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Souburgsche Courant

Dennis en Gérard de Nooijer : ‘Te

druk om in een zwart gat te vallen’
Plannen genoeg voor de nabije toekomst en zelfs iets wat in de omgeving
van Souburg en Vlissingen speelt, maar de gebroeders De Nooijer houden

de boot nog even af. ‘Je moet eerst meer zekerheid hebben voor je de
publiciteit zoekt’, vindt Dennis en de ferme hoofdknik van Gérard bezegelt
die visie. Intussen vergt de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland in het Noord-
Bevelandse Kortgene, die de tweeling samen met collega Zeeuw en voet-

baller Dolf Roks op poten zette, ook flink wat energie. Niet alleen omdat er
getraind moet worden met de jeugdige talentjes, maar vooral omdat er

onderhandelingen gaande zijn met de gemeente over verbetering van de
faciliteiten.
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Liever veel aandacht
geven dan geschenken.

Nieuwe directie
voor boekhandel.

Tin uit Ritthem.

Verder in deze courant:

•  Gérard (rechts) en Dennis: ‘Plannen genoeg voor de nabije toekomst’.  

Voor één keer ook in Vlissingen
in de brievenbus

Normaal gesproken komt de Souburgsche Courant niet in Vlissingen in de brieven-
bus.  Een dorpskrant voor een stad is ook niet echt logisch. Dit nummer vormt ech-
ter de uitzondering op de regel, met name omdat op de middenpagina’s de partijen,
die dingen naar zetels in de gemeenteraad, aan de hand van negen stellingen hun

visie geven op het politieke bedrijf.
Deels gaat het daarbij over de dorpen, maar deels ook over zaken die voor de hele

gemeente Vlissingen gelden. En die dus ook van belang zijn voor de rasechte
Vlissingers. Bovendien wonen in de stad aardig wat oud-Souburgers, die een keertje

Souburgsche Courant mogelijk wel op prijs stellen.

‘Naast het opknappen van de kleedruimten
en de kantine willen we een kunstgrasveld
laten aanleggen. Een flinke investering, want
het moet wel een goeie worden. Zoiets als
bij Heracles. Want goedkoop is duurkoop in
dit soort zaken. Kijk maar naar de kunst-
grasvelden in Vlissingen en Souburg, die er
niet bepaald florissant bijliggen.’

Wie wil weten wie Gérard en wie Dennis is,
kan nog het beste afgaan op de gesprek-
ken. Dennis is duidelijk de prater van het

duo en Gérard de aanvuller. Met z’n tweeën
komen ze zo precies waar ze willen. Hun
voetbaltalenten brachten de tweeling in de
hogere regionen van de competitie, met een
exact even lange carrière, zij het dat Dennis
één jaar eerder begon (het seizoen ’87-’88
bij Sparta) dan zijn broer Gérard, die op zijn
beurt weer een jaar langer betaald voetbal
speelde. ‘Jammer alleen dat ik halverwege
dit seizoen moest stoppen bij Dordrecht,
omdat het fout ging met de trainer’.

(Zie verder pagina 2)

Politieke partijen reageren op negen stellingen

Er valt zeker iets te kiezen bij
gemeenteraadsverkiezingen

Net als vier jaar geleden vroeg de redactie van de Souburgsche Courant de partijen
die op 7 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen te reageren op een

aantal stellingen. Daarbij gaat het om algemene stellingen die voor de hele gemeen-
te gelden, maar ook – het hemd is nu eenmaal nader dan de rok – om stellingen die
specifiek gelden voor de dorpen binnen de gemeentegrens. De meningen zijn divers

en zo hoort het ook want dan valt er iets te kiezen.
Vier jaar geleden ging 48,33% van de stemgerechtigden in de gemeente Vlissingen naar de
stembus. Minder dan de helft dus. Uitschieter was toen Ritthem met 72,30%. Souburg
bleef slechts één procentje boven het totale gemiddelde. Geen wonder dat alle partijen in
elk geval  één goede raad gezamenlijk hebben. Ga in elk geval stemmen, want alleen dan
komt er een raad, die een afspiegeling is van wat de burger lief is.

Schema
Om de antwoorden van de partijen op de stellingen gemakkelijk te kunnen vergelijken is er
op de middenpagina’s een schema gemaakt met aan de linkerkant de stellingen, aan de
bovenrand de partijen en daar onder de antwoorden per partij.
Aangezien er dit keer te veel partijen meedoen om ze op de middenpagina’s te kunnen ber-
gen, gaat het schema verder op volgende pagina’s.

Gemeente Vlissingen, meer dan binnenstad alleen

Stad en dorpen samen sterk
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Rondom ’t PUTJE
Leuk, we mogen weer gaan kiezen.
Vind ik altijd heerlijk, al moet ik
zeggen dat ik het jammer vind dat
we niet per persoon zo’n stem of tien
uit mogen brengen. Dat zou een stuk
gemakkelijker zijn, want die partijen
hebben allemaal wel iets wat me
aantrekt. En ze zeggen het ook zo
mooi, vindt u ook niet? Dat is een
lust om te lezen, al snap ik niet altijd
wat ze bedoelen..
Nou ben ik wel een dagje ouder (nog
veel ouder dan de oudste koeien uit
de politieke sloot) dus ik weet alles
van het gezegde: “Geen woorden
maar daden”. Maar op de een of
andere manier is het zo gegroeid dat
je goed moet kunnen praten in de
politiek. Het zou misschien wel een
aan te bevelen verandering kunnen
zijn: gewoon met zijn allen kiezen
voor de doeners. Krijgen de zwijgza-
me harde werkers ook een kansje.
U begrijpt het al wel: ik ben voor het
anders denken, de verandering, de
vooruitgang en de vreedzame altru-
ïstische samenwerking, een levenshou-
ding dus van iemand die zijn han-
delwijze laat bepalen door de belan-
gen van anderen;dat dualisme vind
ik daarom eigenlijk niks als uitgangs-
punt. Vroeger had je ook wel eens een

duel en dat liep altijd fout af en dat
is geen wonder.
Ik zit nu al zo lang in dat putje dat
ik er wel eens uit wil! Nou mag ik
toch niet mopperen want de laatste
jaren heb ik best veel aandacht gekre-
gen. Dat is wel eens anders geweest…
Een beetje geheugen is dus zo gek nog
niet als je gaat stemmen. Vergeet
daarbij niet dat we allemaal “stemge-
rechtigdheid” zijn. Dat is ook wel
eens anders geweest. Ik bedoel maar:
gáán nu het kan en mag. En laten
weten wat u er van vindt en vond.
Dat is dan alvast daad nummer één!
Dan volgt de rest vanzelf en gebeurt
er nog weer meer hier op Souburg. Je
zou er van uit de put raken…!

Melkmeisje

(Vervolg van pagina 1)
Waar ze allebei vanaf het begin af aan zeker
van waren was dat ze na de proftijd bij RCS
wilden gaan voetballen. Dennis is er al
actief; voor Gérard zal het waarschijnlijk vol-
gend seizoen worden, want de KNVB is
vooralsnog niet van plan de Souburger tus-
sentijdse overschrijving te verlenen. ‘Als we
dit jaar kampioen worden, kan Gérard mee-
helpen ons naar de hoofdklasse te bren-
gen’, lacht Dennis. Zo gek is die veronder-
stelling niet, want al morste RCS de laatste
tijd een paar punten en staat de ploeg nu
tweede, de potentie om de titel te veroveren
is er zeker. ‘We hebben nu tegen alle ploe-
gen in onze klasse gespeeld en weten dat
we in feite het beste team hebben. In de
resterende wedstrijden moeten we dat maar
waarmaken. En dan hopen dat de huidige
koploper wat puntjes morst’.

Trainer
Je hoort wel eens dat profvoetballers als ze
stoppen in een zwart gat vallen. ‘Hebben
we geen tijd voor’, melden Dennis en
Gérard. ‘In de avonduren zijn we actief bij
de jeugdopleiding, behalve op vrijdag want
dan trainen we zelf bij RCS. Bovendien ben
ik trainer bij de zaterdag tweedeklasser
Zaamslag en gaat Gérard volgend seizoen
zaterdag derdeklasser Dauwendaele trai-
nen. Eerst maar eens zorgen dat ik met
Zaamslag definitief uit de degradatiezone
kom. Voordat ik volgend jaar Gérard bij
Dauwendaele tegenkom. (Lachend) want
dan zitten we dicht bij een broedermoord.’
‘En overdag? Dan zijn we druk met het
voorbereiden van ons nieuwe project en
met het onderhandelen over onze plannen
met de jeugdopleiding, waar trouwens
talent genoeg rondloopt. Ook twee of drie
voetballertjes uit Souburg hebben het in
zich om een van de betere profvoetballers
te worden. Al weet je natuurlijk nooit hoe ze
zich ontwikkelen, want er zijn valkuilen
genoeg onderweg. Als ze eenmaal zestien-
zeventien zijn lonkt het uitgaansleven en 

komen er meisjes op hun pad. Bovendien
vinden we – ook al voetbal je nog zo fan-
tastisch – een goede schoolopleiding van
levensbelang. Je kunt het op de website
van de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland
lezen: ‘Het voetbal is natuurlijk het belang-
rijkste op de JOVZ, maar het mag niet ten
koste gaan van de schoolopleiding en de
sociale omgeving van het talent. Je kunt de
opleiding niet los zien van de opvoeding,
het thuisfront en de studie.’
‘Of we het betaalde voetbal dan helemáál
niet missen? Als je op tv de wedstrijden ziet
en de stadions waarin jij ook hebt gespeeld,
dan denk je: dat hebben we toch allemaal
meegemaakt. Maar echt missen, nee. Per
slot van zake hebben we nu ook meer tijd
voor onszelf en voor ons gezin. Ook best
prettig. Niet elke dag trainen. Helemaal niet
slecht. Hoe lang we nog door denken te
gaan met voetballen? Straks in april worden
we 37. Knap aan de leeftijd voor een prof-
voetballer. Maar in het amateurvoetbal kun-
nen we het met onze routine, inzicht en
ervaring nog wel even volhouden, ook al
speel je tegen knapen die vijftien tot twintig
jaar jonger zijn. En daarna? Och dan spelen
we gewoon een trapje lager.’

Indianenverhalen
Wat de financiën betreft kan de tweeling
tegen een stootje. Dennis: ‘Je hoort genoeg
indianenverhalen over voetballers die goud
geld verdienen. Toch is dat maar voor enke-
le spelers van de categorie Robben en Van
der Vaart weggelegd. Het gros verdient
redelijk, maar niet idioot veel geld. Daar
moet je dan zorgvuldig en verstandig mee
omspringen. Ik denk dat wij dat beiden heb-
ben gedaan. Geld dat we over hadden stop-
ten we in het CFK pensioenfonds en daaruit
krijgen we nu elke maand een leuk bedrag.
Waarmee we weer aardige dingen kunnen
doen, zoals ons project in
Souburg/Vlissingen. Maar zoals gezegd,
daarover praten we later.’ ■

Dennis en Gérard de Nooijer



KVP ‘op de wip’ in Souburgs laatste gemeenteraad’

PvdA en prot. christelijke partijen
hielden elkaar precies in evenwicht
De laatste keer dat Oost-en West-Souburg een zelfstandige gemeenteraad
kozen was op 30 mei 1962. Vier jaar later golden de verkiezingen voor het

uitgebreide gebied van de gemeente Vlissingen, dat de beide Souburgen en
Ritthem binnen de poorten kreeg. 

De gemeente Oost- en West-Souburg telde
in het verkiezingsjaar 1962 8162 inwoners.
Het aantal kiezers lag op 4586. Van hen
stemde het merendeel op de Partij van de
Arbeid (1887) die daarmee zes zetels in de
gemeenteraad verwierf. De Anti
Revolutionaire Partij verzamelde 800 stem-
men (drie zetels) en de Christelijk
Historische Unie 821 stemmen (eveneens
drie zetels). De laatste zetel in de dertien
leden tellende gemeenteraad viel toe aan de
Katholieke Volks Partij, die 330 stemmen
kreeg. 
Vier jaar daarvoor deed nog de
Middenstandsgroep mee aan de verkiezin-
gen. Deze partij kreeg met 228 stemmen
een zetel, die ten koste ging van het zete-
laantal van de PvdA.
Het staatje van de Souburgse bevolking in
1962 naar godsdienstige gezindte laat zien
dat de gemeenteraad een redelijk goede
afspiegeling was. 4147 Nederlands her-
vormden, 313 gereformeerden, 1532 leden
van de gereformeerde kerken, 811 rooms-
katholieken, 44 evangelisch Lutersen. 44
leden van de Vrije Gemeente, 20 doopsge-
zinden, 13 soldaten van het Leger des Heils,
133 leden van de Geredja Indjil Maluku, 42
apostolischen, 82 ‘overigen’ en 981 ingeze-
tenen die ‘geen godsdienst’ opgaven.

Koffie en soep
Echt een vetpot was het voor de gemeente-
raadsleden van toen niet. Ze verdienden
vijftien gulden per zitting, een bedrag dat in
1964 werd opgetrokken naar twintig gulden.
Degenen (steeds vier in getal) die de stem-
bureaus bemanden, hadden het haast nog
beter. Het gemeentebestuur verzocht het
bedrijf dat voor de ‘catering’ zorgde de vol-
gende ‘versnaperingen’ in het stemlokaal te
brengen:
9.00 uur: Acht kopjes koffie met cake of bis-
cuitjes
10.30 uur: Acht koppen soep

12 uur: 16 broodjes met kaas, ham of ande-
re vleeswaren; 8 koffie en 4 zalmslaatjes
14.15 uur: 8 koppen thee met cake of bis-
cuitjes
16.30 uur: 16 broodjes, acht koppen koffie
en 8 vleeskroketten
18.45 uur: 4 koffie of 4 limonade met koek-
jes.

Slopen of niet
Na de gezamenlijke gemeenteraadsverkie-
zing in juni 1966 volgde op 1 juli de daad-
werkelijke annexatie. Hoe snel dat ging valt
te lezen in het recent verschenen boek
‘Slopen of niet’ (De stadhuizen van
Vlissingen). Daarin komt P.L. Leendertse
aan het woord, een Souburgse ambtenaar
die indertijd meeverhuisde naar het
Vlissingse stadhuis. Hij stelde: ‘De toenma-
lige Vlissingse secretaris , bekend (en soms
berucht) om zijn nadrukkelijk en bom-
bastisch optreden, was van opvatting dat
de verhuizing vóór 1 juli moest plaatsvin-
den, zodat de nieuwe gemeente op die
datum gelijk goed van start kon gaan. De
Souburgse secretaris, bekend als mild en
enigszins timide, had daarmee ingestemd,
wellicht mede omdat hij zelf niet mee moest
verhuizen en met wachtgeld ging. Deze
afspraak leidde tot verbazing en irritatie bij
de Souburge inwoners. Het was uit psycho-
logisch oogpunt bezien een onverstandige
afspraak. De loco-secretaris van Oost- en
West-Souburg heeft nog geprobeerd deze
afspraak te wijzigen, maar intussen waren
alle voorbereidingen met het verhuisbedrijf
al geregeld, zodat de verhuiswagens op 30
juni in Oost Souburg voor de deur stonden.
De verhuizing had een chaotisch verloop.
Omdat het werk in Oost- en West-Souburg
tot de laatste dag moest doorgaan, vooral
omdat allerlei zaken nog vóór 1 juli moesten
worden afgewikkeld, was er onvoldoende
tijd geweest om bureaus en kasten geor-
dend leeg te maken en zorgvuldig in te pak-

ken. Dat moest dus op 30 juni nog snel wor-
den gedaan, terwijl de verhuizers erbij ston-
den om dozen en kisten mee te nemen.’ 

Dubbele kater
Leendertse verhaalt met smaak hoe de
opstandige en weemoedige Souburgse
ambtenaren de beperkte drankvoorraad uit
een kast in de vergaderkamer van het colle-
ge soldaat maakten. ‘Al spoedig bleek deze
voorraad onvoldoende en zag de gemeen-

te-timmerman zich genoodzaakt met de
gemeentelijke driewiel-bakfiets naar de
plaatselijke drankenleverancier te gaan voor
enige aanvulling. Zo leverde de verhuizing
voor sommige ambtenaren een dubbele
kater op.’
De factuur van de extra drank ging overi-
gens naar het stadhuis van Vlissingen en
werd van daaruit ook keurig betaald! ■
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SUURMOND
elektrotechnisch aannemingsbedrijf en

speciaalzaak in huishoudelijke apparaten en verlichting

Kanaalstraat 21-23 Oost-Souburg
T 0118 - 461218 F 0118 - 461003

VOOR UW
NIEUWBOUW,
VERBOUW EN
ONDERHOUD

Maatwerk
voor kunstwerken.

Meer dan 500
verschillende lijsten.
Ook passe-partout.

Lijstenmakerij
“De Vrijbuiter”

Paspoortstraat 26
Oost-Souburg

Tel.: 0118 - 46 23 30

•  De laatste gemeenteraad van Oost- en West-Souburg.  Staand van l. naar r.: W. Huson, W. Jansen, A. Lorier,
C. Potter, Sinke, Bouff, W. de Wolf, L. Francois, G. van Sluis, van Dalen. Zittend: F. Leenhouts, mevr.
Postema, burgemeester ter Haar Romeny, van Ginkel, G. Janse.  



‘Het was wel even schrikken toen we
aan het begin van 2005 te horen kregen

dat de Souburgse kerk aan de
Kanaalstraat en ook zaal Irene verkocht

zouden worden. We werden echter al
gauw gerustgesteld, want men zou er

alles aan doen om onze gemeente mee
te laten verhuizen naar het kerkgebouw
de Open Haven en de Ark. Gaandeweg
de besprekingen werd het duidelijk dat
dat toch niet kon. Het is best moeilijk

om na 9_ jaar afscheid te moeten
nemen van zaal Irene. We doen het dan
ook met pijn in ons hart. Aan deze ruim-
te bewaren we goede herinneringen en

we hebben er geweldige zegeningen
meegemaakt’, aldus de

Pinkstergemeente Shalom.

‘Na het laatste gesprek zijn we meteen in
actie gekomen. We hebben ter plaatse naar
mogelijkheden gezocht. Dat is ons niet
gelukt, omdat sommige locaties ’s zondags
niet verhuurd worden en andere weer niet
aan kerken en politieke partijen. Het liefst
waren we in Oost-Souburg gebleven, maar
er waren helaas verder geen mogelijkheden.
Vlissingen was voor ons geen optie. Daar
zijn al verschillende Evangelische- en
Pinkstergemeenten.’ 
Na een periode van vasten en vele gebe-
den, kwamen er mensen op de weg van de
pinkstergemeente die een oplossing had-
den. De Prot. Gemeente Ritthem bood een
prachtig alternatief aan zo kon de gemeen-
te de activiteiten, zoals samenkomsten, bij-
belstudies en bidstonden, naadloos over-
zetten.

Rijke historie
Voorganger Rudolf G. Deug: ‘Toen we een
rondleiding kregen door deze prachtige

kerk, proefde je de rijke historie. Een plaats
waar mensen met vreugde Gods huis heb-
ben bezocht en nog bezoeken. Voor mij was
het snel een vertrouwde omgeving, omdat
naast de kansel de tekst Joh. 3:16 is
geschilderd, de tekst waarin God zijn liefde
verklaart aan deze zondige wereld. Dat is
ook de boodschap die ik graag aan de men-
sen vertel. Nu houden wij daar iedere zon-
dagmiddag om 14.30 uur onze samenkom-
sten. En als we ons wat gesetteld hebben,
dan zullen we onze komst een officieel tintje
geven. ■

Negenenhalf jaar repeteerde het
Intercultureel Gospelkoor ‘Sound of

Hope’ uit Oost-Souburg iedere veertien
dagen hard in Zaal Irene, maar daar is
nu een einde aan gekomen. Het pand
moet verkocht worden en dus zat er

voor het koor niets anders op dan een
andere oefenruimte te zoeken. Dat is

het kerkgebouw geworden van de Prot.
Gemeente in Ritthem. Een prachtige
zaal met een uitstekende akoestiek. 

Gospelkoor ‘Sound of Hope’ wil zingend
vertellen over de hoop die in de koorleden
leeft. Het is een klein koor, maar wat een
power, wat een kracht zit erin. Zelfs tijdens
de repetitie swingen de leden en roepen ze
van harte 'oh, yes!' als de solist zingt over
de vrede in de vallei, wanneer de leeuw en
het lam tezamen liggen. 
Het koor werd in 1986 opgericht door diri-
gent Rudolf G. Deug. Nog steeds kan hij
geestdriftig vertellen over de groep. In het
begin was de naam Het Internationale Koor,
maar toen in 1992 Stichting Evangelisatie
door Zang (Edza) werd opgericht, verander-
de de naam in Sound of Hope.

Uit het hart
Het feit dat het een gospelkoor is, betekent
dat het evangelie een grote rol speelt in de
keuze van de liederen. Het merendeel van
het repertoire bestaat uit Nederlands- en
Engelstalige liederen, waarbij de arrange-
menten voor het koor zijn aangepast. Sinds
het ontstaan heeft het koor een duidelijk
eigen geluid ontwikkeld. Door de melodieu-
ze of soms juist sterk swingende liederen
komen geloof en hoop voor de toekomst tot
uitdrukking. De muziek komt rechtstreeks
uit het hart van de leden en dat is de kracht

van het koor. Mensen ervaren tijdens optre-
dens dat er iets verandert in de zaal. 'U
brengt een stukje vrede in onze kerk', is een
reactie die de dirigent wel eens te horen
krijgt. Of: 'Vanaf het moment dat jullie gin-
gen zingen, veranderde de sfeer in de zaal.
We merken dat het echt is.', aldus Hetty
Roos in het landelijk blad Uitdaging.
Naast kerkdiensten verzorgt het koor ook
optredens in bejaarden- en zorgcentra, bij
verenigingen en stichtingen, tijdens open-
luchtdiensten en culturele evenementen.
Voor de toekomst heeft Sound of Hope één
grote wens: een cd opnemen ter ere van het
twintigjarig bestaan in november van dit
jaar. ‘Mogelijk dat er sponsors zijn die ons
kunnen helpen’, aldus Rudolf G. Deug. ■

Pinkstergemeente maakt gebruik van prachtig alternatief

Voortaan samenkomen in Ritthem
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Ook voor het Waterschap
Lijst ingezetenen

Walcheren / Noord-Beveland
op nummer 3

Niek Peters
Voor: Beheersing van kosten

door fusie naar één
Zeeuws Waterschap
Geen stijging lasten

anders dan CBS-norm
Veilige dijken

Veilig beheer van water

fotografie: foto Verschoore  

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
Dank voor uw vertrouwen in de afgelopen 4 jaar.

Goede, veilige voorzieningen met lasten naar draagkracht
Heb daarom twee keer tegen de begroting gestemd

Resultaat: dit jaar lagere belastingen. U ziet het kan wel
Stem daarom: Lou Waterman lijst ingezetenen nummer 21

Het Waterschap: uw vertrouwen waard

Gospelkoor Sound of Hope repeteert nu in Ritthemse kerk

Een klein koor, maar met
een hoop ‘power’

•  Ritthemse kerk



Samen sporten, meer plezier, dat is
het motto van het nog splinternieu-
we Fitness Fitaal en dat is dan ook

de gedachte achter het idee van het
vorig jaar december geopende

“sportpaleis”aan het kanaal, achter
het voormalige PZEM gebouw.

Lekker dicht bij Oost-Souburg en
dat is te merken. “Al heel wat

Souburgers zijn lid bij ons gewor-
den”, vertelt Joke Smit die samen
met Tanja van den Berg en Walter

Houtzager de directie vormt van fit-
nesscentrum Fitness Fitaal . Ze heb-
ben trouwens helemaal geen reden
tot klagen over de belangstelling.

Het was vanaf de officiële openings-
dag op 10 december en ook al daar-
voor meteen al flink druk. Een teken

dat de formule aanslaat.

Joke komt uit het noorden van het land
(uit Emmen waar ze jazzdans doceer-
de).De samenwerking ontstond omdat ze
familie is van Tanja die samen met Walter
al tien jaar bij een ander fitnessinstituut in
Zeeland werkte. Walter is bovendien fit-
nessinstructeur aan het Cios in Goes. Alle
drie waren ze van mening dat fitnessen
leuker en beter kan, gezelliger, socialer,
warmer, kleinschaliger en persoonsge-
richter. En zo kwam van het een, het
ander, werden handen ineengeslagen en
plannen gesmeed, een gebouw gezocht
en uiteindelijk besloten om zelf te bouwen
op een terrein aan de Dynamoweg, dus
gewoon aan het kanaal tussen Vlissingen
en Souburg. Op 18 mei 2005 ging de eer-
ste paal de grond in, en op 12 november
kon er al een Open Huis worden gehou-
den waarna op 10 december de officiële
opening volgde. Joke Smit: “Al voor die
tijd hadden we een groot aantal leden
want in een keet op het bouwterrein was
een mogelijkheid gemaakt om je al vast in
te schrijven en het liep storm tot onze
blijdschap. Onze website ( www.fitnessfi-
taal.nl )  was al op te zoeken en dat hielp
ook mee.”

Klantvriendelijk
Het enthousiasme van de leden is waar-
schijnlijk ook te wijten aan de aanpak en
de warme. gezellige aankleding, denkt
Joke. “We bieden ook zo klantvriendelijk
mogelijk abonnementen aan. Je kunt bij
ons bijvoorbeeld naast het jaarabonne-
ment ook kiezen voor een abonnement

voor drie maanden of een half jaar en dat
is weer fijn voor mensen die er ’s zomers
op uittrekken. Maar je kunt ook een dag-
kaart nemen of een losse training en dat
geldt ook voor de zonnebank. Als je bij
ons een abonnement hebt voor dagdelen
van vier uur bijvoorbeeld, kun je in die vier
uur zelf trainen, maar ook meedoen aan
een groepstraining en dan daarna lekker
de sauna in of onder de zonnebank. Zo
zijn er tal van mogelijkheden en we
nemen ook altijd ruim de tijd om iemand
goed te informeren en te zoeken naar wat
voor hem of haar het beste is.” 

Veel mogelijkheden
Een flink aantal instructeurs en stagières
staat naast de driekoppige directie garant
voor voldoende deskundigheid en man-
kracht in het splinternieuwe gebouw dat
er aantrekkelijk en uitnodigend uitziet. De
entree is vriendelijk en gastvrij met een
gezellige ontvangstruimte met bar. Er zijn
royale kleedruimtes en douches, een
sauna en zonnebank en in de vier zalen is
volop ruimte voor individuele fitness,
groepsfitness, aerobics en fietstraining.
Er is keuze uit veel mogelijkheden voor
allerlei trainingen (ook voor senioren) indi-
vidueel en in groepsverband, zoals aero-
bics, Pilates, steps, introsteps, streetdan-
ce, callanetics, cycling en introfiets. En
wie nog een leuk idee heeft kan dat kwijt
in de Fitaalbus, want er is op de eerste
plaats aandacht voor wat de klant wil. 

Speciaal
Er wordt ook met speciale wensen reke-
ning gehouden. Nieuw is bijvoorbeeld
Fitaal Plan. een lifestyle cursus voor men-
sen die meer dan acht kilo te zwaar zijn.
Zij krijgen persoonlijk wekelijks advies en
begeleiding van een gewichtsconsulent
en daarnaast groepstraining en onbe-
perkte trainingsmogelijkheden naast een
persoonlijk voedingsadvies.
Een aantal bedrijven in de omgeving heeft
de weg naar Fitness Fitaal ook al gevon-
den voor hun werknemers en voor ouders
met kinderen is er een kinderhoekje met
kinderopvang in de ochtenduren. En ten-
slotte: voor mensen met specifieke klach-
ten heeft Muriël Krijger met haar praktijk
voor orthopedische manuele therapie ook
een plaats in het gebouw gekregen. En
wie daar meer over wil weten:
www.omtkrijger.nl ■
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Vanaf het begin,nu ongeveer vier jaar
geleden, heb ik de Partij Souburg-
Ritthem via de P.Z.C, de Faam, en de
Souburgsche Courant en door gesprek-
ken met leden  kritisch gevolgd. In het
begin dacht ik dat dit weer zo´n partij
zou worden van enkele maanden en dan
hoor je er nooit meer van. Het tegendeel
hebben deze mensen bewezen, want het
is een bloeiende, politiek gerichte
groep met niet alleen plannen maar
vooral veel daden. Het bijzondere is wel
dat zij specifiek gericht zijn op de
belangen van en voor de Souburgers en
Ritthemers.
Dit heeft mij zo aangesproken dat ik tij-
dens de laatste jaarmarkt bij hun reclame-
kraampje een inschrijvingsformulier heb
meegenomen en lid ben geworden.
Ik heb een ledenvergadering bijgewoond
,geluisterd en besloten om mij aan te slui-
ten bij deze enthousiaste groep. Geen
luchtkastelen maar goede gegronde plan-
nen voor Souburg en aandacht voor de
klachten van de inwoners. Toen mij
gevraagd werd waarvoor ik mij specifiek
dienstbaar zou willen maken was dit niet
zo moeilijk.
Heel mijn leven ben ik in de sport werk-
zaam geweest. Daarom weet ik dat dat het
belangrijk is dat de ouderen geregeld blij-
ven bewegen. Dus is de logische gevolg-
trekking dat  ik mij speciaal ga inzetten
voor de oudere inwoners door het bieden
van gelegenheid om op hun niveau te
sporten. Ik zal aan het bestuur en de frac-
tie doorgeven wat ik hoor en wat  belang-
rijk is voor de gemeenschap. Hierbij moe-
ten 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 tij-
den) en subsidie beschikbaar houden
zodat ook deze doelgroep kan bewegen
(sporten).
Ik denk hierbij vooral aan b.v.
´´GALM´´groepen (50+) die onder deskun-
dige leiding diverse sporten kunnen beoe-
fenen en aan  M.B.V.O. ( Meer Bewegen
Voor Ouderen) gericht op de 60/70  +
groep. 
Ook het wegenstelsel in Souburg ligt mij
zeer aan het hart. Veilige plaatsen om de
Stemerdinglaan over te kunnen steken op
weg naar o.a. de brievenbus , de kerk en
de supermarkt en verder richting centrum
zou niet voor z´n tijd zijn. Ik zou nog wel
meer zaken aan kunnen voeren die  véééé-
éél belangrijker zijn dan een paar van die
in elkaar geflanste ´´kunstwerken´´ op het
stadhuisplein maar dat komt allemaal nog
wel een keer als de P.S.R. met meer men-
sen in de raad mag plaats nemen en met
steun (stemmen)  van de bevolking zich
nog meer  kunnen laten horen tijdens de
raadsvergaderingen zelfs eventueel met
een eigen P.S.R. wethouder.

Jan Menheere.

Een bloeiende partij

PSR spreekt mij aan

KWALITEIT VAKMANSCHAP SERVICE

Fitness Fitaal: samen
sporten meer plezier

(advertentie)
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Het toerisme is van groot belang voor Vlissingen, de POV     
ziet voldoende groeikansen. Er moet meer gebruik worden ge-
maakt van toeristische producten zoals: het strand, de boule-
vard, het KSG terrein en het water. 
Wij zien vooral kansen in diversiteit: er is ruimte voor een 
casino, nachtclub, discotheek, maar ook voor strandpaviljoens, 
een club en luxe hotels.
De boulevard, de mooiste van Nederland, moet ontwikkeld 
worden met “terrassen”, detailhandel en watersport gerela-
teerde bedrijven. Op het Nollestrand zouden volgens de POV 
strandpaviljoens moeten komen naar het “Bloemendaalse” 
model.
Ideaal voor jonge gezinnen met verhuur van ligbedden, restau-
rants en faciliteiten voor kinderen. 

Het Midden en Klein Bedrijf zijn de motor van Vlissingen! 
Het is belangrijk om initiatieven van de ondernemers te onder-
steunen. Zij zorgen in belangrijke mate voor werkgelegenheid.
De POV wil voor de ondernemer een permanent “bedrijvenlo-
ket” in nauwe samenwerking met de KVK en een “stadsmana-
ger”. Hij of zij moet de ontwikkeling van de Vlissingse econo-
mie stimuleren.
De “stadsmanager” dient een aanspreekpunt en ondersteu-
nende factor te zijn van activiteiten die worden ondernomen 
door het bedrijfsleven. De “stadsmanager” zal een schakel zijn 
tussen de gemeente en het bedrijfsleven.
Ook is van belang dat de winkels die nu ver van de binnenstad 
zitten terug komen naar het winkelhart van Vlissingen.

De POV wil de vergadercultuur op het stadhuis terug brengen 
naar snelle besluitvorming. Om dit proces te versnellen willen 
wij een “technisch” voorzitter. Hij of zij staat los van de politiek 
en zal de raadsdebatten strak leiden. Een raadsvergadering 
hoeft niet langer te duren dan anderhalf uur, het voorwerk is 
immers al in de commissie vergaderingen gedaan.

Uit recente criminaliteit cijfers komt Vlissingen naar voren als 
meest onveilige stad van Zeeland.
Wij zijn voorstander van het terug brengen van de wijkagent, 
preventie door voorlichting en gericht subsidiëren. Maar dan 
ook hard optreden tegen criminaliteit, crimineel gerelateerde 
overlast en veelplegers.

Vlissingen is zo langzamerhand de “klikobak” van Zeeland 
aan het worden! Wij willen geen concentratie in Vlissingen van 
ex-gedetineerden en verslaafden van buiten de regio en een 
betere spreiding van deze opvanghuizen in Zeeland.

Wij willen dat leegstaande gebouwen die in eigendom van de 
gemeente te worden gebruikt als broedplaats voor activiteiten 
op het gebied van beeldende kunst, bouwkunst, podiumkunst 
(theater, dansgezelschappen, popgroepen, dance etc.) maar 
ook vormgeving, fi lm en alle andere denkbare disciplines.

Schrijnend is dat de Gemeente Vlissingen de zelfgemaakte 
miljoenen tekorten wil verhalen op de bevolking.
De Gemeente wil 20% verhoging van de afvalstoffenheffi ng, al-
leenstaanden zullen net zoveel moeten betalen als een gezin. 
Er wordt stevig gekort op de voorzieningen van gehandicapten, 
de POV vindt dit ontoelaatbaar!  Tot overmaat van ramp zullen 
de energieprijzen met 12% stijgen.  

De POV wil het tegenovergestelde, namelijk lasten verlichting 
en juist de voorzieningen van gehandicapten verruimen, zodat 
ook zij deel kunnen nemen aan de samenleving. Dit willen wij 
realiseren door de ‘’bestemmingspotjes’’ opnieuw te bestem-
men, door het houden van een kerntaken discussie en de ge-
meentelijke uitgaven te verlagen.
Hierdoor komen miljoenen beschikbaar die gebruikt kunnen 
worden voor de lasten verlichting van de Vlissinger. 
Ook het subsidiëren van sportfaciliteiten voor jongeren tot 16 
jaar, vindt de POV belangrijk.

Het ministerie van Economische zaken geeft toe dat uit een 
onderzoek van TNO blijkt dat er verband bestaat tussen stra-
ling van antennes voor mobiele telecommunicatie en het wel-
bevinden van mensen.
Over de gevaren van elektronische straling van nieuw te plaat-
sen UMTS masten en de huidige GSM masten wordt - naar 
de mening van de POV - de burger te weinig geïnformeerd. 
De overheid heeft die klachten al veel te lang niet serieus ge-
nomen.
Vlissingers die in de buurt van een GSM of UMTS mast wo-
nen en gezondheidsklachten hebben kunnen dit melden bij het 
Meldpunt Netwerk Gezondheid en Milieu of kijk op 
www.p-o-v.info.

De invoering van de gekozen burgemeester kan verlichting ge-
ven aan de gemeente en de gemeenteraad. Het wordt voor de 
Vlissinger en voor de raad makkelijker om met bestuurders af 
te rekenen op concrete resultaten.
Dualisering van het gemeentebestuur heeft de gekozen burge-
meester nodig. De gemeenteraad krijgt meer bevoegdheden 
in eigen onderzoek en meer middelen. Het is nu nog steeds 
moeilijk om slecht functionerende wethouders uit hun functie 
te ontslaan, omdat zij nog steeds nauw verbonden zijn met de 
eigen fractie.

Enkele punten uit het partijprogramma van de POV.

                 De kiezer moet met het 
   gemeentebestuur kunnen afrekenen.

  Is dit het beleid wat u na 
    de verkiezingen terug wil zien?

De POV staat voor vernieuwing, servicegerichtheid, duidelijkheid en 
effectiviteit van het bestuur. Wij zijn een eigenzinnige partij; 
progressief, ondernemend, betrouwbaar en met een eigen visie.

Wij hebben de mooiste boulevard van Nederland, stranden, water, het 
KSG terrein en de Hoge Scholen. Een stad met veel sterke punten, recre-
atieve mogelijkheden en potentie.

De POV ziet Vlissingen als “de winkelstad“, “de uitgaansstad”, 
“de kennisstad” en “de havenstad” van Zeeland.
Een stad die bruist van de innovatie, kunst, cultuur en recreatie.
Een stad die echt leeft!

Helaas blijkt de praktijk anders!  Wij zien een stad die aan het vergrijzen 
is, een stad die vastloopt in regelgeving en partijpolitiek.
Een stad met een miljoenen tekort door mismanagement en deze miljoe-
nen wil verhalen op de inwoners en het bedrijfsleven.

De POV vindt dat dit niet langer kan en wil verandering!

Om de miljoenen tekorten van de gemeente Vlissingen op te lossen en 
geen belastingverhogingen door te voeren en de stad echt te laten brui-
sen, zal er een structurele verandering moeten komen in het denken en 
de rol van het bestuur. 
De gemeente moet terug naar haar kerntaken en geen overbodige tijd en 
energie verspillen aan bureaucratie en regelgeving.
Wij zijn voorstander van onmiddellijke invoering van het duale-stelsel, dit 
houdt o.a. in: stoppen met het eindeloos debatteren in de raad en dat 
wethouders los komen te staan van de gemeenteraad, daarmee komt een 
einde aan de vreemde situatie dat een wethouder zijn eigen werk moet 
controleren.
De POV wil dat de selectie van wethouders gebeurt op basis van deskun-
digheid, gericht op de portefeuille.

De gemeente moet denken en handelen als een bedrijf, zeg maar “B.V. 
Vlissingen“. Het bestuur zal eerst de ‘’managers’’ die verantwoordelijk zijn 
voor de miljoenen tekorten ontslaan uit hun functie. Het is nog belangrijker 
deze tekorten niet af te wentelen op de Vlissinger, maar de hand in 
eigen boezem te steken.

Saneren, kerntaken-discussie, gemeentelijke uitgaven verlagen, miljoe-
nen verslindende projecten tegen het licht houden, bestemmings-reser-
ves opnieuw bestemmen (er zit vijf a zes miljoen euro in reserve potjes), 
privatisering, betere regionale samenwerking, kennis in ‘’eigen huis’’ en 
ondersteuning van het bedrijfsleven zijn een aantal maatregelen die er 
voor zorgen dat Vlissingen weer fi nancieel gezond wordt.

De POV wil de belastingdruk voor de Vlissinger verlagen en de inkom-
sten voor de stad verhogen.

      “Het wordt tijd dat Vlissingen 
   echt gaat bruisen!“

        Zeven miljoen tekort 
    geen probleem! 
              Wel, hoe is dit ontstaan?

Voor meer informatie: www.P-O-V.info

PROGESSIEF ONDERNEMEND VLISSINGENPROGESSIEF ONDERNEMEND VLISSINGEN
MAAKT SCHOON SCHIP! KIEST FRISSE WINDMAAKT SCHOON SCHIP! KIEST FRISSE WIND

Met dank aan Ruben en Martie.
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WIST U DAT DE hubo MEER IN HUIS HEEFT
DAN ALLEEN  EEN KOMPLEET ASSORTIMENT

DOE-HET-ZELF ARTIKELEN ?
MAATWERK ! SCHUIFDEURKASTEN, BINNENZONWERING, 

BUITENZONWERING, HOUT- EN PLAATMATERIAAL, VERF,
GLAS, HORREN, DEUREN, VLOEREN, ETC.

ADVIES ! GOEDE EN EERLIJKE VOORLICHTING
METEN ! AL HET MAATWERK GRATIS BIJ U THUIS OPGEMETEN
MONTAGE ! NAAR KEUZE VAKKUNDIG VOOR U GEMONTEERD

DE BEZIGE HAND
BUTEUXSTRAAT 12  

4388 CW   OOST-SOUBURG TEL. 461241 
WOENSDAG GESLOTEN

TELEFOON

(0118) 41 81 10
FAX

(0118) 41 15 99
E-MAIL

notarissen@sauerenoonk.nl
WEBSITE

www.notarisshop.info

KANTOORADRES

Badhuisstraat 181
Postbus 181
4380 AD Vlissingen
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Thea de Smit, geboren Vlissingse, is geen
onbekende in Souburg. Veel dorpelingen
kregen in de achtentwintig jaar dat ze was
verbonden aan de Van Duivenvoordeschool,
later het Mozaïek, les van haar of kenden
haar als directrice van die school. Inmiddels
werkt ze in eenzelfde functie in Oostkapelle.
‘Ik kwam voor het eerst met Europa
Kinderhulp in aanraking toen een leerkracht
vroeg of ze een van de lokalen mocht gebrui-
ken als vergaderruimte voor de stichting. Ik
ging me er in verdiepen en werd eigenlijk
meteen geraakt door de doelstelling: een
kind dat in een internaat zit, uit een zwak
sociaal milieu komt of uit een gezin waar
problemen zijn voor een paar weken een ple-
zierige tijd bezorgen. Je komt ze ook op
school wel tegen. Een jongen of meisje die je
even onder je arm zou willen nemen om thuis
te vertroetelen. Dat kan natuurlijk niet, maar
aan een vakantiekind kun je die liefde wel
geven. Eigenlijk is dat alles wat je moet
doen. Je hart openstellen en proberen het
een plezierige tijd te bezorgen. Veel mensen
denken misschien dat ze dan alle pretparken
af moeten en allemaal nieuwe kleren moeten
kopen. Niet dus. Liever veel aandacht geven
dan bergen geschenken. Doe wat je met je
eigen kinderen doet. Ook die geef je niet elke
dag cadeaus. Ook daarmee ga je niet elke
dag op pad naar een dierentuin of pretpark.
Juist van gewone dingen kunnen ze intens
genieten. Een spelletje doen, koekjes bak-
ken, boodschappen halen, laten helpen met
eten koken, gezellig de tafel dekken en
samen eten. Het klinkt zo simpel, maar voor
die kinderen is het vaak heel bijzonder.’

Verrijking
Thea heeft de ervaring dat de komst van een
vakantiekind in het gezin ook voor haar eigen
zoon Jasper een verrijking betekende. ‘Hij
leerde aandacht delen en gaf al heel snel een
knuffel van zichzelf weg omdat hij in de
gaten had dat onze logee toch wel een hoop
miste en veel minder had dan hij. Ze konden
gelukkig goed met elkaar opschieten en slie-
pen ook bij elkaar op de kamer, al hadden
we een aparte logeerkamer. Het enige wat hij
vrijwel direct zei was: mama, ik hoef nooit
vakantiekind te worden. Hij hoorde de verha-
len over het internaat en dacht natuurlijk,

daar moet ik niet zijn. En als het niet klikt?
Natuurlijk kan dat gebeuren. Je kunt niet met
iedereen even goede vrienden zijn. Maar
gastouders die een minder leuke ervaring
hebben wil ik toch op het hart drukken niet
meteen af te haken. Nodig het jaar erop wéér
een vakantiekind uit en het moet wel heel
gek gaan als dat opnieuw een mislukking
wordt. En hou vooral één ding in de gaten:

ga van het kind uit en niet van jezelf. Praat
met je logee en probeer erachter te komen
waarom hij of zij bepaalde dingen doet. Meer
dan eens is dat uit pure machteloosheid.
Maakt het iets kapot of ruziet het kind omdat
het geen kant uit kan met zijn emotie. Er is
opeens iemand die om je geeft, die wil dat je
plezier hebt. Hoe gek het ook klinkt, maar
dat kan verwarrend en zelfs bedreigend

overkomen bij iemand die op dat vlak verve-
lende ervaringen heeft.

Praten
Nogmaals, probeer te begrijpen wat een kind
bezielt. Probeer daar door praten achter te
komen. Vanzelfsprekend hoef je niet over
jezelf te laten lopen. De regels die in het
gezin gelden, gelden ook voor het vakantie-
kind. Leg uit wat je van je logee verwacht,
zonder hem meteen te overladen. Vertel wat
je niet bevalt en zeg erbij dat hij of zij dat óók
moet doen. Bedenk dat vrijheid is gebonden
aan regels; structuur bieden is belangrijk. En
geef het kind de ruimte zich aan zijn eigen
gewoonten te houden. Een van onze logeet-
jes wilde niet in bad zonder zijn zwembroek
aan. Ik heb Jasper uitgelegd dat hij zich pret-
tiger voelde met een zwembroek aan. En
binnen een week ging het vakantiekind ook
poedelnaakt in bad.’

Fotoboekje
Thea maakte voor haar vakantiekinderen
steeds een boekje, waarin ze samen elke
dag optekenden wat ze allemaal hadden
gedaan en waarin ze samen wat fotootjes en
tekeningen plakten. ‘Je kunt je niet voorstel-
len hoe belangrijk zoiets voor zo’n kind is.
Als we op bezoek kwamen in het internaat
toverden onze logees steevast dat fotoboek-
je te voorschijn. Als een dierbare herinnering
en de belofte van een nieuwe, heerlijke
vakantie.’
De laatste jaren – weet Thea - loopt het aan-
tal gastouders terug. ‘Als je drie, vier weken
vakantie per jaar hebt, wil je die aan je gezin
besteden. Heel begrijpelijk. Dan is niet je eer-
ste gedachte een vakantiekind in huis te
nemen. Of je kleinkinderen komen, zoals in
mijn geval, in de vakantie bij je logeren. Maar
als het éven kan probeer dan toch eens een
kind uit te nodigen via Europa Kinderhulp.
Het kan een verrijking betekenen, zowel voor
jezelf als voor je eigen kinderen. Een tele-
foontje naar het secretariaat (0118 – 627974)
en je krijgt informatie in huis. Wie internet
heeft kan ook terecht op de website
www.europakinderhulp.nl . Gewoon doen,
zou ik zeggen. Ikzelf heb er in elk geval nooit
spijt van gehad.’

Oud-gastmoeder Thea de Smit enthousiast 
over Europa Kinderhulp

‘Liever veel aandacht geven
dan bergen geschenken’

Praat met Thea de Smit over Europa Kinderhulp (EKH) en je raakt vanzelf
enthousiast. Ze is dan wel geen gastouder meer van een vakantiekind – de
vier kleinkinderen gaan nu vóór tijdens de zomermaanden – maar de stich-

ting blijft een warm plekje in haar hart houden. Bovendien heeft ze nog
steeds een bijzondere band met een van de drie jongens, die als achtjarige

via EKH bij haar kwam. ‘Laatst, met oud en nieuw, was hij hier aan de
Vlissingsestraat en vertelde – achttien inmiddels – wat we voor hem, een
internaatkind,  hadden betekend en nog altijd betekenen. Zoiets maakt je

heel warm van binnen.’



Voor de eigenaars van bedrijfswagens is het
dorp op het ogenblik ook een gevaarlijke
plek. Niet wat hun lichamelijk welzijn betreft,

maar wel in financieel opzicht. In heel
midden Zeeland, maar met name in Souburg
vinden diefstallen plaats uit bedrijfswagen.
‘De daders snijden een autoruit uit het rub-
ber en komen zo vrij simpel binnen.
Aangezien die wagens vol liggen met duur
gereedschap is de buit dan voor het opra-
pen. De ruiten beveiligen met traliewerk
maakt de wagens in elk geval minder
inbraakgevoelig.

Bivakmutsen
Rond oud en nieuw kwam Souburg negatief
in het nieuws toen vier mannen met bivak-
mutsen op en gewapend met honkbalknup-
pels verhaal kwamen halen na een conflict
eerder die avond. Toen reed een bromfietser
door een soort vreugdevuurtje, iets wat hem
niet in dank werd afgenomen. Hij werd uitge-
scholden, pikte dat niet en kwam terug met
drie makkers die flink huishielden. De politie
spoorde de daders al snel op. Zij  zullen zich
binnenkort voor de rechter moeten verant-
woorden.

Ook vier jeugdige Souburgers, die o.a.
mobiele telefoons stalen, liepen tegen de
lamp. De politie is nog volop met dit onder-
zoek bezig en sluit verdere aanhoudingen
niet uit.

Dorpsagent
Met de gemeenteraadsverkiezingen in aan-
tocht hoor je politici wel pleiten voor het
opnieuw aanstellen van dorps- en wijkagen-
ten. Teamchef Saaman ziet het er niet van
komen. ‘Je kunt niet volstaan met één
dorpsagent, maar om de continuïteit te
waarborgen zullen het er dan minstens twee
moeten zijn. Je moet er dus mensen voor vrij
maken. Ik zeg altijd: we hebben personeel
genoeg, maar werk teveel. Met andere woor-
den, het is simpelweg niet haalbaar. We wer-
ken nu met teams die een bepaald aan-
dachtsgebied hebben. Souburg is zo’n aan-
dachtsgebied en als ik merk hoeveel goede
contacten het team, dat in het dorp wordt
ingezet, heeft dan is het fenomeen van de
dorpsagent weliswaar aardig, maar niet echt
noodzakelijk.

Brandjes waarin gasfles wordt neergezet

Baldadigheid kan uitmonden
in poging tot doodslag

De daders van een serie brandjes de laatste tijd op de openbare weg in
Souburg hebben er waarschijnlijk geen idee van, maar hun baldadigheid kan
gemakkelijk uitmonden in een zwaar misdrijf. Politieteamchef Hans Saaman:
‘Ze steken een vuurtje aan en zetten daar dan een gasfles in. Ontploft die als

iemand dichtbij staat, een brandweerman of een omstander, dan is dat
levensgevaarlijk. Dan mondt een kennelijke kwajongensstreek uit in poging
tot doodslag. Het is maar dat degenen die dit op hun geweten hebben, het

weten.’

Oost Souburg en Ritthem.

Na 4 jaar collegebestuur van de Haagse partijen de PvdA, CDA en VVD is
de gemeente Vlissingen nagenoeg failliet. Voor 2006 werd een begro-
tingstekort van 5,8 miljoen euro berekend exclusief het tekort van 3,1

miljoen euro voor het Muzeeum en een tekort van plusminus 3,3 miljoen
euro door overschrijdingen van maatschappelijke organisaties.

De financiële reserves en voorzieningen van de gemeente Vlissingen
bedroegen in 2003 maar liefst 46 miljoen euro maar zijn inmiddels
nagenoeg op. Tegelijkertijd zijn de leningen meer dan verdubbeld.

Als dit collegebestuur gehandhaafd blijft in Vlissingen is de kans groot
dat de gemeente Vlissingen in november 2006 geheel failliet gaat en
onder curatele wordt gesteld, ofwel een “artikel 12 gemeente” wordt.

Voorbeelden van achterstand en verpaupering zijn overal zichtbaar:
achterstand op onderhoud van de straten en pleinen, in stad en de

dorpen, achterstand in onderhoud van scholen en sportaccommodaties
achterstand in nieuwe sociale woningbouw, verpauperde panden aan de
Nieuwendijk op de Zeilmarkt en een vervallen hotel op de boulevard.

de keuze is nu aan u:
Gaat u op 7 maart akkoord met het oude beleid?

óf durft u te kiezen voor nieuw beleid!!

kies voor nieuw beleid,
Kies - Lijst 8

Lokale Partij Vlissingen

‘Een rommelmarkt voor een uitermate goed doel’, melden de Souburgers
Jan Grootjans en Jon van Rossum, die beiden deel uitmaken van het bestuur
van het Zeeuws Cegelec Runningteam. Het team tekent op zaterdag 8 april

voor dit festijn in de overdekte garage van het openbaar vervoer bedrijf
Connexxion aan de Kleverkerkseweg/Industrieweg te Middelburg.

De opbrengst ervan komt ten goede aan de stichting Roparun, die de kwaliteit van leven voor
kankerpatiënten wil verbeteren. Vorig jaar werd mede dankzij de Zeeuwse inzet onder ande-
re de begeleiding gesteund van jonge kinderen van ouders met kanker, kreeg de stichting Les
Vaux, die gastweken voor kankerpatiënten organiseert, extra geld en werden comfortabele
stoelen aangeschaft voor de afdeling dagbehandeling van de Stichting Oosterschelde
Ziekenhuizen       

De Roparun is de langste non-stop estafetteloop ter wereld: het is een unieke hardloopwed-
strijd, met een dus even uniek doel. Roparun is de afkorting van ROtterdam-PArijs-RUN.
Sinds 1992 liep de route vanaf de Coolsingel in Rotterdam naar de omgeving van het vlieg-
veld Le Bourget in Parijs, maar in 2004 ging voor de allereerste keer de route andersom, van
Parijs naar Rotterdam. ■

Rommelmarkt voor
uitermate goed doel

Op zaterdag 25 maart en 1 april
speelt de Souburgse toneelvereni-
ging STEC het blijspel “Zusters in

zaken”.
De voorstellingen worden gegeven in de
Zwaan en beginnen om 20.00 uur.
De zaal is open om 19.30 uur. De toegang is
€ 5,00 voor volwassenen en € 3,50 voor
kinderen tot 14 jaar. In de pauze is er een
verloting. ■

STEC met
blijspel ‘Zusters

in zaken’

•  Politieteamchef Hans Saaman:
…personeel genoeg, maar werk teveel…

(advertentie)
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Midden in           SouburgMidden in           Souburg

Zo kon het gebeuren dat jonge klantjes op
de foto werden gezet met een “Me to You
Bear”(een lekker dikke grote teddybeer) en
dat er bovendien mee kon worden gedaan
met een door deze bijzondere knuffel geïn-
spireerde kleurwedstrijd. “Dat hebben we
samen met Bruna kunnen organiseren”,
vertelt  Miranda Crucq. “Want we hebben
natuurlijk veel met Bruna te maken al heb-
ben we gelukkig wel onze eigen inbreng in
de zaak. Daar is zo’n twintig procent ruimte
voor en daar maken we graag gebruik van.”
Ze vertelt enthousiast dat Souburg met
blijdschap op hen heeft gereageerd. “Onze
klanten vinden het fijn dat wij de winkel heb-
ben overgenomen. We vinden het hier ook
erg prettig werken, de mensen zijn leuk; ze
moeten hier aan je wennen maar dan hoor
je er ook bij.”

Sprong wagen
Miranda weet waar ze het over heeft. Ze is
in Oost-Souburg geboren en opgegroeid en
was bovendien al twee jaar in de Souburgse
zaak te vinden in dienst van de vorige eige-

naar, Mike Mahassen, die drie jaar geleden
de zaak van Herman Huson overnam. Ze
werkte al eerder voor de heer Mahassen in
een videotheek in Dauwendaele en ging op
zijn verzoek terug naar Oost-Souburg. De
nieuwe eigenaar wilde echter ook weer snel
van de zaak af en al anderhalf jaar geleden
kreeg Miranda het aanbod de kantoorboek-
handel over te nemen. Maar dat was nog
niet het goede moment vond ze en dus zei
ze nee. Levenspartner  Patrick  – die op dat
moment nog bij Ids in Vlissingen werkte –
zag er op den duur echter toch wel brood in
en zo werd besloten na een inwerktijd
samen de sprong te wagen. Op 2 januari
werden ze officieel de nieuwe eigenaars,
maar zo dicht bij de feestdagen leek het hen
verstandig rustig aan te doen en nog even
met de “tam-tam”te wachten. Maar nu mag
iedereen het weten en is bevolking met
onder andere flyers op de hoogte gebracht.

Geen tijd om te lezen
Overigens krijgen de klanten allemaal ver-
trouwde gezichten te zien. Patrick zei vorig

jaar - na acht jaar - Ids vaarwel om zich in
Souburg in te werken en daar zijn ook nog
steeds Esther Kiewit en Jacqueline van
Houte van de oude ploeg te vinden. Met
Kevin Zweedijk op zaterdag hebben Patrick
en Miranda  de ploeg compleet en is ook
het postkantoor dagelijks bezet. De reac-
ties van de mensen zijn erg leuk, vertelt
Miranda die overigens slechts bij toeval in
de boeken terecht kwam. “Want ik ben
eigenlijk helemaal geen lezer, daar heb ik

gewoon geen tijd voor naast mijn werk, de
administratie, het huishouden en het moe-
derschap. Maar ik vind dit wel een heel erg
leuke branche en we zitten hier ook op een
erg goede plek. Dat is trouwens in het ver-
leden wel bewezen. Als het even kan willen
we er zo nog graag lang mee doorgaan. We
hoeven er niet rijk van te worden; als we er
maar normaal van kunnen leven vinden we
het heerlijk om dit te doen.” ■

Jong bloed in Bruna: nieuwe directie voor boekhandel

‘Ze moeten hier aan je wennen
maar dan hoor je er ook bij’

Het gaat goed met de Kanaalstraat; steeds meer jonge ondernemers wagen
de sprong. Zoals ook Patrick Rombouts (27) uit Vlissingen en Miranda Crucq
(24) uit Oost-Souburg, sinds begin dit jaar de nieuwe eigenaars van boekhan-
del Bruna. Met veel enthousiasme stelden zij zich onlangs voor aan de bevol-
king van Souburg met een feestelijke dag voor de oudere klanten maar voor-

al ook voor de kinderen. Dat laatste is niet zo vreemd, want ze zijn zelf
ouders van  Dylan van nog geen jaar. 

•  Patrick Rombouts en Miranda Crucq de nieuwe eigenaars van boekhandel Bruna

Sterke en/of sportieve mannen en vrouwen voor Highland Games 2006

Het is iedere keer weer spannend wie er
met de titel “beste team”, “beste man of -
vrouw” aan de haal gaat. Ook is er een prijs

voor het best geklede team. Dat is zicht-
baar, want steeds meer teams doen hun
best om zo fraai en origineel mogelijk voor

de dag te komen. De Spelen bieden zo een
steeds mooiere aanblik. 
Een mooie aanblik – èn de moeite waard om
al tijdig naar Souburg te komen - biedt ook
de intocht die ’s morgensvroeg door de
Kanaalstraat wordt gehouden. De teams
lopen gekleed in kilt, sjerp en vaak met
andere toebehoren vanaf het station naar
de Burg en worden muzikaal begeleid door
Interscaldis Pipes and Drums. 
Want wat zijn Schotse Spelen zonder pipes
en zonder drums? Natuurlijk kunt u de hele
dag van deze Schotse klanken genieten.
Maar niet alleen pipers zijn er te horen, ook
een band met Keltische muziek treedt ’s
middags op. 
U hoeft zich geen moment te vervelen. Daar
zorgen ook diverse standhouders voor die
hun Schotse of Keltische producten aan de
man of vrouw proberen te brengen. Ook aan
een hongerige maag en niet-aflatende dorst
is gedacht. 

Jong geleerd, oud gedaan.
Kinderen hebben hun eigen mini-games!
Zij kunnen vast oefenen om misschien later
eens in een volwassen-team mee te doen.
Deze 4-10 jarigen kunnen op een eigen cir-
cuit hun krachten meten. 

The Night Before
Om zelfs al vóór de Games in de stemming
te komen organiseert de Stichting Souburg
Promotie the Night Before (the Highland
Games) met een live optreden met Keltische
muziek!
Dus ook op de avond van 16 juni is het al
genieten op de historische Karolingische
Burg in Oost-Souburg! ■

Zijn ze al aan het oefenen, die mannen en vrouwen die hun titel willen verde-
digen? Ook die andere teams die heel graag – misschien voor de eerste keer
- mee willen doen aan deze Schotse spelen? Op zaterdag 17 juni 2006 zullen

voor de zevende maal Highland Games gehouden worden op de
Karolingische Burg in Oost-Souburg. Het is nu tijd om u weer in te schrijven
bij het secretariaat van de Stichting Highland Games Zeeland: juni staat al

snel voor de deur!

9



Punten uit het programma van Partij
Souburg Ritthem

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, buur-
ten en of straten. De gemeenteraad van de gemeente Vlissingen dient, naar redelijkheid en
vorm van evenredigheid, de gelden en aandacht te verdelen over deze onderdelen 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 uitvoering.
Niet alleen tijdens de verkiezingen maar ook daarna. Wensen en opvattingen van de inwo-
ners moeten meegenomen worden in de voorbereiding en uitwerking van plannen.  

De sociale gemeente
- De gemeente moet op lokaal niveau middelen inzetten om mensen met  een bijstands uit-

kering of minimum inkomen op gepaste wijze te ondersteunen. Dit dient op een recht-
vaardige wijze te geschieden. 

Gezondheidszorg
- Partij Souburg-Ritthem is voor de totstandkoming van een dergelijk en zo compleet moge-

lijk 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 gevarieerd en

samenhangend aanbod van sportvoorzieningen en (sport) activiteiten. Inwoners moeten
hun sport in hun eigen stad of dorp kunnen beoefenen. 

Welzijn en Cultuur
- Voorzieningen dienen behouden te blijven of uitgebreid te worden. Denk aan een

Politieposten, Postkantoor en Bibliotheek. 
- Het welzijnswerk is van en voor de burgers. Palladium zal moeten inspelen op de vraag

van deze burgers.

Volkshuisvesting
- Er behoefte aan betaalbare kleine eengezinswoningen op de huurmarkt. Deze categorie

woningen dient uitgebreid te worden. Denk hierbij aan alleenstaande ouders en starters op
de woningmarkt.

- In Ritthem moet een voorziening komen waarbij het mogelijk is dat ook Ritthemse senio-
ren  in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. 

Onderhoud
- Er dient een gedegen onderhoudsplan gemaakt te worden, zowel voor de groenvoorzie-

ning als voor het onderhoud aan straten, wegen, pleinen en riolering.
- Er moet geld voor dit onderhoud vrijgemaakt worden binnen de reguliere uitgaven van de

gemeente.
- Bij de begraafplaats in Souburg dient een geluidswal te komen.

Evenementen
- Niet commerciële evenementen die uitgaan 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  eve-
nementen mag niet bezuinigd worden.

- Afschaffing van precariorechten voor sociaal 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.

- 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 Karolingische Burg kan samen met fort Rammekens, de Franse verdedigingswerken,
Fort de Ruyter en de Duitse bunkers het cultuurhistorische toerisme bevorderen.

Bestuur
- De gemeente moet zorgen voor een goede handhaving. Het naleven van gemeentelijke

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 communicatie
met burgers noodzakelijk is worden opgenomen. Bijvoorbeeld de gemeentelijke informa-
tiepagina, de lijst met publicaties van bouwaanvragen, wettelijke bepalingen, ter inzage
leggen van stukken ten behoeve van inspraak, evenementenkalender enzovoorts.

- 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 karakter 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 bur-
gers. 10

Kunst of  Ambacht    

Afgelopen jaar was er veel

ophef over de “kunstobjec-

ten” op het Stadhuisplein.

Veel inwoners vinden dat het

geld (100.000,00 Euro) beter

besteed had kunnen wor-

den. Algemeen wordt

gesteld dat “de politiek” geen inhoudelijke bemoei-

enis heeft met kunst. De politiek gaat over de pro-

cedurele kant en moet voorwaarden stellen. Partij

Souburg Ritthem vindt dat wanneer er veel gemeen-

schapsgeld voor “Kunst” wordt uitgegeven er ver-

wacht mag worden dat men kiest voor kunst die een

draagvlak heeft onder een flink deel van de bevol-

king. Kunst beleid dient daarom opnieuw op de poli-

tieke 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.

Onderhoud
straten
Het is heel slecht gesteld

met de staat van onderhoud

aan straten en wegen. De

gemeente Vlissingen heeft

de laatste vijftien jaar een

verkeerd beleid gevoerd.

(Wan-neer 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 artikelen gekocht worden. Doe je dit

niet dan kom je financieel in de problemen). Partij

Souburg Ritthem wijst hier al jaren op. Op dit

moment heeft de gemeente veertien kilometer

achterstallig onderhoud. De levensduur van een

straat is vijfentwintig jaar. Veel straten zijn daar

geruime tijd overheen. Bijvoorbeeld de

Burgemeester Stemerdinglaan. Aan een groot deel

van deze straat is sinds de jaren zestig, veertig jaar

dus, niets gedaan. Gelukkig is er in de laatste begro-

ting geld opgenomen voor asfaltering van deze

straat.

Wonen in Ritthem
In de woonvisie van de

Gemeente staat dat de kwa-

liteit van de woonomgeving

Ritthem hoog scoort. Tevens

concludeert 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 zelfstandig

en zo betrokken mogelijk in de eigen woning of

woonomgeving kunnen blijven. De PSR maakt zich

sterk om voor ouderen geschikte woningen in

Ritthem te realiseren. De toezegging van de wet-

houder om in overleg met de bewoners de moge-

lijkheden voor wonen voor ouderen te onderzoeken,

in relatie tot de zorginfrastructuur, zullen we dan ook

scherp in de gaten houden.

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 collegeprogramma wordt gesproken

over Oost- en West-Souburg. Alleen 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.

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 werk-

groep Gehandicapten

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 plaatsen erg slecht, je loopt er het risico je

nek te breken. Partij Souburg Ritthem heeft al meer-

dere malen aan het college aandacht gevraagd voor

deze problematiek. De PSR vindt dat er meer reke-

ning 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.

Dick Schinkel

Alex Achterhuis

Jack Marinissen

Catrien Nagelhout

Huib van der Hiele

Schoon en
Opgeruimd
Voor een schoon en opge-

ruimd Souburg vrij van van-

dalisme is mijn motto. Het

ontbreekt vaak aan normen

en waarden. Er is een oud

gezegde dat luidt: “Ieder

veegt zijn eigen straatje

schoon”. Al was het alleen maar de plaats waar je

eigen auto geparkeerd staat en de gemeente reini-

ging niet kan komen. Zwerfvuil, zoals oud vuurwerk,

lege limonade blikjes en pakjes en papiertjes wordt

zomaar achteloos op straat gegooid. Dat geeft

direct een verpauperde aanblik. Uitwerpselen van

honden waar het niet hoort. En dan het vandalisme.

Weken zonder brievenbus! Omgegooide bloembak-

ken, vernielde verkeersborden en afgebroken jonge

boompjes. Er moet natuurlijk meer en beter gehand-

haafd worden, maar zelf kunnen we ook een bijdra-

ge leveren wanneer ieder zijn eigen straatje weer

schoon zou vegen.

Zeeg van Norden

Lijstduwer
Omdat ik veel sympathie

heb voor de PSR en datge-

ne waar ze voor staan ben

ik lijstduwer en ook partij-

voorzitter geworden.

Verkiesbaar ben ik niet, de

reden is simpel, als eige-

naar van een legionella

bestrijdings bedrijf heb ik geen tijd voor veel extra

zaken. Wel woon ik zoveel mogelijk fractievergade-

ringen bij om met name de belangen van de onder-

nemers in de gaten te houden. Zo kan ik me o.a.

mateloos verbazen over de wijze  waarop de

gemeente met zijn bedrijfsterreinen omgaat. Bijv.

“Buitenhaven”, het ziet er al jaren uit als de

Middelburgse Bouwput als gevolg van geen of

gebrekkige drainage, en het enige wat de gemeen-

te doet is de prijs jaarlijks verhogen. Het moet hier

aantrekkelijker worden gemaakt voor (nieuwe)

ondernemers.

Kees van der Blom

Onderwijs
Ieder kind heeft recht op

een veilige omgeving waar-

in het naar school kan gaan.

Dat geldt voor het school-

gebouw 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 door-

gaande leerweg aanwezig zijn binnen onze

gemeente grenzen. Een leerweg van peuterspeel-

zaal tot hoge school. Daarnaast moeten kinderen

opgevangen kunnen worden in gezellige maar zeker

goed geleide opvangmogelijkheden zoals een kin-

derdagverblijf 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 onderwijshuis-

vesting.

Maaike Walraven

(advertentie)



De rijkdom van het armeluis zilver uit de middeleeuwen

WERK EN HOBBY:
TIN UIT RITTHEM

Grote beeldjes, kleine beeldjes, kaarsenstandaards, in rozen gevatte waxi-
nelichthouders, lampen en vazen en nog honderden andere gebruiksvoor-

werpen, de een nog mooier dan de ander. En allemaal van tin: donker zoals
vroeger, of zilverkleurig wat nu weer meer in is. Zilverkleur is natuurlijk voor

dit materiaal, want zo zegt Hannelore van Wezel: “Tin werd in de middel-
eeuwen het zilver voor de armelui genoemd.” Tegenwoordig is dat niet

meer zo, je koopt goedkoper in menige winkel een leuk decoratief
geschenk, maar dan is het niet zo apart en ook vaak niet handgemaakt

zoals bij tingieterij Comefa in Ritthem waar Frans van Wezel samen met zijn
Hannelore en medewerker Jacob producten maken die een lust voor het

oog zijn.
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Kandidatenlijst 
Partij Souburg-Ritthem 
Gemeenteraadsverkeizingen 

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

Het is maar goed dat er binnenkort een
website is,  want folders zijn al snel niet
meer bij de tijd. Er komen immers nog
steeds veel nieuwe artikelen bij daar aan de
Ritthemsestraat 108 en dat is al zo sinds
Frans van Wezel in de zestiger jaren de raad
van zijn vrouw opvolgde en zich behalve
met de steenhouwerij ook met tin ging
bezighouden. “Want tin is mooi!”, zo vertel-
de de van oorsprong Oostenrijkse haar
kersverse echtgenoot. Frans was het met
haar eens en nu laten ze dat sindsdien
graag aan hum omgeving en klantenkring
zien. Het bleek ook een gouden greep voor
het echtpaar. Al gauw nam het tin alle tijd in
beslag, eerst van hem en later ook van
Hannelore die er haar baan als lerares Duits
op den duur voor opgaf. Intussen zitten ze
beide aardig tegen de pensioengerechtigde
leeftijd aan, maar aan stoppen denken ze
geen van beiden. Integendeel, in 2004 werd
nog een heel nieuw bedrijfspand gebouwd
aan de Ritthemsestraat en daar hopen ze
nog lang in vooruit te kunnen.
“Want het is voor ons allebei naast werk

ook een hobby geworden!” 
Allebei tekenen ze dan ook nog regelmatig
voor een eigen ontwerp, naast de ontwer-
pen die ze van kunstenaars betrekken en
die met een echtheidscertificaat, een num-
mer en in een beperkte oplage de zaak ver-
laten.

Europese Unie
Comefa heeft, sinds Frans in 1969 een oude
tingieterij opkocht, gaandeweg een goede
naam opgebouwd. Dat blijkt wel uit de eer-
volle opdracht namens premier Balkenende
om voor de Europese unievoorzitters van
alle deelnemende Europese landen een tin-
nen schaal te maken als herinnering aan het
voorzitterschap van Nederland. “Een hele
eer”zegt Hannelore, “waar we erg trots op
zijn!” Zo zijn er meer  en Hannelore haalt ze
graag uit de kast: zoals Vrouwe Justitia van
eigen hand, het wapen voor de Willem II
kazerne, het door haar man ontworpen jubi-
leumgeschenk van De Spar (twee handen
over het bekende dennenboompje), een
veegwagen en andere aan bedrijven gerela-
teerde voorwerpen en ga zo maar door.
Velen weten de weg naar het Ritthemse
bedrijf te vinden als ze een relatie- of ander
geschenk zoeken.

Frans en Hannelore verhuisden na hun,
inmiddels alweer veertigjarig uit een vakan-
tieliefde in Oostenrijk ontstane huwelijk,
eerst naar Vlissingen en vervolgens naar
Ritthem (1972) waar de loods aan huis
bedrijfsruimte werd en de ramen aan de
voorkant de vitrine voor al het gemaakte. In
die tijd al vroegen ze toestemming voor
nieuwbouw, maar die kwam er niet vanwe-
ge het agrarische karakter van de omge-
ving. Eindelijk in 2004 was het zover en kon
er gebouwd worden. Nu verzorgt Hannelore
met veel trots en enthousiasme rondleidin-
gen want nu kan eindelijk alles eens goed
tot zijn recht komen en is zowel het eindre-
sultaat als het wordingsproces het aankij-
ken meer dan waard. Er wordt gegoten ,
geknipt, gefreesd, geslepen, gesoldeerd,
geborsteld, gekleurd en geschud in porse-
leinen kogeltjes om maar eens heel in het
kort dat proces samen te vatten. Ontwerpen
van Frans (en soms van Hannelore) en  van
kunstenaars zoals de Vlissingse  Loes
Müller  worden eerst in was uitgevoerd
waarvan dan weer rubberen mallen worden
gemaakt waarin het tin wordt gegoten. Er

zijn heel wat juweeltjes te bezichtigen zoals
bijvoorbeeld de succesvolle serie “HET
GEZIN.”
Keuze genoeg dus voor wie iets moois
zoekt.

Doorgaan
In de kasten liggen al heel wat rubber mal-
len van eigen makelij maar er is ook ouder
en zelfs historisch materiaal  zoals het bron-
zen model voor een avondmaalsbeker uit
1752. Die wordt nog steeds gebruikt, want
ook nu is er nog vraag naar dit soort artike-
len. 
Het is en blijft een fascinerend iets, vindt
Hannelore en dat is haar man met haar
eens. “Het is allemaal handwerk van begin
tot het einde en daardoor kan het ook een
hobby zijn.
Jammer dat onze twee kinderen niets voor
het bedrijf voelden. Er gaan heel veel uren
inzitten en daar hadden ze niet zo’n zin in
ook al doen ze nu hetzelfde in hun eigen
vakgebied. 
Wij blijven er voorlopig zo lang mogelijk mee
doorgaan want we vinden het nog steeds
heel erg leuk! ■

Komt dat zien!!!
Er zijn weer vele nieuwe
artikelen in de winkel.

O.a. borduurmallen,
nieuwe boekjes,
borduur ponsen,

nieuwe knipvellen e.v.a.

HOBBY EN 
CREATIVITEITSCENTRUM

‘T ALLERGAARTJE
Vlissingsestraat 12

Oost-Souburg
Tel. 0118 - 461706
www.allergaartje.nl

(advertentie)



12

1 Oost en West Souburg en
Ritthem, waar circa 30% van de
bevolking van de gemeente
woont, dienen beschouwd te
worden als dorpen en niet als
wijken van Vlissingen. Het
gemeentelijk beleid moet daar
voldoende op worden afge-
stemd.

2 Het achterstallig onderhoud van
straten, wegen en pleinen dient
met voorrang te worden aange-
pakt.

3 Kiezen is altijd moeilijk. Maar
mensen met een bijstandsuitke-
ring of een minimum inkomen
gaan voor. Voor zover dat in de
macht van de gemeente ligt. Dit
‘onderhoud’, hoewel van een
geheel andere orde, heeft wel
degelijk prioriteit.  

4 De Karolingische Burg is het
oudste monument van de
gemeente Vlissingen. Het ligt er
al sinds 1994 ‘kaal’ bij en het
wordt tijd dat de Burg verder
wordt ingericht in de stijl van
rond het jaar 1000.

5 De kermis kan door de definitie-
ve invulling van het
Ambachtsveld tegenover het
RCS-terrein geen gebruik meer
maken van het parkeerterrein.
De Karolingische Burg en het
Oranjeplein zijn niet geschikt als
vervangende locatie.

6 Buitengewoon opsporingsamb-
tenaren (BOA’s), die de veilig-
heid in de samenleving mee
helpen garanderen en die op
het ogenblik actief zijn in de
gemeente, dienen hun taken
gespreid over de gemeente te
vervullen. Dus niet alleen zicht-
baar in het centrum van
Vlissingen.

7 Ondernemers zorgen voor eco-
nomische ontwikkeling. Het is
niet alleen van belang dat in
Souburg voldoende en gevari-
eerde winkels blijven bestaan,
maar ook dat de gemeente min-
der regelgeving en snelle pro-
cedures toepast, zodat met
name jonge ondernemers meer
kansen krijgen.

8 Het dorpsplatform moet meer
de kans krijgen zich te ontwik-
kelen als een serieus genomen
vertegenwoordiging van de
Souburgse bevolking.

9 Bij nieuw te ontwikkelen woon-
locaties (zoals Souburg-noord)
moeten kleine eengezinswonin-
gen voor starters en alleen-
staanden voorrang krijgen.

STELLING
LIJST 1
PvdA

LIJST 2
CDA

LIJST 3
VVD

De PvdA vindt dat het eigen karakter en eigen uitstraling
van de dorpen Souburg en Ritthem in de gemeente
Vlissingen versterkt  moeten worden. Met deze stelling zijn
wij het dus volmondig eens.

In principe mee eens. Nu er minder geld in de knip zit dan
er nodig is, moeten er voorlopig vervelende keuzes
gemaakt worden. Dat geldt ook voor het achterstallig
onderhoud in de openbare ruimte. Een pas op de plaats is
onontkoombaar. Overeind blijft dat achterstallig onderhoud
dat leidt tot gevaarlijke of onveilige situaties wel meteen
aangepakt moet worden.

Het kan niet anders dan dat de PvdA  deze stelling van
harte onderschrijft. Er moet al het mogelijke aan gedaan
worden om te voorkomen dat mensen die al van te weinig
rond moeten komen het met nog minder moeten doen.

De PvdA vraagt zich af of een inrichting van de Burg in de
stijl van rond het jaar 1000 de Burg niet tot een doods
monument maakt. Misschien kan een andere inrichting het
tot een levend en gebruikersvriendelijk monument maken.
Natuurlijk moet dat wel met respect voor het monument
gebeuren. Daarover wil de PvdA in gesprek gaan met de
inwoners van Souburg. 

Of het Oranjeplein niet geschikt is als vervangende locatie
voor de kermis is voor de PvdA nog niet zeker. Het is de
moeite waard om dat in overleg met onder andere de
omwonenden te bekijken.

De BOA’s moeten daar ingezet worden waar ze het meest
effect hebben. Dat betekent voor de PvdA dat ze niet op
vaste tijden op vaste plekken actief moeten zijn, maar op
plaatsen en momenten waar zij het meeste kunnen beteke-
nen voor het vergroten van de veiligheid. Hun prioriteiten
moeten niet bepaald worden door de locaties maar door de
situaties die zich voor doen, waar dan ook in de gemeente!

Het verkiezingsprogramma van de PvdA geeft aan dat het
nodig is om “te kappen in het woud van regels”. Veel regels
en voorschriften zijn niet meer van deze tijd en wekken de
indruk dat ze er vooral zijn om mensen dwars te zitten. Dat
geldt ook voor de mensen die iets willen “ondernemen”.
Dus achterhaalde regels en dergelijke moeten geschrapt
worden. Wel opletten: meer vrijheid voor de een mag niet
tot meer onvrijheid voor de ander leiden.

De PvdA wil tot regelmatig overleg met zowel het dorps-
platform als het dorpscomité komen. Het blijft echter
belangrijk om bij problemen of plannen in de dorpen ook
rechtstreeks contact te hebben met de mensen die het
betreft.

De PvdA vindt dat in nieuw te ontwikkelen woonlocaties
zeker gebouwd moet worden voor starters en alleenstaan-
den. Maar er moet ook gebouwd worden voor andere men-
sen met andere woningwensen. In de praktijk blijkt dat door
de verhuizingen die daarmee op gang komen, uiteindelijk
óók kleinere en goedkopere woningen vrijkomen.  

De inwoners van Souburg en Ritthem weten het al lang:
Souburg en Ritthem dienen dorpen te blijven. Dorpen met
een eigen karakter en vooral met een eigen sociale struc-
tuur. Dorpen waarin zoveel mogelijk - wat betreft Oost-
Souburg - moet worden geprobeerd het winkelbestand op
peil te houden. Ieder zijn identiteit. Ieder zijn eigen inspraak
en methodes waarop dat gebeurt. Het CDA ondersteunt
deze gedachte volkomen. Het is jammer dat in sommige
Vlissingse wijken met een bijna gelijk aantal inwoners als
Souburg de sociale samenhang van Souburg niet bereikt
kan worden. Laat het voor die wijken een heel goed voor-
beeld blijven.

Achterstallig onderhoud aan wegen, straten en pleinen mag
niet voorkomen. Als het voorkomt moet het zo snel moge-
lijk worden opgelost. Dus alle achterstallig onderhoud moet
met voorrang worden aangepakt. Al het andere onderhoud
moet naar mening van het CDA op een duidelijke planning
komen! Een planning die iedereen ook moet kennen en
waar de inwoners de gemeente aan moeten kunnen hou-
den.

Natuurlijk heeft alles zijn prioriteiten, mensen met een laag
of zonder inkomen hebben bij het CDA hoge prioriteit. Voor
mensen die echt niet kunnen moeten we als rijk en als
gemeente zorgen. Maar we moeten er ook voor zorgen dat
niemand gebruik gaat maken van voorzieningen die eigen-
lijk niet voor hen bestemd zijn. Natuurlijk moet de sociale
zorg zo efficiënt mogelijk uitgevoerd worden. De samen-
voeging van de drie Walcherse sociale diensten tot de
gezamenlijke Sociale Dienst Walcheren vindt het CDA dan
ook een goede eerste stap.

Dit is nu typisch een punt waar de gemeente voor moet
vechten en waar het CDA voor vecht: het herkennen van
cultureel erfgoed en het herstellen en behouden daarvan,
ook buiten het centrum en het KSG-terrein. Een historisch
verantwoorde inrichting is een vereiste voor de
Karolingische burg. Noodzakelijk is een realistisch plan van
aanpak met een financiële onderbouwing. Hopelijk kan, met
hulp van provincie en het rijk, de herinrichting echt worden
gerealiseerd. 

Deze stelling onderschrijven wij. Het Oranjeplein is al in
gebruik voor met name wonen voor senioren, een super-
markt en horeca. Na de herinrichting kan het dorpsplein
voor meerdere dorpsactiviteiten geschikt zijn. Een kermis
past daar volgens ons niet in. De Karolingische Burg is niet
toegankelijk om kermisattracties te plaatsen. Belangrijker is
de culturele waarde die aan de Burg wordt toegekend. Deze
duldt geen kermis. De CDA-fractie kan op dit moment geen
geschikte locatie in het dorp Souburg vinden die voor een
kermis gebruikt kan worden. Suggesties? We horen ze
graag!

De BOA’s zijn prima om te zorgen voor meer veiligheid
binnen onze gemeente. Zeker in combinatie met de door
het CDA voorgestelde bestuurlijke boete hebben ze echt
invloed op de veiligheid. Elk deel van de gemeente moet
daar van meeprofiteren. Elk deel moet gebruik maken van
de BOA’s, in de mate waarin ze het nodig hebben. Overlast
bij het naaktstrand bij Ritthem: meer BOA’s. Geen last? Dan
ook geen overbodig toezicht. Maar ook zorgen dat als er
ergens overlast ontstaat ze snel kunnen worden ingezet. De
overlast bij het naaktstrand van Ritthem had zo voorkomen
kunnen worden. Dat had een hoop problemen en slapeloze
nachten van mensen bespaard.

Dit is een goede en ware stelling, maar wel een die niet voor
alleen Souburg, Ritthem, Vlissingen, Goes of Groningen
geldt. Elk stad moet minder regelgeving hebben, snellere
procedures en heel goed luisteren naar haar ondernemers.
Want de ondernemers maken je stad! Maar je moet ook
weer genoeg regelgeving hebben om te zorgen dat je alles
in de hand houdt. Een goed evenwicht dus. En dat moet je
vinden gezamenlijk met al de gebruikers van je gemeente.
Zorg maar dat de ondernemer één contactpunt heeft bij de
gemeente die vervolgens alles voor hem regelt. Niet meer
van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Alle belangen van inwoners en alle manieren waarop die
belangen naar voren worden gebracht moeten serieus
genomen worden. De dorpsplatformen zijn zeer goed func-
tionerende organen. Het geven van meer zeggenschap aan
dorpsplatformen is een andere zaak. Natuurlijk is het moge-
lijk hen een budget te geven, waar ze zich ook over moeten
verantwoorden. Het besturen van elk gemeentedeel is ech-
ter een taak van de gemeenteraad. Dit is een democratisch
gekozen orgaan waarvan Souburg en Ritthem meer dan
enig deel van de gemeente blijk hebben gegeven van het
feit dat ze invloed kan krijgen waar zij dat willen. 

Kleine eengezinswoningen en starterwoningen moeten
voorrang hebben als er een tekort is. Het CDA vecht daar al
jaren voor. Er moet een goede mix zijn tussen goedkope en
dure woningen. Niet bouwen voor de leegstand is een
mooie kreet die vaak wordt gebruikt. Maar dat geldt ook
voor de leegstand over tien jaar. Dus niet bouwen voor de
behoefte nu, maar voor de behoefte in de toekomst. Niet
bouwen voor ons, maar voor onze kinderen. 

In de volksmond wordt veel gesproken over Vlissingen ter-
wijl daarmee bedoeld wordt alle drie de stedelijke kernen –
Vlissingen, Souburg en Ritthem. Het is goed daar aandacht
voor te vragen maar laten we hier niet te moeilijk over doen.
Wat telt voor de VVD is behoud van de eigen identiteit waar-
bij in gelijke mate oog is voor wonen, werken en veiligheid.
Toch moeten we gezien de beperkte financiële middelen in
de gemeentelijke kas keuzes maken. We kunnen niet alles
tegelijkertijd doen. Wat het hardst nodig is, moet het eerst
gebeuren. Prioriteiten stellen en eerlijk afwegingen maken.
In die zin is een gemeente besturen niet anders dan een
huishouden bestieren. En echt, ieder “kind” in ons
Vlissingse “gezin” is ons even lief.

Straten, wegen en pleinen dienen volgens een gedegen
plan onderhouden te worden. Dát mag je niet verwaarlozen.
Doen we dat wel, dan kunnen we voor verrassingen komen
te staan, zoals bijvoorbeeld deze zomer toen bewoners en
winkeliers in Souburg te kampen kregen met enorme
wateroverlast. Zoiets moeten we als gemeentebestuur
voorkomen. Gelukkig worden dit voorjaar omvangrijke riole-
ringswerkzaamheden uitgevoerd.
Een ander punt van aandacht is – in de gehele gemeente
overigens – het onderhoud van groenvoorzieningen en de
obstakels op de voetgangersgebieden. Vooral ouderen en
mensen met een fysieke beperking hebben hier veel hinder
van. Het initiatief om bloembakken op kruisingen te plaat-
sen, verdient navolging in de gehele gemeente.

Inkomensbeleid is rijksbeleid. Op grond van de Wet Werk en
Bijstand (WWB) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het
verstrekken van een bijstandsuitkering aan die inwoners,
die om uiteenlopende redenen niet in staat zijn een eigen
inkomen te verwerven. Aanvullend hierop kan in bepaalde
gevallen bijzondere bijstand worden verleend. 
Kwijtschelding van schulden en schuldsaneringtrajecten
kunnen in individuele gevallen deel uitmaken van het aan-
vullende gemeentelijke minimabeleid. Voor sommige bur-
gers lijkt deelname aan de arbeidsmarkt niet haalbaar, soms
leidt dit tot sociaal isolement. Voor langdurig werklozen wil
de VVD de maatschappelijke participatie verhogen door in
te zetten op sociale activering. Dit is niet vrijblijvend.
'Sociale zekerheid moet geen vangnet zijn, maar een tram-
poline'! Mensen met een uitkering moeten nadrukkelijk op
hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken. 

De VVD ziet voor Vlissingen, Souburg en Ritthem het
midden- en kleinbedrijf als een belangrijke motor voor de
economie en bevordering van de werkgelegenheid. Een van
de pijlers van het midden- en kleinbedrijf is de toeristische
en recreatieve sector. Recreatie en toerisme zijn onmisbaar
voor onze lokale economie. Het levert van laag tot hoog
gekwalificeerd werk op. De verdere ontwikkeling van de
Karolingische Burg past in deze visie en moet met voortva-
rendheid ter hand worden genomen, zodat deze ruimte een
grotere rol kan spelen in de sportieve, culturele en maat-
schappelijke activiteiten. 

Samen nadenken over een oplossing…

BOA’s moeten ingezet worden dáár waar ze nodig zijn en
voor die taken waar ze bevoegd voor zijn. 
Zeker zo belangrijk is het in onze ogen voor al onze inwo-
ners duidelijk te maken waar ze terecht kunnen. Wie ver-
antwoordelijk en aanspreekbaar is.

Als liberale partij waakt de VVD over handhaving van een zo
groot mogelijke vrijheid voor de burger. De VVD vindt daar-
om dat de gemeenteraad terughoudend dient te zijn in zijn
verordenende ijver. Wel is het voor de VVD vanzelfsprekend
dat goed en efficiënt gecontroleerd wordt op de naleving
van de vergunningen. Vergunningbeleid is in liberale ogen
een middel en geen doel. 
De VVD is voorstander van het zo laag mogelijk houden van
lokale belastingen en leges en vindt dat verhoogde efficien-
cy en ombuigingen voor dienen te gaan op lastenverhoging.
Daarom hebben we tijdens de begrotingsbehandeling,
december 2005, ons hard gemaakt om de reclamebelasting
van tafel te halen. Dat is gelukt! De VVD zag dat vooral als
een maatregel om ondernemers te pesten. 

De VVD neemt zowel het dorpsplatform Souburg als het
dorpscomité Ritthem en alle wijkverenigingen in de
gemeente serieus. In onze ogen zijn zij spreekbuis voor
diverse groepen van bewoners binnen onze gemeentegren-
zen. Een en ander staat nog los van de mogelijkheden die
elke inwoner heeft om “zijn zegje” te doen in bijvoorbeeld
de gemeenteraadsvergadering.

Prettig wonen hangt met vele factoren samen. Voor de VVD
betekent dit een aantrekkelijke woonomgeving voor alle
inwoners. We zullen rekening moeten houden met de woon-
wensen van nu en die van toekomstige bewoners. We den-
ken niet alleen aan een passend aanbod voor gezinnen en
alleenstaanden, want naar verwachting zal de behoefte aan
zorg in en nabij de woning toenemen. Dit wordt veroorzaak
door vergrijzing en een groeiend aantal ouderen, met een
goede opleiding en koopkrachtige vraag, die eigen keuzes
wil maken. Bovendien zullen door de toename van de extra-
murale zorg, naast deze ouderen ook kwetsbare groepen
als verstandelijk, lichamelijke en psychiatrisch gehandicap-
te mensen op zoek gaan naar zorg in en nabij de woonom-
geving. De VVD staat voor maatwerk en wil dat voor deze
groepen een passende voorraad (huur)woningen in stand
blijft. 
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LIJST 4
PARTIJ

SOUBURG-RITTHEM

LIJST 5
SP

LIJST 6
RPCU

LIJST 7
GL

Dorpskernen in Zeeland, dus ook binnen de gemeente
Vlissingen, moeten hun dorpse karakter kunnen behou-
den. Binnen het beleid van de gemeente moet daarmee
voldoende rekening gehouden worden.

Achterstallig onderhoud moet binnen de gehele
gemeente Vlissingen aangepakt worden, dus ook in de
kernen Oost- en West-Souburg en Ritthem, te beginnen
met de meest slechte, verzakte en onveilige straten.

De gemeente moet alles in het werk stellen om te voor-
komen dat mensen in armoede moeten leven. De partij-
en met een landelijke fractie in Den Haag moeten dit
ook landelijk aan de kaak stellen.

Alle monumenten binnen de gemeente Vlissingen moe-
ten tiptop in orde zijn: het zijn immers de toeristische
trekkers. De Karolingische Burg kan, zij het goed inge-
richt, één van die toeristische trekkers zijn.

Gedegen onderzoek zal moeten uitwijzen of de
Karolingische Burg of het Oranjeplein geschikt zijn om
er de jaarlijkse kermis te houden. 

Het aantal BOA’s is dermate klein dat zij niet overal inge-
zet kunnen worden. Wij zien liever dat er in alle wijken
en kernen wijk-/dorpsagenten komen die toezicht hou-
den.

Ondernemers houden de stad en zijn kernen leefbaar en
moeten daar waar mogelijk ondersteund worden. De
ondernemers zouden op hun beurt door middel van het
creëren van stageplaatsen iets terug kunnen doen voor
deze ondersteuning.

Het dorpsplatform Oost-Souburg en het dorpscomité
Ritthem zijn bijzonder omdat zij opereren vanuit de ker-
nen. Zij zouden dan ook een eigen budget moeten heb-
ben en meer gezien moeten worden als deelraden die
regelmatig in overleg gaan met de gemeenteraad.

Bij alle woonlocaties zoals bijvoorbeeld Souburg-noord
en de Dokkershaven moet uitgegaan worden van 40%
sociale woningbouw zodat niet alleen starters en alleen-
staanden, maar ook ouderen en gehandicapten een
betaalbare woning kunnen krijgen.

Voor wat betreft Oost-Souburg en Rithem geen pro-
bleem. West-Souburg is meer Vlissings. Men moet zich
wel realiseren dat men deel uit maakt van de gemeente
Vlissingen en zich niet apart opstellen. Het gemeentelijk
beleid moet ook in deze evenwichtig zijn.

Achterstallig onderhoud dient met voortvarendheid over
de gehele gemeente te worden            
aangepakt.

Mensen met een minimum inkomen en bijstandsuitke-
ringsgerechtigden verdienen              
dusdanige zorg van de gemeente dat ze boven de
armoedegrens komen.

Dit is een onderdeel van het monumentenbeleid van de
gemeente Vlissingen en dient 
derhalve bezien te worden in relatie tot de gehele
gemeente.

Gezien de geluidsoverlast die (blijkens veel klachten van
bewoners) ons bereiken, zijn wij
geen voorstander van kermissen in woonbuurten. Zeker
niet in woonwijken waar kermis
niet sinds jaar en dag werd gehouden. Overigens heb-
ben kermissen geenszins de prioriteit van de RPCU.

Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) moeten
worden ingezet op plaatsen waar        
ze het meest nodig zijn.

Regelgeving moet functioneel en wettelijk zijn. Een
gevarieerd winkelbestand heeft          onze voorkeur. De
gemeente moet hierin actief , anticiperend en facilite-
rend actief zijn, bijvoorbeeld door het aanbieden van
gunstige vestigingsvoorwaarden voor startende
ondernemers.

Dorpsplatforms, wijkcomités, wijkraden dienen serieus
genomen te worden en in de samenspraak- en
inspraakfase nauw bij het beleid betrokken te worden,
echter zonder de bevoegd- en verantwoordelijkheden
die zijn neergelegd bij de gekozen volksvertegenwoordi-
gers.

Bij het ontwikkelen van woonwijken moet gekeken wor-
den naar de woningbehoefte. 
Deze kan soms fluctueren, maar er moet gewaakt wor-
den voor het bouwen van leegstand.

GroenLinks heeft indertijd een belangrijke bijdrage gele-
verd bij de totstandkoming van het Dorpsplatform
Souburg. Er is nu een Dorpsplatform, maar dit platform
heeft nog steeds weinig invloed op de politieke besluit-
vorming. Dit moet anders. Besluitvorming die niet wijk-
overstijgend is, moet in belangrijke mate aan het dorp of
de wijk overgelaten worden. Dat geldt voor Souburg,
dat geldt voor Ritthem en dat moet ook gelden voor het
Middengebied en voor alle Vlissingse wijken. Wij kiezen
voor dorps- en wijkplatforms die omgezet worden in
dorps- en wijkraden met eigen verantwoordelijkheden
en bevoegdheden; overdracht van wijkbudgetten (die
nu nog in beheer zijn bij de wijk- of dorpswethouder) . 

In heel Vlissingen is sprake van achterstallig onderhoud
van straten, wegen en pleinen. De middelen die nu uit-
getrokken worden voor het onderhoud zijn sterk onvol-
doende, zelfs voor het gewone onderhoud. GroenLinks
vindt dat er geen achterstallig onderhoud mag zijn. Door
het slechte financiële beleid van de afgelopen jaren is er
een tekort aan financiële middelen. Willen we weer grip
krijgen op de gemeentelijke financiën en andere onder-
werpen die voor burgers belangrijk zijn dan is politieke
vernieuwing noodzakelijk.

De armoede neemt toe, het kabinetsbeleid is daar mede
debet aan. GroenLinks wil nijpende armoede bestrijden.
Dat kan via bijzondere bijstand of een goede schuld-
hulpverlening. Het begrip 'eigen verantwoordelijkheid' is
in toenemende mate leidend in onze samenleving. Het
geeft burgers een zekere vrijheid. Dat is een groot goed.
Tegelijkertijd ontstaat er een groep mensen die niet over
deze zelfredzaamheid beschikt. De gemeente moet
deze burgers actief benaderen, hen voorlichten en hun
hulpvraag centraal stellen. Landelijke maatregelen die
voor minima slecht uitpakken worden voor zover het in
de macht van de gemeente licht gecompenseerd. Het
samengaan van de Walcherse Sociale Diensten mag
geen negatief effect hebben op de dienstverlening t.a.v.
mensen die het al moeilijk genoeg hebben. Wij onder-
steunen het werk van de voedselbank.

GroenLinks vindt dat de Karolingische Burg ontwikkeld
moet worden als een belangrijke toeristische attractie in
zuidwest Walcheren. Dit betekent, ontwikkelen in de stijl
zoals het was met een uitstraling naar de rest van de
dorpskern. Gemeente samen met het dorpsplatform en
de vereniging “Vrienden van de Karolingische Burg”
moeten hiervoor met een Plan van Aanpak komen. 

Als er echte behoefte is aan een kermis in Oost-
Souburg dan is het allereerst de taak van het dorpsplat-
form om met suggesties te komen over de plaats. Het
platform moet mogelijkheden aanreiken en samen met
de gemeente naar een goede oplossing zoeken.

Het wegvallen van de stadswachten dient in voldoende
mate gecompenseerd te worden. De buurtpreventie
dient meer aandacht te krijgen. Wijk- en dorpsbewoners
zouden meer bewust gemaakt kunnen / moeten worden
van hun eigen mogelijkheden om hieraan een steentje
bij te dragen. De BOA's zouden in een nieuwe integrale
wijkaanpak meer tot hun recht kunnen komen. Dus ook
zichtbaar in wijken en dorpen.

GroenLinks vindt dat ondernemerschap moet worden
gestimuleerd en door de gemeente gefaciliteerd. Door
alle regels en procedures te laten uitvoeren door één
loket weten (startende) ondernemers bij wie ze terecht
kunnen voor informatie en hulp. Dat maakt procedures
korter, GroenLinks is voor een actief beleid vanuit de
gemeente. De dorpskernen van Souburg en Ritthem
bieden mogelijkheden voor bedrijvigheid, die de leef-
baarheid van de kernen ten goede komen. Jonge, star-
tende ondernemers kunnen worden geholpen door
garantiestelling voor microkredieten. Ondernemerschap
is zowel voor autochtonen als allochtonen een goede
manier om uit afhankelijkheid te komen.

GroenLinks vindt dat (dorps)bewoners zelf heel goed in
staat zijn om te beslissen over hun kern. Wij zijn dan ook
voor gekozen dorpsraden, en voor de overdracht van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan dorpsra-
den, inclusief de daarbij horende wijkbudgetten. De
taakafbakening tussen dorpsraden en de gemeenteraad
moet uiteraard goed worden vastgelegd. En er moet
regelmatig overleg zijn met wethouders, ambtenaren en
raadsleden.

Als u een nieuwbouwwoning wil kopen, waar kiest u
voor en wat betaalt u. Hieronder een voorbeeld van één
en dezelfde woning, geschikt voor starters: 
1. Kopen van een projectontwikkelaar. De winst gaat

naar de projectontwikkelaar. Kosten: € 160.000.
2. Kopen van Marsaki (woningbouwverenigingen). De

winst wordt gebruikt voor het verbeteren van huur-
woningen of bouwen van goedkope huurwoningen.
Kosten: € 160.000.

3. Particulier opdrachtgeverschap: u bouwt zelf, kiest
uw eigen architect en aannemer. Kosten: € 140.000

4. Collectief particulier opdrachtgeverschap: u bouwt
samen met anderen. Samen kiest u een architect en
aannemer. Kosten: € 135.000. Collectief particulier
opdrachtgeverschap kan, afhankelijk van de aard en
de omvang van het project leiden tot een besparing
van 20 tot 25% van de bouwkosten.

De dorpen, en het buurtschap Groot Abeele, zijn een
wezenlijk onderdeel van de gemeente. Het gemeentelijk
beleid moet daar voldoende op afgestemd zijn. Partij
Souburg-Ritthem heeft haar verkiezingsprogramma niet
voor niets de titel “De gemeente, meer dan een stad
alleen”  meegegeven.

Vanaf het moment dat Partij Souburg-Ritthem met vier
zetels in 2002 in de gemeenteraad kwam hebben wij
ons hier voor ingezet. We zijn zover dat dit onderwerp,
door ons toedoen, op de agenda is komen te staan. De
uitvoering zal ook daadwerkelijk opgepakt moeten wor-
den. Dit is inmiddels in gemeentelijke regelgeving vast-
gelegd. Partij Souburg-Ritthem zal de uitvoer van het
achterstallig onderhoud van zowel straten, groen als rio-
lering nauwgezet blijven volgen en blijven aandringen
op goede en vlotte resultaten.

Partij Souburg-Ritthem vindt dat de landelijk opgestelde
regels omtrent de Wet Werk en Bijstand door de
gemeente Vlissingen onverkort uitgevoerd dient te wor-
den. De gemeente moet op lokaal niveau, daar waar
mogelijk, middelen inzetten om mensen met een bij-
standsuitkering of minimum inkomen op gepaste wijze
te ondersteunen. Dit dient op een rechtvaardige wijze te
geschieden. De inwoners van de gemeente Vlissingen
moeten weten waar ze aan toe zijn op basis van een
consistent beleid. Uitgangspunt hierbij dient te zijn dat
een ieder kan voorzien in zijn eigen levensonderhoud.
Partij Souburg-Ritthem vindt het belangrijk dat wordt
gekeken naar de individuele situatie waarin mensen ver-
keren en daar waar mogelijk op passende wijze onder-
steuning wordt gegeven.

Partij Souburg-Ritthem kan hier volledig mee instem-
men. Wel is het belangrijk dat bij de invulling van de
Burg echt geluisterd wordt naar de ideeën die de inwo-
ners van het dorp hierover hebben. En de Vereniging
Vrienden van Karolingische Burg moet nauw betrokken
worden bij deze inrichting.

Op dit moment, 2006, is het zo dat het Oranjeplein niet
geschikt is voor de kermis. Wat betreft de Karolingische
Burg is het nu niet mogelijk om met zwaar materieel op
deze locatie een kermis op te bouwen en gezien de vori-
ge vraag hoeft dat wat betreft Partij Souburg-Ritthem
ook in de toekomst niet.
Het zou goed zijn wanneer aan de inwoners van
Souburg wordt gevraagd wat zij van de kermis vinden
en hoe deze vorm moet krijgen. Mocht blijken dat de
kermis niet meer gewenst is zal een ander evenement
dit gemis kunnen compenseren. Hier kan het
Dorpsplatform een hele goede rol in spelen.

Partij Souburg-Ritthem gaat er vanuit dat handhaving
iets is wat een overheid aan haar inwoners verplicht is.
De gemeente moet zorgen voor een actief handhaving-
beleid. De inzet van de Boa’s zal hiertoe kunnen bijdra-
gen en dan uiteraard niet alleen in het centrum van
Vlissingen maar in de gehele gemeente Vlissingen. 

Partij Souburg Ritthem vindt het van groot belang dat er
een breed aanbod van winkels in het centrum blijft
bestaan. Daarnaast dient de gemeente, voor zover zij
daartoe in staat is, te helpen bij het creëren van banen.
Startende en nieuwe bedrijven zullen zoveel mogelijk
medewerking krijgen t.a.v. de procedures en de bege-
leiding bij het aanvragen van vergunningen.

Binnen de structuren van dorps- en wijkraden vindt
Partij Souburg-Ritthem dat er mogelijkheden zijn voor
de inwoners hun stem te laten horen. Wanneer deze
vertegenwoordiging een doorlopend karakter heeft ver-
diend het volgens Partij Souburg-Ritthem de voorkeur
deze raden (en comités) meer bevoegdheden te geven.
Er zijn zaken die dorps- of wijkraden beter kunnen rege-
len dan het centrale bestuur. De gemeente dient daar
optimaal gebruik van te maken.

Er zullen betaalbare kleine eengezinswoningen op de
huurmarkt moeten blijven bestaan. Deze categorie
woningen dient zelfs uitgebreid te worden. Denk hierbij
aan alleenstaande ouders en starters op de woning-
markt. In Ritthem moet een voorziening komen waarbij
het mogelijk is dat ook Ritthemse senioren in hun eigen
woonomgeving kunnen blijven wonen. Een gestructu-
reerd onderzoek naar woonwensen van diverse groepen
binnen onze samenleving zoals senioren en jongeren is
door Partij Souburg-Ritthem gewenst.In Souburg is nog
steeds behoefte aan duurdere koopwoningen. In
Ritthem daarentegen is er vooral behoefte aan betaal-
bare huur- en koopwoningen, woningen die geschikt en
betaalbaar zijn voor jonge gezinnen. Dit is van belang
voor de leefbaarheid van het dorp.



Eerlijk delen
Na de reorganisatie in 1966

werd Vlissingen plotseling

een gemeente met meer dan

één hart. Dat was even wen-

nen en dat heeft vooral de

bevolking van Oost-Souburg

en Ritthem goed kunnen

merken. Daarom was ik blij met de oprichting van de

PSR, want dat is een partij die er aan mee wil wer-

ken dat er eerlijk wordt gedeeld. De PSR kijkt daar-

bij niet alleen naar de dorpen, maar vergeet ook de

stad niet.  Sinds ik 27 jaar geleden in Oost-Souburg

ben komen wonen, ben ik echt van dit dorp gaan

houden. Ik heb dan ook met veel plezier vanaf  het

eerste nummer meegewerkt aan “t Putje (nu de

Soubursche Courant) en later een poosje secretaris

en voorzitter van het dorpsplatform geweest. Vooral

de laatste jaren is merkbaar dat Oost-Souburg en

Ritthem meetellen in de gemeente. Dat willen we

graag zo houden. Het kan om grote dingen gaan

zoals ons Oranjeplein dat zo snel mogelijk weer het

hart van ons dorp moet worden, maar ook om bij-

voorbeeld het park dat heel vaak onder water staat

en daardoor onbegaanbaar is. En zo is er altijd wel

iets dat de aandacht verdient. Het is een fijn gevoel

om te weten dat ook de dorpen goed worden ver-

tegenwoordigd in de gemeenteraad.

Gezondheidszorg

Partij Souburg Ritthem is

voor de totstandkoming van

een zo’n compleet mogelijk

zorg en hulp aanbod, zowel

in de dorpen Souburg en

Ritthem als in de stad

Vlissingen. Inwon-ers 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 samenle-

ving.  De PSR is sterk voorstander van de vestiging

van een gezondheidscentrum waarin opgenomen

zijn: huisarts, fysiotherapie, ergotherapie, logope-

die, psycholoog, apotheek, consultatiebureau en

maatschappelijk werk. Alle basisvoorzieningen

binnen ziekenhuiszorg dienen goed en snel bereik-

baar te zijn voor patienten op Walcheren. Hiermee

dient rekening gehouden te worden bij de voorge-

nomen fusie tussen de ziekenhuizen te Vlissingen

en Goes.

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 afge-

lopen 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 flinke 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 blij-

ven werken aan onze dorpen, we zijn er nog lang

niet, er moet nog veel gedaan worden aan de stra-

ten, veiligheid en handhaving. Bent u het met mij

eens stem dan op de Partij Souburg Ritthem.

Ineke Vervorst

Geerard EckhardtLou Waterman
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Bestuurlijke
organisatie
De gemeenteraad heeft een

bestuurlijke, controlerende

en volksvertegenwoordigen-

de taak. De ge-meenteraad

stippelt het beleid in algeme-

ne zin uit en stelt kaders

waarbinnen het college van

B&W moet besturen. De gemeenteraad moet het

beleid en de uitvoering van het college controleren.

Het kan en mag niet zo zijn dat er tussen bepaalde

partijen en het college afspraken gemaakt worden,

waardoor een deel van de gemeenteraad voor een

voldongen feit geplaatst wordt. Dit gaat lijnrecht in

tegen het dualisme.

Openheid, openbaarheid, duidelijkheid en een

dienstverlenende instelling moeten de kenmerken

zijn van een goed functionerend gemeentelijk appa-

raat. De gemeente moet streven naar betrokkenheid

van de burger. De burgers moeten in een vroeg sta-

dium betrokken worden bij de plannen. Tevens

moeten de partijen uitvoering geven aan hetgeen ze

tijdens de verkiezingscampagne hebben toegezegd.

De politiek is er voor de burgers en niet voor zich-

zelf. De politiek zorgt wel erg goed voor zichzelf o.a.

door middel van wachtgeldregelingen.

Frans Verdaasdonk

LIJST 8
LPV

Als LPV stemmen we daarmee in.

Dat is ook de mening van de Lokale Partij Vlissingen

Ja, dat heeft prioriteit.

De Karolingische Burg moet zonder verlies van zijn
historische verleden heringericht worden zodat de
Burg beter ten dienste kan komen van alle Souburgers
en de bezoekers.

Dit moet in samenspraak met de bewoners van Oost
Souburg worden opgelost. 

Daar kunnen we als LPV mee instemmen.  .

De Lokale Partij Vlissingen is van mening dat alle
ondernemers meer ruimte en mogelijkheden moeten
krijgen (zonder teveel moeilijke regeltjes). Een van de
toekomstige taken van de lokale Partij Vlissingen zal
zijn een beter economisch klimaat te realiseren in de
gehele gemeente Vlissingen, dus ook in Souburg en
Ritthem.

De inwoners van de dorpen Oost-Souburg  en Ritthem
moeten kunnen meebeslissen over hun dorpen en bij
meerderheidsbeslissingen een soort mandaat/ stem-
bevoegdheid moeten krijgen.

Gezien de groeiende en lange wachttijden voor een
goede huurwoning  (twee jaar) is het nu belangrijk dat
we eerst betaalbare sociale huurwoningen bouwen.
Zowel in Oost Souburg en Ritthem als in Vlissingen.
Dan hebben de starters ook meer kans op een betaal-
bare woning.

LIJST 9
D66

D66 staat voor kwaliteit, in heel Vlissingen, dus ook
voor Souburg en Ritthem. Immers Souburg en
Ritthem maken allemaal onderdeel uit van de
gemeente Vlissingen en hebben daarom logischerwijs
net zoveel recht op bestuurlijke kwaliteit als de stad
Vlissingen. Een groot Engels dichter, William
Shakespeare zei ooit ‘What’s is in the Name’. Na de
gemeentelijke herindeling in 1966 zijn Oost- en West-
Souburg en Ritthem opgenomen in de stad Vlissingen
en samen vormen zij de gemeente Vlissingen. Als het
de wens is van Oost Souburg om als dorp genoemd
te worden kan dat geen bezwaar zijn.’

Wanneer het om achterstallig onderhoud gaat, dient
deze inderdaad met voorrang te worden aangepakt.
Dit onderhoud dient te worden aangepakt in een door
de gemeenteraad opgestelde planning.

Door de Wet Werk en Bijstand (WWB) is zekergesteld
dat de Vlissingers die recht hebben op een bijstands-
uitkering die ook krijgen. D66 staat er wel voor dat
deze Vlissingers die een bijstandsuitkering hebben zo
snel mogelijk weer aan het arbeidsproces kunnen
deelnemen. Daar legt D66 de prioriteit. Ieder individu
en situatie is niet vergelijkbaar waardoor het per situ-
atie bekeken moet worden. Van prioriteiten is dan
geen sprake meer.

‘D66 vindt dit een fantastisch idee. Het kan een toe-
ristische trekpleister worden van grote klasse voor de
gemeente Vlissingen. D66 stelt wel voor om het
inrichten van de Burg in samenwerking te doen met
het MuZEEum, zodat een drie-eenheid ontstaat,
Karolingische Burg, Fort Rammekens en het
MuZEEum.

‘D66 betreurt het dat het niet meer mogelijk is om op
de bestaande locatie een kermis te organiseren. Er
zal naar een nieuwe goede locatie gezicht moeten
worden. Binnen Oost-Souburg zal het heel moeilijk
worden een andere locatie beschikbaar te krijgen om
een grote kermis te organiseren.

‘D66 is het hier geheel mee eens. Een en ander dient
dat ook in de werkpan van de inzet van de BOA’s te
worden opgenomen.

‘Jonge ondernemers trek je niet door minder regelge-
ving en snellere procedures. D66 staat voor de één
loket gedachte. Dus wanneer een jonge ondernemer
wil starten moet deze ondernemer niet van het kastje
naar de muur wordt gestuurd, maar constructief
wordt geholpen.

‘D66 is het hier geheel mee eens en wil dat in
Vlissingen een zodanig burgerparticipatiebeleid wordt
gevoerd dat alle wijk- en dorpsraden in Vlissingen
serieus genomen worden. D66 is voorstander van een
goede nota burgerparticipatie opgesteld in samen-
werking met de Vlissingse wijk- en dorpsraden.

Door de gemeenteraad is de woonvisie voor de
gemeente Vlissingen vastgesteld.
Binnen deze Woonvisie hebben we de uitgangspun-
ten over de samenstelling van woningen in Vlissingen,
en daarbij Oost-Souburg, vastgelegd. D66 is wel een
partij die inspeelt op veranderingen in de maatschap-
pij. In tegenstelling tot andere partijen die halsstarrig
vasthouden aan de visie, of wethouders die de visie
naar eigen goeddunken veranderen. Als uit onder-
zoek blijkt dat er meer woningen voor starters en
alleenstaanden nodig zijn, en Souburg-Noord is daar
de locatie voor, dan moeten er daar meer woningen
voor die categorieën komen. D66 zal in de Raad voor
een dergelijk onderzoek pleiten.

(advertentie)

Stem Partij Souburg Ritthem



1 Oost en West Souburg en
Ritthem, waar circa 30% van de
bevolking van de gemeente
woont, dienen beschouwd te
worden als dorpen en niet als
wijken van Vlissingen. Het
gemeentelijk beleid moet daar
voldoende op worden afge-
stemd.

2 Het achterstallig onderhoud van
straten, wegen en pleinen dient
met voorrang te worden aange-
pakt.

3 Kiezen is altijd moeilijk. Maar
mensen met een bijstandsuitke-
ring of een minimum inkomen
gaan voor. Voor zover dat in de
macht van de gemeente ligt. Dit
‘onderhoud’, hoewel van een
geheel andere orde, heeft wel
degelijk prioriteit.  

4 De Karolingische Burg is het
oudste monument van de
gemeente Vlissingen. Het ligt er
al sinds 1994 ‘kaal’ bij en het
wordt tijd dat de Burg verder
wordt ingericht in de stijl van
rond het jaar 1000.

5 De kermis kan door de definitie-
ve invulling van het
Ambachtsveld tegenover het
RCS-terrein geen gebruik meer
maken van het parkeerterrein.
De Karolingische Burg en het
Oranjeplein zijn niet geschikt als
vervangende locatie.

6 Buitengewoon opsporingsamb-
tenaren (BOA’s), die de veilig-
heid in de samenleving mee
helpen garanderen en die op
het ogenblik actief zijn in de
gemeente, dienen hun taken
gespreid over de gemeente te
vervullen. Dus niet alleen zicht-
baar in het centrum van
Vlissingen, maar ook in de wij-
ken en de dorpen.

7 Ondernemers zorgen voor eco-
nomische ontwikkeling. Het is
niet alleen van belang dat in
Souburg voldoende en gevari-
eerde winkels blijven bestaan,
maar ook dat de gemeente min-
der regelgeving en snelle pro-
cedures toepast, zodat met
name jonge ondernemers meer
kansen krijgen.

8 Het dorpsplatform moet meer
de kans krijgen zich te ontwik-
kelen als een series genomen
vertegenwoordiging van de
Souburgse bevolking.

9 Bij nieuw te ontwikkelen woon-
locaties (zoals Souburg-noord)
moeten kleine eengezinswonin-
gen voor starters en alleen-
staanden voorrang krijgen.

STELLING
LIJST 10

POV
LIJST 11

PvdB
LIJST 12

CU
Progressief Ondernemend Vlissingen is het hier volledig
mee eens.

Wat de POV betreft heeft dit prioriteit

Volledig mee eens, het is daarom des te schrijnender dat de
gemeente Vlissingen de zelf gemaakte miljoenentekorten
wil verhalen op de bevolking en het midden- en kleinbedrijf.

Souburg wil toeristen lokken, de Karolingische Burg is een
toeristische trekpleister van allure. Dus aanpakken deze
historische plek

De POV vindt dat de kermis thuishoort in een dorpskern.
Wij moeten samen zoeken naar een geschikte locatie.

Goed punt, dit had al eerder moeten gebeuren.

Hier is de POV het volledig mee eens. Wij willen een goed
werkend bedrijvenloket dat niet kijkt waarom het niet kan,
maar dat samen met de ondernemer kijkt hoe het wel zou
kunnen.

Volledig mee eens, het is goed voor bewoners van Souburg
en Ritthem dat hun belangen behartigd wordt.

Absoluut mee eens.

De Partij voor de Burger vindt inderdaad dat de gemeente
daar rekening mee moet houden.

Alle straten en pleinen die in een zodanige slechte staat zijn
dat het gevaar oplevert voor de veiligheid, dienen met voor-
rang gerepareerd te worden.

Bij alle beslissingen die genomen dienen te worden moet
men terdege rekening te houden met de financiële zwakke-
ren in onze samenleving.

Dat moet men proberen om subsidie te krijgen bij het rijk of
provincie en dat in samenwerking met de gemeente.

Dan zal men er een andere geschikte locatie voor moeten
zoeken.

Volledig mee eens, anders krijg je een verplaatsing van klei-
ne criminaliteit.

Mee eens. Jongeren moeten een kans krijgen om zichzelf te
ontplooien.

Alle platforms, buurtverenigingen en comités moet serieus
genomen worden. En als volwaardige gesprekspartner
gerespecteerd worden.

Het zou een oplossing zijn om starters op de woningmarkt
te helpen, maar dan zal eerst de woningwet veranderd
moeten worden.

In ons verkiezingsprogramma ‘Van IK naar SAMEN’ is de
ChristenUnie glashelder over de status van deze kernen.
Officieel zijn het wijken, maar ze moeten hun ‘dorps karak-
ter’ behouden (of beter gezegd weer terugkrijgen!). 

Uiteraard zijn dit zeer belangrijke onderwerpen. Maar wat
betekent voorrang? Voorrang op andere onderwerpen of
voorrang op andere wijken in Vlissingen? 
Dat er een flinke inhaalslag gemaakt moeten worden wat
betreft dit onderhoud is voor de ChristenUnie duidelijk. In
die zin verdienen Oost- en West-Souburg en Ritthem een
fikse opknapbeurt.

‘Van IK naar SAMEN’. De ChristenUnie streeft naar een
samenleving waar oog is voor elkaar. Waar oog is voor die-
genen die het moeilijk hebben. En ja, dat betekent in deze
tijd dat de gemeente alles op alles zal moeten zetten om
deze mensen te ondersteunen. De ChristenUnie pleit voor
een innige samenwerking tussen gemeente, kerken en
andere maatschappelijke instellingen, om de handen in één
te slaan. 

Vlissingen moet trots zijn op de historie! De Karolingische
Burg moet zoveel mogelijk in ere hersteld worden. Tevens
moet door middel van diverse activiteiten de aandacht
gevestigd worden op dit cultureel erfgoed. Ook nu weer
moet hier de samenwerking gezocht worden met verenigin-
gen, zoals de ‘Vrienden van de Karolingische Burg’. 

De keuzes die hierin gemaakt moeten worden, moeten wor-
den voorgelegd aan het Dorpsplatfom. Souburgers moeten
zich hierover uitspreken. Gezien het vorige punt is de
Karolingische Burg voor de ChristenUnie geen optie.

De ChristenUnie pleit in het verkiezingsprogramma voor het
instellen van meer PIT-teams (ProbleemInterventieTeams) in
de hele gemeente. Deze teams hebben hun waarde al in
andere wijken bewezen. Overlast tegengaan en het voorko-
men daarvan staat hoog op de prioriteitenlijst.

Samen leven, betekent ook zorgdragen voor een goede
economische ontwikkeling (Samen winnen). Volledig dus
mee eens! Voor de leefbaarheid en de werkgelegenheid in
Souburg is een gezond economisch klimaat van levensbe-
lang.

Ja! Samenwerking tussen de gemeentelijke overheid en
deze overlegorganen is van zeer groot belang. Er moet
sprake zijn van een dialoog in plaats van een monoloog en
daarvoor zijn gelijkwaardige gesprekspartners nodig. 

Er moeten absoluut voldoende huur- en koopwoningen zijn
voor minima, starters en (jonge) gezinnen. Door de hoge
grondprijzen wordt er vaak gekozen voor duurdere koop-
woningen. De ChristenUnie pleit hier voor een actief beleid
van de gemeente, om ervoor te zorgen dat mensen ook
echt samen kunnen wonen.
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...en toch stem ik in onze gemeente op
D66: Radicale Democratisering,
maar niet te… Ook bij u in de
buurt! SAMEN BESLISSEN, dat is
en blijft de belangrijkste doel-
stelling van D66 Vlissingen. Met
deze doelstelling gaat D66 dan
ook de verkiezingen in. De kern
van het verkiezingsprogramma
draait om de burger te betrek-
ken bij het beleid en de keuzes
die de gemeente maakt.
Speerpun-ten die hieronder val-
len zijn burgerparticipatie en
bestuurlijke vernieuwing. Het
draait niet meer alleen om par-
tijpolitiek vindt D66, KWALITEIT
is veel belangrijker en vormt
daarmee de rode draad in het
verkiezingsprogramma.

Kwaliteit in plaats
van vriendjespolitiek
De afgelopen vier jaar heeft het aan
kwaliteit van besturen nogal eens
ontbroken, wat heeft geleid tot grote
tekorten op de begroting. Daarom
vindt D66 dat het deze raadsperiode
beter en anders moet. KWALITEIT
staat centraal bij het besturen van de
stad, en in de leefomgeving in de wij-
ken. Eén van de acties die D66 heeft
ondernomen om dit voor de komende
raadsperiode te realiseren is het
opstellen van een functieprofiel voor
wethouders. D66 is van mening dat
drie wethouders in een gemeente als
Vlissingen voldoende is. Deze wet-
houder hoeft niet uit de gemeente-
raad te komen, maar moet over kwa-
liteiten beschikken die nodig zijn
voor het besturen van een gemeente.
De wethouder voert het door de
gemeenteraad vastgestelde program-
ma uit. 
In het kader hiervan heeft D66 in
samenwerking met GroenLinks zater-
dag 21 januari een vacature in de PZC
geplaatst waarin beoogd wethouders
worden gevraagd te solliciteren. Door
te kijken naar de kwaliteiten wordt de
kwaliteit van het bestuur van
Vlissingen beter en slagvaardiger wat
uiteindelijk u ten goede komt. 

Een tweede punt dat de kwaliteit en
het bestuur van de gemeente
Vlissingen ten goede komen is het
opstellen van de nota burgerpartici-
patie. Uiteraard in samenwerking met
de inwoners van de gemeente
Vlissingen. U heeft het recht om meer
invloed uit te oefenen en uit te kun-
nen oefenen op het reilen en zeilen
van de gemeente dan eens in de vier
jaar tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen. Niet door alleen te mogen
luisteren, maar door mee te denken
en mee te doen groeit het bewustzijn
van de gemeente Vlissingen dat zij er
is voor haar burgers en daarnaar moet
handelen. Dorps- en wijkraden moe-
ten de kans krijgen zich te kunnen
ontwikkelen als een serieus genomen
vertegenwoordiging van de bevolking
met eventueel ook meer zeggenschap
en verantwoordelijkheid.
Daarom zal D66 zich blijven inzetten
om het burgerinitiatief van de grond
te krijgen. Dit burgerinitiatief geeft u
en uw medeburger de mogelijkheid
om zelf dingen van de grond te krij-

gen die de gemeente Vlissingen niet
ziet of nalaat. 

Vlissingen is Zeeland
D66 is van mening dat Vlissingen
meer is dan zomaar een gemeente op
Walcheren. De gemeente Vlissingen is
een onderdeel van Walcheren en
Zeeland. Zo moet gedacht en gewerkt
worden, dit houdt in meer samenwer-
king tussen gemeentes, maar ook
meer samen denken en rekening hou-
den met elkaar. Door gebruik te
maken van elkaars kwaliteiten en
kernmerken worden de gemeenten in
Zeeland gedwongen op elkaar in te
spelen wat de kwaliteit van Zeeland
en dus de gemeente Vlissingen alleen
maar ten goede komt. Eén van de eer-
ste acties die hierop ondernomen is,
is het realiseren van een Walcherse
milieudienst.
Maar wat merkt u van al deze plannen
en voornemens?! En wat heeft D66 de
afgelopen periode voor u betekend.
Het meest concrete voorbeeld dat D66
voor u heeft bereikt is dat u tijdens
de verkiezingen de mogelijkheid heeft
om zelf te kiezen in welk stemlokaal u
kiest. U hoeft op 7 maart niet ver-
plicht in de buurt te zijn om u keuze
te maken, maar kunt gewoon naar het
stembureau dat u het beste uitkomt.
Dit geldt voor heel de gemeente, dus
niet alleen de stad Vlissingen. D66
zet heeft zich afgelopen periode
namelijk ook ingezet voor Souburg en
Ritthem. Zo heeft D66 zich ferm ver-
zet tegen de plotseling gekapte
bomen rond de reclamezuil. Ook de
verkeersoverlast aan de
Kromwegesingel heeft D66 zeer
serieus genomen en heeft daar een
buurtonderzoek naar verricht. Naar
aanleiding hiervan heeft D66 de
motie van de Partij Souburg Ritthem
(PSR) gesteund waarin gepleit wordt

voor het tegengaan van zwaar verkeer
door de Kromwegesingel. Ook de ver-
keersdrempel bij de Vlissingsestraat is
D66 niet ontgaan. Dit heeft ertoe
geleid dat de verkeersdrempel zal
worden aangepast na de nieuwbouw
van de voormalige Kuzee garage. En
dan is er nog het bankje bij het stati-
on; D66 heeft het plan om het bank-
je te slopen niet gesteund en zich
met anderen ervoor ingezet dat het
bankje bij het station werd ver-
plaatst. 
Als laatste voorbeeld kan nog worden
gegeven dat D66 zich positief heef
uitgesproken ten opzichte van de
renovatie van de sporthallen in
Souburg. Sport is belangrijk voor
iedereen en iedereen heeft recht op
een sporthal in zijn of haar buurt.
Zoals u ziet, D66 is er voor heel de
gemeente en dus ook voor u. Uit
welke wijk of welk dorp u ook komt,
D66 luistert en zoekt mee naar oplos-
singen. Iedereen heeft recht op een
leefbare omgeving en mag dat ook
eisen. KWALITEIT is waar het ons om
gaat, dus ook bij u in straat! 

Wie oo wie?
De vraag die nu nog rest is natuurlijk,
wie zijn 
de gezichten achter deze standpun-
ten? De lijsttrekker van D66
Vlissingen voor deze verkiezingen is
een oude bekende en huidig raadslid:
Niek Peters, zeer gedreven om de
kwaliteit van de gemeente een impuls
te geven en de burger de kans te
geven zich uit te spreken over beslis-
singen die worden genomen. Op de
tweede en tevens verkiesbare plek
staat een nieuw gezicht: Bianca
Baake. Jong, enthousiast en niet op
haar mondje gevallen. Beide staan ze
voor democratisering overal en op het
juiste moment. Burgers betrekken bij

beleid waar en wanneer dat kan en
samen tot beslissingen en acties
komen.

Wilt u dat de gemeente Vlissingen écht
gaat besturen, kwaliteit voorop stelt
en naar u luistert?

STEM DAN D66!
Want zij staan voor

RADICALE
DEMOCRATISERING,

maar niet te!

Lijst 9:
Peters , N.G. D. (Niek)

Baake, B. (Bianca)
Aalfs, T.H. (Tom)
Schaap, J. (Hans)
Janse, A. (Atyna)

Peters-Rem, H. J. (Heleen)

Meer informatie?
Kijk op

www.d66walcheren.nl

16

fotografie: foto Verschoore  



✔ Voor autorijles bij u in de buurt.
✔ Lestijd 60 minuten i.p.v. 50 minuten.

✔ Dit voor maar 34,- euro p/u.
✔ Vraag naar onze lespaketten.

‘G E R A R D’

☎ 0118-46 81 57 O F 06-51 94 15 39

V E R K E E R S I N S T R U C T I E

Wassen zonder krassen
Ruime Shop

Wasstraat + Zelfwasboxen
Caravan Wasplaats

Marie Curieweg 1 - 5
Industriepark ‘Souburg’
4389 WB Oost-Souburg
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De Lambrechtsenstraat is genoemd naar
Ritthems belangrijke ambachtsheer mr
Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, die leefde
van 1752 tot 1823. Volgens kroniekschrij-
vers uit die tijd een bedaard, scherpzinnig
en bekwaam mens die als student in de
rechten al geprezen werd om zijn grote ijver.
Na zijn studie aan de hogeschool in Utrecht
keerde hij terug naar zijn geboorteplaats
Vlissingen waar hij al spoedig pensionaris
der stad werd. Als gematigd patriot maakte
hij in de sterk oranjegezinde stad nogal wat

vijanden, wat hem in 1787 duur kwam te
zijn. Tijdens onlusten toen werd zijn huis
geplunderd.
Nicolaas Cornelis zocht daarop zijn heil in
Middelburg waar hij ’s zomers de binnen-
stad verliet om te genieten van de frisse bui-
tenlucht. Hij bewoonde dan het Huis De
Dolphijn buiten de Segeerspoort.
Na de revolutie van 1795 zond Zeeland hem
als gedeputeerde naar de algemene verga-
dering in Den Haag. Hij stond er aan het
hoofd van de commissie over de oost- en

west-Indische zaken en
bracht het tot staatsraad in
buitengewone dienst.
Vanuit die functie gaf hij
adviezen over de financiën
van Middelburg en over het
Gildewezen. Een van zijn
liefhebberijen was de
geschiedenis van Zeeland
en hij vormde de ziel van
het Zeeuws Genootschap
der Wetenschappen.
De ambachtsheerlijkheid
Ritthem erfde hij in 1815.

Nicolaas Cornelis publiceerde onder andere
de beknopte geschiedenis van de
Middelburgse Rederijkkamer het bloemken
Jesse en een beschrijving van de ontdek-
king van Nieuw-Holland, de staat en stad
New York. Ook schreef hij een uitvoerig ver-
slag van 150 bladzijden over zijn reis naar
Frankrijk, Zwitserland en Duitsland.
Nicolaas Cornelis Lambrechtsen overleed
‘na langdurige verzwakking eindigend in
een korte ziekte’ op 21 mei 1823.

De Schonewaardinweg is genoemd naar
herberg De Schoone Waardin die werd uit-
gebaat door de commies van Ritthem.
Vooral op de zondagmiddagen was er flink
wat vertier waar niet alleen welgestelde
Vlissingers en Middelburgers op af kwamen
maar ook plattelandsbewoners die uit spe-
levaren (plezierritjes) gingen en in de her-
berg aten. Aan de wand in de gelagkamer
hing een schilderij van een mollige
Walcherse boerin, gekleed in oud Walchers
kostuum met kaphoed en gouden naald.
Deze boerin was de echtgenote van L.
Barendse, die in de eerste twaalf jaar van

de negentiende eeuw commies aan de
Zuidwatering was, het gebied waar de her-
berg stond. ■

In deze rubriek passeren straatnamen in Souburg en Ritthem de revue. Wie of wat schuilt er achter de bordjes.
Dit keer in de straatnamenrubriek twee wegen in Ritthem, de Lambrechtsenstraat en de Schonewaardinweg.

S T R A AT N A M E N  I N  S O U B U R G

Ook na de op handen zijnde fusie tus-
sen de vier Rabobanken op
Walcheren/Noord-Beveland hoeven
de Souburgers niet bang te zijn dat
het kantoor op de hoek van het
Oranjeplein van karakter verandert.
Algemeen-directeur drs. J. de Waard
laat er geen twijfel over bestaan. ‘Het
blijft beslist een bemande bankwin-
kel, ook als de huidige bebouwing
verdwijnt om plaats te maken voor
onder andere een brede scholenge-
meenschap. We hebben gemeente en
projectontwikkelaar laten weten dat
we dan een plek willen reserveren in
de nieuwbouw en liefst op dezelfde
hoek als we nu zitten.’
Toen enkele jaren geleden de ene na de
andere bank uit Souburg verdween, bena-

drukte de Rabo in het dorp te blijven. Veel
dorpelingen hadden zoiets van: eerst zien en
dan geloven, maar inmiddels is wel gebleken
dat het de bank ernst was. Er werd, ondanks
de nieuwbouwplannen voor de hoek
Oranjeplein-Stemerdinglaan, zelfs geïn-
vesteerd in een opknapbeurt van de vesti-
ging. Ook kwam er een tweede geldauto-
maat. ‘Het werd er zo druk dat we het met
één automaat bijna niet aan konden’, ver-
klaart de directeur.

Honderden
Inmiddels zijn veel handelsbanken die zich
uit kleinere kernen terugtrokken, aan een
soort terugtocht begonnen. Niet verwonder-
lijk voor wie bedenkt dat het beleid van de
Rabobank om te blijven in Souburg enkele
honderden nieuwe klanten opleverde.

Directeur De Waard: ‘Bovendien komt er de
nieuwe wijk Souburg-noord, wat weer extra
klanten oplevert en maken veel Ritthemers
en ook mensen uit de zuidwijken van
Middelburg gebruik van ons kantoor in
Souburg. Ritthem was vanouds al een Rabo-
bolwerk. We hebben er heel lang een zelf-
standige vestiging gehad met een parttime-
directeur en ook na de fusie van de bank
daar met die in Vissingen in 1976 is het kan-
toor nog vrij lang open gebleven, maar op
een gegeven moment was het niet meer aan
te houden’.

Anderhalf
Tijdens de onlangs gehouden algemene
ledenvergadering van de bank werd meege-
deeld dat de Rabo beleidsmatig streeft naar
betaalautomaten op uiterlijk anderhalve kilo-
meter van elkaar. Hemelsbreed, wel te ver-
staan. ‘Of we dan in Ritthem moeten zorgen
voor een automaat?  Langs de weg gemeten
zou dat zo zijn, maar het dorp ligt wel dege-
lijk hemelsbreed binnen de grenzen die we
hebben getrokken. Maar de Ritthemers zijn
heel trouwe klanten van onze vestiging en
van de winkels in Souburg. Dat weten we
aan de hand van de gebruikte bankcodes tij-

dens het pinnen. Zo weten we ook dat de
bewoners van Middelburg-zuid vaak in het
dorp boodschappen doen.’

Dat de Rabo aan het Oranjeplein wil blijven
is mede de wens van de klankbordgroep
Souburg/Ritthem, die drie jaar bij de bank
actief was. ‘We hebben het uitgebreid over
de plaats van vestiging gehad, want ergens
in de Kanaalstraat is natuurlijk ook niet ver-
keerd. Maar juist de gemakkelijk te bereiken
plek op het Oranjeplein, waar bovendien
veel doorgaand verkeer naar Middelburg
voorbij komt, gaf de doorslag.’ Wanneer pre-
cies de nieuwbouw gaat beginnen, weet
directeur De Waard niet. ‘Aanvankelijk was
het bericht dat er na de zomer van vorig jaar
gestart zou worden, maar inmiddels zijn we
ettelijke maanden verder. De gemeente heeft
het financieel niet gemakkelijk en ook dat zal
meespelen. Maar al duurt het nog drie jaar,
we zitten niet op een schopstoel. Het kan-
toor aan het Oranjeplein ziet er na de recen-
te opknapbeurt prima uit, dus we hebben de
tijd’. ■

In nabije toekomst nieuwe bankwinkel op hoek Oranjeplein

Rabo-directeur De Waard: ‘Het
blijft beslist een bemand kantoor’

•  Lambrechtsen



Prins en Meijers hebben beiden hun spo-
ren verdiend en zijn voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen op dinsdag 7
maart kandidaat namens de VVD. Prins is
bekend als vice-voorzitter van het
Dorpsplatform Souburg en maakt zich –
ook binnen de Vlissingse VVD-afdeling –
al jaren sterk voor de belangen van de
Souburgers. Hij wil dat de verdere ont-
wikkeling van de Karolingische burg met
voortvarendheid ter hand wordt genomen,
zodat deze ruimte een grotere rol kan spe-
len in de sportieve, culturele en maat-
schappelijke activiteiten in Souburg. De
VVD’er pleit verder voor een doordachte
infrastructuur bij nieuwbouw met oog
voor de verkeersveiligheid van met name
kwetsbare groepen als ouderen, invaliden
en kinderen. “Tevens kan een beter onder-
houd van de aanwezige groenvoorzienin-
gen het dorp een beter aanzien geven en
verpaupering van openbare ruimten voor-
komen”, aldus Ferry Prins. De Souburger
vindt het de taak van de overheid
(gemeente en politie) om voldoende toe-
zicht uit te oefenen op de naleving van de
geldende (gedrags)regelgeving voor de

burgers, zowel in het verkeer als anders-
zins, dit ter verhoging van de veiligheid
van die burgers. “Capaciteitsgebrek bij
die overheid mag hierbij ook voor
Souburg geen excuus zijn”, is de stellige
mening van de Souburgse VVD’er.

Financiën
Het zal niemand verwonderen dat oud-
wethouder Tobias Meijers met lede ogen
aanziet dat de gemeentelijke financiën in
zwaar weer zitten. De voormalig wethou-
der van financiën wil zich daarom inzet-
ten om het gemeentelijke huishoudboekje
weer op orde te brengen. Op die manier
wil de VVD’er dat op termijn de verho-
ging van de gemeentelijke belastingen en
dergelijke beperkt kan blijven tot de wer-
kelijke inflatiecorrectie.
Voor zijn dorp Souburg wil Meijers net als
Prins dat het onderhoud van straten en
plantsoenen waar nodig geïntensiveerd te
worden. “Op diverse punten in het dorp
dienen meer bloembakken/hangbaskets
geplaatst te worden – net als in
Vlissingen. Verder dient de hoofdwegen-
structuur geasfalteerd te worden, ik denk

in eerste instantie aan Stemerdinglaan,
Bermweg en Spoorstraat. De herinrich-
ting van het Oranjeplein dient ook op de
rol te komen nu de bouwactiviteiten ach-
ter de rug zijn.”

Ferry Prins en Tobias Meijers pleiten tot
slot voor behoud van de eigen dorpsiden-
titeit van Souburg en Ritthem. “De
gemeente moet hierbij, waar nodig, faci-
literen.”

“Een stimulerend vestigingsbeleid voor (toekomstige) ondernemers in en aan de rand van het dorp. Een
paar horecaterrasjes in het dorp en economieversterkende ontwikkelingen rond het kanaal door
Walcheren. Bloembakken op de doorgaande wegen. Goed periodiek onderhoud van wegen, straten en
openbare ruimten dat bijdraagt aan de verkeersveiligheid van met name kwetsbare groepen als ouderen,
invaliden en kinderen”, zo maar wat ideeën van Ferry Prins en Tobias Meijers voor Souburg. De libera-
len willen hun dorp meer uitstraling geven, en tevens de leefbaarheid en het welbevinden van de inwo-
ners verbeteren.

v.l.n.r. Jan Lust, Monique Verbeek-Lust, Coby Huizinga-Kivit, Jasper Oreel, Carla Schönknecht-Vermeulen, Marianne Reinders-Stijnman (lijsttrekker), Ferry Prins, Jeroen Muurling, Piet van der
Maden. Op de foto ontbreken Tobias Meijers en Edwin Lammers.

Ritthem en Souburg meer uitstraling geven

VVD wil ondernemersklimaat
en leefbaarheid dorpen versterken

Ferry Prins: Het gaat om de inwoners van
ons dorp.

Tobias Meijers: Mensen moeten weer ver-
trouwen in de politiek krijgen. 18
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De bank
van vandaag

*Effectief 3,48%. Rentewijzigingen voorbehouden.

Als u vandaag uw droomhuis hebt gevonden, 
wilt u niet wakker liggen van de hypotheekrente.

3,35%* Informeer naar ons speciale projecttarief voor
Plan Souburg-Noord. Rentepercentage vanaf 3,35%*. 
Kom langs bij Fortis Bank of bel:
(0118) 65 70 00 Middelburg
(0118) 44 33 33 Vlissingen
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Inschrijving gaat zoals gewoonlijk via de
scholen. Begin maart zullen deze formulie-
ren op de scholen worden uitgedeeld.

De volgende activiteiten staan op het pro-
gramma:
08.00 uur – klokgelui
10.00 uur – start koninginnedag
10.00 uur – aanvang kinderspelen voor alle

leeftijden; springkussens – sur-
vivalbaan

10.00 uur – karaokeshow
13.00 uur – start optocht met versierde fiet-

sen en verklede kinderen; ver-
trek vanaf de speeltuin

14.00 uur – tafeltennistoernooi
14.15 uur – concert “Vlijt en Volharding”
16.00 uur – playbackshow
17.30 uur – trekking hoofdprijs loterij; prijs-

uitreiking versierde fietsen en
verklede kinderen; prijsuitreiking
tafeltennistoernooi.

20.00 uur – einde (dit alles onder voorbe-
houd).

Activiteiten op Koninginnedag
dit keer in speeltuin ‘Souburgt’

De afgelopen jaren heeft “Souburgs Burgerzin” samen met de Stichting
Souburg Promotie de koninginnedag op de Karolingenburcht gehouden. De

kosten voor deze dag waren echter zo hoog dat het voor de vereniging en de
stichting financieel niet meer haalbaar was. Besloten is om nu de activiteiten

te houden in en om speeltuin “De Souburgt” aan het Koopmansvoetpad.

Strandnota
Partij Souburg Ritthem

vindt het niet reëel om alle

kosten van de strandex-

ploitatie door te berekenen

aan de eigenaren en of

gebruikers van de strand-

huisjes. Zij zijn namelijk

niet de enige gebruikers van het strand. Kosten

doorberekenen aan dagjes mensen lijkt ons geen

reële mogelijkheid daarom hoeft de strandex-

ploitatie niet kostendekkend te zijn. Een blauwe

vlag op het Westduin strand heeft voor Partij

Souburg Ritthem geen prioriteit wanneer de

meerkosten doorberekend worden aan de eige-

naren 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 naakt-

strand is dient daar geen naaktstrand te komen.

Anneke Zwigtman

Evenementen
De wethouder van cultuur

sprak afgelopen jaar tij-

dens de bezuinigingsvoor-

stellen van interne en

externe evenementen. Met

intern wordt onder andere

het Straatfestival en het

B e v r i j d i n g s f e s t i v a l

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

Volksdansfesti-val zijn niet extern maar juist heel

erg intern. Aan deze evenementen werken hon-

derden 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.

Lambert Prevoo

Oost - West
In 1974 ben ik West-

Souburger geworden.

Vanuit de stad Vlissingen

verhuisd naar het

Marnixplein. Het gevoel in

een dorp te wonen voelde

goed. Met de invoering

van de postcode werd er

van dat gevoel wat afge-

knabbeld. In plaats van West-Souburg werd het

ineens Vlissingen. Ook in het telefoonboek waren

we als West-Souburgers niet meer te vinden.

Toch bleven we het gevoel houden Souburgers

te zijn, maar van naam werden we één geheel

met Vlissingen. Toen echter vier jaar geleden

Partij Souburg Ritthem ontstond heb ik als West-

Souburger daar voor gekozen. We willen toch bij

de beslissingen van de gemeente voor Oost- en

West Souburg, Ritthem en Groot Abeele een

woordje meespreken. Nu ik sinds kort in Oost

Souburg woon is het voor mij toch belangrijk om

West-Souburg en zijn geschiedenis niet te verge-

ten. Daarom is het belangrijk je stem te laten

horen. Stem Partij Souburg Ritthem. 

Joke de Feijter

van Leerzem 

Groene ruimte 
Dorpshuis
Ritthem
Na voltooiing van Souburg-

Noord, de Mortiere en de

Sportboulevard 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 agra-

rische 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

dorpsgemeenschap. Juist de laatste jaren is het

aantal activiteiten in het dorpshuis in het kader

van Sociaal Cultureel Werk uitgebreid. Deze laat-

ste voorziening en ontmoetingspunt voor de

bewoners van het dorp kan niet gemist worden.

Jos Broeke

(advertentie PSR)
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AVA ELECTRO
Kanaalstraat 44
Oost-Souburg
tel. (0118) 471777

AVAAVADE SPECIAALZAAK
VOOR AUDIO, VIDEO,

TELEVISIE,
HUISHOUDELIJKE-
EN PERSOONLIJKE

VERZORGINGS-
APPARATEN

Aangesloten bij EURONICS
Snelle en goede service

gratis thuisbezorgen
deskundig advies

AUTO SHOPPING CENTRE
www.dijkwel.nl/autoshoppingcentre

HET ADRES VOOR:
NIEUWE EN GEBRUKT AUTO’S / ONDERHOUD / APK
Marie Curieweg 3 4389 WB Vlissingen, Tel.: 0118-488466
Rijksweg A58, Afslag 40 Oost-Souburg - Ritthem, Bij BP station

ALLES WAT UW AUTO NODIG HEEFT
DIJKWEL AUTO SHOPPING CENTRE

1 JAAR GRATIS AUTOWASSEN
B I J A A N K O O P V A N E E N A U T O  

Hét autobedrijf van
Oost-Souburg

Geloof het of niet

“Onze vader”. In Brabant was dat de
aanduiding voor het Hoofd van het
Gezin”. Met hoofdletters, want het

gezinshoofd placht in vroeger dagen
op een denkbeeldig voetstuk te
staan. “Ons moeder” stond een

treetje lager en had voornamelijk
een dienende taak in het veelal kin-

derrijke gezin. Gelukkig zijn van-
daag de dag de rollen in die kleinste

gemeenschap in de maatschappij
meer gelijk en ook eerlijker verdeeld
en is het niet meer vanzelfsprekend
dat “onze vader” de kostwinner is.
Tegenwoordig is het huismanschap
even eerzaam en belangrijk als het

beroep van huisvrouw.

Terug naar onze vader. Onze Vader - nu met
hoofdletters - is ook de naam van het meest
gebeden gebed in de christelijke wereld.
Dat gebed wordt ook elke zondag in de
Souburgse kerken hardop en gezamenlijk
uitgesproken. Maar wat zeggen die negen
zinnetjes van dat gebed eigenlijk? Wat bid
je als je vraagt of Gods wil op aarde mag
geschieden? Waar moeten wij ons de
Hemelen voorstellen en wat te denken van
‘zoals ook wij onze schuldenaars verge-
ven’? 
Allemaal vragen die leidden tot de keuze
voor het motto “Onze Vader” voor de serie

groothuisbezoeken in de maanden februari
en maart in onze kerkelijke gemeente. Dat
motto zal beslist veel gespreksstof opleve-
ren en zo helpen om elkaar beter te leren
kennen. En ons helpen in de zoektocht naar
houvast in de geloofservaring. Wilt u als
niet-gemeentelid meedoen aan zo’n groot-
huisbezoek, ’s middags of ’s avonds, of
bent u per ongeluk niet uitgenodigd, dan
kunt u zich telefonisch melden bij een van
de predikanten: Aarnoud van der Deijl
465039 of Leo Woltering 461441.
Natuurlijk wilt u weten hoe het gaat met de
voorgenomen verkoop van een van de twee
kerkgebouwen. Het goede nieuws is dat we
waarschijnlijk een gegadigde hebben
gevonden voor de Goede Aarde in de
Kanaalstraat en dat die kerk zijn godsdien-
stige bestemming zal behouden. Een
Zeeuws kerkgenootschap, niet behorend
tot de Protestantse Kerk in Nederland,
wordt misschien de nieuwe eigenaar. 
Ander nieuws is dat in de maand mei de
burgerlijke gemeente Vlissingen gaat begin-
nen met de restauratie van de toren van de
Open Haven. Vlissingen is immers eigenaar
van die toren. Ongeveer gelijktijdig gaan we
starten met het vernieuwen van de vloer en
de verwarming van de kerkzaal. Dat is de
aanloop naar het geschikt maken van die
historische kerk - inclusief bijgebouw De
Ark - voor langdurig toekomstig gebruik als
ons enige kerkgebouw. Zolang die verbou-
wing duurt, zullen we nog kerken in de
Goede Aarde.
Tenslotte: iedere donderdagmiddag van half
twee tot half vier is er open kerk in de Open
Haven aan het Oranjeplein.

Protestantse gemeente te Oost Souburg  ■

Gratis genieten van amateurkunst
Souburg en Vlissingen bruisen op 13 en 14 mei van de Amateur

Kunstactiviteiten. Belangstellenden kunnen genieten van zang, dans, fotografie,
beeldende kunst, theater en allerlei soorten muziek. De activiteiten zijn onder-

deel van het Weekend van de AmateurKunst, het WAK.
De meeste activiteiten zijn in het winkelcentrum van Vlissingen, maar ook in Oost-
Souburg zijn kunstenaars actief. Zoals ‘s middags in de kerk in de Kanaalstraat waar
men leden van het Karolingenkoor, een ensemble van de muziekschool en de toneel-
spelers van STEC bezig kan zien en kan ontmoeten. De Salsaband van de muziekver-
eniging Vlijt & Volharding maakt de Paspoortstraat en de Kanaalstraat met swingende
muziek ‘onveilig’.
’s Avonds treedt de gast van het jaar, de musical- en operettegroep Papillon uit
Middelburg, op in De Zwaan. Zij presenteert een show met bekende melodieën uit
onder andere Evita, de Sound of Music en Les Misérables.
Of dat allemaal nog niet genoeg is, geeft de fanfare van Vlijt & Volharding op zondag-
middag, ook in De Zwaan, een concert waarmee de activiteiten van dit weekend wor-
den afgesloten.

Sport
Ik vind dat (sport) verenigingen een bind-
middel vormen en een kweekvijver zijn
voor het vormen van actieve mede
(Sou)burgers. Souburg heeft een gevari-
eerd sportaanbod waar we trots op kun-
nen zijn. Het is dan ook van belang het
huidige sportaanbod te behouden en uit
te breiden. Daarom dient de capaciteit
van de Souburgse sportaccommodaties
kwalitatief en kwantitatief toereikend te
zijn, teneinde ook daadwerkelijk je favo-
riete sport in eigen dorp te kunnen beoe-
fenen. In Souburg is een groot tekort aan
zaalcapaciteit waardoor Souburgse vere-
nigingen 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 sportacti-
viteiten en sportaccommodaties. Voor mij een reden te meer om op  Partij
Souburg Ritthem te stemmen. 

Gerard de Nooijer 

Wie geïnteresseerd is in de schrijver
Pieter Louwerse, wiens standbeeld sinds
jaar en dag het Oranjeplein siert, doet er
goed het winternummer (150) van het
tijdschrift Nehalennia te kopen. Hierin
verscheen een artikel van de hand van de
in Souburg geboren Marcel van den
Driest over zijn beroemde dorpsgenoot.
In het artikel, dat als titel heeft: “Wat ik
heb, dat geef ik u, Pieter Louwerse (1840-
1950) en de vergankelijkheid van de
roem’ staat de vraag centraal hoe het
komt dat deze eens zo beroemde
Nederlandse schrijver nu zo in de verge-
telheid is geraakt. Van den Driest pro-
beert deze vraag te beantwoorden door
een overzicht te geven van hoe zijn werk
in de loop van de tijd beoordeeld en ont-
vangen werd.
Souburg kan overigens ook op de schrij-

ver van het artikel trots zijn. Onlangs won
hij in Venray de publieksprijs van de
schrijfwedstrijd Raadselige Roos met zijn
gedicht Constructie.

De vergankelijkheid van de roem

Artikel over Pieter Louwerse
in winternummer Nehalennia

(advertentie)



‘Kansen in zorg benutten !’

Een zorgboulevard midden in het nieuwe hart
van de stad, de Dokkershaven.
Naast een zorghotel voor zorgbehoevenden en
hun familieleden of mantelzorgers moet er ook
plaats zijn voor zorggerelateerde dienstverlening.
Een uitzendbureau voor de zorgsector,
orthopedische hulpmiddelen en een adviesbureau
voor mensen met een beperking.
Maar ook activiteiten aan de zorgboulevard om
gezond te blijven, waaronder een sportschool.

‘Kennis in de stad, industrie in de haven !’

Vlissingen moet zich naast haar traditionele industrie
en haven expliciet gaan toeleggen op haar rol als
kennisstad. Kennis is een bindmiddel en een stimulans
voor bestaande en nog te vestigen bedrijven. Kennis in
de stad, industrie in de haven! Zorg ervoor dat de
gemeente ondernemers aantrekt maar zorg er vooral
voor dat de ondernemers die al voor Vlissingen hebben
gekozen blijven! Geen overbodige regelgeving.
De gemeente moet uitleggen waarom dingen gedaan
worden en vooral: praten met ondernemers.

‘Zorg voor realistisch beleid !’

Ik ga voor een gezonde financiële positie. De huidige
situatie dwingt tot een meerjarig herstel en vraagt van ons
allemaal de nodige inzet. Maar met elkaar kunnen we veel.
Ik vind dat onze kinderen niet geconfronteerd mogen
worden met een lege portemonnee en veel achterstallig
onderhoud.
Ambities en plannen, maar ook bezuinigingen, moeten
realistisch zijn. Niet alleen om ze aan u uit te kunnen
leggen, maar vooral ook om ze te kunnen realiseren. 
Eerst herstel, dan voorkomen. Daarna pas luxe.

✔ Dynamisch, Vlissingen is dynamisch!

✔ Er gebeurt veel in onze gemeente en dat is prima.

✔ Dat vraagt om een degelijk en stabiel bestuur.

Waar ik als lijsttrekker van het CDA voor ga de komende vier jaar is,
zorgen dat alle projecten uitgevoerd kunnen worden, in tijd gezien
en financieel. Uitvoer geven aan deze projecten is prima, dat
er veel gebeurt in onze gemeente is puik, maar het moet
wel te behappen blijven!

Conny Seijbel
CDA lijst 3 - nummer 1
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Rijnco-Jan
Suurmond
CDA lijst 3
nummer 2

Mark
Geilenkirchen
CDA lijst 3
nummer 3

Marin 
de Zwarte
CDA lijst 3
nummer 4

‘Vlissingen moet trekpleister worden !’

Vlissingen met z’n boulevards en mooie stranden
moet een echte toeristische trekpleister worden. 
Niet alleen voor mensen die langer in onze stad
willen verblijven, maar ook voor dagjesmensen.
De stad moet het hele jaar door bruisend en
dynamisch zijn, met activiteiten en evenementen
voor jong en oud. 
Toerisme en recreatie moeten werkgelegenheid
bieden om zowel inwoners als toeristen er
plezier aan te laten beleven.

‘Een fijn woon- en leefklimaat !’

Sociale voorzieningen zijn een vangnet voor als het
misgaat, geen verzekering om risico’s te nemen.
Het CDA gaat voor een voortvarende aanpak binnen
de kaders van de wet. Inspraak voor belangen-
organisaties moet gewaarborgd blijven.
Maatschappelijke zorg vraagt betaalbare sport en
beweging voor jong en oud en inwoners met een
beperking.
Het CDA streeft versterking na van de amateurkunst
door voorwaarden in het beleid te scheppen die
zorgen voor een fijn woon- en leefklimaat.

‘Maak Vlissingen nog aantrekkelijker
als studentenstad !’

Vlissingen moet zich verder gaan profileren als
studentenstad. Uiteraard hoort daar een solide
huisvesting voor de studenten bij. Het CDA wil dat er
in de omgeving van de Hogeschool een uitgebreide
studentencampus komt en een studiecentrum waar
goede voorzieningen worden opgenomen. Samen met
de Hogeschool Zeeland, het Regionaal Opleidings-
centrum Zeeland en de studenten moet een actieplan
opgezet worden om van Vlissingen een echte
studentenstad te maken.

Marianne
Kloosterboer
CDA lijst 3
nummer 5

Adri 
Hoefkens
CDA lijst 3
nummer 6

Marcel
Migo
CDA lijst 3
nummer 7

www.cda vlissingen.nl
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Taak van het dorpsplatform
De leden van het dorpsplatform proberen
zoveel mogelijk Souburg te vertegenwoordi-
gen. 
In het reglement staat ook omschreven dat
hun taak is het signaleren en doorgeven van
wensen en opmerkingen van Souburg en
haar inwoners. 
Het probleem is echter dat zij bij hun achter-
ban weinig bekend zijn. Aan die naamsbe-
kendheid wordt gewerkt.  Verder wil het
dorpsplatform nadrukkelijk betrokken wor-
den als gesprekspartner bij het maken van
allerlei plannen over en in ons dorp. Dat
begint gestalte te krijgen door deelname
van het platform in klankbordgroepen.

Stimuleert werkgelegenheid
Werkgelegenheid draagt bij aan de bloei
van een gemeenschap. In Souburg zelf is
weinig werkgelegenheid. Voor dit punt geldt
dat kansen moeten worden waargenomen
en dat wellicht enige lobby bij onder andere
de overheden deze kansen kan scheppen.
Een actief stimulerend vestigingsbeleid voor
middenstand en kleine industrie en nijver-
heid (deze laatste aan de rand van het dorp)
kan positief uitwerken voor ons dorp.
Daarbij moet niet worden vergeten dat er
ook kansen liggen op recreatief gebied.
Souburg heeft met de Karolingische burg
goud in handen. Ook het gebied rond het
Kanaal door Walcheren kan verder geëx-
ploiteerd worden.

Meer financiële middelen voor eve-
nementen
Op het ogenblik gaat een groot deel van de
middelen voor evenementen naar
Vlissingen ter ondersteuning van de promo-
tie van de stad. Wij zijn van mening dat ook
Oost-Souburg  de moeite waard is om aan-
dacht voor te vragen aan de bezoekers van
onze gemeente. Om ons dorp te promove-
ren en evenementen te organiseren zijn
middelen nodig. Geld besteden aan de pro-
motie van activiteiten op en rond de
Karolingische Burg is een extra dimensie
toevoegen  aan de aantrekkelijkheid van de
gemeente Vlissingen. We willen graag dat
daarmee rekening wordt gehouden in het
gemeentelijke budget.

Grondwaterstand
Het dorp Oost-Souburg kent veel water-
overlast door de hoge grondwaterstand.
Paden en parken zijn grote delen van het
jaar niet begaanbaar; kelders en kruipruim-
tes staan regelmatig vol met water. Een

goed maar zorgvuldig watermanagement is
noodzakelijk, bijvoorbeeld door in de
wintermaanden tijdelijk de grondwaterstand
te verlagen of door het creëren van water-
opvangplaatsen. In enkele delen van het
dorp is dit al gerealiseerd na de dramati-
sche overstromingen in enkele straten. In
andere delen is men bezig met de uitvoering
en in weer andere delen staat het op de
planning voor de komende jaren.

Het Kanaal door Walcheren
Met het oog op de toekomst ziet het dorps-
platform mogelijkheden in het beter exploi-
teren van het Kanaal door Walcheren en de
omgeving daarvan, bijvoorbeeld met een
eetcafé met terras en enkele zalen (voor de
verhuur), een aanlegsteiger met overnacht-
ingsmogelijkheid voor de pleziervaart en
recreatievoorzieningen zoals de verhuur van
waterfietsen, roeiboten en dergelijke. Om
voor voldoende animo voor deze voorzie-
ningen te zorgen kunnen bijvoorbeeld ver-
plaatsbare chalets worden gebouwd, die in
de wintermaanden kunnen worden verwij-
derd en waarvoor niet in het dijklichaam
hoeft te worden gegraven.

Nieuwbouwplannen
Op het voormalige terrein Kuzee wordt dit
jaar het plan DRIEWEGEN gerealiseerd door
Marsaki. Bij de voorbereiding was het plat-
form betrokken. Ook tijdens de uitvoering
zullen we de vinger aan de pols houden.
Op het Ambachtsveld wordt een GEZOND-
HEIDSCENTRUM gerealiseerd. Bij de uit-
voering zullen we ook hier de vinger aan de
pols houden.
SOUBURG-NOORD wordt gerealiseerd. Bij

de voorbereiding was het dorpsplatform
betrokken via de klankbordgroep. Ook tij-
dens de uitvoering zal het platform de vin-
ger aan de pols blijven houden.

Hondenpoep
Het dorpsplatform heeft over dit gevoelige
onderwerp een eigen nota gemaakt en deze
in 2004 aangeboden aan de dorpswethou-
der. Maar van gemeentewege hebben we
niks gemerkt, ook niet na herhaaldelijk aan-
dringen. 

Uitstallingen
Sommige winkeliers hebben wel erg grote
bakken op de stoep staan. De vrije door-
gang, zeker voor minder validen, wordt
soms ernstig beperkt. De gemeente zou
een nota hierover maken. Deze nota zou
meteen na het gereedkomen van de
Kanaalstraat uitgevoerd worden. Het zou
zelfs als voorbeeld dienen voor heel
Vlissingen. Maar de nota is er nog steeds
niet. We vragen de gemeente om er uitvoe-
ring aan te geven.

Kermis
Omdat op het Ambachtsveld een nieuw-

bouwproject van start gaat moet de kermis
naar een andere locatie verhuizen. Om
zoveel mogelijk aan de wensen van de
bevolking van Souburg te kunnen voldoen
zijn er een aantal suggesties gedaan naar
de gemeente om tot een besluit te komen.
Omdat er wat weerstand bestaat tegen de
huidige versie van de kermis is het mis-
schien raadzaam om de kermis alleen voor
de kleine kinderen te organiseren en een
sluitingstijd van 20:00 uur te hanteren.
De te bespreken locaties zijn:

a. De Karolingische Burg
b.Oranjeplein met de Karolingenbaan
c. De loskaai

De gemeente zal een kleine commissie
samenstellen met de belanghebbenden om
tot een oordeel te komen waarbij het plat-
form natuurlijk ook zitting in zal nemen.
Het Dorpsplan wordt op de openbare ver-
gadering vastgesteld en daarna aangebo-
den aan de gemeente. Het Dorpsplan ligt
daarna ter inzage in de bibliotheek van
Souburg in onze Info map.

(Zie verder ook onze website www.platform-
souburg.nl) ■

Een aantal algemene punten
uit het concept Dorpsplan

Ook nu wordt door het Souburgse orkest
een werk van Bert Appermont gespeeld.
Het Belgische orkest op zijn beurt speelt
een werk van de dirigent van Vlijt en
Volharding, Albert-John Vervorst.
Het idee voor de samenwerking ontstond
tijdens de concoursvoorbereiding door
Vlijt en Volharding, waarin ook de
Belgische componist een rol heeft
gespeeld. Later in het jaar wordt hetzelf-
de concert  in België herhaald. Beide

orkesten treden afzonderlijk en samen op
met een gevarieerd aantrekkelijk pro-
gramma.
Het concert begint om acht uur; het the-
ater is om half acht open.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa,
maar kunnen ook worden besteld door
acht euro over te maken op bankreke-
ningnummer 34.93.02.847 ten name van
penningmeester Kees Griep. Vermeld
dan naam, adres en telefoonnummer. ■

Met een Belgisch accent dankzij harmonie uit Houthalen

Fanfare Vlijt en Volharding wisselt uit
Op zaterdag 11 maart is de fanfare van de Souburgse muziekvereniging Vlijt

en Volharding te horen in de Middelburgse Stadsschouwburg. Dit dan
samen met de Koninklijke Harmonie Broederkring uit Houthalen in België.

Het belooft een heel bijzonder uitwisselingsconcert te worden want de diri-
gent van de Belgische harmonie is Bert Appermont, componist van onder
andere het symfonische gedicht  “Egmont” waarmee Vlijt en Volharding

hoge ogen gooide op het KNFM concours in Terneuzen vorig jaar.

10% KORTING op alle behandelingen geldig tot 31-03-2006

•  Overstroming in enkele straten.

•  Sommige winkeliers hebben wel erg grote bakken op de stoep staan.



Altijd al een mooie tattoo willen
hebben, maar er nog niet aan toe-
gekomen, geen adres geweten of
de stap toch te groot gevonden?

Dan is met de komst van
WizzardTattoo naar Oost-Souburg

de drempel vast een stuk lager
geworden. Sinds begin dit jaar zijn

in de etalage van de voormalige
schoenenzaak aan de Kanaalstraat
de fraaie tattoos van de hand van
Ron Pihl te zien en is de tattoo- en
airbrushshop gemiddeld vijf midda-
gen per week geopend. Een voor-
beeld van het airbrushwerk is de
mooie plukbas in de etalage. Wie

buiten de openingstijden alvast wat
meer informatie wil kan even kijken
op: www.wizzardtattoo.nl. Daar zijn
ook foto’s van het interieur en voor-

beelden van het werk van Ron te
zien.

De Vlissinger en zijn vriendin Sandra wonen
sinds kort ook in het Souburgse bedrijfs-
pand dat ze ruim een half jaar geleden zijn
gaan verbouwen. “We hebben heel veel
vernieuwd en naar eigen smaak ingericht”,
vertelt Ron, die na een jaar aan de Singel in
Vlissingen in Souburg nu de ideale werk-
ruimte denkt te hebben gevonden.

Arduin
In het dagelijks leven (nu nog de morgenu-
ren) werkt Ron bij Stichting Arduin en daar
had hij de rest van zijn leven mee door kun-
nen blijven gaan als zijn vriendin hem niet
had aangemoedigd de sprong te wagen. Hij
houdt van tattoos, heeft er zelf heel wat
laten zetten, waaronder een herinne-
ringstattoo aan zijn grootmoeder, die hij op

de dag van haar overlijden kreeg. Hij kan
bovendien erg goed tekenen en dat is een
vereiste als je met eigen ontwerpen wilt
gaan beginnen. “Dus heb ik het er op
gewaagd, ben gaan oefenen op kunsthuid
en vond iemand die wel als proefkonijn
wilde fungeren. Dat lukte allemaal prima, de
resultaten waren goed. Van het een kwam
het ander en zo ben ik vorig jaar voor mezelf
begonnen aan de Singel. Daar had ik echter
geen etalage en moest het hebben van
mond tot mondreclame. Dat werkte goed
maar dan heb je geen natuurlijke aanloop.
Een eigen pand met etalageruimte bleef
toch een wens, die in Souburg kon worden
vervuld.”

Goed over nadenken
Enthousiast worden door de voorbeelden in
de etalage en dan in een impuls een tattoo
laten zetten is er bij Ron niet bij. Bij het eer-
ste bezoek wordt alles verteld en uitgelegd
en dan wordt eventueel een afspraak
gemaakt voor een volgende keer. “Want
mensen moeten hier goed over nadenken.
Het is in principe voor een leven lang en
daar moet je dan geen spijt van krijgen. Mijn
klanten moeten ook ouder dan achttien jaar
zijn.”
Ron zal ook nooit een ontwerp van een
ander gebruiken. “Ik maak de ontwerpen
zelf of naar een idee van de klant en dat kan
ik dan naar behoefte verkleinen of vergroten
want ik wil geen gebruik maken van het
werk van een ander, zoals ik als beginneling
in dit vak ook geen kritiek wil horen op
andere tatoeëerders. Daarvoor heb ik teveel
respect voor hun werk. Daarnaast wil ik niet
werken op handen, nek en hoofd. Een
andere regel is ook dat ik slechts één tattoo
per dag zet , want het is erg intensief werk

en ik wil het met volle concentratie kunnen
doen. Als ik met iemand bezig ben, gaan de
rolluiken dicht. Dat ziet er misschien wat
onvriendelijk uit, maar dat doe ik voor de
privacy van mijn klanten en ook om op die
momenten niet gestoord te worden.”
Een andere hobby is het airbrushen waar-
voor Ron lessen volgt in Burgh-Haamstede.
Ook daar  zijn voorbeelden van te zien en hij
maakt ze graag voor zijn klanten, bijvoor-
beeld op kleding.
Intussen zijn Ron en Sandra best tevreden
met hun plekje in Souburg. “Het is hier erg
relaxed wonen heb ik ontdekt. Er zijn ook al
wat collega ondernemers kennis komen
maken en mijn –toekomstige- klanten
weten me al goed te vinden. We hebben al
heel wat aanloop gehad!”
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Ron Pihl, eigenaar van WizzardTattoo in Kanaalstraat:

‘In principe is zoiets voor een leven lang
en daar moet je geen spijt van krijgen’
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