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Ik vind dat (sport) verenigingen een bindmiddel vormen en een 

kweekvijver zijn voor het vormen van actieve mede burgers. De 

gemeente Vlissingen heeft een gevarieerd sportaanbod waar we trots op kunnen 

zijn. Het is dan ook van belang het huidige aanbod te behouden en uit te breiden. 

Daarom dient de capaciteit van de sportaccommodaties kwalitatief en kwantitatief 

toereikend te zijn, teneinde ook daadwerkelijk je favoriete sport in je eigen stad of 

dorp te kunnen beoefenen. Bij de opzet van nieuwe woonwijken moet er rekening 

met de jeugd gehouden te worden. Daarom dient men op geschikte plaatsen speel 

en trapveldjes in te plannen.   

Het getuigt niet van fatsoen om Korfbal vereniging Seolto, Atletiekvereniging 

Dynamica en Hockey Club Vlissingen nog langer in onzekerheid te laten over hun 

sportaccommodatie, daarom dient er op kort termijn er zekerheid te komen over 

de realisatie van de sportboulevard. Zo niet dan moeten de huidige accommodatie 

met spoed opgeknapt te worden. 

Partij Souburg Ritthem maakt zich sterk voor een optimaal aanbod van sportactivi-

teiten en sportaccommodaties. Voor mij een reden te meer om op Partij Souburg 

Ritthem te stemmen.

Over de groene ruimte 
en een culturele werkplaats

Sport

Het Stadsgewest is een dicht 

bevolkt gebied, de overgeble-

ven open ruimte slibt snel dicht 

door woningbouw, de aanleg 

van bedrijventerreinen en sport-

accommodaties. 

Het is daarom belangrijk dat de 

resterende ‘groene’ ruimte zoals 

het Nollenbos en het agrarische 

gebied rond Ritthem behouden 

blijven. Ook in het Spuikomgebied 

zijn mogelijkheden Vlissingen een 

groener aanzien te geven. In de 

geledingszone zou, b.v. langs het 

voormalige landfront ook groen 

kunnen komen.   

In navolging van de succesvolle 

gasfabriek in Amsterdam of de 

Verkadefabriek in Den Bosch zou 

in de machineloods een culturele 

voorziening gerealiseerd moeten 

worden.

Gérard de Nooijer

Jos Broeke



Algemeen
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 redelijk-

heid en vorm van evenredigheid, de gelden 

en aandacht te verdelen over deze onderde-

len van de gemeente. Gemeente Vlissingen 

heeft ongeveer 45.000 inwoners. Deze in-

woners en de meningen van deze inwoners 

dienen centraal te staan in de beleids-

vorming en uitvoering. Niet alleen tijdens de 

verkiezingen maar ook daarna. Wensen en 

opvattingen van de inwoners moeten mee-

genomen worden in de voorbereiding en 

uitwerking van plannen. 

De gemeenteraad van de gemeente 

Vlis-singen vertegenwoordigt de bevolking 

bij de besluitvorming over tal van onder-

werpen. Partij Souburg Ritthem vindt raad-

pleging van de inwoners van de gemeente 

absoluut noodzakelijk. Waneer een onder-

werp op de agenda staat waarvan Partij 

Souburg-Ritthem vindt dat een gedegen 

raadpleging van de inwoners van de gemeen-

te noodzakelijk is zal zij deze inwoners eerst 

horen alvorens een standpunt in te nemen.

Partij Souburg-Ritthem gaat er van uit dat 

de gemeente een weerspiegeling is van een 

veilige en rechtvaardige samenleving. Er 

dient ruimte en aandacht voor elkaar te zijn. 

We dienen goed om te gaan met de aarde 

zoals die ons gegeven is. Het kennis nemen 

van en respecteren van ieders mening moet 

de basis vormen voor een goede samenle-

ving. Om  geïnformeerd te zijn  over elkaars 

denk- en zienswijze treden we in overleg en 

gaan we samenwerking aan met de oorspron-

kelijke plaatselijke geloofsovertuigingen en 

andere geloofsovertuigingen en culturen.

De sociale gemeente
•  De gemeente moet op lokaal niveau mid-

delen inzetten om mensen met  een 

bijstandsuitkering of minimum inkomen 

op gepaste wijze te ondersteunen. Dit dient 

op een rechtvaardige wijze te geschieden. 

Gezondheidszorg
•  Partij Souburg-Ritthem is voor de totstand-

koming van een dergelijk en zo compleet 

mogelijk zorg en hulpaanbod, zowel in 

de dorpen Oost en West Souburg als in 

Ritthem en de stad Vlissingen.

Sport
•  Partij Souburg-Ritthem maakt zich sterk 

voor een gezond sportklimaat. Een gevari-

eerd en samenhangend aanbod van sport-

voorzieningen en (sport) activiteiten. Inwo-

ners moeten hun sport in hun eigen stad of 

dorp kunnen beoefenen. 

•  Een deel van de tennisvelden in Souburg 

dient geschikt gemaakt te worden voor ten-

nis gedurende heel het jaar. De gemeente 

dient dit fi nancieel te ondersteunen.

•  Bij vorst een ijsbaan aanleggen op de Karo-

lingische Burg.

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

ners. De nadruk dient te liggen op vrijwilli-

gerswerk waarbij de burger een belangrijke 

invloed heeft op wat er georganiseerd en 

aangeboden wordt. De gemeente dient hier 

een ondersteunende rol in te spelen. 

•  Voorzieningen dienen behouden te blijven 

of uitgebreid te worden. Denk aan een Poli-

tieposten, Postkantoor en Bibliotheek. 

•  Het welzijnswerk is van en voor de burgers. 

Palladium zal moeten inspelen op de vraag 

van deze burgers.

•  Steun voor de kerken bij het exploitabel 

houden van hun gebouwen

•  Partij Souburg-Ritthem vindt dat wanneer 

er veel gemeenschapsgeld aan kunst wordt 

uitgegeven, verwacht mag worden dat men 

kiest voor kunst die een draagvlak heeft on-

der een fl ink deel van de bevolking.

Volkshuisvesting
•  Er is behoefte aan betaalbare kleine eenge-

zinswoningen op de huurmarkt. Deze cate-

gorie woningen dient uitgebreid te worden. 

Denk hierbij aan alleenstaande ouders en 

starters op de woningmarkt.

Onderhoud
•  Er dient een gedegen onderhoudsplan ge-

maakt te worden, zowel voor de groenvoor-

ziening als voor het onderhoud aan straten, 

wegen, pleinen en riolering.

•  Er moet geld voor dit onderhoud vrij-

gemaakt worden binnen de reguliere uit-

gaven van de gemeente.

Evenementen
•  Niet commerciële evenementen die uit-

gaan van de eigen bevolking zoals bij voor-

beeld 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 soci-

aal culturele activiteiten.

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.

•  De Karolingische Burg kan samen met fort 

Rammekens, de Franse verdedigingswer-

ken, Fort de Ruyter en de Duitse bunkers het 

cultuurhistorische toerisme bevorderen.

 Bestuur
•  De gemeente moet zorgen voor een goede 

handhaving. Het naleven van gemeente-

lijke verordeningen en regel.  

•  Een lokaal gemeentelijk informatieblad dat 

één keer per veertien dagen huis aan huis 

bezorgd wordt is gewenst. Hierin kunnen 

alle zaken waarvoor een goede communi-

catie met burgers noodzakelijk is worden 

opgenomen. Bijvoorbeeld de gemeentelijke 

informatiepagina, de lijst met publicaties 

van bouwaanvragen, wettelijke bepalingen, 

ter inzage leggen van stukken ten behoeve 

van inspraak, evenementenkalender enzo-

voorts.

•  Wanneer gemeente, college en raad, de 

burgers meer wil betrekken bij het bestuur 

dient men te weten wat de burger beweegt. 

Het serieus nemen van de burger is in dit 

proces van essentieel belang.

•  Wijk- of dorpsraden die een doorlopend ka-

rakter hebben meer bevoegdheden geven. 

Er zijn zaken die dorps- of wijkraden beter 

kunnen regelen dan het centrale bestuur. 

De gemeente dient daar optimaal gebruik 

van te maken.

•  De gemeente dient sneller te reageren op 

vragen, opmerkingen en/of klachten van 

burgers. De huidige norm om binnen zes 

weken te reageren valt niet onder een goe-

de en snelle communicatie.  

Punten uit het programma van Partij Souburg Ritthem



Bewegen voor ouderen

Omdat ik heel mijn leven in de sport werkzaam geweest ben weet ik dat het  be-

langrijk is dat de ouderen geregeld blijven bewegen en is de logische gevolgtrek-

king dat  ik mij speciaal ga inzetten voor de oudere  inwoners door het bieden van gelegenheid 

om op hun niveau te sporten. Aan het bestuur en de fractie zal ik doorgeven wat ik hoor en 

wat  belangrijk is voor de gemeenschap. Hierbij moeten we dan speciaal rekening houden met 

hen die onregelmatige werktijden hebben en moeilijk lid kunnen worden van een  competitie 

sportvereniging. De gemeente moet dan ook zaalruimte (op geschikte tijden) en subsidie be-

schikbaar houden zodat ook deze doelgroep kan bewegen (sporten). Ik denk hierbij vooral aan 

b.v. ‘GALM’ groepen (50+) die onder deskundige leiding diverse sporten kunnen beoefenen en 

aan  M.B.V.O. ( Meer Bewegen Voor Ouderen) gericht op de 60/70  + groep. 

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 ruimten 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. Daar-

naast moeten kinderen opgevangen kunnen worden in gezellige maar zeker goed geleide 

opvangmogelijkheden zoals een kinderdagverblijf maar ook voor- en naschoolse opvang. 

Opvoeden is primair de taak van de ouders/opvoeders echter de mogelijkheden voor onder-

steuning 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 bezuinigingsvoor-

stellen van interne en externe evenementen. Met intern wordt onder andere 

het Straatfestival en het Bevrijdingsfestival bedoeld. Met externe 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.

Handhaving 

Het is bijna ondoenlijk, door alles wat er op het trottoir in de weg staat, in een 

rolstoel boodschappen te doen. Als commissielid van de werkgroep Gehandi-

capten Walcheren heb ik regelmatig geklaagd bij de gemeente Vlissingen. Daar krijg je te horen 

dat er geen geld en mankracht beschikbaar is voor handhaving van de regels die er zijn voor 

het vermijden en voorkomen van dit soort obstakels. Ook is de bestrating op sommige plaat-

sen erg slecht, je loopt er het risico je nek te breken. Partij Souburg Ritthem heeft al meerdere 

malen aan het college aandacht gevraagd voor deze problematiek. De PSR vindt dat er meer 

rekening gehouden moet worden met de invalide, de oudere, slechtziende medemens en met 

mensen achter een kinderwagen. Dit betekend naast betere handhaving ook beter onderhoud 

aan straten en wegen.

Jan Menheere

Maaike Walraven

Lambert Prevoo

Jack Marinissen

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



Boulevard 

De boulevard van Vlissingen heeft de potentie 

om de mooiste boulevard van Europa te worden, maar om de 

een of andere manier zijn we als gemeente niet in staat om deze 

potentie te benutten. Het rondje over de Boulevard is een ieder 

bekend, maar maakt de boulevard niet gezelliger. Nu de Kenau 

Hasselaarstraat weer beschikbaar is kunnen we de discussie 

om de Boulevards Evertsen en Bankert autovrij te maken weer 

opstarten. De PSR is hier een groot voorstander van. Maak 

brede trottoirs met veel terrassen en laten we van de mooiste 

boulevard van Europa ook de gezelligste boulevard maken en 

geef het toerisme een steun in de rug.

Een bouwval als Brittannia hoort natuurlijk niet thuis op de gezel-

ligste boulevard van Europa. Als PSR zullen we alle initiatieven 

ondersteunen die deze bouwval op korte termijn aanpakken.

We zullen dit alles in 2007 bij de herdenking van Michiel de 

Ruiter nog niet gerealiseerd hebben, maar we zullen wel proberen 

of we niet iets aan de “roestpuist” naast Michiel kunnen doen, 

zodat Michiel in 2007 bij de herdenking keurig op de foto’s en 

fi lmbeelden gepresenteerd kan worden. En wat betreft het rondje 

over de Boulevard, ach dat is op de fi ets net zo gezellig, en nog 

beter voor het milieu en de gezondheid ook.

Kunst of Ambacht      

Afgelopen vier jaar is er veel ophef geweest 

over de “kunstobjecten” binnen de gemeente en met name die 

op het Stadhuisplein.

Veel inwoners vinden de beelden afstotend en dat het geld 

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

Algemeen wordt gesteld dat “de politiek” geen inhoudelijke 

bemoeienis heeft met kunst. Partij Souburg Ritthem vindt dat 

wanneer er veel gemeenschapsgeld voor “Kunst” wordt uitge-

geven er verwacht mag worden dat men kiest voor kunst die een 

draagvlak heeft onder een fl ink deel van de bevolking. Het kunst 

beleid dient daarom opnieuw op de politieke agenda te komen. 

Vindt u dit ook? Stem dan op Partij Souburg Ritthem! Als u zich 

afvraagt wat ikzelf van de beelden vind het volgende. Hoewel 

ik veel musea en culturele uitvoeringen bezoek en tamelijk veel 

geld aan kunst en cultuur uitgeef denk ik wel eens dat ik niet 

van “Kunst” maar van “Ambachtelijke Kunst” hou. De beelden 

op het Stadhuisplein vind ik alles behalve ambachtelijk. 

Gezondheidszorg 

Partij Souburg Ritthem is voor de totstandkoming van een 

zo’n compleet mogelijk zorg- en hulpaanbod, zowel in de stad 

Vlissingen als in de dorpen Souburg en Ritthem. Zorg en hulp 

gaan van aanbodgericht naar vraaggestuurd. De zorgvraag 

van de mens staat hier centraal. Dat vertaalt zich in een sterke 

behoefte aan zorg en hulp thuis. Het verbeteren van deze zorg 

infrastructuur heeft prioriteit. 

Inwoners met een handicap, zowel verstandelijk als lichame-

lijk, mensen met psychiatrische problemen en andere kwets-

bare 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 op het Ambachtsveld in 

Oost Souburg waarin opgenomen zijn: huisarts, fysiotherapie, 

ergotherapie, logopedie, psycholoog, apotheek, consultatie-

bureau en maatschappelijk werk. Wanneer blijkt dat dit 

concept goed werkt verdient dit navolging in andere delen van 

de gemeente Vlissingen.

Alle basisvoorzieningen binnen ziekenhuiszorg dienen goed en 

snel bereikbaar te zijn voor patiënten op Walcheren. Hiermee 

dient rekening gehouden te worden bij de voorgenomen fusie 

tussen de ziekenhuizen te Vlissingen en Goes. 

Strandnota Toerisme
 
Partij Souburg Ritthem vindt het niet reëel om alle kosten van 

de strandexploitatie door te berekenen aan de eigenaren en 

of gebruikers van de strandhuisjes. Zij zijn namelijk niet de 

enige gebruikers van het strand. Kosten doorberekenen aan 

dagjesmensen lijkt ons geen reële mogelijkheid, daarom hoeft 

de strandexploitatie niet kostendekkend te zijn. Een blauwe vlag 

op het Westduinstrand heeft voor Partij Souburg Ritthem geen 

prioriteit wanneer de meerkosten doorberekend worden aan de 

eigenaren of gebruikers van de strandhuisjes.

Zolang een overgrote meerderheid van de bewoners van Ritthem 

tegen het aanwijzen van het deel van het Ritthemse strand tot 

naaktstrand is dient daar geen naaktstrand te komen.

De gemeente Vlissingen moet meer inspelen op de mogelijk-

heden die het toerisme biedt. Voor de stad Vlissingen dient 

ingezet te worden op het maritieme karakter. De dorpen kunnen 

hun specifi eke karakter (Karolingische burg, Ritthemse Bos met 

Fort Rammekens) inzetten voor het toerisme. De boulevard is 

wellicht de mooiste boulevard gelegen aan de kust van Europa 

maar zeker niet de gezelligste. Daar mag best wat aan gedaan 

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

Alex Achterhuis Dick Schinkel

Lou Waterman Anneke Zwigtman


