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Wat is gebeurd maand april 2014  
 24 april: motie gesteund voor behoud ziekenhuis Vlissingen (motie gehaald). 

 

 24 april: PvdA-motie ingediend voor instellen eenrichtingsverkeer in de 

Paardenstraat (motie niet gehaald). 

 

 Publicatie stukje ‘Aan de slag’ in de Blauw Geruite Kiel door Barend. 

 

 Fractieleden volgden de PvdA Wibaut leergang voor raadsleden. 

 

 

 

 

 

 



Wat is gebeurd maand mei 2014  
8 mei:  

 De gemeenteraad wilde het voorstel tot aanleg van glasvezelkabels door de 

gemeente zelf als routinestuk behandelen. Kosten van het project: € 1 milj. De PvdA 

fractie heeft dit tegengehouden met veel vragen over de looptijd, de regiefunctie van 

de gemeente en een eerlijke doorlooptijd vergelijking.  

 

15 mei:  

 SP-motie gesteund over vakantie voor de minima. (Motie gehaald). 

 Afscheid van het oude college en aantreden van het nieuwe. 

 Youssef Bouziani benoemd in de audit commissie van de gemeente Vlissingen. 

 PvdA fractie noemt coalitieakkoord vaag. (Dit leverde een PZC artikel op.) 

 Een van de fractieleden volgde de PvdA Wibaut leergang. 

 

 

 

 



Wat is gebeurd maand juni 2014  
 5 juni 

– De glasvezelverbinding wordt weer ter bespreking aan de raad voorgelegd. 

Inmiddels zijn er 2 extra informatie sessies gehouden ter onderbouwing van 

raadbesluit. 

 

– Voorstel in de APV een verbod op te nemen te zwemmen in de nabijheid van de 

vaargeul. De PvdA fractie is met de insprekers ter plaatse gaan kijken en 

zwemmen. Na kritische vragen van de PvdA zegde de burgemeester toe aan 

het voorstel te sleutelen (dit levert een PZC krantenartikel op). 

 

 

 



Wat is gebeurd maand juni 2014  
 5 juni: op grond van de PvdA vragen wordt de glasvezelverbinding 

opnieuw in de raad besproken. Vooraf zijn er 2 informatie sessies 

gehouden voor onderbouwing van het raadsvoorstel. 

 

 19 juni: de glasvezelverbinding wordt niet door de gemeente zelf 

aangelegd. De nieuwe LPV wethouder De Jong vindt de investering van € 

1 milj. met een looptijd van 15 jaar niet nodig. Er wordt gekeken naar huur 

bij bestaande bedrijven.  



Wat is gebeurd maand juni 2014  
19 juni:  

 

 De PvdA amendeert de jaarrekening om € 1 milj. te reserveren voor de WMO. Het 

amendement haalt het niet. 

 

 De PvdA dient de motie kinderpardon in gesteund door de hele raad. De motie wordt 

unaniem aangenomen. 

 

 Bezoek aan de buurtvereniging Bossenburgh. 

 

 Bijwonen diverse informatiebijeenkomsten over decentralisatie. 

 

 Tekenen intentieverklaring Marine kazerne. 

 

 Volgen PvdA Wibaut leerlang voor raadsleden. 
 

 



Wat is gebeurd maand juni 2014  
19 juni:  

 

 PvdA fractie stelt vraag over helikoptervluchten boven Vlissingen. De pers springt hier 

bovenop. 

 

 PvdA fractie stelt vragen over de Brede School in Oost-Souburg. Buiten de raad om doet 

D66 wethouder Verboom toezeggingen aan betrokkenen. 

 

 Gesproken over samenwerking op Walcheren in de zorg en decentralisatie. 

 

 Het aanstellen van een Verkenner Zeeuwse zorg kenbaar gemaakt in de raad. 

Voorafgaand op 10 juni in de informatieraad gesproken over de ziekenhuiszorg op 

Walcheren. 

 

 19 juni: het voorstel voor het zwemverbod in de APV is aangepast. De PvdA ziet nog 

steeds geen toegevoegde waarde en stemt tegen. De rest van de raad stemt voor. Het 

resultaat is wel een minder verstrekkend verbod. 

 



Wat gaat er gebeuren? 
 

10 juli besluitenraad: 

 Eventueel voorstel van de SGP voor een doorgang van de Lange Zelke naar de Oude 

Markt. 

 

 Paardenbak manege Scheldestad. 

 

 Tafel van 15 (intensieve samenwerking van gemeenten). 

  

Tot 4 september geen officiële vergaderingen in het stadhuis. 

   

Tussentijds: 

 De fractie zet bakens en prioriteiten voor de periode 2014-2018 en verdeelt de dossiers 

en werkvelden. 

 Intensief samenwerken met het bestuur voor ledenwerving en ledenbehoud. 

 In augustus brainstormen met Pieter Paul Slikker (landelijk campagne coördinator) over 

permanente campagne. 


