
De gemeente Vlissingen bestaat uit de stad Vlissingen, de 
dorpen Oost en West Souburg en Ritthem en het buurtschap 
Groot Abeele. Ieder al of niet met een centrum, wijken, 
buurten en of straten. De gemeenteraad van de gemeente 
Vlissingen dient, naar redelijkheid en vorm van evenredig-
heid, de gelden en aandacht te verdelen over deze onderde-
len van de gemeente. Gemeente Vlissingen heeft ongeveer 
45.000 inwoners. Deze inwoners en de meningen van deze 
inwoners dienen centraal te staan in de beleidsvorming en uit-
voering. Niet alleen tijdens de verkiezingen maar ook daarna. 
Wensen en opvattingen van de inwoners moeten meegenomen 
worden in de voorbereiding en uitwerking van plannen. 

Partij Souburg-Ritthem, een nieuwkomer in 2002, heeft bij 
de verkiezingen van 7 maart 2006 haar eerste raadsperiode 
erop zitten. We kunnen stellen dat de dorpen zich binnen 
de gemeentelijke politiek een vaste plaats hebben verwor-
ven. De politiek, college van burgemeester en wethouders 
en een gedeelte van de ambtenaren raken min of meer door-
drongen van het feit dat de gemeente Vlissingen bestaat uit 
de stad Vlissingen, de dorpen Oost-Souburg, Ritthem en het 
buurtschap Groot Abeele. 

De gemeente, 
meer dan een stad alleen...

Veel zaken zijn de afgelopen vier jaar gerealiseerd, we zijn 
er echter nog niet. Denk aan het achterstallig onderhoud en 
ook aan West Souburg. Het dorp Souburg bestaat uit Oost- 
en West-Souburg. Zowel in het raadsprogramma 2002-
2006 als in het collegeprogramma wordt gesproken over 
Oost- en West-Souburg. Alleen handelt men er niet naar en 
wordt West-Souburg meestal vergeten. De dorpen Souburg, 
Ritthem en het buurtschap Groot Abeele hebben door 
Partij Souburg-Ritthem een stem gekregen binnen de 
gemeenteraad. Deze stem heeft invloed bij de vormgeving 
van het gemeentelijke beleid en de uitvoering hiervan.

Nog beter zou het zijn wanneer de dorpen in het college 
vertegenwoordigd worden door een wethouder die weet 
en voelt wat er in de dorpen leeft. Stem daarom op Partij 
Souburg Ritthem.
Hoe meer stemmen voor de dorpspartij hoe meer kans op 
een eigen wethouder en daarmee een rechtstreekse stem 
binnen het college.  
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Gezondheidszorg
•  Partij Souburg-Ritthem is voor de tot-

standkoming van een dergelijk en zo 

compleet mogelijk zorg en hulpaanbod.

•  Er moet een gezondheidscentrum in 

Souburg gerealiseerd worden 

Sport
•  Partij Souburg-Ritthem maakt zich sterk 

voor een gezond sportklimaat. Inwoners 

moeten hun sport in hun eigen dorp 

kunnen beoefenen. We zijn een groot 

voorstander van het realiseren van een 

dubbele sportzaal bij de brede school in 

Souburg Noord waarmee het tekort aan 

ruimte in Souburg opgelost wordt.  

•  Een deel van de tennisvelden in 

Souburg dient geschikt gemaakt te wor-

den voor tennis gedurende heel het jaar. 

De gemeente dient dit fi nancieel te onder-

steunen.

•  Bij vorst een ijsbaan aanleggen op de 

Karolingische Burg.

•  De trainingsaccommodatie c.q. trainings-

capaciteit van voetbalvereniging RCS 

dienen verder verbeterd te worden.

Welzijn en Cultuur
•  Het welzijnswerk is van en voor de inwo-

ners. De burgers dienen een belangrijke  

invloed te hebben op wat er georgani-

seerd en aangeboden wordt. Palladium 

zal moeten inspelen op deze vraag. De 

gemeente dient hier een ondersteunende 

rol in te spelen. 

•  Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) 

voor Ritthem is gewenst

•  Voorzieningen dienen behouden te blijven 

of uitgebreid te worden. Denk aan een 

Politiepost, Postkantoor en Bibliotheek. 

•  Er dient een multifunctioneel dorpshuis 

in Souburg te komen met een ruimer 

podium en ruimere zaal dan nu voor-

handen is. 

Ruimtelijke ontwikkelingen
•  Het karakter van de dorpen dient behou-

den dan wel versterkt te worden.  

•  Diversiteit van het winkelaanbod in 

Souburg dient gewaarborgd te worden.

•  De herinrichting van het Oranjeplein dient 

zo spoedig mogelijk, kwalitatief hoog-

waardig, te worden uitgevoerd.

•  Een wandelpromenade met bankjes en 

tafels creëren aan het kanaal. 

•  Er dienen voldoende speel- en trapveldjes 

te zijn.  

•  Geen dierenasiel vestigen op een volgens 

veel burgers ongewenste locatie.

 

Volkshuisvesting
•  In Souburg is er behoefte aan betaalbare 

kleine eengezinswoningen op de huur-

markt. Denk hierbij aan alleenstaanden 

en starters op de woningmarkt.

•  Om een verwacht tekort in de nabije 

toekomst te voorkomen moeten er in 

Souburg meer senioren of levensloop be-

stendige woningen gerealiseerd worden.

•  In Ritthem moet een voorziening komen 

waarbij het mogelijk is dat ook Ritthemse 

senioren  in hun eigen woonomgeving 

kunnen blijven wonen. 

•  In Ritthem dienen betaalbare woningen 

gebouwd te worden die geschikt zijn voor 

jonge gezinnen. Dit is van belang voor de 

leefbaarheid van het dorp.

Monumenten
•  Bewegwijzering naar het Marnix-

monument is gewenst. Bij het monument 

moet de mogelijkheid aanwezig zijn het 

Wilhelmus te beluisteren. Marnix van 

St. Aldegonde is immers de auteur van 

ons volkslied “het Wilhelmus”. Hier mag 

de gemeente trots op zijn. 

•  Er dient, vanuit een cultuur historisch 

besef, zorgvuldig met de Karolingische 

Burg te worden omgegaan. De bruikbaar-

heid van de Karolingische Burg dient 

verbeteren te worden onder andere door 

het realiseren van een historisch verant-

woord gebouw waarin een permanent 

toiletvoorziening en een opslagruimte 

voor klein materieel.

Onderhoud
•  Er moet geld voor onderhoud van groen-

voorziening, straten, wegen, pleinen en 

riolering vrijgemaakt worden binnen 

de reguliere uitgaven van de gemeente. 

Doorgaande wegen zoals de Bermweg en 

de Burgemeester Stemerdinglaan dienen 

zo spoedig mogelijk te worden geasfal-

teerd.

•  Er dient meer aandacht besteed te worden 

aan uitlaatplaatsen voor honden waar-

door overlast aan speelterreinen vermin-

dert. Het wegvallen van de hondenuitlaat 

plaats bij de Watertoren dient gecompen-

seerd te worden. 

•  Bij de begraafplaats moet een geluidswal 

te komen.

Evenementen
•  Niet commerciële evenementen die uit-

gaan van de eigen bevolking zoals bij 

voorbeeld Small Sail, Highland Games en 

het Volksdansfestival van Medioburgum, 

waar honderden vrijwilligers actief zijn, 

dienen door de gemeente gestimuleerd te  

worden. Op deze evenementen mag niet 

bezuinigd worden.

•  Afschaffi ng van precariorechten voor 

sociaal culturele activiteiten.

Kunst
•  Partij Souburg-Ritthem vindt dat wan-

neer er veel gemeenschapsgeld aan 

kunst wordt uitgegeven, verwacht 

mag worden dat men kiest voor kunst die 

een draagvlak heeft onder een fl ink deel 

van de bevolking.

Toerisme
•  Partij Souburg Ritthem vindt het niet reëel 

om alle kosten van de strandexploitatie 

door te berekenen aan de eigenaren c.q. 

gebruikers van de strandhuisjes. Zij zijn 

namelijk niet de enige gebruikers van het 

strand.

•  Zolang een overgrote meerderheid van 

de bewoners van Ritthem tegen het aan-

wijzen van het deel van het Ritthemse 

strand tot naaktstrand is dient daar geen 

naaktstrand te komen.

•  De Karolingische Burg kan samen met 

fort Rammekens, de Franse verdedi-

gingswerken, Fort de Ruyter en de Duitse 

bunkers het cultuurhistorische  toerisme 

bevorderen.

Het programma van Partij Souburg Ritthem in het kort



Opkomen voor de dorpen

Partij Souburg Ritthem is vier jaar geleden ontstaan uit onvrede in de dorpen 

Oost en West Souburg, Ritthem en het buurtschap Abeele. De PSR heeft in de afgelopen vier jaar 

bewezen dat de partij niet meer weg te denken is uit de dorpen. We hebben bij alle beslissingen die 

de gemeente voor onze dorpen genomen heeft een fl inke vinger in de pap gehad en daar sturing 

aangegeven. Denk maar aan de straten die opgeknapt zijn, de bankjes langs het kanaal, opknappen 

van schoolpleinen in Oost Souburg en Ritthem. Een groep ouderen heeft gestreden voor hun bank in 

de Kanaalstraat bij het station. De PSR was van de partij. De PSR zal blijven werken aan onze dorpen, 

we zijn er nog lang niet, er moet nog veel gedaan worden aan de straten, veiligheid en handhaving. 

Bent u het met mij eens stem dan op de Partij Souburg Ritthem.

Onderwijs 

Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving waarin het naar school kan gaan. 

Dat geldt voor het schoolgebouw zelf maar ook voor de speelplaatsen en ruim-

ten rondom de school. Kinderen moeten plezier hebben in het naar school gaan en dat ook het liefst 

zo lang mogelijk doen. Hiervoor moet een doorgaande leerweg aanwezig zijn binnen onze gemeente 

grenzen. Een leerweg van peuterspeelzaal tot hoge school. Daarnaast moeten kinderen opgevangen 

kunnen worden in gezellige maar zeker goed geleide opvangmogelijkheden zoals een kinderdagver-

blijf maar ook voor- en naschoolse opvang. Opvoeden is primair de taak van de ouders/opvoeders 

echter de mogelijkheden voor ondersteuning moeten voldoende en voor iedereen aanwezig zijn. 

Partij Souburg-Ritthem is tegen bezuinigingen op onderwijs en onderwijshuisvesting.

Evenementen 

De wethouder van cultuur sprak afgelopen jaar tijdens de bezuinigingsvoorstel-

len van interne en externe evenementen. Met intern wordt onder andere het 

Straatfestival en het Bevrijdingsfestival bedoeld. Met extern evenementen onder andere Film by the 

Sea, Small Sail en de Highland Games. Dit lijkt me geen juiste omschrijving. Festivals en evenementen 

die niet commercieel zijn en uitgaan van de eigen bevolking zoals Small Sail, de Highland Games, 

het Muziek en Volksdansfestival zijn niet extern maar juist heel erg intern. Aan deze evenementen 

werken honderden vrijwilligers mee en ontvangen relatief weinig subsidie. Deze evenementen dragen 

in hoge mate bij aan de leefbaarheid van dorp en stad. Op deze evenementen mag zeker niet bezuinigd 

worden. Vindt u dit ook stem dan op Partij Souburg Ritthem.

Gezondheidszorg 

Partij Souburg Ritthem is voor de totstandkoming van een zo’n compleet moge-

lijk zorg en hulp aanbod, zowel in de dorpen Souburg en Ritthem als in de stad 

Vlissingen. Inwoners met een handicap, zowel verstandelijk als lichamelijk, mensen met psychiatrische 

problemen en andere kwetsbare groepen hebben een speciaal op hen gericht beleid nodig, zodat zij als 

ieder ander mens volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving.  De PSR is sterk voorstander van 

de vestiging van een gezondheidscentrum waarin opgenomen zijn: huisarts, fysiotherapie, ergotherapie, 

logopedie, psycholoog, apotheek, consultatiebureau en maatschappelijk werk. Alle basisvoorzieningen 

binnen ziekenhuiszorg dienen goed en snel bereikbaar te zijn voor patienten op Walcheren. Hiermee dient 

rekening gehouden te worden bij de voorgenomen fusie tussen de ziekenhuizen te Vlissingen en Goes. 

Geerard Eckhardt

Maaike Walraven

Lambert Prevoo

Lou Waterman

Kandidatenlijst 
Partij Souburg-Ritthem 

1 Lou Waterman
 Vesting 21
 4388 WJ Oost-Souburg

2 Maaike Walraven - van der Sloot
 Schans 8
 4388 WC Oost-Souburg

3 Geerard Eckhardt
 Burchtstraat 23
 4388 JJ Oost Souburg

4 Lambert Prevoo
 Ritthemsestraat 3
 4388 J M Oost-Souburg

 5  Alex Achterhuis
 Zuidwateringstraat 3E
 4389 TT   Ritthem
               
6 Dick Schinkel 
 Dijkstraat 19
 4388 CJ Oost-Souburg

7 Anneke Zwigtman - Carol
 Schans 9
 4388 WC Oost-Souburg

8 Frans Verdaasdonk
 Dongestraat 72
 4388 VN Oost-Souburg

9 Huib van der Hiele
 Zuiderbaan 29
 4386 CK West-Souburg

10 Jack Marinissen
 Buteuxstraat 31
 4388 CV Oost-Souburg

11 Catrien Nagelhout - Hofman
 Zeewijksingel 14
 4388 ER Oost-Souburg

12 Jos Broeke
 Lambrechtsenstraat 22
 4389 TL Ritthem

13 Kees van der Blom
 Bermweg 7
 4388 CA Oost-Souburg

14 Joke de Feijter – van Leerzem
 Vesting 21
 4388 WJ Oost-Souburg
     
15 Jan Menheere
 F. Leenhoutsstraat 20
 4388 ND Oost-Souburg
     
16 Zeeg van Norden
 Beciusstraat 22
 4388 BC  Oost-Souburg

17 Ineke Vervorst  - van Loon 
 Vlissingsestraat 145
 4388 HC  Oost-Souburg



Kunst of Ambacht                                                  

Afgelopen jaar was er veel ophef over de “kunst-

objecten” op het Stadhuisplein. Veel inwoners vinden dat het geld 

(100.000,00 Euro) beter besteed had kunnen worden. Algemeen 

wordt gesteld dat “de politiek” geen inhoudelijke bemoeienis heeft 

met kunst. De politiek gaat over de procedurele kant en moet voor-

waarden stellen. Partij Souburg Ritthem vindt dat wanneer er veel 

gemeenschapsgeld voor “Kunst” wordt uitgegeven er verwacht 

mag worden dat men kiest voor kunst die een draagvlak heeft 

onder een fl ink deel van de bevolking. Kunstbeleid dient daarom 

opnieuw op de politieke agenda te komen. Vindt u dit ook? Stem 

dan op Partij Souburg Ritthem! Zelf denk ik wel eens dat ik niet van 

“Kunst” maar van “Ambacht” hou. De beelden vind ik alles behalve 

ambachtelijk.

Dick Schinkel     

Sport

Ik vind dat (sport) verenigingen een bindmiddel 

vormen en een kweekvijver zijn voor het vormen van actieve mede 

(Sou)burgers. Souburg heeft een gevarieerd sportaanbod waar we trots 

op kunnen zijn. Het is dan ook van belang het huidige sportaanbod te 

behouden en uit te breiden. Daarom dient de capaciteit van de Souburg-

se sportaccommodaties kwalitatief en kwantitatief toereikend te zijn, 

teneinde ook daadwerkelijk je favoriete sport in eigen dorp te kunnen 

beoefenen. In Souburg is een groot tekort aan zaalcapaciteit waardoor 

Souburgse verenigingen moeten uitwijken naar Koudekerke. Daarom 

ben ik een groot voorstander van de realisatie van een dubbele sportzaal 

in Souburg Noord. Partij Souburg Ritthem maakt zich sterk voor een 

optimaal aanbod van sportactiviteiten en sportaccommodaties. Voor 

mij een reden te meer om op  Partij Souburg Ritthem te stemmen.

Gérard de Nooijer

West Souburg                                            

De dorpen Souburg, Ritthem en het buurtschap 

Groot Abeele hebben door Partij Souburg-Ritthem meer stem 

gekregen binnen de gemeenteraad van de gemeente Vlissingen. Je 

kunt het ook merken, de dorpen komen veel meer op de voorgrond 

dan vroeger en er is ook al aardig wat gerealiseerd. Maar we zijn 

er nog niet. Het dorp Souburg bestaat uit Oost- en West-Souburg. 

Zowel in het raadsprogramma 2002-2006 als in het college-

programma wordt gesproken over Oost- en West-Souburg. Al-

leen handelt men er niet naar en wordt “West” meestal vergeten. 

Eigenlijk is dat vreemd. West Souburg heeft een groot verleden en 

dan bedoelen we niet alleen Marnix van Sint Aldegonde. Kijk de 

geschiedenis er maar eens op na. West Souburg noemen en in zijn 

waarde laten kost geen geld en de borden aan het begin van het 

dorp zijn zo geplaatst. 

Huib van der Hiele

Groene ruimte 
Dorpshuis Ritthem

Na voltooiing van Souburg-Noord, de Mortiere en de Sportboule-

vard is er nog maar weinig open ruimte over in het Stadsgewest. 

Het agrarische gebied rond Ritthem dient derhalve zijn functie te 

behouden. Bij eventuele bedrijfsbeëindigingen moet de agrarische 

bestemming worden omgezet in een natuurbestemming. In het 

agrarische gebied mogen geen kassencomplexen worden gebouwd. 

De lichtvervuiling moet worden teruggebracht. Het dorp Ritthem 

dient in dit agrarische gebied de status van kleine kern te behouden. 

Het Dorpshuis in Ritthem vervult een belangrijke functie in de dorps-

gemeenschap. Juist de laatste jaren is het aantal activiteiten in het 

dorpshuis in het kader van Sociaal Cultureel Werk uitgebreid. Deze 

laatste voorziening en ontmoetingspunt voor de bewoners van het 

dorp kan niet gemist worden.

Jos Broeke

Onderhoud

Het is heel slecht gesteld met de staat van on-

derhoud aan straten en wegen. De gemeente Vlissingen heeft de 

laatste vijftien jaar een verkeerd beleid gevoerd. (Wanneer je in de 

keuken door de vloer dreigt te zakken en je dakgoot lekt dan geven 

verstandige mensen daar eerst geld aan uit voordat er luxe arti-

kelen gekocht worden. Doe je dit niet dan kom je fi nancieel in de 

problemen). Partij Souburg Ritthem wijst hier al jaren op. Op dit 

moment heeft de gemeente veertien kilometer achterstallig onder-

houd. De levensduur van een straat is vijfentwintig jaar. Veel stra-

ten zijn daar geruime tijd overheen. Bijvoorbeeld de Burgemeester 

Stemerdinglaan. Aan een groot deel van deze straat is sinds de ja-

ren zestig, veertig jaar dus, niets gedaan. Gelukkig is er in de laatste 

begroting geld opgenomen voor asfaltering van deze straat. Nu de 

andere straten nog.

Catrien Nagelhout 

Wonen in Ritthem

In de woonvisie van de Gemeente staat dat de kwa-

liteit van de woonomgeving Ritthem hoog scoort. Tevens conclu-

deert men dat de meeste ouderen zo lang mogelijk in hun huidige 

woning of woonomgeving willen blijven wonen. De opmerking in 

de woonvisie dat de ouderen uit Ritthem maar naar Oost Souburg 

moeten verhuizen slaat volgens de PSR dan ook nergens op, en is 

in tegenspraak met de opmerking in de woonvisie dat de Gemeente 

voorwaarden wil scheppen waardoor mensen zo lang, zo zelfstan-

dig en zo betrokken mogelijk in de eigen woning of woonomgeving 

kunnen blijven. De PSR maakt zich sterk om voor ouderen geschik-

te woningen in Ritthem te realiseren. De toezegging van de wethou-

der om in overleg met de bewoners de mogelijkheden voor wonen 

voor ouderen te onderzoeken, in relatie tot de zorginfrastructuur, 

zullen we dan ook scherp in de gaten houden.

Alex Achterhuis


