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Beste leden, via de nieuwsbrief van de fractie van de Partij Souburg-Ritthem gaan we u in de 
toekomst beter op de hoogte houden van alle zaken die er spelen op het stadhuis en in de dorpen. 
We communiceren via de website, via de Blauw Geruite Kiel en via de Souburgsche Courant. Toch 
hebben we van diverse leden begrepen dat ze weinig van ons horen en soms lang niets van ons 
horen. Om hier aan tegemoet te komen gaan we de teksten die regelmatig op de website verschijnen 
voor u bundelen in een nieuwsbrief die we iedere twee maanden bij u op de mat laten vallen. Op 
deze manier hopen we ook de leden te bereiken die niet dagelijks onze website raadplegen.  
Wij wensen u namens de fractie veel leesplezier. 
 

Wonderolie gezocht 
Bestaat er een wonderolie om de raderen van de Zeeuwse ziekenhuiszorg in beweging te krijgen. Dat 
is hard nodig omdat die zorg piepend en knarsend het contact met de bevolking heeft verloren. Wie 
neemt de rol op zich: zoek voldoende wonderolie om alle partijen zich te doen schikken in mogelijk 
oncomfortabele oplossingen om te voorkomen dat essentiële zorgvoorzieningen wegvallen. De heer 
de Beer heeft recent zijn rapport over de staat van de Zeeuwse zorg uitgebracht “Grenzen slechten”. 
In de samenvatting geeft hij weer: “Een gevoel van brede maatschappelijke urgentie en een 
gemeenschappelijke aanpak moet verandering mogelijk maken.” De Vlissingse gemeenteraad heeft 
de laatste jaren niet anders gehoord dan “daar gaan jullie niet over”. Maar de heer de Beer geeft aan 
dat Provincie en gemeenten een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. De 
zorgverzekeraars hebben zorgplicht en de marktleider heeft de verantwoordelijkheid om de Zeeuwse 
ziekenhuiszorg houdbaarheid te garanderen. Samen verantwoordelijk, samen op zoek naar de 
noodzakelijke wonderolie. Samenwerking hoofdzaak! 
 

Bebording Burgemeester Stemerdinglaan 
Meldingen burgers. 
Klachten van burgers richting het stadhuis worden in eerste instantie niet beantwoord of pas na 5 à 6 
weken. Reden voor de fractie van de Partij Souburg-Ritthem om een gesprek aan te vragen met 
Wethouder Verboom. In een goed gesprek hebben we te horen gekregen dat hij onze zorg deelt. 
Men zal alles in het werk stellen om dit in de toekomst te voorkomen en zeker sneller te reageren op 
meldingen e.d. We zullen het als fractie blijven bewaken. 
 
Voortgang Burgemeester Stemerdinglaan. 
In het zelfde gesprek met Wethouder Verboom is ook de voortgang van de burgemeester 
Stemerdinglaan besproken. De bebording naar de Stemerdinglaan is op zich in orde. Alleen op de 
locaties kan het beter. Borden worden verschoven en niet meer op de juiste plaats teruggezet. We 
hebben gevraagd of de bebording in de ochtenduren en aan het einde van iedere werkdag 
gecontroleerd kan worden. Dit geldt ook voor de reflectieborden. De wethouder vindt dit een goede 
suggestie en zal dit verder intern bespreken. We houden een vinger aan de pols houdt en indien 
nodig maken we een nieuwe afspraak. 
 

Werkzaamheden Hof Kromwege 
De bouw en sloop van het plan Hof Kromwege geeft redelijk wat overlast voor omwonenden. Reden 
voor de PSR om aan de bel te trekken op het stadhuis waar we de onderstaande zaken aan de orde 
hebben gesteld: 
• Het zware bouwverkeer geeft gevaarlijke situaties in de Vlissingsestraat. 
• Een bewoner heeft regelmatig klachten over diverse zaken omtrent de bouw zoals geblokkeerde 

weg, trillingen, te vroeg starten van werkzaamheden, werkzaamheden op de openbare weg 
terwijl er afspraken zijn gemaakt dat dit op het bouwterrein gedaan dient te worden. 
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• De Vlissingsestraat is vooral nu een flessenhals. Er is nogal gevaar voor fietsende scholieren en 
ander weggebruikers. 

• Er is blijkbaar schade ontstaan aan woningen in de Vlissingsestraat. Formeel is de aannemer 
natuurlijk aansprakelijk hiervoor maar het verdient aanbeveling dat de gemeente hier ook enige 
aandacht voor heeft. 

De wethouder zegt toe contact op te nemen met bouw en woningtoezicht om te bezien welke acties 
zij kunnen ondernemen naar de opdrachtgever en de aannemer van het project. Wordt vervolgd 
zullen we maar zeggen. 
 
Dorpshuis “Ons Dorpsleven” 
Zoals u in de krant heeft kunnen lezen heeft het college van B&W besloten om het dorpshuis “Ons 
Dorpsleven” in Ritthem via een openbare inschrijving te gaan verkopen. De PSR volgt de 
ontwikkelingen op de voet en let er speciaal op dat de dorpshuisfunctie blijft bestaan. We zijn druk 
aan het spitten in de archieven om te achterhalen welke “erfenis” het dorp in 1948 nu echt heeft 
gekregen. 
De makelaar en de notaris stellen nu het bidbook samen. Dit is het totaal aan informatie op basis 
waarvan belangstellenden kunnen inschrijven. Dit bidbook zal waarschijnlijk eind april gereed zijn 
waarna kan worden ingeschreven. Er is gekozen voor verkoop bij inschrijving. De richtprijs is daarbij 
leidend. Het college zal uiteindelijk het besluit nemen tot gunning aan de bieder met het beste 
voorstel, economisch zowel als maatschappelijk. 
 
Verkrotting van panden in Oost- en West-Souburg 
Eind oktober 2014 kreeg de Partij Souburg-Ritthem vragen van bewoners van de Ritthemsestraat, 
over de verkrotting van een woning in deze straat. Ik ben de situatie gaan bekijken en ook ik heb 
vastgesteld dat de betreffende woning aan het verkrotten is en zeer dringend onderhoud nodig 
heeft. Wat doet de PSR met een dergelijke melding? Wij maakten in dit geval een afspraak met de 
verantwoordelijke manager van Bouwen en Wonen en begin november hebben wij overleg gehad 
met de manager en de bouwinspecteur. Dit was een goed en verhelderend gesprek. Tijdens het 
gesprek bleek dat de gemeente al behoorlijk druk in de weer is met dit dossier. De dag voor ons 
gesprek is men nog op bezoek geweest bij de buren en heeft men de achtertuin en gevel bekeken. 
 
Het is een kwestie van een dossier opbouwen en uitvinden waar de eigenaar zich bevind. Van echt 
gevaar is geen sprake en daarmee is de belangrijkste reden van handhaving verdwenen. De 
gemeente gaat bekijken of er iets met leefomgeving en overlast gedaan kan worden. De PSR volgt dit 
dossier op de voet maar moet dit toch nog wat tijd gunnen. Binnenkort zullen wij de gemeente 
nogmaals wijzen op deze en andere situaties van verkrotting in Oost- en West-Souburg. 
Er zijn namelijk nog wel een paar voorbeelden te noemen: Een aantal panden aan de Nieuwe 
Vlissingseweg in West-Souburg en een pand van de gemeente Vlissingen zelf, namelijk de voormalige 
school aan de Molenweg in Oost-Souburg. Ook over deze panden zal de PSR de gemeente om nadere 
informatie vragen. Voor de leefbaarheid van onze dorpen is het nodig om verkrotting te voorkomen 
en daar waar nodig aan te pakken! 
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