Thermphos dient de ge-
meente Vlissingen alles op alles 
te zetten. Vlissingen moet Zeeland 
Seaports aansporen zich nog 
harder in te spannen om bedrijven 
naar Vlissingen te halen.

Binnenstad
De detailhandel dient in de bin-
nenstad geconcentreerd te zijn. 
Uitbreiding van het winkelgebied 
is niet gewenst, ook niet naar het 
Scheldekwartier.
Het aanzien van het winkelgebied 
in de binnenstad moet wor-
den verbeterd. Dat kan door de 
bestrating (bijv.Lange Zelke) te 
verbeteren, door het verwijderen 
of het opknappen van ontsierende 
obstakels, door het schoonhou-
den van de straten, door regels 
te stellen over het benutten 
door winkeliers van de openbare 
ruimte en door storende reclame 
te weren.

De weekmarkt moet naar een 
geschikter plaats, want in feite 
is de markt een tijd geleden uit 
noodzaak verplaatst voor de bouw 
van de Fonteyne.
Er zijn veel leukere plaatsen te 
bedenken voor een gezellige 
markt en als de Aagje Deken-
straat wordt doorgetrokken, staat 
de markt het doorgaande verkeer 
in de weg.

Het parkeerbeleid moet een 
instrument worden om Vlissingen 
aantrekkelijker te maken voor 
toeristen en winkelende bezoe-
kers. Hieraan dragen ook bij de 
aanleg van een transferium en 
een duidelijke bewegwijzering 
vanaf het NS-station.

De directe doorgang tussen Lange 
Zelke en Oude Markt moet wor-
den hersteld. 
Dat vindt niet alleen de PvdA, 
maar zowat iedereen die je hier-
over spreekt
Doen dus!

Winkels Oost-Souburg
Wat voor de Vlissingse binnen-
stad geldt, geldt ook voor het 
winkelbestand Oost-Souburg. 
De gemeente moet er alles aan 
doen om in Souburg een compact, 
kwalitatief goed en aantrekkelijk 
winkelcentrum te behouden.

Scheldekwartier 
Bestuur en ambtelijke organisa-
tie dienen ervan doordrongen te 
zijn dat de fi nanciële last van het 
Scheldekwartier een zware wissel 

trekt op alle gemeentelijke beleids-
terreinen en dat dit grote conse-
quenties heeft  voor álle fi nanciële 
mogelijkheden en wensen van de 
stad, Souburg en Ritthem.
Toch mag het Scheldekwartier 
niet alleen als kommer en kwel 
worden gezien.
Het kan in de toekomst een 
spraakmakend gebied worden 
dat Vlissingen op de kaart zet als 
aantrekkelijke woongemeente 
met het venster op zee!

Zodoende is de ontwikkeling van 
het Scheldekwartier ‘de prioriteit 
der prioriteiten’. Dit noodzaakt tot 
eendrachtig, actief en vasthou-
dend beleid en dat betekent: actief 
aan de slag. Van de verantwoorde-
lijke bestuurder(s) wordt persoon-
lijke inzet verwacht om ontwikke-
laars en bedrijven aan te trekken. 
Belangstellende organisaties 
en ondernemers communiceren 
rechtstreeks met verantwoorde-
lijke bestuurders.
De ambtelijke organisatie moet 
zich hiervan bewust zijn en zij 
dient over kennis van zaken te 
beschikken.

Woningbouw wordt geconcen-
treerd op het Scheldekwartier. 
Alle plannen voor woningbouw 
in Vlissingen die de ontwikkeling 
van het Scheldekwartier in de weg 
kunnen zitten worden ‘bevroren’.
De verlenging van de Aagje De-
kenstraat naar de Koningsweg  
(‘Zee-allee’) moet vóór de zomer 
van 2015 een feit zijn, op fi nan-
cieel sobere wijze, volgens het 
oorspronkelijke tracé.
De gemeente ondersteunt sociale 
woningbouw op het ‘achterliggen-
de’ Schelde-terrein ter vervanging 
van woningen die elders verdwijnen.
De omgeving van Dokhaven en 
Koningsweg past perfect in de 
Vlissingse speerpunten ‘mari-
tieme 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 afge-
lopen jaren interesse hebben 
getoond in de mogelijkheden van 
het Scheldekwartier, maar die zijn 
afgehaakt.

Zolang grote delen van het 
voormalige Scheldeterrein geen 
defi nitieve bestemming heb-
ben gekregen dient het gebied 
beschikbaar te zijn voor burger-
initiatieven. Dat betekent dat het 
vrij toegankelijk moet zijn voor 
iedereen en dat er gelegenheid 
is voor uiteenlopende creatieve 
activiteiten, zoals skatebanen, 

  1. Barend de Lange (37)
  2. Frances Oreel (47)
  3. Jan Koopman (60)
  4. Eddy Heerschop (52)
  5. Robbert Trompetter (32)
  6. Youssef Bouziani (43)
  7. Rens Reijnierse (55)
  8. Frans de Bruijne (61)
  9. Guus Blankenburgh (66)

Niet op de foto: 
10. Sjaak van der Linde (68)
11. Wim de Waal (67)
12. Ben de Reu (63)
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Onderwijs
Per augustus 2014 krijgen de 
scholen de zorgplicht voor alle 
leerlingen, terwijl per 1 janu-
ari 2015 het geld voor jeugdzorg 
overgaat van de provincie naar de 
gemeente.
Daarom moet de gemeente ervoor 
zorgen dat er een overleginstantie 
komt, waarin alles samenkomt 
op het gebied van basisonderwijs, 
jeugdzorg, kinderopvang, verzor-
ging van passend onderwijs etc.
Alleen op deze manier kan wor-
den bereikt dat er eendrachtig en 
zonder overlappingen - per wijk - 
wordt gewerkt.
De zomerschool moet blijven, ook 
nu de vergoeding van het Rijk ein-
digt, want hij is van onschatbare 
waarde.
In Oost-Souburg moet een tweede 
brede school komen.
Veel ouders en betrokkenen ma-
ken zich zorgen over het toene-
mend achterstallig onderhoud van 
scholen; de gemeente moet aan 
de slag om hieraan paal en perk 
te stellen.

Maatschappelijke 
ondersteuning 
Beoordeling of en hoeveel hulp ie-
mand nodig heeft, wordt tot nu toe 
bepaald door hogere instanties. Per 
1 januari 2015 worden deze taken 
volgens de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) overge-
dragen aan de gemeenten. Dat 
betekent dat gemeenteambtenaren 
de gesprekspartners worden bij de 
beoordeling van de hulpvraag.
Aangezien voor de PvdA alleen de 
menselijke maat telt, dient de ge-
meente dit werk uit te voeren vanuit 
een sociale visie, oftewel gevraagde 
ondersteuning dient op humane 
wijze te worden beoordeeld. 

Het Vlissingse raadsbesluit om 
minder te doen dan het gezamen-
lijke minimabeleid van de andere 
twee Walcherse gemeenten, moet 
worden teruggedraaid. Het is toch 
niet aanvaardbaar om bezuini-
gingen op kwetsbare groepen af 
te wentelen? En is het niet extra 
pijnlijk nu de minima in Middel-
burg en Veere beter af zijn?

Per 1 januari 2015 gaat ook veel 
veranderen op het gebied van de 
jeugdzorg, langdurige zorg en ar-
beidsparticipatie en daarom moet 
de gemeente, veel meer dan tot 

nu toe, de inwoners hierover gaan 
informeren.

De toename van complexe 
regelingen in de sociale sector 
is gepaard gegaan met grote 
onduidelijkheid over de inhoud en 
toepassing van deze regelingen en 
welke instanties hiervoor verant-
woordelijk zijn.
De PvdA wil dat er verspreid over 
de gemeente toegankelijke en 
goed herkenbare spreekuren 
worden gehouden, waar iedereen 
terecht kan voor échte hulp op 
het gebied van zorg, arbeid en 
inkomen en bij het voeren van 
correspondentie en het invul-
len van formulieren. Hélpen, niet 
doorverwijzen dus!

Mantelzorg en veiligheid
De gemeente neemt haar verant-
woordelijkheid voor de mantelzor-
gers, de mensen die de hoeksteen 
vormen van het maatschappelijke 
ondersteuningssysteem.
Een onmisbare organisatie, 
namelijk de ‘Manteling’ (man-
telzorgers en zorgvrijwilligers 
op Walcheren) moet fi nancieel 
worden ondersteund.

Bij spijbelen, vroegtijdige school-
uitval, huiselijk geweld en vormen 
van overlast gaat het om ingewik-
kelde problemen in de huiselijke 
omgeving. Allerlei instanties zijn 
hierbij betrokken en daardoor 
liggen ook misverstanden en on-
nodige overlappingen op de loer.
In het ‘Veiligheidshuis’ dient alles 
samen te komen. De PvdA zal 
krachtige steun geven om deze 
organisatie een centrale plaats te 
geven in het werk van politie, re-
classering, jeugd- en maatschap-
pelijke zorg.

Sport
Het hoort tot de taak van de ge-
meente dat iedereen tegen rede-
lijke kosten zijn favoriete sport in 
verenigingsverband kan beoefe-
nen. Dit geldt in het bijzonder voor 
kinderen.
Sport moet ook veilig zijn, meer dan 
alleen lichamelijk. Negatieve beje-
gening qua identiteit of geaardheid 
van sporters moet worden uitge-
bannen. Om hier aan bij te dragen, 
organiseert de gemeente deze 
raadsperiode in samenwerking met 
de Sportraad een sportverkiezing 
rond dit thema.  

Sociaal Vlissingenvoetbalveldjes, tijdelijke parkeer-
gelegenheid, vakantiespeelpark 
en meer van dit soort activiteiten.

De Boulevards
De Boulevards worden jaarlijks 
van 1 april tot 1 oktober gesloten 
voor alle gemotoriseerd verkeer. 
Bij de uitvoering worden voorzie-
ningen getroffen voor boulevard-
bewoners, voertuigen voor gehan-
dicapten, bevoorrading horeca, 
in- en uitladen van bagage voor 
hotels en pensions. Een regeling 
wordt getroffen voor specifi ek ver-
voer, zoals de Zonnetrein.
De veronderstelling dat afwezig-
heid van gemotoriseerd verkeer 
de horeca op de boulevards omzet 
zou kosten, moet beschouwd wor-
den als een hardnekkig in stand 

gehouden mythe die niet hard is 
te maken.

De verbinding tussen de Boule-
vard De Ruyter en het gebied op 
en rond de Grote Markt moet veel 
duidelijker worden gemarkeerd, 
want veel toeristen en anderen die 
niet van de situatie op de hoogte 
zijn, realiseren zich niet hoe 
dicht zij in de buurt zijn van het 
stadshart en vice versa. 

Ritthem
De sfeer en intimiteit van het dorp 
Ritthem staan onder druk door de 
oprukkende bedrijventerreinen, 
waaronder de toekomstige mari-
nierskazerne.
De PvdA zal zich blijven bekom-
meren om voldoende groene 

bufferruimte rond het dorp zodat 
het unieke karakter van het dorp 
behouden blijft

Huurwoningen
Nieuwe initiatieven voor renovatie 
en voor het voor langer bewoon-
baar houden van huurwoningen 
worden door ons gesteund, bij 
voorkeur als bewoners deelne-
men aan het maken van plannen.

Zorgvoorzieningen
Voor ouderen (en familie) is thuis-
zorg van groot belang. Zodra deze 
voorziening niet meer toereikend 
is moeten voldoende zorgvoor-
zieningen beschikbaar zijn. En 
dat ziet de PvdA als een eis waar 
de gemeente aan zal moeten 
voldoen!  

Deze krant is een uittreksel van het PvdA-verkiezingsprogramma. 
Daar staat alles in wat we willen en waaróm we dat willen, zonder 
ingewikkelde stadhuistaal en omfl oerste standpunten. Het program-
ma is te bekijken op www.vlissingen.pvda.nl.
U kunt het programma ook thuis bezorgd krijgen via een telefoontje 
aan:

Barend de Lange (voor de stad Vlissingen): tel. 06 48332174
Jan Koopman (voor Souburg en Ritthem): tel. 0118 450561

Evenementenstad
Kunst en cultuur
Als de gemeente zich terugtrekt 
uit de ontwikkeling en instand-
houding van de cultuur betekent 
dat het einde van de meeste 
activiteiten en voorzieningen. 
Het gevolg is een cultuurarme, 
onaantrekkelijk stad voor de eigen 
bewoners, maar ook voor toeris-
ten en nieuwkomers, die we zo 
dringend nodig hebben. Maar het 
betekent bovenal dat een bron 
van inkomsten opdroogt, omdat 
men voorbij gaat aan de belang-
rijke bijdrage die cultuur levert 
aan de economie van de stad. 
De bezuinigingen die het huidige 
gemeentebestuur wil doorvoeren 
zijn onaanvaardbaar, kortzichtig, 
buiten verhouding en volstrekt 
ondoordacht.

Het kunst- en cultuurbeleid zal 
wat de PvdA betreft in de komen-
de raadsperiode vooral het accent 
leggen op de amateurkunsten en 
drie specifi eke evenementen, nl. 
de twee festivals ‘Onderstroom’ 
en ‘Film by the Sea’ en op Sail 
de Ruyter. De realisering van een 

vlakkevloertheater, al of niet in 
een van de overgebleven Schel-
deloodsen, mede ter vervanging 
van De Piek, blijft een prioriteit, 
omdat popmuziek echt bij Vlissin-
gen hoort.

Het bibliotheekgebouw aan het 
Spui krijgt een spilfunctie in het 
culturele leven door er mani-
festaties en tentoonstellingen 
te organiseren op het gebied 
van de beeldende kunsten en 
amateurkunst; door er literaire 
activiteiten, debatten over diverse 
onderwerpen plaats te laten vin-
den, evenals presentaties van het 
gemeentearchief. Ook de kunst-
uitleen krijgt hier onderdak.

De gemeente richt een klein maar 
gekwalifi ceerd projectbureau in 
dat professionele ondersteuning 
biedt aan de organisatie van Sail 
De Ruyter, Rescue Vlissingen, het 
Beachvolleybaltoernooi, het Be-
vrijdingsfestival, het straatfestival 
‘Onderstroom’, Film by the Sea, 
de Strandcross en vergelijkbare 
manifestaties. Het zijn stuk voor 

stuk zeer belangrijke publieks-
trekkers met veel overeenkomsti-
ge basiswerkzaamheden waarbij 
gemeentelijke steun tot effi cien-
cywinst kan leiden.

Cultureel erfgoed
Allerlei interessante objecten en 
historische feiten verdienen het in 
de schijnwerpers te worden gezet 
als een samenhangend toeristisch 
en dus economisch aantrekkelijk 
aanbod.
Voorbeelden zijn er te over: de 
Karolingische burcht in Sou-
burg, de Oostbeer aan de Com-
mandoweg, het MuZEEum, de 
kazematten, het Keizerbolwerk, 
Fort Rammekens, het Dok van 
Perry, het bevrijdingsmonument, 
de geschiedenis van Vlissingen 
in oorlogstijd (Atlantikwall en 
landfront), de landing in 1944 van 
de geallieerden. En vergeet niet 
de overvloedig aanwezige kunst in 
de openbare ruimte.
De gemeente hoeft niet alles zelf 
te doen, maar zij moet wel het 
initiatief nemen dat er wat gaat 
gebeuren.  

Bestuur en fi nanciën
Openheid, integriteit en 
samenwerking
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 amb-
telijke organisatie; informatie 
over politieke zaken en voorge-
nomen beleid hoort b en w toe of 
de verantwoordelijke dagelijks 
bestuurder.
Wie economisch of maatschap-
pelijk waardevolle activiteiten wil 
ontwikkelen wordt altijd in direct 
contact gebracht met het dage-
lijks bestuur.
Bovendien moet de gemeentelijke 
organisatie in al haar geledingen 
een mentaliteit ontwikkelen die 
zich richt op oplossingen in plaats 
van problemen.

Onze fractie krijgt de nadrukke-
lijke opdracht er vanuit de raad 
op toe te zien dat de gemeente 
integer wordt bestuurd.
Integriteit is een morele eis, met 
als kern dat het algemeen belang 
nimmer vermengd wordt met het 

persoonlijk belang en ook dat het 
algemeen belang altijd uitgaat 
boven het persoonlijk belang. 
Zelfs de schijn van belangenver-
strengeling moet worden vermeden

Het alleen maar faciliteren, 
ondersteunen, regisseren en sti-
muleren, zoals het huidige college 
van b en w wil, is een ontkenning 
van het eigen bestaansrecht! Het 
lijkt wel alsof men niet in de gaten 
heeft dat de burgers juist initiatie-
ven verwachten van een gemeente 
die zelf de verantwoordelijkheid 
dient te dragen voor taken van 
algemeen belang.

De uitvoering van allerlei rege-
lingen op het gebied van maat-
schappelijke ondersteuning, zorg 
voor jong en oud, woningbouw, 
ruimtelijke ordening en econo-
mische ontwikkeling vereist een 
groter draagvlak dan dat van de 
huidige drie Walcherse gemeen-
ten afzonderlijk. Veel taken kun-
nen niet of nauwelijks per aparte 
gemeente worden verricht. Dit 
noopt dan weer tot het aangaan 
van gemeenschappelijke rege-
lingen waar geen directe demo-
cratische invloed op kan worden 
uitgeoefend.

Walcheren is een ‘afgerond geo-
grafi sch gebied’, een onmisken-
baar voordeel om samen beleid te 
ontwikkelen.
Middelburg en Veere worden se-
rieus benaderd met Vlissingen on-
derzoek te doen naar de toekom-
stige vorming van één gemeente.

Financiën
De gemeente Vlissingen moet 
hard aan de slag om de fi nanciële 
positie beter in de hand te krijgen.
Zij dient duidelijk inzicht te geven 
in het gehele terrein van inkom-
sten en uitgaven én in de mate 
waarin deze beïnvloedbaar zijn. 
Een aantal maatregelen dat 
daarbij past is bijvoorbeeld het 
herfi nancieren van schulden en 
het instellen van een schuldenpla-
fond. Er mag ook geen geld meer 
uit de algemene reserve worden 
gehaald voor structureel beleid, 
want dat is de kortzichtigheid ten 
top! Ook bestemmingsreserves 
moeten worden gerespecteerd en 
de meerjarenramingen moeten 
in overeenstemming zijn met de 
reële verwachtingen.
Geld dat beschikbaar komt uit de-
centralisatie (bijvoorbeeld voor de 
zorg) dient voor dat doel beschik-
baar te blijven.

Wanneer de gemeente Vlissingen 
in een situatie terecht komt dat 
zij niet meer in staat is op een 
verantwoorde wijze zelfstandig 
uit de fi nanciële problemen te 
komen, zal zij een aanvraag doen 
voor het verkrijgen van een zoge-
naamde artikel 12-status.Er komt 
dan aanvullend geld beschikbaar, 
maar de gemeente wordt tegelijk 
onder streng toezicht van de pro-
vincie en het Rijk gesteld…

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. 
Dat is niet alleen een kwestie van 
goed werkgeverschap, het is ook 
goedkoper.  
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