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Afdeling Vlissingen

____________________________________

Verkiezingsprogramma
PvdA 2018 – 2022

Inleiding

Vlissingen is een gemeente met een
eigen mentaliteit, mede gestoeld op
het  maritieme-  en  industriële
karakter  van  onze  economie.  Een
stad  van  ‘handen  uit  de  mouwen
steken’.

Een stad die  een bestuur  nodig heeft  dat
vooruit  durft  te  kijken,  dynamisch
participeert in de belangrijke netwerken op
alle niveaus. 

Een  bestuur  dat  alert  reageert  op
veranderingen;  een bestuur dat  zich inzet
voor  behoud  van  de  leefbaarheid  en  de
sociale  structuur,  ook  na  de  artikel  12
periode; een bestuur dat  nu al  anticipeert
op  de  invoering  van  de  nieuwe
Omgevingswet en de aanpassingen die dat
zal vragen.

Een bestuur met visie en lef.

Veel  taken op het  gebied van zorg,  werk en
jeugdzorg  zijn  de  afgelopen  raadsperiode
overgegaan van het  rijk  naar de gemeenten.
Deze  decentralisaties  hebben  als  doel  dat
mensen die zorg of hulp nodig hebben worden
geholpen, op een manier die aansluit  bij  hun
persoonlijke omstandigheden. 

Met  de  overgang  van  deze  taken  heeft  de
gemeente  ruimte  gekregen  om de  uitvoering
passend te maken bij het karakter van de stad
en de  behoeftes  van  haar  inwoners.  Ruimte
om zich meer in te zetten om het welzijn van
haar inwoners

Daarin  is  de  afgelopen  jaren  helaas  een
beperkte flexibiliteit  getoond, vooral  gestuurd
door het boekhoudkundig plussen en minnen, 

Dit vraagt een andere bestuurlijke aanpak. Een
aanpak  waarin  het  wijk-  en  gebiedsgericht
werken centraal staat. Een aanpak die, gezien
de  beperkte  financiële  mogelijkheden  binnen
de  Artikel  12  status  en  de  pragmatische
aanpak die in deze noodzakelijk  is,  zich niet
laat  vertalen  in  een  gedetailleerde  financiële
paragraaf  voor  de  komende  vier  jaar.  Maar
gericht  is  op  het  beter  inzetten  van  de
beschikbare middelen.

De PvdA zet zich in om mensen met elkaar
te verbinden. Wij vinden dat solidariteit de
belangrijkste  bouwsteen  is  van  onze
samenleving.  Een  samenleving  waarin  we
elkaar vertrouwen en respecteren.

Wij  vinden  dat  de  gemeente  dat  vertrouwen
ook in haar inwoners moet hebben. 

De  PvdA  gaat  voor  een  stad  waar  de
Vlissinger  zich  in  herkent  en  wil  blijven
wonen. 

De  PvdA  gaat  voor  een  stad  waar
nieuwkomers,  toeristen  en  toekomstige
mariniers  zich  welkom  voelen  en  waar
duurzaamheid vanzelfsprekend is.

Een stad waar jongeren met hun energie en
enthousiasme als de vertegenwoordigers van
de toekomst worden gezien.

Een stad waar het goed
samenleven is.

Wijk- en gebiedsgericht 
werken
Vanuit  de  centrale  overheid  zijn  veel
uitvoerende taken onder verantwoordelijk-
heid van de gemeente gebracht.

Om de beoogde participatie van bewoners
binnen  deze  ‘decentralisaties’  mogelijk  te
maken,  dient  de  gemeente  de  nodige
verantwoordelijkheden in de wijk gefaseerd
en  met  ruime  ondersteuning  te  gaan
invoeren.

Wijk- en gebiedsgericht werken is een manier
van  samenwerken  tussen  gemeentelijke
diensten,  politie,  woningcorporaties  en
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instellingen  zoals  ROAT  en
bewoners(groepen) waarbij de bewoners meer
gevraagd en gehoord gaan worden over zaken
die hun wijk aangaan.

Wij willen uitdrukkelijk meer mensen mee laten
doen en de samenleving toegankelijker maken.
Daarvoor  zetten  wij  de  expertise  van  VN-
ambassadeurs in.

De bewoners zullen hierbij  vanuit het bestuur
ondersteund  worden om gefaseerd dit traject
in  te  gaan  .Dit  zal  niet  voor  alle  wijken  in
Vlissingen,  Oost-Souburg  en  Ritthem  het
zelfde zijn maar actieve betrokkenheid van de
bewoners maakt het verschil hoe een wijk  zich
ontwikkelt 

Uitgangspunt  is  dat  de  gemeente  vanuit  de
vraag  van  de  bewoners  met  alle  betrokken
partijen  werkt  aan  de  problemen  en  opgave
waar een wijk voor staat

De PvdA wil in Vlissingen:

 Bestuurlijke  aanpassingen  die  ruimte
bieden  voor  wijk-  en  gebiedsgericht
werken. 

 Dat  deze  aanpassingen  ook  gevraagd
worden  van  organisaties  en  instellingen
die actief zijn binnen het maatschappelijke
domein  van  de  gemeente  en  dat  zij
betrokken  worden  en  gevraagd  worden
hierbij aan te sluiten.

Werk, Detailhandel en 
Ruimte

2.1 Werk

Meedoen in de samenleving staat voor de
PvdA Vlissingen  voorop.  Daarvoor  is  het
hebben  van  een  baan  een  belangrijke
voorwaarde. Iedereen verdient een eerlijke
kans op goed  werk.

Als dat niet mogelijk is zorgt de gemeente
voor mogelijkheden  om op een fatsoenlijke
manier mee te doen.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt  zorgt
er voor dat mensen vaker werken op basis
van tijdelijke contracten en er steeds meer
zzp-ers zijn. Onze uitgangspunten zijn, ook
voor  hen,  goed  werk  en  fatsoenlijke
betaling.

Werkgevers  hebben  belang  bij  een  stad
met  voldoende  voorzieningen  voor  hun
werknemers.

De PvdA wil voor Vlissingen:

 Een vestigingsklimaat waarin ondernemers
en  bedrijven  kunnen  participeren  en
voldoende  ruimte  krijgen  om  zich  als
onderneming  maatschappelijk  te
profileren.

 Dat  de  gemeente  overlegt  met  de
ondernemingen over de mate en de vorm
van maatschappelijke betrokkenheid.

 Dat de gemeente  het   goede voorbeeld
geeft  door:
 Zelf minstens 5 % van het personeels-

bestand te  laten bestaan uit  mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt;

 Bij  het inhuren van tijdelijk  personeel
(zoals  ZZP-ers)  geen  schijn-
constructies  toestaat,  hierover
afspraken  maakt  met  gesubsidieerde
en  aanbestedende  organisaties,   en
met bedrijven die zich in de gemeente
willen  vestigen.  En  hierbij  tevens
toeziet op het toepassen van cao’s en
de Wet Arbeid Vreemdelingen;

 Zich  in  te  zetten  om  binnen  de
plaatselijke  ondernemingen  en
instellingen  voldoende  beschutte
werk-plekken te laten creëren om een
zo  breed  mogelijk  aanbod  te  laten
ontstaan;

 Zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Aan
de  slag  met  parttime  ondernemen’
voor  mensen  met  een
bijstandsuitkering;

 Vrijwilligerswerk  waardeert  als  een
vorm van participatie.

 Dat  de  gemeente  jongeren  aan  zich  wil
binden en zich extra inzet om jeugdwerk-
loosheid  tegen  te  gaan,   o.a.  door   het
voortouw te nemen bij  het realiseren van
voldoende leer-  en stageplaatsen op alle
niveaus.

 Grensoverschrijdende  samenwerking  met
Havenbedrijf  Gent.  Dit  is  goed  voor  de
werkgelegenheid in Vlissingen Oost.
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2.2 Detailhandel

Kwalitatief goede en aantrekkelijke winkel-
gebieden, met voldoende diversiteit in het
aanbod,   dragen  bij  aan  een  prettige
leefomgeving.  

De PvdA wil in Vlissingen:

 Werken  aan  het  terugdringen  van  het
aantal m2 winkeloppervlak.

 Het  winkelbestand  in  de  binnenstad
verdichten  om  het  compacter  en
aantrekkelijker te maken.

 Dat  er  weer  ruimte  komt  voor  spontane
initiatieven  waarmee  de  mogelijkheden
worden  gecreëerd   om   gezamenlijk  te
zorgen voor een aantrekkelijke stad.

 De  lokale  overheid  moet  beter
samenwerken  met  ondernemers.
Speerpunt daarin is de problematiek  van
kleine ondernemers.

2.3 Ruimte

De ruimtelijke vormgeving en de inrichting
van de openbare ruimte moet  passen bij
het karakter van de stad of het dorp.

Dat  karakter  wordt  bepaald  door  de
bewoners zelf  en hun woon/werk  situatie,
door bedrijven en winkels en door toeristen
die Vlissingen bezoeken.

Allemaal  hebben  ze  behoefte  aan  een
passende infrastructuur 

De PvdA wil voor Vlissingen:.

 Dat  er  zoveel  mogelijk  wordt  ingezet  op
renovatie, restauratie en hergebruik.

 Dat  monumentenpanden  altijd  een
gebruiksfunctie hebben in de stad.

 Dat de infrastructuur van de gemeente, in
samenspraak  met  bedrijven,  bruikbaar,
veilig  en  zo  aantrekkelijk  mogelijk  wordt
gemaakt.

Cultuur, Sport en 
Onderwijs
Kunst heeft zin. Zonder is de wereld woest,
leeg en hard.

Cultuur,  sport  en  onderwijs,  in  al  hun
verscheidenheid,  zijn  van  belang  voor  de

leefbaarheid van de stad. Ze verbinden en
zijn  daarom  belangrijk  om  participatie  te
stimuleren.

Alle vormen van cultuur, sport en onderwijs
moeten  voor  iedereen  toegankelijk  en
betaalbaar zijn.

Sluiting  of  afstoten  van  accommodaties
door de gemeente, waardoor verenigingen
en  organisaties  hun  activiteiten  moeten
staken is daarom onacceptabel.

Het  door  de  bezuinigingen  van  de
afgelopen jaren wegvallen van  aanbod en
faciliteiten  dient  zo  spoedig  mogelijk  te
worden hersteld.

3.1 Cultuur

Kunst  en  cultuur  vormen  een  waarde  op
zich;  ze  dragen  bij  aan  een  aangenaam
woonklimaat,  een  aantrekkelijke  stad  of
dorp  voor  toeristen en  dragen zo  bij  aan
een gezonde economie.

De PvdA wil in Vlissingen:

 De  bestaande  culturele  voorzieningen,
zoals poppodium De Piek, het MuZEEum
en de festivals, behouden.

 Voldoende  faciliteiten  en  ondersteuning
van alle vormen van amateurkunst.

 Subsidies  en  faciliteiten  daarvoor
doelgericht  inzetten,  zodat  het  totale
programma zich positief  kan ontwikkelen.

 Dat  er  een  adviesgroep  wordt  gevormd
van Vlissingse deskundigen (zoals van het
MuZEEum,  De  Cultuurwerf,  het
Gemeente-archief,  Film  by  the  Sea,
Bevrijdingsfestival,  enz)  die  het
gemeentebestuur  gevraagd  en
ongevraagd adviseert  over  het  kunst– en
cultuurbeleid.

 Monumenten (onder  en boven de grond)
zien als onderdeel van de leefomgeving.

 De  documentatie  en  informatie  m.b.t.
monumentenzorg   en archeologie  samen
te  voegen  met  het  gemeentearchief   en
voor  alle  andere  taken  de  bestaande
Walcherse  samenwerking  verder  uit  te
bouwen.
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3.2 Sport

Sport verbroedert en verbindt. 

De PvdA wil in Vlissingen:

 Zorgen  voor  voldoende  en  kwalitatief
goede  en  veilige  faciliteiten  voor  het
kunnen beoefenen van sport. 

 Bevorderen  dat  kinderen  van  niet-
draagkrachtige ouders deel kunnen nemen
aan sportactiviteiten.

 Dat bij overdracht van het onderhoud aan
sportverenigingen   goede  ondersteuning
en  begeleiding  vanuit  de  gemeente
beschikbaar is.

 eigenaren en huurders van sport-
complexen vrijstellen van OZB-eigenaren.

3.3 Onderwijs

Volledig  toegankelijk  onderwijs  is  de
sleutel  tot  persoonlijke  ontwikkeling,
voorspoed  en welzijn.

Voor  zijn  kwaliteit  is  het  onderwijs
afhankelijk  van  3  pijlers:  de  ouders,   de
school en de omgeving.

De PvdA wil in Vlissingen:

 Dat  de  gemeente  ervoor  zorgt   dat  alle
scholen  veilig,  goed  onderhouden  en
volledig  toegankelijk  zijn,  ook  voor
leerlingen met een fysieke beperking.

 Dat  er  ruimte  komt  voor  cultuureducatie,
zowel binnen als buiten het onderwijs.

 In  samenwerking  met  andere  betrokken
gemeenten  en  instellingen  zorgdragen
voor  voldoende  en  goede  aanvullende
faciliteiten  voor  het  onderwijs  (van
speelzaal  tot  Zeevaartschool),  zoals
sportvoorzieningen,  huisvesting  en
uitgaansmogelijkheden.

 Het nautisch onderwijs behouden blijft voor
Vlissingen als maritieme stad.

 Laag  geletterdheid  bestrijden  en
initiatieven steunen zoals die van Stichting
Dunya en het Taalhuis.

 Dat  kinderen  met  taalachterstand  bij
aanvang  basisschool  geholpen  worden
met  bijvoorbeeld  de  voorschool,  de

verlengde  schooldag,  de  zomer-  of
weekendschool.

Welzijn
Mensen  staan  voor  ons  centraal.  Welzijn
betekent het gevoel dat je het goed hebt.

Toegang  tot  zorg  is  wat  ons  betreft
vanzelfsprekend.

Het  contact  en  overleg  van  de
professionals met de zorgvrager is leidend.

Voor welzijn is een veilig gevoel  nodig in
een  sociale  samenhang,  waarin  iedereen
kan meedoen en er zorg voor elkaar is.

Mensen met een beperking hebben recht op
onafhankelijke cliëntenondersteuning. Deze
gemeentelijke  verantwoordelijkheid  dient
met  voorrang  goed  georganiseerd  te
worden.  

4.1 Zorg

Het  moet  duidelijk  zijn  wat  burgers  en
overheid  van  elkaar  kunnen  en  mogen
verwachten.

Daarvoor is inzicht nodig in de persoonlijke
situatie  en  omstandigheden  van  zorg
vragende burgers.

Niet alle groepen zijn voldoende zichtbaar,
denk  aan  jonge  mantelzorgers,  laag
opgeleide werkenden, verwarde mensen en
mensen  die  moeilijk  voor  zichzelf  op
kunnen komen.

Gelden  die  voor  het  sociaal  domein  zijn
geoormerkt  dienen  voor  dat  doel
beschikbaar te zijn en besteed te worden.

De PvdA wil in Vlissingen:

 Zorgen  dat  achterstanden,  binnen  alle
leeftijden,  tijdig  worden  gesignaleerd  en
bestreden.

 Dat  elke  zorgvraag  relevant  is;  iedereen
moet met een gevoel van vertrouwen een
beroep kunnen doen op zorg. 

 Dat  er  altijd  sprake  is  van  persoonlijk
contact.

 Dat  het  bij  zorg  en  welzijn  gaat  om
samenwerking  en  kwaliteit  van  de
dienstverlening en niet om concurrentie.

 Dat de gemeente blijft stimuleren  dat  de
professionals  in  de  wijkteams,  zoals  de

Verkiezingsprogramma PvdA Vlissingen 2018-2022



Pagina 5 van 8

wijkagent  en  de  wijkverpleegkundige,
voldoende  handelingsvrijheid  vanuit  hun
moederorganisaties krijgen.

 Dat Porthos en Orionis zich aansluiten bij
het wijk- en gebiedsgericht werken en hun
bedrijfsvoering  daarop  aanpassen.  Deze
organisaties  dienen  daarbij  op  Walchers
niveau te blijven samenwerken.

 Een open communicatie  met zorgvragers
(keukentafelgesprekken).

 Dat de behoefte aan zorg leidend is in het
directe contact  met een cliënt  en niet  de
financiële vertaling daarvan.

4.2 Jeugdzorg

Jeugdzorg  is  een  nieuwe  taak  van  de
gemeente. Uitgangspunt moet een positief
jeugdbeleid  zijn,  waarin  uitgegaan  wordt
van  versterking  van  de  eigen
mogelijkheden van ouders en kinderen.

Bij  de  aanpak  van  jongeren  in  probleem-
situaties  en/of  met  probleemgedrag  staat
hun toekomst altijd centraal.

Probleemgedrag wordt vooral via preventie
aangepakt, niet alleen via repressie.

De PvdA wil voor Vlissingen:

 Samenwerking  van  de   gemeente  met
verloskundigen/kraamzorg,  consultatie-
bureaus en scholen,  wat  cruciaal  is  voor
adequate vroeg-signalering.

 Voldoende  expertise  in  de  wijkteams  op
het  gebied  van  (signalering  van)
kindermis-handeling,   jeugd-GGZ,  alcohol
en  drugs-gebruik  onder  jongeren   en
kinderen met een verstandelijke beperking.

 Ouders  en kinderen zelf betrekken bij alle
onderdelen  van  het  beleid.  Een  van  de
taken  waarvoor  een  'Jeugdraad'  wordt
opgericht, zoals al eerder door de PvdA is
voorgesteld.

 Dat  jongeren  die  gebruik  maken  van
jeugdzorg  bij  hun 18e verjaardag niet  in
de  steek   gelaten  worden,  maar  dat  er
vanaf  hun  17e  met  hen  wordt
samengewerkt  aan  een  zorgvuldige
overgang naar zelfstandig-heid   of  naar
blijvende   zorg   en   onder-steuning.  Zo
nodig  loopt  de  jeugdzorg  door  tot  hun
23ste verjaardag.

4.3 Schuldhulpverlening

Armoede  leidt  tot  een  maatschappelijk
isolement.

Mensen  met  problematische  schulden
helpen  we,  zonder  hun
verantwoordelijkheid over te nemen. 

Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat
kinderen  opgroeien  in  armoede,  elk  kind
moet  mee  kunnen  doen  met  sport,
schoolreis, cultuur, verjaardagen, enz. 

Toegang tot  de schuldhulpverlening moet
worden  vereenvoudigd.  Betreffende
organisaties moeten zich proactief inzetten
voor de burgers. Denken in en zoeken naar
mogelijkheden,  dat  moet  het  beleid
worden!

De PvdA wil in Vlissingen:

 Een ruimhartig armoedebeleid, afgestemd
met Middelburg en Veere.

 Dat  er  in  het  armoedebeleid  specifieke
maatregelen  zijn  voor  kinderen  in
armoede. 

 De door de 2e Kamer beschikbaar gestelde
budgetten  ook  gaan  gebruiken  voor  de
kindpakketten. 

 Dat  in  onze  gemeente  de  voedsel-  en
kledingbanken  ruimhartig  worden  onder-
steund en er alles wordt gedaan om deze
tenslotte overbodig te maken.

 Dat  schuldproblematiek,  waar  nodig,  in
samenhang  met  eventuele  andere
problematiek wordt bezien. 

 Alleen werken  met  bewindvoerders  en
schuldhulpverleners,  die voldoen aan het
keurmerk bewind voering.

4.4 Vrijwilligers

Mensen die zich die zich vrijwillig inzetten,
hetzij als mantelzorger dan wel binnen een
vereniging  of  instelling,  verdienen  niet
alleen waardering maar ook steun vanuit de
gemeente.

Vrijwilligerswerk  is  geen  gratis  alternatief
voor publieke diensten.
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De PvdA wil voor Vlissingen:

 Een  duidelijke  scheiding  tussen  werk  en
vrijwilligerswerk.

 Centraal  geregelde  begeleiding  en
ondersteuning  van  mantelzorgers  en
vrijwilligers.

 De mate van begeleiding en ondersteuning
niet afhankelijk laten zijn van de grote van
een  organisatie  (kleine  organisaties  en
individuen zijn kwetsbaarder).

 Behoud van de Mantelzorgwaardering en
tevens gelijkgesteld aan die van de andere
Walcherse gemeenten.

Wonen in een duurzame 
leefomgeving
Wonen doe je  in  een buurt,  wijk,  stad of
dorp te midden van en samen met anderen.

Dit  betekent  dat  er  voldoende  betaalbare
huizen voor alle huishoudens beschikbaar
moeten  zijn. ook in de dorpen Souburg en
Ritthem.  Iedereen  dient  goed  te  kunnen
wonen  voor  een  eerlijk  deel  van  het
besteedbaar inkomen

Wonen   is   verbonden   met   zeggenschap
over de  woonomgeving. Voor zeggenschap  is
het  belangrijk  dat  bewoners,  huurders  en
woning-eigenaren  de  ruimte  krijgen  van
corporaties,  gemeente,  projectontwikkelaars
en bouw-bedrijven om vooraf ook zelf  inhoud
aan hun woonwensen te geven. 

Gemengde  wijken passen  bij het  idee  van
een  inclusieve samenleving.  Het VN-verdrag
willen wij  op dat  punt  waarmaken.  Wij staan
niet  toe  dat  de  lagere  inkomens  worden
verdrongen  naar  de  buitenwijken  of  zelfs
buiten onze gemeente. 

De PvdA wil in Vlissingen:

 Zorgen  voor  voldoende  beschikbare
sociale  huurwoningen  voor  alle
doelgroepen van de sociale huur.

 In  onze  regio  afspraken  maken  over
voldoende  aanbod  van betaalbare huur-
woningen en dat met name in het Schelde-
kwartier  sociale  huurwoningen  worden
gebouwd.

 Dat  de  gemeente  in  overleg  met  de
corporatie  de  voorraad  goedkoopste
huurwoningen aanwijst.

 Dat bewoners worden gestimuleerd,  door
goede voorlichting, om energiebesparende
maatregelen  te  bedenken  en  te  treffen.
Door  middel  van  speciale  programma’s
wordt gewerkt aan bewustwording over het
energieverbruik.

 Dat  herbestemming  en  verbouwen  van
kantoren  een  oplossing  kan  bieden  om
een  tekort  aan  goedkope woningen voor
doel-groepen op te lossen. 

 Ruimte  voor  experimentele  vormen  van
woningbouw  voor  ouderen,  woon-  en
leefgroepen  en  levensloopbestendig
wonen bevorderen.

 Met  belanghebbenden  stimuleren  dat  er
voldoende  flexibel  woonaanbod  is  om
tijdelijke  personeelstoename  bij  bedrijven
op te vangen.

 Dat alle woongelegenheid  voor seizoens-
werkers  voldoen  aan  de  geldende
regelgeving van het Keurmerk Flexwonen.

 Dat  overbewoning   wordt  voorkomen  en
woningsplitsing  wordt  ontmoedigd  in
kwetsbare wijken of gebiedskernen.

 Dat alle   sociale  woningen  binnen   10
jaar  goed  geïsoleerd   zijn. Onze eerste
prioriteit  ligt  bij  de sociale  huurwoningen.
Hierover  maken  we  bindende  afspraken
met  de corporaties.   De netto woonlasten
mogen dan niet omhoog gaan.

 Dat  de noodzaak tot  duurzame bouw en
energiezuinig wonen wordt opgenomen in
de bouwverordening

 Dat  het  zelfstandig  blijven  wonen  van
ouderen  in  de  eigen  buurt  een
uitgangspunt  is.  Hierbij  dient  de
eenzaamheid  onder  ouderen  te  worden
aangepakt door begeleiding op maat aan
te bieden.

Natuur, Milieu en Recreatie

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners
dichtbij huis de natuur kunnen beleven en
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dat de natuur in de omgeving gemakkelijk
bereikbaar en toegankelijk is.

Het landschap strekt zich verder uit dan de
gemeente grens en zou op Walchers niveau
besproken moeten worden.  We willen geen
verdere  afbreuk  van  datgene  wat  we
hebben. 

De  PvdA  vindt  dat  gemeentelijke
organisaties  alleen  duurzame  en,  waar
mogelijk,  circulaire producten inkopen.

De PvdA wil in Vlissingen:

 Meer  aandacht  voor  (het  naleven  van)
dierenwelzijn.

 Beleidsplannen voortkomend uit  de Kust-
visie  integraal  afstemmen met de andere
gemeenten op Walcheren.

 Inzetten  op  goede  aansluiting  van  het
Walchers  netwerk  van  wandel-  en  ruiter-
paden  en  fiets-  en  mountainbike
netwerken, die voldoen aan de eisen van
de  tijd.  E.e.a.  draagt  bij  aan  de
toegankelijkheid van natuur en landschap.

 Meer  prioriteit  voor  het  vervangen  en
renoveren en een betere inpassing in het
landschap van recreatiewoningen dan voor
er meer bijbouwen.

 Dat  er  geen  verblijfsrecreatie  gebouwd
wordt in het Nollebos.

 Dat  we  het  opofferen  van  landschap
tegengaan  en  bij  bebouwing  in  het
landelijk gebied de voorwaarde stellen dat
dit landschappelijk wordt ingepast.

 De  openbare  ruimte  beheren  door
natuurlijk en ecologisch beheer,  variatie in
beplanting van perken en groenstroken, en
een gematigd kapbeleid. Bescherming van
de biodiversiteit is hierbij belangrijk.

 Bij  planning van vervangings-  en herstel-
werkzaamheden  aan  de  riolering  dienen
de  buurten  waar  veel  klachten  zijn
(Hyacintenlaan en omgeving)  voorrang te
krijgen.

 Dat  bewoners  worden  uitgedaagd  om
energiebesparende  maatregelen  te
bedenken en te treffen.  Door middel  van
speciale  programma’s wordt  gewerkt  aan
bewustwording van het energiegebruik.

 Subsidie  op  zonnepanelen  en  daarnaast
op isolatie van huizen. Op elk dak zonne-

panelen en tevens het collectief stimuleren
van duurzame energie.

 Een  circulaire  economie  door  kringloop-,
weggeef- en ruilwinkels te stimuleren.

 De  PvdA  onderschrijft  de  aangedragen
punten  door  de  Zeeuwse  Milieufederatie,
gericht  op  een  duurzame  agenda
gemeenteraadsverkiezingen  2018,  zoals
circulaire  economie,  landschapsvisie,
klimaatadoptie en energietransitie (gasloos
bouwen).

 PvdA wil geen aandeelhouder meer zijn in
een verlies  leidende kerncentrale   en wil
zijn aandelen in deze centrale overdragen
aan het rijk.       

Bestuur en Veiligheid

7.1 Bestuur

Dienstbaarheid naar de burger staat voorop
en is vanzelfsprekend.

De  samenleving  is  volop  in  beweging  en
verandert. Ook de taak en rolopvatting van
de  overheid  en  de  verwachtingen  die
burgers  hebben. De lokale overheid heeft
steeds   meer  taken  gekregen.  Daarom
dienen  bestuursmodellen  aangepast  te
worden aan deze nieuwe omstandigheden.
Gemeentelijke schaalvergroting zal daarbij
noodzakelijk zijn.

De samenwerking  met  de  betrokkenen  moet
gericht zijn op resultaat voor het beoogde doel:
ruimte creëren om samen te leven. 

Het moet duidelijk zijn wat burgers en overheid
van  elkaar  kunnen  en  mogen  verwachten;
daarvoor is meer maatschappijvisie nodig

Om de stap naar meer verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid  op  buurt-  en  wijkniveau  te
kunnen  maken  dient  er  een  traject  in  gang
gezet  te  worden  waarin  de  gemeentelijke
organisatie  faciliterend  en  coachend  gaat
werken.

De PvdA ziet  deze ontwikkeling niet  als  een
bedreiging. De doelen van de decentralisaties
in  het  sociale  domein  staat  scherp  op  ons
netvlies.  Decentralisaties  vragen  een  andere
vorm van besturen en vooral betere informatie
voorziening over de nieuwe uitvoerende taken
van en naar de samenleving.

Wij willen sterk inzetten op een nieuwe vorm
van  wijk-  en  gebiedsgericht  werken  om
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gefaseerd  uit  te  kunnen  groeien  naar  een
organisatievorm van robuuste kernen.

Gefaseerd  aangepakt  om  bij  een
gemeentelijke  schaalvergroting  goed  aan  te
sluiten  zonder  het  gevoel  van  eigenheid  te
verliezen.

De PvdA wil in Vlissingen:

 Een  creatief,  visionair  en  daadkrachtig
bestuur   en  een  ambtelijk  apparaat  om
zo’n omslag te kunnen realiseren.

 Afstand  nemen  van  een  te  rigide
economische  bedrijfsvoering  die  heeft
geleid  tot  het  eenzijdige  op  de  markt
brengen  van  publieke  taken,  zonder   de
menselijke maat.

 De  lokale  overheid  uitdagen  om
ingekochte  dienstverlening  weer  meer  in
eigen  beheer  te  gaan  doen  en  te
combineren  met  het  wijk-  en
gebiedsgericht werken.

 Fundamentele  bestuurlijke  aanpassingen
die ruimte geven om het wijk- en gebieds-
gericht   werken  beter  te  laten  aansluiten
op  de  benodigde  maatschappelijke
belangen van de bewoners.

 Dat de griffie meer middelen krijgt om de
gemeenteraad  te  ondersteunen  bij  haar
kaderstellende en controlerende rol.

7.2 Veiligheid

Binnen de regio en de stad onderscheiden
wij verschillende uitvoerende organisaties.
Op regionaal  niveau  is  er  de  Veiligheids-
regio  Zeeland  (VRZ)  voor  de  fysieke
veiligheid van bewoner en toerist.

Door  sterker  in  te  zetten  op  wijk-  en
gebiedsgericht werken zal de veiligheid in
de buurt en om het huis verbeteren.

De PvdA wil in Vlissingen:

 Meer  aandacht  voor  de inbreng  en inzet
van vrijwilligers.(brandweer, etc.)

 Meer  aandacht  voor  de  maritieme
veiligheid in het bijzonder scheepvaart en
veiligheid van het milieu,

 Centrale  plaatsen  aanwijzen  voor  het
afsteken  van  vuurwerk  met  oud  en
nieuwjaar.

 In samenspraak met de regio gemeenten
deel te nemen aan het landelijk experiment
voor het gereguleerd kweken van wiet. De
drugsoverlast  door  straathandel,  zoals  in
de Aagje Dekenstraat, moet verdwijnen.

 Een verbetering van de functie en positie
van de wijkagent.
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