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De redactie vond dat we eens een 
gesprekje moesten hebben. Per slot van 
rekening zijn we allebei in Weert gebo-
ren en nu is gebleken dat hij bevriend 
was met onder andere een dierbare 
overleden neef van me, is de toon al 
meteen gezet. Het was wel even zoe-
ken naar een gunstig tijdstip, want hij 

Aan het eind van ons gesprek gooit hij er nog een prachtige uitsmijter 
uit: “Souburg is wel de parel van de gemeente Vlissingen”, zegt Rob 
van Dooren, 59 jaar en sinds zo’n jaar of twee wethouder namens de 
LPV. Het is een prachtige uitspraak natuurlijk maar voor het evenwicht 
misschien toch beter als we er even bij zetten dat hij Vlissingen dan de 
diamant vindt. Het past wel bij hem, dit soort uitspraken, want hij is 
geen partijgebonden maar een echte “pragmatische” politicus, zoals hij 
het zelf uitdrukt. Een man die van samenwerken houdt en die in plaats 
van elkaar de schuld te geven over wat er in het verleden is gebeurd, 
liever wil gaan analyseren en van daaruit een visie ontwikkelen over de 
toekomst van de gemeente Vlissingen. En dan liever niet voor de korte 
termijn, maar minstens voor een jaar of vijfentwintig. 
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maakt lange dagen, onze wethouder 
van  economie, toerisme en recreatie, 
cultuur en evenementen, verkeer, inrich-
ting, beheer en onderhoud openbare 
ruimte, afval beheer, kustversterking en 
archief. Genoeg om over te praten dus 
met iemand die vroeger altijd riep dat hij 
nooit in de politiek wilde.

Vervolg op pagina 2 >>

 Ineke en Rob, beide geboren in Weert, aan een Souburgse keukentafel.

Politieke partijen reageren op tien stellingen

Er valt zeker iets te kiezen bij
gemeenteraadsverkiezingen

Wethouder Rob van Dooren: “Lokale partij weet wat er leeft”

“Alles staat of valt met de 
betrokkenheid van bewoners”

Net als vier en acht jaar geleden vroeg de redactie van de Souburgsche 
Courant de partijen die op 3 maart meedoen aan de gemeenteraads-
verkiezingen te reageren op een aantal stellingen. Daarbij gaat het om 
algemene stellingen die voor de hele gemeente gelden, maar vooral 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.

Gemeente, meer dan 
een binnenstad alleen 

Stad en dorpen 
samen sterk

Vier jaar geleden ging 52.33% van de stemgerechtigden in de gemeente Vlissin-
gen naar de stembus. Iets meer dan de helft dus. Uitschieter was toen Ritthem met 
74,60%. Souburg bleef slechts drie procentjes 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 vergelij-
ken is er op pagina zestien en zeventien een schema gemaakt met aan de linkerkant 
de stellingen, aan de bovenrand de partijen en daar onder de antwoorden per partij.

Aangezien er veel partijen meedoen om ze op twee pagina’s te kunnen bergen, gaat 
het schema verder op een volgende pagina. 

Leuk werk, lekker 
 verdienen en werken 
aan je toekomst?

Kom bij ons!

Vakantiewerk en vacatures: 
www.werktvoorouderen.nl

Bezoek onze Open dag  
in Souburg op 20 maart!

wat je ook 
tegenkomt

autotaalglas laat je niet barsten
0800-0828

• 24 uur bereikbaar, 7 dagen
  per week;
• direct geholpen zonder
 afspraak;
• vervangend vervoer;

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
Openingstijden
ma t/m vrij: 08.30 t/m 17.30 uur
zaterdag: 10.00 t/m 13.00 uur

• mobiele dienst;
• haal- en brengservice;
• rechtstreekse schadeafhan-
 deling met je maatschappij;
• kijk op www.autotaalglas.nl.



Hopelijk is de kou wat uit de lucht 
als u dit leest! Het kan soms nog 
flink vriezen en zo rond de verkie-
zingen ook nog wel eens op poli-
tiek gebied. Ik heb het niks op die 
gladdigheid; voor je het weet val je 
en duurt het een poos voor de boel 
weer aan elkaar zit. Als u trou-
wens nog iets hartverwarmends  
wilt doen voor  als het weer gaat 
vriezen, schenk dan spontaan een 
zak zout voor de stoepen voor onze 
bejaardenhuizen. Het was bar en 
boos: toen de weg alweer een beetje 
was ontdooid, bleek  het voor de 
bewoners nog steeds levensgevaar-
lijk om een voet buiten de deur te 
zetten want die voet zou zeker uit 
gaan glijden. Misschien wel een 
goed idee om dat zout 
nu alvast te gaan 
brengen: regeren 

is vooruitzien! Moeten we trouwens 
toch gaan doen nu met zijn allen: 
vooruitzien. Want als u nu niet de 
goede mensen kiest hebt u straks een 
gemeenteraad en een college dat er 
niks van bakt. Laten we het daarom 
maar eens goed gaan inschatten met 
zijn allen en heel zorgvuldig het rode 
potloodje hanteren als het zover is. Ik 
vraag me trouwens af of we het wel 
weer met een potloodje moeten gaan 
doen, dat stemmen, of dat het weer 
met zo’n machine kan met of zonder 
fraudegevoeligheid. Hoe dan ook: het 
wordt allemaal toch nog wel tamelijk 
ingewikkeld. Dus ik wens u héél veel 
wijsheid en een goede visie op de toe-
komst waardoor u een gelukkige hand 
van kiezen hebt. Opdat we ons straks 
niet op glad ijs bevinden en op onze 
neus terecht komen. Want u weet het: 

het duurt een hele tijd voor 
de boel weer is vast-
gegroeid!

Melkmeisje

Rondom ‘t PUTJE

2

Vervolg van pagina 1 >>

Voorstander
Rob van Dooren is een fervent voorstander 
van lokale partijen. Als wethouder in Weert 
heeft hij daar al uitstekende ervaringen mee 
opgedaan. “Een lokale partij weet wat er 
leeft en wordt niet gehinderd door machts-
structuren uit Den Haag. Het kan misschien 
een nadeel zijn dat er geen lijnen zijn naar de 
provinciale- en landspolitiek, maar dat is nu 
voor wat de provincie betreft opgelost door 
de banden met de Partij voor Zeeland en ook 
de landelijke politiek is veel toegankelijker nu 
men in Den Haag heeft begrepen dat juist de 
lokale partijen het beste de stem van hun stad 
of dorp laten horen en dat ze daarom zeker 
ook meetellen.”

Sociale samenhang
Over ons dorp:“Souburg en ook Ritthem 
zijn een onderdeel van de gemeente Vlis-
singen en daarbij is Souburg ook nog eens 
de grootste  gemeenschap binnen die 
gemeente. Het is belangrijk dat niet alleen 
naar de toekomst maar ook naar het verle-
den van de dorpen wordt gekeken en dat 
het eigen karakter tot uiting komt in bij-
voorbeeld de inrichting van de openbare 
ruimte. Het is bovendien belangrijk dat 
het voorzieningenniveau in  kernen zoals 
Souburg en Ritthem op peil blijft. Wonen, 
winkelen, voorzieningen voor ouderen, 
accommodaties voor het sociale gebeuren 
en verenigingsleven zijn allemaal belang-
rijke items. Goede fysieke, maatschappe-
lijke, economische en sociale structuren 
zijn een voorwaarde voor de leefbaarheid. 
Ik heb de indruk dat er in het verleden te 
weinig aandacht voor de sociale samen-
hang is geweest en dat er veel te veel 
alleen werd gekeken naar gebouwen en 
wegen.”

Geschiedenis is belangrijk
Rob van Dooren vindt dat er in het alge-
meen meer moet worden gedaan aan het 
onderricht in de geschiedenis. Een bezoek 
van kinderen aan het archief bijvoorbeeld, 
waar verhalen over hun familieleden 
ineens zichtbaar worden in archiefgege-
vens, kan zo’n interesse opwekken. “In 
Weert hebben we daar hele goede ervarin-
gen mee opgedaan.  Souburg is een grote 
gemeenschap met in Oost en West een 
heel eigen interessant stuk geschiedenis. 
Het is daarom belangrijk dat je in Souburg 
(maar ook in Ritthem) de betrokkenheid 
van de gemeente terug vindt. Daarbij is 
het ook nodig dat er een interactie is met 
de inwoners van de dorpen want die kun-
nen het beste de voeding voor nieuwe 
plannen leveren. Om een en ander te kun-
nen verwezenlijken bots je dan in de prak-
tijk natuurlijk nogal eens op problemen. 
Een voorbeeld daarvan is de verkeerssitua-
tie in de Vlissingsestraat. Daar is nogal een 
afstand tussen wenselijkheid en werkelijk-
heid. Die moet je kunnen overbruggen en  

daar moet dan ook wel het geld voor zijn. 
In de praktijk kom je dan in  de meeste 
gevallen uiteindelijk tot een compromis 
waar misschien niet iedereen gelukkig mee 
is, maar wat wel een oplossing biedt.”
Het is vooral belangrijk, vindt hij, dat de 
lokale gemeenschap de eigen kern ook 
wil dragen. “Je kunt bijvoorbeeld als 
gemeente zorgen dat er winkels kunnen 
komen, maar die kunnen alleen blijven 
bestaan als de plaatselijke bevolking er wil 
kopen. En dit principe geldt niet alleen 
voor winkels, maar ook voor scholen waar 
je je kinderen naar toe moet willen sturen, 
het verenigingsleven en ga zo maar door. 
Alles staat of valt met de betrokkenheid 
van de bewoners.” 

Toekomst op zee
De Vlissingse Weertenaar, wethouder Rob 
van Dooren, kijkt positief naar de toe-
komst van de gemeente Vlissingen. “Onze 
toekomst ligt op zee”, meent hij, “in de 
ontwikkeling van onze havens en het zoe-
ken van verbindingen met Engeland en 
België. Een gemeentebestuurder moet 
tegenwoordig de eigen gemeentelijke 
huishouding op orde hebben maar daar-
naast ook Europees kunnen denken. Als we 
hier inzetten op de ligging van Vlissingen 
aan zee kunnen we nieuwe economische 
activiteiten ontwikkelen die Vlissingen in 
het verleden had en in de toekomst ook 
weer nodig heeft. Het gemeentebestuur 
moet echter de aandacht voor Souburg en 
Ritthem ook niet laten verslappen want net 
als vanouds zijn het deze kernen van waar-
uit een deel van de werk- en daadkracht 
voor de stad Vlissingen kwam en komt.” 
Als het even kan wil hij daar graag nog een 
aantal jaren aan meedoen.

Ineke Vervorst - van Loon

Rob van Dooren





 
 
 
 
 
 
 
 














MELSE TWEEWIELERS
Hét adres voor elektrofietsen

• Levering van alle topmerken
• Vakkundig advies
• Topservice
• Alle reparaties
• Snelle levering
•  Aantrekkelijke inruilprijs voor  

uw oude fiets bij aankoop van een nieuwe fiets

Kortom; uw dealer voor Souburg en omstreken!
Vlissingsestraat 67, Oost-Souburg | Tel. 0118-465599 

kwaliteit vakmanschap service

Slagerij

ad de jager
Buteuxstraat 25 • Oost-souburg • t. 0118-461424
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Van 20.00 tot 21.00 uur is er een optre-
den van de Waschappelse Toneelploeg. De 
Waschappelse Toneelploeg is opgericht in 
2006 en bestaat uit 15 enthousiaste toneel-
spelers, waarvan de meesten al 10 jaar of 
langer toneelspelen. 
Zij brengen ondermeer sketches naar aan-
leiding van actualiteiten of wetenswaardig-
heden. 
Het doel van de spelers is het publiek een 
leuke avond te bezorgen, waarbij veel gela-
chen kan worden en waarbij zij zelf ook het 
grootste plezier hebben.

In de tweede week van januari hebben alle 
inwoners van Ritthem van 11 jaar en ouder 
de enquete huis aan huis  uitgereikt gekre-
gen door de leden van het Dorpscomite en 
enkele andere vrijwilligers, met het verzoek 
die in te vullen. Door de gemeente Vlissin-
gen waren pennen beschikbaar gesteld met 
de kleuren en het logo van Ritthem erop 
gedrukt, deze mocht men houden. De for-
mulieren niet, die werden na 2 weken weer 
door dezelfde vrijwilligers opgehaald.

Maandagavond 1 februari zijn de opge-
haalde formulieren geteld. In totaal zijn er 
515 uitgereikt en zijn er 420 ingevulde for-
mulieren teruggegeven: dat is een respons 
van 81%.
Een geweldig mooi resultaat! Zeer veel Rit-
themers hebben de moeite genomen om 

De Meissen uut Waschappel en de 
Waschappelse Toneelploeg in Ritthem

Dorpsenquete Ritthem

Heeft u geen plannen of andere verplichtingen op vrijdagavond 5 maart en 
heeft u zin in een gezellig avondje, aarzel niet en kom naar het Dorpshuis in de 
Dorpsstraat in Ritthem. Het Dorpscomite heeft voor een vrolijk cultureel pro-
gramma gezorgd met toneel en zang, helemaal in het teken van “Waschappel”.

Zoals u wellicht weet is Ritthem volop in het proces om te komen tot een nieuw 
Dorpsplan in 2010. Na de brainstormavond voor de bewoners in oktober 2009 
en de realisering van de dorpsenquete in de afgelopen maanden zijn we weer 
een stapje dichter bij het Dorpsplan gekomen.

 

Van 21.30 tot 22.30 uur zingen De Meis-
sen uut Waschappel. Dit is een zanggroep 
bestaande uit 3 vrouwen, n.l. Emke Sonius, 
Willy van Wageningen en Dieneke Sanders. 
De groep is min of meer bij toeval ontstaan 
en het samenzingen verschaft hen zoveel 
plezier, dat ze het sinds 1998 zijn blijven 
doen. Zij zingen overal in  de provincie bij 
allerlei gelegenheden, doen mee aan streek-
taal songfestivals en hebben zelfs al in Graz 
in Oostenrijk opgetreden. Komt allen! 
Het Dorpshuis is open vanaf 19.30 uur en de 
entreeprijs is € 7,50. Verkoop aan de deur.

over hun woonomgeving na te denken en 
de vragenlijst in te vullen. Dat betekent dat 
men betrokken is en de leefbaarheid belang-
rijk vindt. Het Dorpscomite is trots en zeer 
blij met deze uitkomst.

Momenteel worden de gegevens digitaal 
bij de ADZ groep in Vlissingen geteld en 
verwerkt. Als de  tellingen bekend zijn dan 
wordt daarvan een tussentijdse rapportage 
gemaakt.
Deze tussentijdse rapportage wordt, als alles 
volgens planning verloopt, op 10 maart 
gepresenteerd in het Dorpshuis in Ritthem. 
De inwoners krijgen daarvoor apart nog een 
uitnodiging van het Dorpscomite. Het zal 
interessant  zijn om te zien hoe men over de 
woonomgeving denkt maar vooral hoe men 
de toekomst ziet in Ritthem!

Sinds maart 2009 zijn er foto’s te bekijken op de website van Ritthem. Wim de Meij 
heeft historische foto’s van Ritthem en zijn inwoners uit zijn verzameling geselec-
teerd en op de site geplaatst. De bedoeling is dat zijn hele verzameling straks door 
iedereen te bekijken is. Bent u nieuwsgierig geworden, kijk gauw op: www.plat-
formsouburg.nl/fotosite-ritthem

Rond 1968 is de boerderij Triton afgebroken. Er staan nu vier nieuwe woningen.   

Ritthem in beeld

Bijzonder is dat het overwegend min-
der gangbare exemplaren betreft. Met 
liefde gekweekt, volgens de traditio-
nele methode en met zo min mogelijk 
bestrijdingsmiddelen. Wim heeft al iets 
met planten van jongsafaan. Als tiener 
al bezig met het opkweken van plant-
jes en na een degelijke tuinbouwoplei-
ding, jarenlange ervaring  als hovenier 
en werkend in tuincentra, is er heel wat 
kennis in huis. 
De eenjarige en vaste planten worden 
voornamelijk geleverd aan de groothan-
del, andere kwekerijen, detailhandel, 
bloemenwinkels en thuisverkooppunten 
in Walcheren. 

Particulieren met of zonder groene vin-
gers kunnen ook terecht: sinds een paar 
jaar heeft Jojanneke,   echtgenote van 
Wim, een verkooppunt aan het bedrijf, 
Joyplant genaamd. In het vroege voor-
jaar gaan de deuren van Joyplant weer 
open op donderdagmid-
dag en vrijdag de 

Passie voor Planten
In Ritthem zijn nauwelijks winkels te vinden maar als u goed oplet is er 
bedrijvigheid genoeg. Verscholen achter een paar eensgezinswoningen 
aan het eind van de Dorpsstraat nog voorbij de kerk, staan de kassen 
van Kwekerij WMR. Sinds mei 1997 is het bedrijf van Wim Maljaars hier 
gevestigd.In 3800 m2 kas worden meer dan 1000 verschillende soorten 
vaste planten gekweekt. Samen met vaste planten van collega kwekers 
omvat het leverbare assortiment zo’n 2900 soorten!

hele dag om particuliere klanten te ont-
vangen. Graag adviseert Wim u voor de 
beplanting van een nieuwe of lastige 
border of voor een zomerlang uitbundig 
bloeiende plantenbak.
Dit jaar wordt het assortiment  uitge-
breid met 100 nieuwe produkten en 
heeft Joyplant een Top 10 rozenstruiken 
beschikbaar, die geselecteerd zijn op 
basis van uiterlijk, sterkte, ziekteresis-
tentie en geurkwaliteiten. Bovendien is 
het bedrijf trendsetter in siergrassen en 
varens.

Stap eens op de fiets op een mooie voor-
jaars- of zomerdag en ga eens kijken. U 
zult verbaasd zijn over het assortiment, 
de rust en de kennis bij Joyplant. Heeft 
u vragen, wilt u advies kijk alvast eens 
op de mooie site: www.Joyvasteplanten.
nl. Hier vindt u adresgegevens, de ope-
ningstijden en kunt u zich opgeven voor 
de kleurige en informatieve nieuwsbrief.
Kom naar Joyplant: het groene hart van 

Ritthem. Enjoy!

Boerderij Triton aan de dorpsweg. Tot 1952 bewoond door Arj Goedhart. 
Daarna, tot 1968, door Chris Schout.

Heerlijkheid           Ritthem
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Aan ‘kreupele’ straten geen gebrek
Aan  ‘kreupele’ straten geen gebrek in Souburg is de kop van een artikel in de Souburgsche 
Courant van februari 2003. De courant vervolgt: “Snel verbeteren is zeker geen overbodige 
luxe, zoals de volgende opsomming aantoont.” En dan volgt er een hele waslijst met slecht 
onderhouden straten. 

Onderhoud straten, wegen en riolen

“Het achterstallig onderhoud wordt langzaam 
maar zeker weggewerkt”

Medio 2003  komt een voorstel om Plein 
Vierwinden op te knappen in luxe duurzame 
materialen. Het Plein, dat er overigens nog 
goed bij ligt, moet als voorbeeld dienen 
voor de verdere duurzame inrichting van de 
binnenstad. Kosten van deze inrichting zijn 
325.000 euro. Dit geeft veel tumult. Veel 
mensen hebben moeite met de prioriteit-
stelling. Want zeg nu zelf, wanneer je een 
redelijk mooie parket in de woonkamer wilt 
vervangen voor plavuizen maar gelijktijdig 
zakt je in de keuken door de vloer dan kiest 
een weldenkend mens toch eerst voor het 
onderhoud aan de keukenvloer dan voor 
extra luxe in de woonkamer?  

Stichting Werkgroep Gehandicapten Wal-
cheren, de ANBO, de PCOB, de PUGO Vlis-
singen, de ANGO, het Souburgse dorps-
platform en ook Partij Souburg Ritthem 
reageerden via de kranten, brieven aan de 
gemeente en in een commissie vergade-
ring. Nadrukkelijk werd aan de gemeente 
gevraagd prioriteit te stellen aan het weg-
werken van het achterstalling onderhoud 
aan straten, wegen en rioleringen. 
Tijdens de behandeling van de begroting 
wordt besloten om in 2004 eenmalig 800.000 
euro uit te trekken voor dit onderhoud. In 
eerste instantie komen achtentwintig straten 
in aanmerking voor dit onderhoud. Waarvan 
negen in Souburg. Vervolgens komen er zes-
tien straten op de definitieve lijst. Waarvan 
nog maar twee in Souburg. 
Partij Souburg Ritthem, in de persoon van 
Dick Schinkel, is vervolgens de straten gaan 
inventariseren. Deze inventarisatie werd 
beoordeeld door een deskundige waarna de 
uitkomst van de inventarisatie werd voorge-
legd aan toenmalig wethouder de Keijzer. 
De wethouder kon zich vinden in de inven-
tarisatie. Besloten werd om aan elf straten in 
Souburg onderhoud te plegen.

Aan kreupele straten geen gebrek 

De gebroeders Moerland aan het werk in de 
Oude Waterlaan. In deze omgeving is ook het 
waterafvoer verbeterd.

Wegwerken van achterstallig onderhoud 
aan de eerste elf straten; Beatrixstraat, 
Beciusstraat, Hudsonstraat, Julianastraat, 
P.Hendrikstraat(Noord) Regentessestraat, 
Steenwijkstraat, Van Turnhoutstraat(Oost), 
Van Visvlietstraat, Vlissingsestraat(stukje),
Willem Alexanderstraat(Noord).

In februari 2004 start het onderhoud en de herinrichting van de Kanaalstraat. 
Winkeliersvereniging Nemidso had al in 1996 een brief aan de gemeente geschreven met 
daarin de wens de hoofdstraat van Souburg op te knappen. De broeders Moerland uit Sint-
Annaland voeren het werk uit. Een goede keus van de gemeente. Alle straten die door de 
gebroeders opgeknapt zijn zien er heel goed uit. 

De Ritthemsestraat kent dezelfde problemen als de andere oude doorgaande straten.

In 2008 wordt De Deckerestraat, Putwijkstraat, 
Steenwijkstraat, Koopmansvoetpad, Van Teijlin-
genstraat, stuk Dijkstraat, Zeelandiaplein en de 
Haaksbergenstraat opgeknapt. De Deckeres-
traat ligt er weer fraai bij.

In 2008 wordt er ook begonnen met de J.I. 
Sandersestraat. Hier kun je zien dat er veel 
kwaliteitsverschil zit tussen de verschillende 
ondernemers. Hier is een bedrijf uit Brabant 
aan het werk geweest. Het werk duurt lang en 
er wordt slordig gewerkt. Het eind resultaat is 
mager. Ook het werk aan de Vlissingsestraat, 
de verlengde Kanaalstraat en het Oranjeplein 
is niet van die hoge kwaliteit als de eerder 
genoemde bedrijven leverden.

Niet alleen de Oude Waterlaan en omgeving 
hadden veel last van wateroverlast (Maar 
wat wil je ook wanneer je een straat Oude 
Waterlaan noemt.) ook de Burgemeester 
Stemerdinglaan. De waterproblemen in deze 
straten zijn inmiddels opgelost. 

In 2008 is ook de Paspoortstraat, 
Vlissingsestraat en daaropvolgend het 
Oranjeplein opgeknapt. 

De firma Jac. Ton uit Serooskerke levert goed werk af in de Hudsonstraat.

Tijdens de voorjaarsnota van 2004 dient Partij 
Souburg Ritthem opnieuw een motie in met 
het verzoek om een raadsvoorstel onderhoud 
straten en wegen voor te bereiden de raad 
inzicht te geven in de kosten die nodig zijn 
om het onderhoud op een gewenst niveau 
in stand te houden. In 2006 komt de grote 
doorbraak. Zowel het college als de meeste 
politieke partijen, en dus ook de meerderheid 
van de gemeenteraad, zien de noodzaak om 
geld vrij te maken voor het verder wegwer-
ken van het achterstallig onderhoud. Ook 
wordt er structureel een budget in de begro-
ting opgenomen om te zorgen dat achter-
stallig onderhoud in de toekomst niet meer 
voor komt. De provincie Zeeland ziet toe dat 
de gemeente zich daar ook aan houdt.

Bermweg, Spoorstraat, Ritthemsestraat en de Burchtstraat
De woningen aan de Spoorstraat en een deel van de Bermweg zijn gebouwd toen dit nog 
doodlopende straten waren en er alleen bestemmingsverkeer kwam. De woningen en de 
ondergrond van deze straten zijn niet berekend op het drukke verkeer van deze ontsluitings-
wegen. Ook de Ritthemsestraat en de Burchtstraat kennen dezelfde problemen. De bewo-
ners van deze vier straten klagen al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw over de overlast 
die ze ondervinden. Een bewonerscomité uit de Bermweg en een bewonerscomité uit de 
Ritthemsestraat hebben samen met de PSR het college en de gemeenteraad kunnen overtui-
gen de asfaltering en of het onderhoud en de herinrichting niet verder uit te stellen. Voor de 
Bermweg en Spoorstraat zijn de voorbereidingen begonnen. De werkzaamheden aan de Rit-
themsestraat en Burchtstraat zijn inmiddels gestart. De andere belangrijke ontsluitingsweg, 
de Burgemeester Stemerdinglaan, komt in 2012 aan de beurt.

We zijn er nog niet!
De Souburgsche Courant heeft in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het achter-
stallig onderhoud van straten, wegen, rioleringen en groen in de gemeente Vlissingen en dan 
vooral dat van de dorpen. Gezegd mag worden dat er de afgelopen jaren veel onderhoud 
gepleegd is. Zeker ook in de Souburg. Een compliment is zeker op zijn plaats. Maar we zijn er 
nog niet. Straten als bijvoorbeeld de Kromwegesingel en de Zeewijksingel liggen er nog erg 
slecht bij. In de toekomt valt er dus ook nog wat te schrijven voor de Souburgsche Courant.
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Eindelijk asfaltering 
Bermweg

PSR spreekt mij aan

Onderwijs

Bram van Heemskerk

Jan Menheere

Renate de Ridder

Edith Walraven

Binnenkort wordt er eindelijk begonnen met 
de asfaltering van de Bermweg.
Niet voor zijn tijd. De Bermweg is na 1964 
van rustige woonstraat uitgegroeid tot een 
hoofdstraat voor doorgaand verkeer. De 
verkeersdruk is zoveel toegenomen dat er 
sprake is van overlast. Sinds juni 1993 kla-
gen de bewoners bij de gemeente over de 
slechte toestand van de weg en de overlast 
van lawaai en trillingsoverlast. Volgens de 
gemeente had de Bermweg geen prioriteit. 
Eest moesten nog een flink aantal straten 
in Vlissingen geasfalteerd worden. In 2004 
komt de asfaltering en herinrichting van de 
straat eindelijk op de begroting te staan. 
De uitvoering is gepland in 2008. In 2006 
wordt de asfaltering, in de meerjarenbe-
groting, doorgeschoven naar 2011. Dit tot 

Vanaf het begin, nu ongeveer acht jaar gele-
den, heb ik de Partij Souburg-Ritthem via de 
P.Z.C, de Faam, en de Souburgsche Cou-
rant en door gesprekken met ledenkritisch 
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 tegen-
deel 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 naast het 
algemene belang zich vooral ook richten op 
de belangen van de Souburgers en Ritthe-
mers. 

Dit heeft mij zo aangesproken dat ik tijdens 
een jaarmarkt bij hun kraam een inschrij-
vingsformulier heb meegenomen. Ik heb 
een ledenvergadering en fractievergade-
ringen bijgewoond, geluisterd en besloten 

Ieder kind heeft recht op een veilige omge-
ving waarin het naar school kan gaan. Dat 
geldt voor het schoolgebouw zelf maar ook 
voor de speelplaatsen en ruimten rondom 
de school en niet te vergeten de route naar 
school. Dit geld zeker wanneer de nieuwe 
brede scholen in de buurt liggen van drukke 
doorgaande wegen. 
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 peuter-
speelzaal tot hogeschool. Daarnaast moeten 
kinderen opgevangen kunnen worden in 
gezellige maar zeker goed geleide opvang-
mogelijkheden zoals een kinderdagverblijf 
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 bezuinigin-
gen op onderwijs en onderwijshuisvesting.

groot ongenoegen 
van de bewoners en 
van Partij Souburg 
Ritthem die, sinds zij deel uitmaakt van de 
gemeenteraad, de slechte staat van de weg 
steeds onder de aandacht brengt van de 
gemeenteraad en het college. Na protesten 
van de bewoners, in mei 2007 een motie, in 
november 2007 gevolgd door een amende-
ment van de PSR, werd alsnog besloten de 
asfaltering en herinrichting van de Bermweg 
naar voren te halen. Op aandringen van de 
PSR wordt ook de Spoorstraat bij de asfal-
tering en de herinrichting meegenomen. Ik 
ben zeer te spreken over de samenwerking 
met de PSR. Ik zal dan ook zeker op Partij 
Souburg Ritthem stemmen.

om mij aan te sluiten 
bij deze enthousiaste 
groep. Als ik nu door 
Souburg fiets en alle 
verbeteringen van de laatste jaren aan-
schouw, dan weet ik, dat wanneer de PSR er 
niet geweest zou zijn, dit allemaal misschien 
wel niet gerealiseerd was. 

Souburgers, Ritthemers
Op de verkiezingslijsten van anderen poli-
tieke partijen staan nu ook een aantal dorpe-
lingen of mensen die in het verre verleden 
iets met Souburg te maken hadden. Dat is 
natuurlijk een goede zaak. Hoe meer dorpe-
lingen hoe beter. Voor mij is het echter wel 
duidelijk dat een Stem op Partij Souburg Rit-
them de meeste zekerheid bied dat er echt 
voor de dorpen opgekomen wordt. Stem 
daarom op Partij Souburg Ritthem.

Stem lijst 2 
Partij Souburg Ritthem
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De watertoren van Souburg

Duinwaterleiding
Dat er schoon drinkwater uit de Souburgse 
kranen stroomt wordt tegenwoordig als 
vanzelfsprekend beschouwd. In het begin 
van de vorige eeuw was dat wezenlijk 
anders. Toen in 1915 de bouw van de wijk 
Tuindorp in West-Souburg begon, had 
de woningbouwvereniging ‘Vereniging 
tot Verbetering van de Volkshuisvesting’ 
geregeld dat deze wijk op het net van de 
Vlissingse Duinwaterleiding Maatschappij 
werd aangesloten. De rest van het dorp 
zou nog jaren op deze toenmalige luxe 
moeten wachten. Regelmatig kampten 
de Souburgers met watergebrek. In 1929 
was het gebrek dermate groot dat er een 
waterwagen van de Vlissingse Duinwa-
terleiding Maatschappij moest worden 
gecharterd om de bewoners van drinkwa-
ter te voorzien.  
Tegen het eind van de jaren twintig kwam 
het Rijksbureau voor Drinkwatervoorzie-
ning desgevraagd met een rapport over 
de drinkwatervoorziening aan Souburg. 
Zowel Middelburg als Vlissingen wilden 
graag het drinkwater leveren. Het Vlis-
singse drinkwater werd gewonnen in het 
duingebied bij Dishoek en had een station 
in Biggekerke. 
In Vlissingen was men bevreesd dat de 
levering van drinkwater aan Souburg zou 
resulteren in een dermate grote drukverla-
ging in het buizennet dat dit consequenties 
zou kunnen hebben bij de bestrijding van 
branden. In Souburg daarentegen werd 
dit argument juist gebruikt om te komen 
tot aansluiting, want juist een waterleiding 
was onmisbaar bij het blussen van bran-
den. De gemeenteraad van Souburg had 
het er moeilijk mee. Een inwoner klaagde 
in de Vlissingsche Courant:
‘Zaterdag las ik voor de zoveelste keer het 

verslag van de gemeenteraad van Souburg. 
Ha, dacht ik, nu zullen ze het wel over de 
waterleiding hebben, aangezien het een 
knagend kwaad is voor vele inwoners van 
Souburg.
Daar ik al een paar jaar geleden op een 
lijst had ingetekend dat de waterleiding er 
zou komen, zo dacht ik, dat alles nu wel in 
orde was bevonden en deze aangelegenheid 
thans in de raad beklonken zou worden. 
Maar nee hoor, het ging nu over electrisch 
licht (wat nu niet zo hard nodig is, daar wij 
licht hebben) maar over de waterleiding, die 
zo nodig is, werd niet gesproken. De helft 
van het jaar zitten we zonder water en krijg 
je het van de gemeente voor je centen, dan 
deugt het meestal niet omdat de vaten niet 
schoon zijn, dus wordt nog ongeschikt drink-
water geleverd.
Zou de gemeenteraad nu niet eens eerst dat 
kunnen geven wat hoog nodig is en daarna 
het andere? Of gaat men van het spreek-
woord uit: Veel beloven en weinig geven, 
doet de inwoners van Souburg in vreugde 
leven.
Daar de belasting hier toch ook niet voor de 
poes is, mogen wij toch ook waar voor ons 
geld ontvangen.’
De klager hoefde niet lang meer te wach-
ten, want in november 1929 werd akkoord 
gegaan met de levering van drinkwater 
aan de inwoners van Souburg door de N.V. 
Vlissingsche Duinwaterleiding Maatschap-
pij en in april 1930 was de aanleg van het 
buizennet in volle gang. 
Halverwege de jaren dertig werd men 
echter geconfronteerd met een overbelas-
ting van de winplaatsen van drinkwater in 
de duinen en gingen er stemmen op om 
via de Waterleiding Maatschappij ‘Zuid-
Beveland’ water te gaan betrekken vanuit 

Het is inmiddels al jaren geleden dat ik als archiefmedewerker de vraag gesteld 
kreeg om gegevens te zoeken over de bouw van de watertoren in Oost-Souburg. 
Ik herinner me nog goed dat ik in mijn toenmalige onschuld ijverig ben gaan 
zoeken in de archieven van de voormalige gemeente Oost- en West-Souburg 
en tot mijn schrik moest constateren dat er niets te vinden was. Even kwam de 
gedachte op dat het gebouw zonder bouwvergunning was geplaatst om even 
later tot de conclusie te komen dat de toren destijds op het grondgebied van 
Vlissingen was gebouwd. Het bleek de tweede watertoren van Vlissingen te zijn.

Noord-Brabant. Dit bleek de aanzet tot de 
oprichting van de N.V. Waterleiding Maat-
schappij ‘Midden-Zeeland’, die moest 
voorzien in het watertekort in Vlissingen 
en het gebied ten oosten van het Kanaal 
door Walcheren.  

De tweede toren
Om het drinkwater uit het wingebied bij 
Ossendrecht door buizen naar Vlissingen 
te transporteren werd er bij de Sloedam 
een opjaagstation gebouwd. Omdat dit 
niet voldoende was besloot men ten zui-
den van de woonkern Souburg een nieuwe 
watertoren te bouwen. Dit betekende de 
tweede voor Vlissingen, want de eerste 
watertoren verrees in 1894 aan de Bad-
huisstraat. Tot de bouw van de tweede 
toren was gerealiseerd moest gebruik wor-
den gemaakt van een noodinstallatie op 
het bouwterrein aan de Vlissingsestraat.
De Vlissingsche Courant schetste op 1 sep-
tember 1938 een sfeerbeeld van de bouw 
van de toren, ontworpen door architect 
J.H.J. Kording:
‘De toren zal als het ware een toonbeeld 
van onze tijd zijn. Geen overdreven ver-
sierd monumentaal gebouw, doch alles even 
sober maar desalniettemin mooi. Het wordt 
een vierkant betonnen geraamte met een 
ombouw van steen. Aan de vier zijden zal 
in de lengte van de toren een raam worden 
aangebracht. De toren zal ongeveer 35 meter 
hoog worden. Het reservoir, dat in beton 

wordt uitgevoerd, krijgt een inhoud van 450 
M3. De hoogwaterlijn van dit reservoir komt 
op 27.40 meter en de bodem op 20.90 meter 
boven maaiveld te liggen. In de fundering is 
nog een kelderruimte van 200 M3 gebouwd, 
die zonodig ook als reinwaterbergruimte 
gebruikt zal kunnen worden. Onder de reser-
voirvloer zullen nog een lekvloer en 2 tussen-
vloeren worden aangebracht. Het geheel rust 
op 52 Frankipalen met een draagvermogen 
van circa 60 ton elk’.

Dat de constructie degelijk was blijkt nog 
steeds en heeft het zelfs de status ver-
worven als rijksmonument. In 1983 werd 
de toren buiten gebruik gesteld en aan-
gekocht door de gemeente Vlissingen, 
die deze op haar beurt weer beschikbaar 
stelde aan de toenmalige Culturele Raad, 
bureau Beeldende Kunst. Hiermee werd 
een start gemaakt met het organiseren van 
tentoonstellingen met moderne kunst 

In 2005 presenteerde kunstenaar Jan Van 
Munster zijn plannen om rond de toren 
zijn ‘IK Eiland’ te realiseren. Nu, anno 
2010, kijken de Souburgers met trots naar 
‘hun’ watertoren, die een belangrijke bij-
drage levert aan kunststad Vlissingen. Op 
het dak van de toren construeerde de 
kunstenaar het mooist gelegen atelier van 
Zeeland. 

door Adri Meerman 



Wethouder Jacques Suurmond werd 63 
jaar geleden geboren in de Souburgse 
Kanaalstraat.
Hij groeide op in het Souburg van de 
jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw.
Jacques: “Souburg was een prachtig dorp 
in een echt plattelandsgebied, waar de 
landbouw nog sterk aanwezig was. Zo zag 
je in de herfst dagelijks tientallen wagens 
met paarden, geladen met suikerbieten 
door de Kanaalstraat naar de kaai trek-
ken, waar de bieten in schepen werden 
geladen. Het Kanaal door Walcheren was 
als een magneet voor spelende kinderen. 
Zwemmen en vissen waren onze favoriete 
bezigheden.” 
Suurmond bezocht de middelbare school 
in Middelburg en ging werken bij de 
gemeente Vrouwenpolder en later bij de 
gemeente Veere. Tot zijn 26e jaar woonde 
hij op Souburg.
Hij verwondert zich nog steeds over de 
snelle groei van het dorp Souburg. 
“Mijn ouders vertelden vaak dat er net 
na de oorlog nog weilanden achter de 
Kanaalstraat lagen.” 
Dat veranderde snel en wijk na wijk werd 
bijgebouwd. Het dorp Souburg werd 
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Droomt u wel eens over een ander huis?
Over wonen zonder zorgen in een luxe 
nieuwbouwwoning, met alle essentiële za-
ken gelijkvloers en aangepast aan uw eigen 
woonwensen, in een fijne, rustig gelegen 
wijk met het gezellige centrum en het open-
baar vervoer op loopafstand en dichtbij uit-
valswegen, steden en het strand?  

In plan Ambachtsveld in Oost-Souburg wordt 
dit alles werkelijkheid. De prachtige semi-
bungalows zijn gelegen in de kern van Oost-
Souburg met winkelvoorzieningen op korte 
loopafstand. En het historische centrum van 
Middelburg en de bruisende boulevard van 
Vlissingen vindt u op korte fietsafstand!  
Is dit ook uw droom? Bel dan 0118 460300 
en maak uw dromen waar!

  
  

Verkoopinformatie: 

Tel. 0118-460300

Kijk voor een virtual tour op
www.schinkeldeweerd.nl

Ambachtsveld Oost-Souburg
          nog slechts 3 schitterende  
                  woningen te koop!

comfortabel wonen op begane grond + rustig gelegen 
+ direct te bewonen + dicht bij vele voorzieningen 

Vraagprijs: € 319.000,- v.o.n.

Ontwikkeling:
www.marsaki.nl
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AmbachtsveldInclusief wooncheque  t.w.v. € 1650,-

woondroom...
stop met dromen,
              ga wonen

Souburger in hart en nieren

groot, maar zonder echt een stad te wor-
den. 
“Dat is wat mij nog steeds aantrekt in 
Souburg”, zegt Jacques,  “een gezellig 
dorp, waar de mensen elkaar kennen en 
de leefbaarheid hoog gehouden wordt. 
Bijna iedereen draagt daar wel een steen-
tje aan bij.”
Met zorg zag hij in de jaren ’90 het 
voorzieningenniveau in zijn dorp achter-
uit gaan. Er was weinig onderhoud aan 
wegen en straten en het leek wel of Sou-
burg wat verdween uit de schijnwerpers 
van de aandacht van de gemeente. Suur-
mond was dan ook blij dat zo’n jaar of vijf 
geleden een inhaalslag begonnen is. “Bij 
een bezoek aan het dorp in 2007, zag ik 
dat bijna alle straten overhoop lagen voor 
nieuwe riolering en een nieuw wegdek. 
Dat was goed om te zien”.

Suurmond vertrok in 1972 naar Zeeuwsch-
Vlaanderen, maar Souburg verdween niet 
uit zijn hart. Zolang zijn ouders nog leef-
den kwam hij nog iedere week op het 
dorp. Later werd dat wat minder, maar 
regelmatig bezocht hij toch zijn geboor-
teplaats. In 1984 werd hij lid van de VVD 

(omdat ik van vrijheid en verantwoorde-
lijkheid houd) en daarna begon, naast het 
werken voor gemeenten, een politieke 
carrière. Zo was hij 12 jaar lid van Pro-
vinciale Staten van Zeeland en tot 2007 
gedeputeerde van onze provincie. 
Met zichtbaar genoegen vertelt hij 
hoe trots hij was, toen hij, eind 2007, 
gevraagd werd om wethouder van Vlissin-
gen te worden. “Ik moest daar niet lang 
over nadenken. Stel je voor, het gebied 
waar je roots liggen te kunnen besturen, 
dat klonk als een droom.”
En die droom werd op 31 januari 2008 
waar. Jacques Suurmond werd op die 
dag geïnstalleerd tot wethouder van de 
gemeente Vlissingen. Het gemeentebe-
stuur was in een ernstige crisis geraakt 
en het was, zoals Jacques het uitdrukt,  
“tijd om de mouwtjes op te stropen en 
de vetertjes te strikken”. Samen met bur-
gemeester Wim Dijkstra en zijn collega’s 
werkte hij keihard om Vlissingen, Souburg 
en Ritthem weer op de kaart te krijgen. 
Zijn taak bestond voornamelijk uit het 
weer gezond maken van de financiën van 
de gemeente. 
Jacques Suurmond: “dat kwam prachtig Wethouder Jacques Suurmond

bij elkaar, mijn politiek-bestuurlijke erva-
ring en het uitoefenen van mijn vak, de 
overheidsfinanciën. Ik voel mij als een vis 
in het water”.
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Arjen was om nog een andere reden een 
bijzonder vriendje. Zijn vader was weerkun-
dige en werkte bij het splinternieuwe KNMI-
station op het Eiland in Vlissingen. Het gezin 
woonde in een tweekapper aan de Nieuwe 
Vlissingse weg, op het terrein van het 
voormalige vliegveld. In de periode 1947-
1963 had het KNMI er een observatiepost, 
gevestigd in een zogenaamde nissenhut1. 
Binnen handbereik was ook het “Ambone-
zenkamp”, twee gebouwtjes van de Rijks-
luchtvaartdienst, een imposante kuil waarin 
vroeger de regenmeters hadden gestaan, 
een paar bunkers en het Kanaal door Wal-
cheren, afgeschermd door een imposante 
dijk. Voor een jochie uit de Bonedijkestraat 
– hemelsbreed nog geen twee kilometer ver-
derop - was dit het paradijs. Ik speelde er 
iedere dag en raakte al snel vertrouwd met 
het terrein, de gebouwen, de mensen en 
alles wat er gebeurde. 
Het Ambonezenkamp was toen nog volop in 
functie. Arjen en ik waren bevriend met een 
paar jongetjes die er woonden. Ook het kamp 
was een mysterieuze plek om te vertoeven. Er 
was maar één ingang en die was niet aan de 
kant van het huis van Arjen. Het hele kamp 
was omringd door – in onze ogen – vrij nut-
teloos prikkeldraad. Aan het zicht onttrok-
ken door de bosjes, waren op verschillende 
plaatsen namelijk gaten gemaakt zodat we 
vrij in en uit konden lopen. Dat gold natuur-
lijk ook voor onze vriendjes aan de andere 
kant van het prikkeldraad. De bewoners van 
het kamp hadden kleine barakken tot hun 
beschikking, met benauwde woonkamertjes 
en slaapruimten waarin zo’n beetje de hele 
familie sliep. Sommige barakken hadden een 
minuscuul aanrechtje, maar de meeste men-
sen kookten in de grotere centrale keuken. 
Douchen en wassen gebeurde in een aparte 
barak met wastafels en douchebakken. Ik 

Verhuizingen van stad naar dorp
“Na geaccepteerd te zijn mocht ik me een echte West Souburger voelen”

In de zomervakantie van 1961 verhuisde ons gezin van de Bonedijkestraat in Vlissingen naar de van Doornlaan in West-Sou-
burg. Ik was een jongetje van negen jaar. Mijn broertje was vier. Mijn vader werkte bij het veer Vlissingen-Breskens en mijn 
moeder was huisvrouw. En zo hoorde dat in die jaren. Ons wooncomfort ging er flink op vooruit. Van een flat naar een hoek-
huis. Twee verdiepingen, een zolder, een voor-, zij- en achtertuin en een kippenhok. Zonder kippen weliswaar, maar dat kon 
worden veranderd. Direct na de verhuizing maakte ik mijn entree in de vierde klas van de Marnixschool, aan het eind van de 
straat. We zaten met twee klassen, de derde en de vierde, in één lokaal. Mijnheer Dorlijn was de onderwijzer. Zoals dat ging in 
die jaren– en waarschijnlijk nog wel – werden nieuwkomers een tijdje flink uitgeprobeerd: een beetje schelden, wat duwen, in 
het voorbijgaan per ongeluk botsen en meer van dat soort ellende. Ook mij trof dat lot en ik wenste al na een ochtend dat we 
teruggingen naar het vertrouwde Vlissingen en naar de moeder aller straten, de Bonedijkestraat. Voor mijn Souburgse kwel-
geesten was ik een stadsjongetje en dat soort kreeg er altijd extra van langs. Er was één klasgenoot die niet echt mee deed met 
de pesterijen. Een beetje wel natuurlijk, je hebt per slot een reputatie hoog te houden, maar ik merkte al snel dat hij mij wel 
aardig vond. Na een paar dagen nam deze ridder zelfs het voortouw en wist de andere jongens zover te krijgen dat ze stopten. 
Ik was geaccepteerd en mocht mij vanaf dat moment een echte West-Souburger voelen. Met Arjen, want zo heette de jongen 
die mij had geholpen, sloot ik vriendschap en die duurt tot op de dag van vandaag voort. 

herinner me dat er in een van de bakken 
regelmatig een kluwen palingen kronkelde: 
de buit van één van de bewoners die erg 
goed was in het vangen van deze dieren. De 
vrijgezellen woonden apart, in nog kleinere 
ruimten. We kwamen daar graag, want als 
je geluk had stonden de ramen open en kon 
je naar binnen kijken. Aan de muren hingen 
plaatjes uit De Lach, een tijdschrift waarin 
schaars geklede dames waren afgebeeld. 
Indruk maakten ook de toiletgebouwen met 

de hurklatrines. Soms kwam er een bestel-
auto het terrein oprijden die “Auto Boem-
boe” werd genoemd. Het was een rijdende 
winkel waar de bewoners levensmiddelen 
uit Ambon konden kopen. En dat rook je. 
Het waren geuren die ik vaag herkende van 
de nasi goreng die mijn moeder af en toe 
bereidde. Op Hollandse wijze, want de geu-
ren in het kamp waren veel intenser, meestal 
onbekend en soms onaangenaam voor een 
wit jongetje dat nog weinig van de wereld 
had gezien. 

Buiten het kamp stonden een paar bunkers. 
Eigenlijk mocht je er niet naar binnen, maar 
daar trokken we ons niets van aan. Ook hier 
was de sfeer mysterieus en de geur intens: 
grond, gras en muffe lucht van verrot hout 
en doorweekt beton. De vloer lag bezaaid 
met kogelhulzen, die we meenamen en 
thuis in de bankschroef vastzetten. Met een 
schroevendraaier en een hamer lieten we de 
slaghoedjes knallen. Onze lievelingsplek was 
echter de grote ronde put, in de buurt van 
de nissenhut. Het was eigenlijk een  regen-
meterput, maar de precieze betekenis daar-
van ontging me. Er stonden in ieder geval 
geen instrumenten meer. We hadden er een 
hut gebouwd die we warm stookten met 
een kampvuur. Bij de gloed van de vlammen 
beraamden we plannen om onze vijanden 
een hak te zetten: de “Vlissingse gastjes” 
(spreek uit: “gasjes”), die we nog nooit had-
den gezien en waarvan we ook niet hele-
maal zeker wisten of ze wel bestonden. Ik 
was natuurlijk een overloper en wist uit 
mijn fantasie veel te vertellen over de gru-
weldaden die mijn vroegere stadsgenoten 
konden verrichten als we ze niet tegenhiel-

den. Onze veldtochten begonnen altijd in 
de put. Vandaar uit konden we via een lang 
en onverhard pad richting Vlissingen lopen. 
Onze tocht voerde langs twee gebouwtjes 
die volgens Arjen van de Rijksluchtvaart-
dienst waren. Rechts in de akkers was ooit 
het oude vliegveld geweest en in onze fanta-
sie zagen we duidelijk de contouren van de 
start- en landingsbanen. Op sommige plek-
ken was nog wel het grind te zien waarmee 
de ondergrond van de banen werd verhard. 
Zoals gezegd is het nooit tot een confronta-
tie gekomen met de “gasjes”, al zagen we 
een enkele keer een groepje jongens zich uit 
de voeten maken vanwege - dat namen wij 
aan - de naderende dreiging uit Souburg. 
Dat we de strijd zouden winnen, wisten we 
zeker. Deze periode, die niet lang duurde 
omdat ons gezin in 1965 naar een ander 
deel van de provincie verhuisde, beschouw 
ik nog altijd als de meest aangename uit 
mijn jeugd. De sfeer, de geuren, de indruk-
ken en de vele vreemde belevenissen staan 
in mijn geheugen gegrift. 

Grenspaal
Het Ambonezenkamp werd in de loop van 
de jaren zestig geleidelijk aan ontruimd en 
moest, net als het woonhuis van de weer-
kundige en zijn familie, de bunkers en alle 
overblijfselen van het vliegveld, plaats 
maken voor de nieuwbouwwijk Westerzicht. 
Het enig overgebleven en nog altijd zicht-
bare herkenningspunt is de oude grenspaal 
langs het kanaal, onder aan de dijk. De paal 
scheidde de gemeenten Vlissingen en Sou-
burg en heeft tegenwoordig geen functie 
meer omdat de laatste in 1966 werd gean-
nexeerd door de eerste. Af en toe klim ik 
vanaf het jaagpad en de grenspaal nog wel 
eens over de dijk. Ik probeer me dan voor te 
stellen hoe en waar alles ook al weer lag. Ik 
kom er nooit uit. 

Dit artikel komt u een veel groter artikel 
“Waait het hard kapitein? Herinneringen 
aan het weerstation in West-Souburg, 1947-
1963” uit Den Spiegel. Januari 2010. De 
Spiegel is het blad van de Vrienden van het 
MuZEEum en het gemeentearchief Vlissin-
gen. www.vriendenmuzeeum.nl

Peter van Druenen

De nissenhut op het terrein van het voormalige vliegveld in West-Souburg. Op de achtergrond 
het woonhuis van de weerkundige en zijn familie. Daarachter de noodwoningen waarin later 
het Ambonezenkamp zou worden gevestigd. Ca. 1950

Luchtfoto van 
het Ambo-

nezenkamp 
omstreeks 

1961. rechts 
op de voor-

grond het 
woonhuis van 

de weerkun-
dige. Helemaal 
rechtsonder is 

nog net een 
stukje van de 
nissenhut te 

zien. 
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Leven in de brouwerij Lambert Prevoo

Partij Souburg Ritthem streeft naar een 
compleet aanbod op elk gebied: veiligheid, 
plezierig wonen, gezondheidszorg, oude-
renhuisvesting met zorgvoorzieningen in de 
buurt, actieve en passieve recreatie, accom-
modaties voor sport, cultuur en ontspanning. 
Een eerlijke verdeling van aandacht en mid-
delen over de gehele gemeente; de inwoners 
waar voor hun dure geld bieden. Als het om 
gelijke verdeling gaat, gaan we verder dan 
onderhoud van de straten. Evenementen zijn 
er in onze gemeente genoeg, maar ook daar-
bij wil PSR graag naar een eerlijker verdeling. 
Wij vinden, dat gesubsidieerde evenementen 
vooral op de eigen bevolking gericht moeten 
zijn. Daarheen dus meer aandacht en mid-

delen. En dan niet alles 
in de stad Vlissingen 
concentreren, maar 
de andere kernen naar 
evenredigheid in de spreiding betrekken. Eve-
nementen als Vlissingen Maritiem, Highland-
games en Volksdansfestival ontvangen relatief 
weinig subsidie. Juist dit soort evenementen 
draagt in hoge mate bij aan de leefbaarheid 
van dorpen en stad. Zij mogen niet verloren 
gaan door bezuinigingen en moeten een ste-
viger plaats naast de grote festivals krijgen. 
Initiatieven van particulieren en verenigingen 
met hun vele vrijwilligers verdienen daarbij 
alle steun. Vindt u dit ook? Stem dan op 
Lambert Prevoo, Partij Souburg Ritthem. 

Houd Ritthem leefbaar Alex Achterhuis

Als we Ritthem leefbaar willen blijven hou-
den zullen we ervoor moeten zorgen dat Rit-
them aantrekkelijk blijft voor jongeren. Als 
er geen jongeren meer in Ritthem wonen 
vergrijst het dorp, krijgt Atlas geen nieuwe 
jeugd erbij en droogt het leerlingen aanbod 
voor de basisschool op. Het dorp is dan ook 
niet meer aantrekkelijk voor jonge gezinnen 
en we zijn in een negatieve spiraal terecht 
gekomen. Het behoud van de basisschool 
is van groot belang om Ritthem leefbaar te 
houden. In 2009 leek het erop dat groep 8 
zou verhuizen naar Oost Souburg, maar een 
gezamenlijke actie van ouders, het dorps-
comité en de PSR hebben er toe geleid dat 
de gemeenteraad extra gelden beschik-

baar heeft gesteld om 
groep 8 de komende 
vier jaar in Ritthem te 
handhaven. De eerste 
slag is gewonnen maar we zullen ook de 
komende vier jaar moeten vechten om de 
basisschool in Ritthem te houden. Zijn er 
over 4 jaar voldoende leerlingen? Daar zal 
veel vanaf hangen. Het is belangrijk om aan-
vullende activiteiten naar de school te halen 
om de school bekender te maken, en er zul-
len woningen gebouwd moeten worden 
voor starters en jonge gezinnen. Dat houd 
Ritthem leefbaar en het verenigingsleven 
gezond. Vindt u dit ook stem dan op Alex 
Achterhuis, Partij Souburg Ritthem.

Schoon en Opgeruimd Zeeg van Norden

Voor een schoon en opgeruimd Souburg vrij 
van vandalisme 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 gemeentereiniging 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 van-
dalisme. Weken zonder 
brievenbus! Omge-
gooide bloembakken, vernielde verkeersbor-
den en afgebroken jonge boompjes. 
Er moet natuurlijk meer en beter gehand-
haafd worden, maar zelf kunnen we ook een 
bijdrage leveren wanneer ieder zijn eigen 
straatje weer schoon zou vegen. Vindt u dit 
ook stem dan op Partij Souburg Ritthem.

West Souburg Wim Wamelink

De dorpen Souburg, Ritthem en het buurt-
schap Groot Abeele hebben door Partij Sou-
burg-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. Oost 
Souburg en Ritthem worden breed erkend, 
maar West-Souburg is nog een stiefkindje. 
Zowel in het raadsprogramma 2006-2010 
als in het collegeprogramma wordt gespro-
ken 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. 
Vindt u dit ook stem dan op Partij Sou-
burg Ritthem.

Stem lijst 2 
Partij Souburg Ritthem

“De gemeente, meer dan een (binnen) stad alleen”

Stad en dorpen samen sterk
De gemeente Vlissingen is een heel bijzondere. Met Vlissingen als unieke stad 
met een prachtboulevard. Met Oost-Souburg als het grootste dorp van Zee-
land met in het hart de bestbewaarde Karolingische Burg van de Noordzee-
kust. Met het dorp West-Souburg waar ooit het roemruchte slot St. Aldegonde 
stond en waar Marnix zijn Wilhelmus dichtte. Met het pittoreske Ritthem in een 
nog ongeschonden polderlandschap. En met een haven- en industriegebied dat 
bruist van de activiteit en zorgt voor brood op de plank. 

Al die onderdelen samen zijn sterker dan 
de som ervan. De gemeenteraad van de 
gemeente Vlissingen dient, naar rede-
lijkheid en evenredigheid, de gelden en 
aandacht te verdelen over deze onderde-
len van de gemeente. De gemeente Vlis-
singen heeft ongeveer 45.000 inwoners. 
Die bewoners en hun belangen dienen 
centraal te staan in de beleidsvorming 
en uitvoering. Niet alleen tijdens de ver-
kiezingen maar ook daarna. Wensen en 
opvattingen van de inwoners moeten 
meegenomen worden in de voorberei-
ding en uitwerking van plannen. 

De gemeenteraad van de gemeente 
Vlissingen vertegenwoordigt de bevol-
king bij de besluitvorming over tal van 

Lambert Prevoo
Oost-Souburg

Alex Achterhuis
Ritthem

Dick Schinkel
Oost-Souburg

Lou Waterman
Oost-Souburg

Geerard Eckhardt
Oost-Souburg

Ger Blom
Oost-Souburg

Anneke  
Zwigtman
Oost-Souburg

Frans  
Verdaasdonk
Oost-Souburg

Paula Wouters-
Roelse 
Ritthem

Daniël Vader
Oost-Souburg

Joke van  
Leerzem
Oost-Souburg

Rene Carbaat
Oost-Souburg

Huib van der 
Hiele
West-Souburg

Edith Walraven-
Ovaa
Oost-Souburg

Renate  
de Ridder-Dol
Oost-Souburg

Jan Menheere
Oost-Souburg

Eli Blaak
Oost-Souburg

Wim Wamelink
West-Souburg

Zeeg van Norden
Oost-Souburg

Catrien  
Nagelhout
Oost-Souburg

Tjeerd de Vries
Vlissingen

Ineke Vervorst 
van Loon
Oost-Souburg 

Kees van der 
Blom
Oost-Souburg

Bertus Roeting
Oost-Souburg

onderwerpen. Partij Souburg Ritthem 
vindt raadpleging van de inwoners van 
de gemeente absoluut noodzakelijk. Bij 
hen vindt u altijd een luisterend oor. Partij 
Souburg-Ritthem houdt openbare frac-
tievergaderingen, niet alleen voor haar 
leden, maar voor alle burgeres. Daardoor 
heeft iedereen doorlopend invloed op de 
standpuntbepaling en stelt de fractie zich 
ook echt op als zoals u dat van een volks-
vertegenwoordiging mag verwachten.

Partij Souburg-Ritthem gaat ervan uit 
dat de gemeente een toonbeeld moet 
zijn van een veilige en rechtvaardige 
samenleving. Vindt u dit ook? Geef uw 
stem dan aan een van de kandidaten van 
Partij Souburg Ritthem.
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Bij de opzet van Souburg Noord zijn de 
karakteristieken van het oude Souburg 
behouden en komt ook tot uitdrukking in 
het willekeurig verloop van kleine straten en 
wonen aan pleinen. Er komt genoeg ruimte 
om te parkeren, te spelen  en groene zones 
om elkaar te ontmoeten. Met de nieuwe 
brede school is een start gemaakt en komt 
bij de entree van deze nieuwe wijk. Dit 
betreft een openbare basisschool met voor- 
en naschoolse opvang. Ook komt er ruimte 
voor culturele, welzijnsvoorzieningen en een 
sporthal.
 
Souburg Noord wordt zeker geen op zich-
zelf staande nieuwbouwwijk. De architec-
tuur houdt rekening met het karakteristieke 
uiterlijk van de straatjes in de nabijheid. De 
woningen hebben individuele kenmerken 
en allen een kenmerkend karakter. Kwaliteit 
staat voorop en er is gekozen voor duurzame 
materialen. Het blok waar nu mee gestart 
wordt betreft een blok van 9 woningen: 2/1 
kap woningen, hoekwoningen en een tus-
senwoning. Alle woningen met uitzondering 

In Souburg is het prettig wonen
In Oost Souburg is het prettig wonen, alles hebben we bij de hand zoals scholen, 
winkels, sportaccomodaties en gezondheidszorgvoorzieningen. Tevens ligt Sou-
burg centraal tussen Vlissingen en Middelburg en is uitstekend  bereikbaar via de 
A58 of het eigen NS station. De mensen vinden het fijn wonen in Oost Souburg.

van de tussenwoning zijn voorzien van een 
garage. De woningen hebben drie ruime 
slaapkamers en een vaste trap naar zolder 
met mogelijkheid voor meerdere kamers. De 
woonkamer is licht en zonnig en biedt veel 
ruimte. De keuken en het sanitair zijn inclu-
sief. Een complete oplevering dus! Iedere 
woning krijgt zijn eigen identiteit maar 
samen vormen zij een karakteristiek geheel.
Uit milieuoogpunt hebben de woningen in 
Souburg Noord geen gasaansluiting maar 
worden de woningen voorzien van een 
warmtepomp. Met de helft van de energie 
die een HR combiketel nodig heeft. De warm-
tepomp haalt warmte uit de grond naast het 
huis. Iedere woning krijgt zijn eigen warmte-
pomp maar ook zijn eigen warmte bron. 

Souburger Rolf Schipper heeft in 2008 en 2009 bij de vredesmacht in Afganistan 
gezetten. Iedereen bij deze missie heeft wel een vlag van zijn of haar sportvereni-
ging of de plaats waar hij vandaan komt. Zo krijg je nog een beetje het thuis gevoel. 
Op de foto ziet u Rolf met de Souburgse vlag in kamp Holland. Als het goed is gaat 
Rolf medio augustus van dit jaar terug naar Afganistan om het kamp te helpen 
afbreken. Maar dat is gezien de huidige situatie nog de vraag. De Vlag misstaat 
overigens niet tussen de vlaggen van al die grote landen.

Souburgse Vlag op vredesmissie
Kanaalstraat 41
4388 BK Oost Souburg
Tel: 0118 - 460300
Fax: 0118 - 469746
www.schinkeldeweerd.nl
info@schinkeldeweerd.nl

9 woningen
Bouwfonds Ontwikkeling is gestart met de verkoop van 
de 1e fase in het unieke uitbreidingsplan Souburg – Noord. 

De 1e fase bestaat uit: 
• 6 2-onder-1 kapwoningen 
• 2 hoekwoningen 
• 1 tussenwoning

De architectonische fraai weergegeven woningen kenmerken zich door een uitstekende 
kwaliteit en brede variëteit in de bouw. U heeft een ruime keuze uit 2-onder-1 
kapwoningen, tussen- en hoekwoningen, ieder met een eigen uitstraling. Alle woningen 
zijn riant van opzet en beschikken over minimaal drie slaapkamers, een ruime badkamer 
en een royale zolder. Daarnaast beschikt een groot aantal woningen over een eigen garage.
 
Uiteraard heeft u de mogelijkheid om uw nieuwe woning compleet naar uw eigen wensen 
af te laten bouwen via de aannemer.

• prijzen van € 237.500 V.O.N. tot € 352.500 V.O.N.
• 3 tot 4 slaapkamers
• kaveloppervlakte tot maar liefst 315 m2

• inhoud van 486 m3 tot 544 m3

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkopende 
makelaarskantoren.
 
Schinkel de Weerd makelaardij 0118 460 300

M. Baljeu en Zn.
Sinds 1903

Al ruim 100 jaar een naam in schoenen!

Kanaalstraat 1      |      Oost-Souburg      |      0118-461525
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Hannie komt uit een ondernemersfamilie. Ze 
is opgegroeid met kleding en toebehoren, 
beenmode en lingerie. Het zat dus in haar 
bloed om in deze sfeer een zaak op te zetten. 
Omdat er op het gebied van bruidskleding 
en toebehoren weinig keus was, is het deze 
branche geworden. Ze begonnen eerst met 
2e hands bruidskleding en deels met nieuwe 
kleding. Na verloop van twee jaar gingen 
beide dochters uit de zaak. Daarvoor in de 
plaats kwamen haar schoondochter uit Sou-
burg en haar zus. Zo bleef alles in de familie. 
En ze raakten weer goed op elkaar ingesteld.  
Hannie is  enthousiast over de start van haar 
nieuwe zaak. Vanaf het begin heeft ze veel 
aanloop, is er veel belangstelling voor haar 
collectie. Ze krijgt van de mensen op het dorp 
veel positieve reacties. En er is belangstelling 
van klanten. En daar gaat het toch om. De 
collectie is helemaal gericht op de bruid. Alles 
wat een bruid nodig heeft, is aanwezig. En 

Bruidswinkel Merrie Mie 
opent deuren in kanaalstraat

De onderneming bestaat 7 jaar. Hannie Taal is in Vlissingen begonnen. Tot eind 
vorig jaar was ze met haar bruidsjaponnen en bruidsartikelen te vinden in de St. 
Jacobspasasage. Maar per 5 januari 2010 heeft ze haar deuren geopend in de 
Kanaalstraat in Oost-Souburg, in het voormalige pand van o.a. Johns Mens Shop. 
Haar moeder heeft de opening verricht. Een prima ruimte vindt ze. Ze was op 
zoek naar nieuwe ruimte omdat haar winkel nodig moest worden aangepast aan 
de eisen van deze tijd. En omdat de Kanaalstraat haar alles bood om haar klanten 
te ontvangen, er voldoende parkeerruimte is, de ligging uitstekend is, was de 
keuze niet moeilijk.  Daarbij is de winkel een zeer welkome aanvulling op het aan-
bod in Souburg en omgeving.

Merrie Mie heeft ook een prachtcollectie voor 
bruidsmeisjes en bruidsjonkers. Er is keus uit 
ongeveer 300 modellen, maar daarin verschil-
lende kleurstellingen. Merrie Mie gaat v.w.b. 
de prijs uit van de zogenaamde budgetline. 
Klanten kunnen echter tot elk door hen 
gewenst prijsniveau gaan. Dat maakt kopen 
in de Kanaalstraat zo aantrekkelijk. Inmiddels 
trekt de winkel klanten uit de omgeving en 
zelfs uit Rotterdam en Den Haag. Dat zegt 
toch iets, dachten we. 

Merrie Mie is geopend van dinsdag t/m 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur. Op maandag 
is de zaak alleen open voor klanten die een 
afspraak hebben gemaakt. Met de komst 
van Merrie Mie is Oost-Souburg een aan-
trekkelijke winkel rijker. Aan Hannie Taal zal 
het niet liggen. Ze ontvangt  u graag voor 
een goed advies.

De KidsPicture studio van Foto Verschoore Oost-Souburg is een groot succes. Steeds 
meer pappa’s mamma’s, opa’s en oma’s weten de weg naar de leukste studio van 
Vlissingen te vinden. Vanaf €5,00 heeft u al een echte KidsPicture. Ook wij heb-
ben veel plezier bij het maken van de foto’s. Maar hoe kunnen we het nog leuker 
maken voor de kinderen? Het antwoord op deze vraag kunt u vanaf nu vinden in 
onze winkel in de Kanaalstraat. Hier hebben wij een groot assortiment speelgoed 
van de tekenfilmfiguren van Studio 100. Zo kunt u uw kind na het maken van de 
KidsPicture belonen met bijvoorbeeld een puzzel van Plop, een pop van Bumba, CD 
van K3 en nog veel meer. En zo is iedereen blij: de kinderen een leuk kadootje en de 
ouders een mooie foto!

Als introductie geeft Foto Verschoore een tegoedbon van €5,00 bij een KidsPicture 
bestelling vanaf €25,00. Deze bon kunt u besteden aan een Studio 100 artikel naar 
keuze. Tot snel in onze winkel!

KidsPicture nu nog leuker!

Handhaving Dick Schinkel

Er wordt veel geschreven en gesproken 
over handhaving. Men is het beu dat cri-
minaliteit niet doelmatig wordt aangepakt; 
dat hufterig gedrag, zoals het scheuren met 
auto’s en scooters te weinig wordt bestre-
den, dat er vernielt, bewerkt, vervuild en 
gepest wordt. Politie, justitie en onze eigen 
burgemeester doen er alles aan om de 
overlast te stoppen. Daar waar het flink 
uit de hand loopt wordt er ingegrepen en 
er wordt resultaat geboekt. De gemeente 
Vlissingen heeft vier extra agenten gekre-
gen en er worden werklozen opgeleid 
tot buitengewoon opsporingambtenaar. 
Maar dan nog is de totale bezetting in de 
gemeente amper iets meer dan de helft 

van het aantal dat 
we in 1990 hadden. 
Veel te weinig naar 
mijn mening. Ik vind 
het dan ook zorgelijk dat door bezuini-
gingsmaatregelen van minister Guusje ter 
Horst vierduizend politiebanen op de tocht 
staan. Om in te grijpen voordat het uit de 
hand loopt heb je meer mensen nodig. 
Handhavers (politie) die corrigerend kun-
nen optreden. Vooral ook handhavers die 
op de hoogte zijn wat er zich in buurten en 
wijken afspeelt, zodat zij in kunnen grijpen 
voordat het erger wordt. Preventief corri-
geren dus. Vindt u dit ook? Stem dan op 
Dick Schinkel Partij Souburg Ritthem.

Opkomen voor de dorpen Geerard Eckhardt

Partij Souburg Ritthem is acht jaar geleden 
ontstaan uit onvrede in de dorpen Oost en 
West Souburg, Ritthem en het buurtschap 
Abeele. De PSR heeft in de afgelopen acht 
jaar bewezen dat de partij niet meer weg te 
denken is uit de dorpen. Door onze inzet zijn 
zaken die naar achter geschoven werden, 
zoals de herinrichting van het Oranjeplein, 
onderhoud en herinrichting van de Burcht-
straat en Ritthemsestraat, asfaltering en 
herinrichting van de Bermweg en de Spoor-
straat, alsnog op de begroting gezet en zijn 
of worden binnenkort uitgevoerd. We heb-
ben bij alle beslissingen die de gemeente 

voor onze dorpen 
genomen heeft een 
flinke vinger in de pap 
gehad en daar sturing 
aangegeven. Ook voor kleine zaken die de 
leefbaarheid of de veiligheid in de dorpen 
bevorderen hebben we ons ingezet. De PSR 
zal blijven werken aan de dorpen, we zijn 
er nog lang niet, er moet nog veel gedaan 
worden. Nog niet alle straten zijn opgeknapt 
en ten aanzien van veiligheid en handhaving 
moet er nog veel gebeuren. Bent u het met 
mij eens stem dan op Geerard Eckhardt, 
Partij Souburg Ritthem.

Gezondheidszorg Lou Waterman

Partij Souburg Ritthem is voorstander van 
een volwaardig ziekenhuis met alle basisvoor-
zieningen. Na de fusie dient er op Walche-
ren een ziekenhuis te zijn wat snel en goed 
bereikbaar is. Onze voorkeur gaat uit naar de 
huidige locatie wat na verbouwing uitstekend 
geschikt is voor alle patiënten op Walcheren. 
De gemeente heeft de morele plicht om de 
leefbaarheid in de gemeente te bevorderen 
door zorg te bieden in de eigen omgeving. 
We delen de ontevredenheid van de bewo-
ners over het verdwijnen van gerichte zorg 
in WeijeBlick en de Harlekijn. We zullen inzet-
ten op realisatie van woonservicezones in de 
komende periode in alle dorpen en wijken 
zoals in de WMO nota vermeld staat. De 
gemeente zal in dat kader woningcorpora-

ties, zorgverleners en 
dienstverleners hierop 
aansturen. Voorop 
staat dat ieder indi-
vidu verantwoordelijk is voor zijn of haar 
eigen gezondheid. Mensen willen zelf de 
soort zorg of hulp organiseren waaraan ze 
behoefte hebben. Zorg en hulp gaan van 
aanbodgericht naar vraag gestuurd. Ouderen 
moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen. Inwoners met een handicap 
en andere kwetsbare groepen hebben een 
speciaal op hen gericht beleid nodig, zodat 
zij als ieder ander mens volwaardig deel kun-
nen nemen aan onze samenleving. Vindt u 
dit ook stem dan op Lou Waterman Partij 
Souburg Ritthem.

Wegdek Groot Abeele Anneke Zwigtman

Als fractie ondersteuner en beëdigd com-
missielid van Partij Souburg Ritthem draag 
ik mijn steentje bij. In de fractievergaderin-
gen kan en mag ik meedenken aangaande 
het welzijn van onder andere Ritthem, 
Oost en West Souburg en Groot Abeele. 
Zo heb ik de aandacht gevestigd op het 
in slechte staat verkerende wegdek van 
Groot Abeele. Dit wegdek, welke door veel 

fietsers en brommers 
gebruikt wordt, is 
zeer zeker bij slechte 
weersomstandighe-
den uiterst gevaarlijk. De gemeente heb-
ben we hiervan kunnen overtuigen zodat 
er dit jaar nog actie wordt ondernomen om 
het wegdek te herbestraten.

Stem lijst 2 
Partij Souburg Ritthem

• lokale- en centrale verwarming
• Gas- en waterfilter • sanitair • Dakwerk

marnixplein 35, 4386 aa west-souburg
tel. 0118-461207, Fax 0118-461326
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De ChristenUnie is er voor u! Juist in moei-
lijke tijden willen wij als christelijk-sociale 
partij de handen uit de mouwen steken en 
ons inzetten voor u en voor onze gemeente 
Vlissingen. Wanneer wij spreken over Vlis-
singen, dan doelen we natuurlijk op alle 
wijken en dorpen. Dus Vlissingen, Oost- en 
West-Souburg en Ritthem. Wij zetten ons 
in voor de gehele gemeente. Dat doen we 
vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij 

Is de ChristenUnie alleen een partij voor 
Christenen? Nee!  Het is opvallend dat veel 
niet-christenen die de Stemwijzer (op www.
stemwijzer.nl) invullen, terechtkomen bij de 
ChristenUnie. Waarom? Omdat de Chris-
tenUnie een realistisch partij is, die hart 
heeft voor mens en natuur! Een partij die 
zich niet op een paar punten richt, maar die 
zicht houdt op de totale samenleving. De 
ChristenUnie richt zich niet op een bepaald 

Ons verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar kunt u vinden op onze website: 
www.vlissingen.christenunie.nl. Het verkiezingsprogramma, met als titel ‘Stabiel en 
betrokken’ zoomt in op de voor ons zo belangrijke thema’s:

1. Een dienstbare overheid, o.a.:
- Een sluitende begroting;
-  Transparante en tijdige communicatie met 

alle burgers;
- Actief en sociaal minimabeleid.

2. een duurzame leefomgeving, o.a.:
-  Behoud dorps karakter Souburg en Ritthem;
-  Stimuleren van milieuvriendelijk bouwen en 

onderhouden;
-  Betaalbare starterwoningen;
-  Veilige fietsroutes (o.a. boulevard);
-  Voortvarend bouwen in het Scheldekwartier 

(alle focus op dit gebied qua bouwen).

3. een bloeiende samenleving, o.a.:
-  Stimuleren vrijwilligerswerk en verenigingen;
-  Geen coffeeshops.

...en dan is het 3 maart, de dag van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Alle par-
tijen zijn er klaar voor: de kandidaten 
geselecteerd, de verkiezingsprogram-
ma’s vastgesteld. De hoofdthema’s kan 
iedereen moeiteloos opsommen: het 
Scheldekwartier, wijkverbetering, de 
ziekenzorg, het veiligheidsbeleid, bevor-
dering van de werkgelegenheid en het 
toerisme, versterking van de plaatselijke 
economie, om er maar eens een paar te 
noemen. 

Dat verschilt allemaal niet zoveel van elkaar. 
Ook de oplossingen lopen, oppervlakkig 
bekeken, vaak niet al te veel uiteen. Alles 
lijkt  vanuit de plaatselijke invalshoek wel aan 
te pakken, maar dat duurt maar tot het er 
echt op aankomt. Sociale woningbouw en 
maatschappelijke voorzieningen als schuld-
hulpverlening, ouderenzorg, vrouwenop-
vang,  armoedebeleid,  toepassing van het 
profijtbeginsel, heffing van plaatselijke belas-
tingen, gaat wel degelijk vanuit bepaalde 
principes en uitgangspunten, die je ook 
terugvindt in bij de landelijke partijen en die 
je niet kunt ontlenen aan lokale omstandig-
heden, zeker niet aan de omstandigheden in 
een bepaalde wijk, buurt of dorp. 

De PvdA bestuurt vanuit sociaal-democra-
tische beginselen en idealen als: rechtvaar-
digheid, solidariteit, democratie, gelijke 
kansen voor en gelijkwaardigheid van alle 
mensen; iedereen telt mee en heeft recht 

op een fatsoenlijk bestaan. Daarbij komt 
dat het beter is om vanuit een visie op het 
geheel de onderdelen te besturen, dan van-
uit de visie op een buurt of wijk te proberen 
de hele stad te besturen. Het geheel is nu 
eenmaal meer dan de som der delen. 

Dit alles staat overigens specifieke aandacht 
voor buurten en wijken absoluut niet in de 
weg. Sterker nog de PvdA vindt het ide-
aal wanneer zijn volksvertegenwoordigers 
nauwe contacten onderhouden met hun 
buurt en van daaruit, gesteund ook door 
die wijk,  zich inzetten voor het geheel. Dat 
kan allemaal binnen een partij die zich op 
de hele gemeente richt. Heeft Rotterdam 
een lokale partij Schiedam-Hoek van Hol-
land soms? En begint men, waar destijds 
deelraadgemeenten in het leven geroepen 
zijn,  daar niet aardig van terug te komen?

De PvdA vindt dat zijn wethouders Polder-
man en Prins het goed gedaan hebben, ook 
voor Oost-Souburg en Ritthem. We zijn nog 
lang niet zover dat we de gevolgen van de 
kredietcrisis en van de economische crisis 
achter ons hebben. Integendeel, de eerste 
bezuinigingen zijn nu pas aangekondigd. 
Dat krijgen we allemaal nog over ons heen. 
Het worden vier moeilijke jaren, waarin 
grote bestuurlijke kracht en kundigheid ver-
eist zal zijn om Vlissingen er doorheen te 
helpen en om de gemeente weerbaar en 
welvarend te maken. Het huidige college 
van Burgemeester en Wethouders heeft 

getoond daarvoor de juiste kwaliteiten 
te bezitten. Onze burgemeester vertrekt 
helaas dit najaar.

Het is voor Vlissingen het beste  wanneer 
dan in ieder geval deze wethouders hun 
werk nog vier jaar  kunnen voortzetten, in 

plaats van dat anderen weer opnieuw moe-
ten beginnen. Daarom is het goed op de 
PvdA te stemmen. Dat maakt de kans op 
behoud van dit college groter. De PvdA 
is er klaar voor, met een vrijwel geheel 
vernieuwde lijst onder leiding van Rens 
Reijnierse. Nog even, dan is het zover.

De PvdA kandidaten: Staand vlnr. Piet Polderman, Hans Grochla, Frans Prins, Michiel van 
Wijnen, Theo Post.
Zittend vlnr. Jannie Meerman, Jan Koopman, Maryska Nastaly, Rens Reijnierse, Joyce Doelwijt 
en Sjef van Wijnen. Wim de Waal ontbreekt op deze foto.

afdeling Vlissingen, Souburg en  Ritthem

Nog even...

Stem 3 maart
onze samenleving en vanuit onze christe-
lijke overtuiging.
De lijst van de ChristenUnie Vlissingen 
bestaat uit 10 betrokken kandidaten, met 
een grote diversiteit. Diversiteit in woon-
plaats/wijk (van Oost-Souburg t/m Pau-
wenburg), in beroep (van radiopresenta-
trice tot zelfstandig ondernemer) , in kerk 
(van Christelijk Gereformeerd tot Evange-
lisch) en in sekse (man en vrouw). 

gedeelte van de gemeente Vlissingen, maar 
zet zich in voor alle inwoners van de gehele 
gemeente! Een partij die misschien wel 
al het goede van veel andere partijen bij 
elkaar brengt. De ChristenUnie is hierdoor 
geen slappe compromissenpartij, maar een 
partij die stelling durft te nemen, zonder 
daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. 
Een partij met hart voor Vlissingen, met hart 
voor u!
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Perspectief fotografie 5 jaar in Souburg
Vijf jaar geleden opende fotografe Debby Vermaat in de Paspoortstraat in Oost-
Souburg haar deur. Voor dat ze voor zichzelf begon fotografeerde Debby al als 
hobby. Ze werkte daarbij ook in een fotozaak op Walcheren. Wat haar trok aan 
een eigen zaak was het bezig zijn met mensen, met objecten en daarbij en eigen 
beeld geven aan alle mogelijke onderwerpen. En daarbij zelfstandig werken en 
eigen dingen doen.

Inmiddels is PersPectief Fotografie en begrip 
in Souburg en daarbuiten. Als fotografe doet 
ze veel studiowerk en maakt ze portretten, 
waarbij ze graag haar eigen visie als het artis-
tieke deel toevoegt. Fotografie is en blijft een 

vak en een passie bij elkaar. De inmiddels 
zeker op Walcheren opgebouwde klanten-
kring weet dat zeer te waarderen. Wat voor 
Debby de afgelopen vijf jaar heel belangrijk 
is gebleken voor de klanten zijn de sponta-

niteit, de kwaliteit, het feit dat de resultaten 
echt zijn, het goede werk dat is afgeleverd 
en het daarbij behorende prijskaartje. En om 
de foto’s te vervolmaken worden fotolijsten 
passend, op maat er bij gemaakt. En dat alles 
leidt tot de klik met de klanten. 

Uiteraard verzorgt PersPectief Fotografie ook 
bruidsreportages, zelfs tot buiten de pro-
vincie. Dit in combinatie met de kwalitatief 
mooie albums en geheel eigen stijl, voor 
ieder een persoonlijk en mooi cadeau van 
hun belangrijkste dag. Vakwerk staat voorop 
en iedereen kan binnenlopen voor advies. 

In de afgelopen vijf jaar zijn er ook enkele 
veranderingen aan de orde geweest. Zo is zij 

begonnen met het ontwerpen van geboorte-
kaartjes, in combinatie met foto’s uit de stu-
dio of gemaakt van jullie pasgeboren zoon of 
dochter bij jullie thuis gemaakt. Ook heeft de 
“glamourfotografie” haar intrede gedaan en 
zijn de vrijgezellenfeesten en inmiddels ook 
de “jonge meiden feesten” aan het assorti-
ment toegevoegd. Een make-over met een 
professionele fotoshoot is erg in trek. Kortom, 
Debby laat zien dat vakmanschap, oog voor 
de klant en vooral het geven van een goede 
prijs-kwaliteit succesvol kan zijn. Haar foto’s 
zijn daarbij de beste reclame. Vanwege het 
vijfjarige bestaan heeft Debby voor alle klan-
ten een extraatje in petto. Als dat geen uitno-
diging is voor een persoonlijk plaatje in Oost-
Souburg?

          Slijterij - Souburg

15
Paspoortstraat 19 
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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 en uitingen moet 
daar voldoende op worden afgestemd.

2.  Het verder wegwerken van achterstallig onderhoud van 
straten, wegen en pleinen dient met voorrang te worden 
aangepakt.

3.  Kiezen is altijd moeilijk. Maar mensen met een bijstands-
uitkering of een minimuminkomen gaan voor. Voor 
zover dat in de macht van de gemeente ligt.

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 borg verder wordt ingericht in 
de stijl van rond het jaar 1000. 

5.  Er zijn veel wetten en regels, die dagelijks op onze 
samenleving van toepassing zijn. Het wordt tijd dat ten 
behoeve van onze samenleving in de gemeente politie, 
justitie en bestuur deze wetten en regels stringent gaan 
handhaven.

6.  Het is van belang dat in Souburg voldoende en een geva-
rieerd winkelaanbod blijft bestaan.

7.  Het dorpsplatform moet meer de kans krijgen zich te ont-
wikkelen als een serieus genomen vertegenwoordiging 
van de Souburgse bevolking.

8.  Om de leefbaarheid van Ritthem te behouden, moeten 
er jaarlijks een aantal woningen worden bijgebouwd, 
gericht op mensen meet jonge kinderen. Hierdoor wordt 
mede bereikt dat de school in Ritthem blijft behouden 
voor de eigen leerlingen.

9.  West-Souburg, een dorp met een groot verleden, wordt 
op de gemeentelijke website een wijk genoemd. Uit his-
torisch besef is dit ongewenst. De website moet dan ook 
worden aangepast.

Waar de PvdA zich zorgen om maakt is het benadrukken 
van verschillen tussen Vlissingen en Souburg/Ritthem en 
niet alleen het benadrukken er van, maar ook het bewust 
zoeken naar feitjes die het bewijs zouden vormen dat Sou-
burg en Ritthem achtergesteld worden. De  PvdA is van 
mening dat er meer is dat Souburg, Ritthem en Vlissingen 
met elkaar verbindt dan van elkaar scheidt.
Vandaar dat op de kandidatenlijst van de PvdA zeer hoge 
plaatsen worden ingenomen door inwoners van Oost- 
en West-Souburg en dit niet omdat zij uit deze plaatsen 
komen, maar omdat het uitstekende kandidaten zijn om 
de belangen van alle inwoners van de gemeente Vlissingen 
te behartigen!

De PvdA vindt dat elke inwoner dezelfde rechten heeft op 
een goede, gezonde en veilige woon- en leefomgeving of 
dat nu in een dorp, een stad, een wijk of een buurt is!
Het is belangrijk dat straten, pleinen en wegen overal in 
de gemeente goed worden onderhouden, omdat dat bij-
draagt aan een goede leefomgeving.
 

Als er in deze tijd van krappe beurzen - en dat geldt óók 
voor de gemeentebegroting - gekozen moet worden tus-
sen straatstenen en mensen dan kiest de PvdA uiteraard 
voor mensen.

Het verder inrichten van de Karolingische burcht is een 
zeer ambitieus en kostbaar project. Dit te doen gaat uit 
boven de huidige financiële draagkracht van de gemeente 
en zou (ook in Souburg) ten koste gaan van allerlei voor-
zieningen en maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied 
van onderwijs, veiligheid en wonen. Het inrichten van de 
Karolingische burcht, zoals deze vroeger wellicht zou zijn 
geweest, moet  volgens de PvdA wachten op economisch 
betere tijden.

In de afgelopen twee jaar zijn de touwtjes in de gemeente 
Vlissingen behoorlijk aangetrokken als het gaat om het 
handhaven van de wet en het stellen van grenzen aan wat 
wel en niet mag. De PvdA-bestuurders in het College van 
Burgemeester en Wethouders hebben hier keihard aan 
gewerkt en zullen dat blijven doen. Overigens is het een 
zaak van álle politieke partijen om de normen en waarden 
van samenleving hoog te houden en te bewaken en dit op 
een fatsoenlijke manier uit te dragen.

Het is van belang dat in de gemeente Vlissingen een vol-
doende en gevarieerd winkelaanbod blijft bestaan, dus 
ook in Souburg!

De PvdA vindt dat vertegenwoordigingen uit dorpen 
en wijken serieus moeten worden genomen. Dit gaat al 
gebeuren, want er komen per dorp/wijk contactpersonen 
die tot taak hebben wensen, ideeën en klachten van de 
inwoners te verzamelen  en aan de gemeente door te 
geven. Natuurlijk zijn er dan dorps- en wijkraden nodig 
om dit georganiseerd te laten verlopen. Zij worden als het 
ware het luisterend oor van de gemeente.

De PvdA zal er alles aan doen om de school in Ritthem te 
behouden. Als het aan de PvdA ligt kunt u er zeker van zijn 
dat de school weer 4 jaar bestaansrecht heeft! Het is echter 
te gemakkelijk gedacht dat dit kan gebeuren door huizen 
voor gezinnen met jonge kinderen in het dorp te bouwen 
en dat het daarmee vanzelf gaat.

Er zijn naar de mening van de PvdA op dit moment 
belangrijker zaken die moeten worden opgelost dan de 
vraag of  West-Souburg een dorp of een wijk is...
Mocht de gemeenteraad besluiten dat West-Souburg 
‘wijk’ moet worden genoemd dan zal de PvdA zich hier 
niet tegen verzetten.

De Provincie Zeeland is verdeeld in 13 gemeenten, maar 
omvat vele tientallen dorpen en steden. De gemeente Vlis-
singen is een van die dertien en huisvest één van die ste-
den en drie van die dorpen. De schaalvergroting is door-
gevoerd om tot efficiënt werkende organisaties te komen 
en de gemeenten in staat te stellen, alle noodzakelijke 
diensten aan de burgers te bieden. Het anoniem maken 
van de afzonderlijke kernen draagt daar niets aan bij. Als 
de dorpen hun eigen identiteit behouden, dan versterkt 
dat alleen maar de saamhorigheid en daarvan hebben 
niet alleen de kernen voordeel, maar het verrijkt ook de 
gemeente als geheel.

Schone, goed onderhouden straten en pleinen vormen 
een basisvoorwaarde voor de beleving van onze leefomge-
ving. Als het achterstallige onderhoud niet met voorrang 
aangepakt wordt, blijven we achter de feiten aanlopen. Bij 
herinrichting van straten moet de duurzaamheid en daar-
mee de onderhoudsvriendelijkheid extra aandacht krijgen 
om in de toekomst het onderhoud beheersbaar te maken. 
Om alles betaalbaar te houden moet er kritisch en selectief 
omgesprongen worden met luxe bestratingsmaterialen. 
Beter de hele gemeente in orde met iets soberder mate-
riaal dan een deel met alle luxe en vervolgens geld tekort 
voor de rest.

De gemeente dient de landelijke regels uit de Wet Werk en 
Bijstand onverkort uit te voeren. Uitgangspunt moet zijn, dat 
iedere inwoner kan voorzien in zijn levensonderhoud en par-
ticipatie in de maatschappij moet met alle beschikbare mid-
delen gestimuleerd worden. Het bieden van nieuwe kansen 
aan gezinnen en hun kinderen moet alle aandacht hebben.

De Karolingische Burg in zijn huidige vorm vormt al een 
uniek rustpunt in het hart van het dorp. Als er objecten 
geplaatst worden, die het oorspronkelijke gebruik van de 
Burg in de Karolingische helpen herinneren, draagt dat 
zeker bij aan de beleving. Hoe goed ook bedoeld, het 
kunstwerk met de ijzeren platen in het gras is te onopval-
lend en spreekt maar weinigen aan. Belangrijker dan ver-
dere inrichting is het gebruik van het terrein en de waar-
dering daarvan door de inwoners. De Burg moet vooral 
geschikt blijven voor evenementen als de Highlandgames, 
het Volksdansfestival en het ringrijden. De functie als kind-
vriendelijk speelterrein midden in het dorp moet ook niet 
onderschat worden.

Partij Souburg Ritthem vindt, dat een goede handhaving 
noodzakelijk is, niet alleen als correctie, maar vooral van-
wege het preventieve en opvoedende effect. De inzet van 
de nieuwe wijkteams kan ervoor zorgen, dat de inwoners 
weer een veiliger gevoel krijgen en dat het respect voor 
andermans eigendommen en leefomgeving weer toe-
neemt. 

De aanwezigheid van een compleet scala aan winkels is 
onontbeerlijk voor de leefbaarheid van het dorp. Partij Sou-
burg Ritthem pleit voor een stimuleringsbeleid, gericht op 
het behoud van het winkelbestand en herstel op aspecten 
waar middenstanders hebben afgehaakt. Startende onder-
nemers moeten alle mogelijk medewerking en begeleiding 
krijgen. De gevestigde ondernemers moeten alle steun krij-
gen bij initiatieven, die de positie van het centrum verster-
ken. Centrummanagement met steun door de gemeente 
mag niet beperkt blijven tot de Vlissingse binnenstad.

Het dorpsplatform, net als het Ritthemse dorpscomité en 
diverse Vlissingse wijkraden, is een door de gemeente inge-
stelde inspraakorgaan en vormt een belangrijke schakel tus-
sen de inwoners van Oost-Souburg en de gemeente. Als 
spreekbuis, onafhankelijk van partijpolitiek, vormt het dorps-
platform een constante factor in de  leefgemeenschap. De 
inbreng van het dorpsplatform Souburg, dorpscomité Rit-
them en de wijkraden helpt partijen om de mening van de 
burgers in besluitvorming mee te nemen.

Ontwikkelingen in Ritthem vragen om zorgvuldige sturing. 
In tegenstelling tot Vlissingen, West Souburg en Oost-Sou-
burg is het dorp nog redelijk ongeschonden, zonder de 
grote uitbreidingen uit 50er, 60er en 70er jaren. Het dorp 
kan, met behoud van zijn pittoreske karakter, een aanvul-
ling krijgen die de leefbaarheid voor langere tijd garan-
deert. De handhaving van een school is daarbij essentieel. 
Bij uitbreiding is de draagkracht bij de dorpsbewoners 
van groot belang. Ook in de bestaande bebouwing moet 
er alle aandacht zijn voor een evenwichtige opbouw en 
daarom een weloverwogen toewijzingsbeleid. De inbreng 
van de woningcorporatie is daarin heel belangrijk. 

Toen de gemeente Oost- en West-Souburg in 1966 
samenging met de gemeenten Ritthem en Vlissingen werd 
de naam Gemeente Vlissingen. Voor de handliggend, 
omdat Vlissingen de grootste kern was. Het is echter nooit 
de bedoeling van de herindelers geweest, om dorpen en 
steden bij samenvoegingen hun identiteit te ontnemen. 
West-Souburg is een dorp met een karakteristiek eigen 
dorpsplein en alleen al het feit, dat er het slot van Philip 
van Sint Aldegonde, de dichter van het Wilhelmus, ooit 
heeft gestaan zou al reden genoeg moeten zijn om het als 
kern te respecteren. Als dorp is West-Souburg ook voor de 
gemeente Vlissingen veel meer waard dan zomaar als een 
anonieme wijk. 

Voor het CDA zijn Oost-en West Souburg en Ritthem 
dorpen van de gemeente Vlissingen en moeten zo ook 
worden genoemd. Het CDA vindt dat gemeentelijk beleid 
altijd gericht moet zijn op mensen in hun eigen omgeving. 
Daarom kan het zelfs nodig zijn om binnen de dorpen het 
gemeentelijk beleid per situatie aan te passen. 

Het CDA is voorstander van een structurele aanpak van al 
het onderhoud. Voor het CDA gaat het verder dan alleen 
het onderhoud van straten, wegen en pleinen. Ook het 
onderhoud van groen, water, gebouwen en verlichting 
moet worden meegenomen. Het CDA vindt dan ook dat 
het onderhoudsbeleid, naast het wegwerken van de ach-
terstand, gericht moet zijn op het voorkomen van nieuwe 
achterstanden. Een objectieve maatstaf voor onderhoud 
is belangrijk en moet zijn afgestemd op het gebruik. De 
aanpak van aantoonbare onveilige situaties verdient de 
absolute prioriteit.

Voor het CDA telt ieder mens! Samen leven betekent 
omzien naar elkaar en mensen ondersteuning bieden waar 
dat nodig is. De visie van het CDA is dat het beleid vooral 
gericht moet zijn op herstel van eigen verantwoordelijk-
heid. Dit kan een tijdelijke ondersteuning zijn. Een aanpak 
gericht op vroege signalering, preventie en het wegnemen 
van oorzaken vindt het CDA belangrijk. Mensen die door 
welke omstandigheden de steun van de overheid nodig 
hebben zullen die steun moeten krijgen, maar dan wel 
aangepast aan de situatie van de hulpvrager. Versnippe-
ring van het hulpaanbod via de gemeente moet worden 
voorkomen en teruggebracht.

Het CDA wil dat er een plan voor de invulling van de Karo-
lingische Burg komt. Zodat centraal in Souburg activiteiten 
en parkeergelegenheid kunnen worden gerealiseerd waar-
bij het oorspronkelijke karakter behouden blijft. Het CDA 
vindt ook dat de Vrienden van de Karolingische Burg vanaf 
het begin bij de ontwikkeling van de plannen betrokken 
moet worden. 

Het CDA vindt dat er een eind moet komen aan te ver 
doorgeschoten tolerantie voor veroorzakers van hinderlijk 
en onwettig gedrag. Het striktere beleid moet worden 
voortgezet en waar nodig uitgebreid. De gemeente heeft 
een belangrijke taak als regisseur in het veiligheidsbeleid, 
dat vorm krijgt in samenwerking met inwoners(!), politie 
en justitie, scholen, buurtverenigingen, horecaonderne-
mers, winkeliers , woningbouwcorporaties en sportvereni-
gingen.

Het CDA heeft het belang van een voldoende en geva-
rieerd winkelaanbod in Souburg altijd uitgedragen en 
zal dat ook in de komende periode doen. Voor de leef-
baarheid vindt het CDA het ook van belang dat andere 
bestaande voorzieningen, zoals sport- en welzijnsaccom-
modatie en scholen in Souburg en Ritthem blijven bestaan 
en van voldoende kwaliteit zijn.

Het dorpsplatform hoort, wat het CDA betreft, tijdig 
betrokken te worden bij ontwikkelingen en de beschikking 
te krijgen over een budget om flexibel te kunnen opereren. 

Het CDA vindt dat de gemeente, daar waar dat mogelijk 
is, faciliteiten moet bieden om starters- en seniorenhuisves-
ting voor de inwoners van Ritthem te realiseren. Ritthem 
moet wel haar eigen karakter behouden. Door een goede 
samenwerking tussen schoolbestuur en gemeente kan de 
school de komende jaren worden behouden.

West-Souburg is van oorsprong een zelfstandige gemeente 
met een grote en rijke historie. De gemeente is in 1835 
samengevoegd met de gemeente Oost-Souburg tot de 
gemeente Oost- en West-Souburg. Het huidige karakter 
en het voorzieningen niveau van West-Souburg is van een 
andere orde dan het dorpse karakter van Oost-Souburg en 
Ritthem. Aanpassing van de site waarin West-Souburg als 
een dorp wordt aangeduid mag van het CDA bij komend 
website onderhoud worden ingevoerd.

LIJST 1 LIJST 2 LIJST 3
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Verwonderlijk dat deze vraagstelling nog steeds actueel is 
voor de Souburgsche Courant. Waar het voor de VVD om 
gaat is dat mensen kunnen wonen en werken in een vitale 
en veilige samenleving. Dit vereist op onderdelen een 
wijk- en buurtgerichte aanpak. Dat geldt voor alle kernen 
in onze gemeente: Vlissingen, Souburg èn Ritthem.

De VVD vindt goed onderhouden wegen, straten en 
pleinen het visitekaartje van Vlissingen, Souburg en Rit-
them. De VVD wil wijken en kernen door aantrekkelijk 
vormgegeven verbindingen voor zowel auto’s, fietsers 
als voetgangers beter op elkaar laten aansluiten. Dit en 
goede toeleidingswegen, adequate verkeersdoorstro-
ming en toegankelijke parkeervoorzieningen maken onze 
gemeente aantrekkelijk. Bovendien bevordert een goed 
onderhouden wegenverkeersnet de participatie van oude-
ren, gehandicapten en ouders met kleine kinderen.

De VVD spant zich in voor een vitale samenleving. Door 
een wijk- en buurtgerichte aanpak wil de VVD sociale 
uitsluiting voorkomen van kwetsbare groepen voor wie 
participatie niet vanzelfsprekend is. Uitgangspunt is de 
zelfredzaamheid en het participerend vermogen van men-
sen te bevorderen en te waarborgen. Sociale activering en 
gezondheidsbevordering is het achterliggende doel. 
Van belang is dan een goed werkgelegenheidsaanbod in 
en rondom Vlissingen, Souburg en Ritthem. Daarbij heeft 
de gemeente een stimulerende taak. Voor sommige bur-
gers lijkt deelname aan de arbeidsmarkt niet haalbaar. Zij 
die om dwingende fysieke of psychische redenen hiertoe 
niet in staat zijn, mogen rekenen op blijvende ondersteu-
ning. De VVD wil dat het armoedebeleid prikkels naar werk 
en participatie bevat.

De VVD streeft ernaar de culturele voorzieningen in de ker-
nen Vlissingen, Souburg en Ritthem in stand te houden. 
Bij de behandeling van de cultuurnota 2010-2014 is er 
op gewezen dat de Karolingische Burg deel uitmaakt van 
ons cultureel erfgoed. Een rijk cultureel leven bevordert 
de leefbaarheid. Het is een belangrijke economische en 
vestigingsfactor. Voor de VVD is een creatieve gemeente 
en cultureel ondernemerschap uitgangspunt voor meer 
verwevenheid tussen cultuur, creatieve industrie en econo-
mische ontwikkeling. Instellingen dienen niet louter afhan-
kelijk te zijn van overheidssubsidies.

De VVD staat voor een sterke, efficiënte en kleine overheid, 
die zichtbaar en aanspreekbaar is. Een overheid zonder 
bureaucratie en mèt zo min mogelijk maar wel heldere 
regels. Vanzelfsprekend zijn regels nodig om samen te 
leven. Daar waar we regels stellen moeten deze worden 
nageleefd. In het privédomein komt mensen maximale 
vrijheid toe. Dit vergt terughoudendheid op het gebied 
van privézaken zoals levensstijl, levensvervulling, seks, 
ouderschap, omgang met ziekte en dood. Wel  moeten 
we ingrijpen als er misstanden plaatshebben, zoals kinder-
mishandeling of huiselijk geweld.

Zeeland ontgroent en vergrijst. Scholen, winkels, culturele 
en zorgvoorzieningen staan onder druk. Komende jaren 
moet ingezet worden op kwaliteit en bereikbaarheid van 
voorzieningen, maar aanwezigheid hiervan in de directe 
omgeving is niet doorslaggevend voor de leefbaarheid.
Stadsmanagement moet het ondernemersklimaat in de 
binnenstad van Vlissingen en Oost-Souburg verbeteren 
en zorgen voor een attractief pakket van evenementen en 
activiteiten. De VVD is voorstander van één gemeentelijke 
loket voor ondernemers. De VVD vindt dat winkeliers zelf 
kunnen beslissen over hun openingstijden, ook op zondag.

De VVD vindt het Dorpscomité Ritthem en het Dorpsplat-
form Oost-Souburg een representatieve gesprekspartner. 
Zij versterken de relatie dorpsraad-gemeente en de relatie 
dorpsraad-bewoners. Zij hebben oog voor de gevolgen 
van een krimpende bevolking, voor de leefbaarheid en hoe 
je dit in kansen omzet voor het verhogen van de kwaliteit 
van de leefomgeving. 

Het bijbouwen van huizen biedt geen garantie voor een 
blijvende aanwas van jonge kinderen.

In de huidige tijd maakt West-Souburg deel uit van het 
plangebied Groot-Lammerenburg dat voornamelijk 
gevormd wordt door enkele (relatief) jonge woonwijken, 
die sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn gerealiseerd. 
West-Souburg onderscheidt zich duidelijk van deze uitbrei-
dingswijken qua bebouwing, functies en karakter. Bijvoor-
beeld door de van oorsprong zelfstandige oude dorpskern 
rondom het Marnixplein. Duidelijk herkenbaar zijn ook 
nog de uitlopers hiervan in het voormalige buitengebied, 
zoals de Nieuwe Vlissingseweg en de Vrijburgstraat. Al zijn 
deze linten inmiddels ingesloten door de stad.

De SP is in ieder geval een partij, die geen mensen uitsluit. 
Onze uitgangspunten zijn niet voor niets, menselijke waar-
digheid, gelijkwaardigheid, en solidariteit! Het gemeente-
lijke beleid moet erop gemaakt worden dat mensen zich 
goed voelen in hun omgeving op het gebied van veilig-
heid, gezondheid en welzijn.

De SP vindt ook dat achterstallig onderhoud een prioriteit 
heeft. 
Over het algemeen voelen mensen zich beter en functi-
oneren dan ook beter in een schone en onderhouden 
omgeving. Men is eerder bereid zorgvuldig om te sprin-
gen met een goed onderhouden buurt dan met een ver-
loederde woonomgeving. In dit geval zijn stenen belang-
rijk voor mensen.
Op den duur is dit kostenbesparend

Met deze stelling is de SP het eens, de sterkste schouders 
dragen de zwaarste lasten. Ook de gemeente kan hierin 
keuzes maken. De SP heeft zich ook in het verleden steeds 
sterk gemaakt voor zinvolle re-integratieprojecten, dak- en 
thuislozen en vele andere zaken op sociaal gebied. 

Ook de SP is hier voor, er zullen vast wel al goede ideeën 
voor zijn. Als dit samen met de inwoners van de gemeente 
Vlissingen wordt aangepakt, zou het ook nog als geza-
menlijk project kunnen werken. De SP heeft er onlangs 
voor gezorgd dat de Scheldekraan als re-integratieproject 
gebruikt gaat worden, iets dergelijks zou hier ook nog kun-
nen gebeuren.
We zijn het met u eens dat het een gemeentelijke taak om 
te zorgen voor het in aanmerking komen voor eventuele 
subsidies die er voor zijn. 

Handhaven prima, zolang er ook het goede voorbeeld 
vanuit de gemeente gegeven wordt. Als voorbeeld geven 
we, de aanschaf van mosquito’s (apparaat voor het weren 
van hangjongeren) en tegelijker tijd het sluiten van buurt-
huizen, dit kan dus niet! De gemeente heeft als taak om te 
gaan praten met jongeren en samen tot een oplossing te 
komen en waar niet mogelijk: handhaven.

Dit is vanzelfsprekend voor de SP, zeker waar het de kleine 
ondernemers betreft. Toch geldt dit wat ons betreft voor 
de hele gemeente. We vinden het belachelijk dat er een 
Stadsmanager (in onze ogen totaal overbodig en veel te 
duur) aangesteld wordt die dan alleen voor een selecte 
groep ondernemers in de Vlissingse binnenstad gaat wer-
ken!

De SP vindt sowieso dat iedereen serieus genomen moet 
worden. We roepen mensen dan ook altijd op om bij voor-
beeld in te spreken tijdens vergaderingen op het stadhuis.

De SP vindt dat de prioriteit van bouwen op dit moment 
bij het Scheldeterrein ligt. Onlangs heeft de SP een con-
gres gehouden met als thema “De kansen van de krimp” 
hieruit kwam naar voren dat het zinloos is om te gaan bou-
wen voor de leegstand. Wat b.v. wel een kans is, is goed 
openbaar vervoer, een buurthuis enz.

Dit is volgens de SP een kwestie van drukken op de goede 
knoppen en dan is dit zo opgelost. 

Voor Oost Souburg en Ritthem geldt dat die apart worden 
vermeldt als dorpen in officiële adresseringen, voor West 
Souburg geldt dat niet. Desondanks is er voldoende his-
torische aanleiding om ook West Souburg als dorpskern te 
bezien. Wij zien geen beleidsmatig verschil in de benade-
ring van “wijken”en “kernen”, voor de LPV is iedere inwo-
ner even belangrijk, en iedere wijk of kern ons even lief. 
Voor wat de bewegwijzering betreft, geldt dat algemeen 
geldende regels van toepassing moeten zijn.

In de afgelopen jaren is ruim 32 miljoen hier aan besteed. 
Wethouder van Dooren heeft een plan ontwikkeld dat in 
uitvoering is, en de LPV vind dat de werkzaamheden aan 
het inhalen van achterstallig onderhoud doorgang moeten 
vinden. Daar op volgend moet regulier onderhoud nor-
maal worden, zodat achterstand niet meer zal optreden.

Vlissingen heeft een sterke sociale traditie. Opkomen 
voor de zwakkere in onze samenleving is ook voor de LPV 
een natuurlijke zaak: Dat geldt niet alleen voor de lagere 
inkomens, maar ook voor de hulpbehoevende en oudere 
medemens. Het betaalbaar houden van woonlasten is een 
actiepunt van de LPV, ook dat is zorgen voor de lagere 
inkomens.

De LPV is een warm pleitbezorger voor behoud van onze 
historische monumenten, zoals de burg, maar ook fort 
Rammekens in Ritthem, en de kazematten in Vlissingen.
Door aan die monumenten een bestemming te geven, bij-
voorbeeld toerisme, kan er gemakkelijker geld voor (her) 
inrichting en onderhoud worden gevonden. En dat geldt 
natuurlijk ook voor die Karolingische burg!

De LPV staat voor strikte handhaving van regelgeving, 
openbare orde en veiligheidsvoorzieningen. Vlissingen 
moet een schone, veilige gemeente zijn voor inwoners en 
bezoekers, ongewenst gedrag van welke aard ook kan niet 
worden getolereerd.

Winkelaanbod dicht bij de bewoners is van groot belang 
voor de kwaliteit van wonen. Daarom moet een gezond 
winkelbestand in geheel Vlissingen worden gestimuleerd 
en gefaciliteerd, uiteraard ook in Souburg.

Wijk- en dorpsraden die niet door de bevolking gekozen 
zijn, kun je moeilijk als representatieve vertegenwoor-
diging beschouwen. Daarvoor zijn nu juist de Lokale 
Politieke partijen zo belangrijk, die hebben zitting in de 
gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente. De 
Lokale partij weet prima wat er in de stad leeft, ook op 
het niveau van dorpskernen en wijken. Voor de LPV geldt 
dat een dorpsplatform interessant en van groot belang is 
als gesprekspartner, maar niet beschouwt kan worden als 
vertegenwoordigers van de Souburgse belangen, dat is 
voorbehouden aan volksvertegenwoordigers zoals de LPV.

De LPV maakt zich sterk voor de bouw van betaalbare 
(huur) woningen in geheel Vlissingen, ook in Souburg 
en Ritthem. Maar daar ben je er niet mee: Tegelijkertijd 
zegt de LPV dat je een rem moet zetten op het gebruik 
voor recreatie en kamerverhuur van reguliere woonhuizen. 
Anders dreigen de huizen in kleinere kernen door toeristen 
te worden gekocht, met een “dood” dorp als gevolg. Bou-
wen is nodig, behoud van de bestaande woningvoorraad 
t.b.v. de doelgroep ook!

De LPV is voor erkenning van historisch besef. Het vroegere 
Oost- en West Souburg is opgegaan in de gemeente Vlis-
singen. Voor “Oost” geldt, dat dit gemakkelijker herken-
baar bleef, “West” is volledig vergroeid geraakt met aanlig-
gende wijken. Die grens is nu nog nauwelijks herkenbaar 
en exact te trekken. Het gevoel dat men in een dorp woont 
is, in een grotere kring rond het Marnixplein, veel kleiner 
dan in Oost Souburg. Wellicht dat de bewoners hier iets 
over in te brengen hebben, Immers, men winkelt nu in 
Papegaaienburg, en afgezien van de onmiddellijke omge-
ving van het Marnixplein, is er een nieuwe wijk ontstaan, 
die we “West Souburg” kunnen noemen

GroenLinks heeft altijd het belang onderstreept van de 
eigen identiteit van wijken, dorpen en zelfs buurten, want 
de ene buurt is de andere niet. Het dorpse karakter van het 
centrum van Oost-Souburg en het dorp Ritthem zijn het 
waard om behouden te blijven. Het gemeentelijke beleid 
moet GOED hierop afgestemd worden. Wat GroenLinks 
betreft hoort de Molukse wijk ook bij het bijzondere karak-
ter van Oost-Souburg.

Mee eens. Maar het gaat wat ons betreft niet alleen om 
de zichtbare infrastructuur, maar ook om de onzichtbare 
infrastructuur; de rioleringen. Een goed onderhouden 
rioolstelsel is van groot belang voor de volksgezondheid 
en de veiligheid van weggebruikers. Het mag niet zo zijn, 
wat nu wel gebeurt, dat er her en der gaten in wegen val-
len vanwege kapotte rioleringen.

Er dient altijd veel aandacht te zijn voor mensen met lagere 
inkomens, vooral voor degenen die extra getroffen worden 
in tijden van crises. Dit is één van de uitgangspunten van 
GroenLinks. We zijn daarom blij met het boekje “Rondko-
men op Walcheren over de regelingen voor inwoners met 
een minimum inkomen. Nu nog zorgen dat alle mensen 
die ervoor in aanmerking komen hier gebruik van maken.

In het kader van het maritieme karakter van de gemeente 
Vlissingen is een aantrekkelijke aankleding van de Karolin-
gische Burcht wenselijk. Oost-Souburg kan daarmee voor 
toeristen (en eigen bevolking) aan aantrekkingskracht win-
nen. GroenLinks gaat zich hard maken voor de uitvoering 
van de voor dit gebied gedane toezeggingen. GroenLinks 
ondersteunt het idee van een museum voor de geschiede-
nis van Oost- en West-Souburg.

Voorkomen is beter dan genezen, dus in voorlichtende 
zin kunnen politie en justitie, maar vooral de gemeente, 
wellicht nog verbeteringen doorvoeren. Maar (notoire) 
wetsovertreders dienen aangepakt te worden. De inzet 
van de nieuwe wijkagenten - vooral ten aanzien van het 
terugdringen van overlast, vandalisme en criminaliteit - 
dient duidelijk gecommuniceerd te worden met de dorps-
bewoners.

Mee eens. De gemeente dient voorwaarden te scheppen 
voor een aantrekkelijk winkelklimaat in Oost-Souburg, Dus 
bestemmingsplanmatig beperkingen op leggen aan het 
aantal kantoorinvullingen in de kern van Oost-Souburg. 
GroenLinks heeft een en ander maal in de raad aan-
dacht gevraagd voor de versterking van het winkelgebied 
Kanaalstraat en omgeving in Oost-Souburg. Dat is ook één 
van de prioriteiten in ons verkiezingsprogramma.

GroenLinks was initiatiefnemer bij de totstandkoming van 
het Dorpsplatform omdat wij vonden en vinden dat de 
bewoners van het dorp Oost-Souburg onvoldoende van 
zich lieten horen binnen de gemeente Vlissingen. Tevens 
hebben wij ons altijd sterk gemaakt voor een ‘eigen’ bud-
get voor het Dorpsplatform. We zien het belang in van 
goede samenwerking en willen stimuleren, dat goede 
voornemens zich omzetten in daadwerkelijke samenwer-
king.

In verband met behoud van het dorpse karakter van Rit-
them zijn wij van mening dat er niet elk jaar woningen 
bijgebouwd moeten worden. Een duidelijke toekomstvisie 
over het behoud en vergroten van de leefbaarheid dient 
in overleg met de bewoners en Dorpscomité ontwikkeld 
te worden. Extra aandacht voor starters in Ritthem is 
gewenst.

West-Souburg is van oudsher een dorp. Dat mag beter tot 
uitdrukking gebracht worden. Daarom heeft GroenLinks al 
in april in de raad gevraagd om weer plaatsnaamborden 
bij de ingangen van West-Souburg, zoals dat nu ook in 
Oost-Souburg het geval is. In overleg met geïnteresseerde 
bewoners en de Stichting Aldegonde moet het historische 
verleden van West-Souburg meer aandacht krijgen. Daar-
bij hoort een duidelijker markering van het graf van Marnix 
van Sint Aldegonde. 
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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 en uitingen moet 
daar voldoende op worden afgestemd.

2.  Het verder wegwerken van achterstallig onderhoud van 
straten, wegen en pleinen dient met voorrang te worden 
aangepakt.

3.  Kiezen is altijd moeilijk. Maar mensen met een bijstands-
uitkering of een minimuminkomen gaan voor. Voor 
zover dat in de macht van de gemeente ligt.

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 borg verder wordt ingericht in 
de stijl van rond het jaar 1000. 

5.  Er zijn veel wetten en regels, die dagelijks op onze 
samenleving van toepassing zijn. Het wordt tijd dat ten 
behoeve van onze samenleving in de gemeente politie, 
justitie en bestuur deze wetten en regels stringent gaan 
handhaven.

6.  Het is van belang dat in Souburg voldoende en een geva-
rieerd winkelaanbod blijft bestaan.

7.  Het dorpsplatform moet meer de kans krijgen zich te ont-
wikkelen als een serieus genomen vertegenwoordiging 
van de Souburgse bevolking.

8.  Om de leefbaarheid van Ritthem te behouden, moeten 
er jaarlijks een aantal woningen worden bijgebouwd, 
gericht op mensen meet jonge kinderen. Hierdoor wordt 
mede bereikt dat de school in Ritthem blijft behouden 
voor de eigen leerlingen.

9.  West-Souburg, een dorp met een groot verleden, wordt 
op de gemeentelijke website een wijk genoemd. Uit his-
torisch besef is dit ongewenst. De website moet dan ook 
worden aangepast.

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

Achterstallig onderhoud dient met voortvarendheid over 
de gehele gemeente te worden aangepakt. Prioriteiten 
stellen mag desgewenst toegepast worden. 

Mensen met een minimum inkomen en bijstandsuit-
keringsgerechtigden 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.

Wetten en regels moeten gehandhaafd worden naar de 
geest van de wet.

Gezien het inwoneraantal mee eens. Het bevordert ook de 
sociale samenhang van een dorpsgemeenschap.

Dorpsplatforms, wijkcomités,wijkraden dienen serieus 
genomen te worden en in de samenspraak- en inspraak-
fase nauw bij het beleid betrokken te worden,echter zon-
der de bevoegd-en verantwoordelijkheden die zijn neerge-
legd bij de gekozen volksvertegenwoordigers.

Leefbaarheid is niet uitsluitend afhankelijk van het heb-
ben van een school met hedendaags onderwijs. Beperkte 
woningbouw toestaan in relatie met behoud dorpskarak-
ter.

De vraag is of de West-Souburger hier positief tegenover 
staat, of anders gezegd hier wel een mening over heeft. 

In ons verkiezingsprogramma staat: “De POV wil de eigen-
heid van de kernen Souburg en Ritthem behouden en ver-
sterken.” Dat sluit dus naadloos aan bij de wens om als 
dorpen beschouwd te worden. Herkenbare dorpen met 
een eigen karakter maken de gemeente als totaal aantrek-
kelijker.
 
Het wegwerken van achterstallig onderhoud krijgt voor-
rang. Goed onderhouden straten, wegen, pleinen enzo-
voort vergroten de veiligheid én de aantrekkelijkheid van 
de omgeving waarin wij wonen. 

Het verkiezingsprogramma van de POV zegt daar het vol-
gende over: “Een gemeente die een “thuis” wil zijn voor 
haar inwoners kan niet zonder fatsoenlijke voorzieningen 
op het terrein van maatschappelijke en inkomensonder-
steuning. Inwoners van de gemeente die tijdelijk niet in 
staat zijn om in hun eigen inkomen te voorzien worden 
ondersteund bij het weer op eigen benen gaan staan en 
bij het verwerven van inkomen. De ondersteuning is erop 
gericht om zo snel mogelijk weer zelfstandig te worden. 
Arbeidsparticipatie staat voorop. Voor wie dat, buiten 
eigen schuld, niet (meer) mogelijk is, wordt deelname 
aan andere maatschappelijke activiteiten aantrekkelijk 
gemaakt.”

Het oudste monument van de gemeente moet met res-
pect behandeld worden. De POV vindt daarnaast dat 
monumenten ook gebruikt moeten kunnen worden. Mis-
schien is inrichten in de stijl van rond het jaar 1000 dan 
niet het meest voor de hand liggend. Belangrijk is om met 
elkaar eerst te kijken naar waarvoor we de burg zouden 
willen gebruiken. Bij de verdere inrichting kan dan bepaald 
worden welke monumentale elementen daar een bijdrage 
aan kunnen leveren.

In het verkiezingsprogramma pleit de POV voor minder 
regels. De regels die er zijn moeten echter nageleefd wor-
den. De POV is voor consequente handhaving van die 
regels en voor streng optreden tegen het overtreden van 
die regels. 

Winkels in een stad en een dorp zijn belangrijk voor de 
leefbaarheid. Voldoende winkels in aantal en variëteit zijn 
onmisbaar voor de vitaliteit van de kernen. Het met elkaar 
benutten van alle mogelijkheden die er zijn om te zorgen 
voor aantrekkelijke winkelgebieden, is één van de hoofd-
punten uit het POV programma.

De POV heeft belangstelling voor alles wat er leeft onder 
de inwoners van de gemeente. Wij willen daarover ook in 
gesprek raken met de mensen die het aangaat. Ook het 
dorpsplatform is voor de POV een serieuze gesprekspart-
ner. Het platform bepaalt zelf wat het wil betekenen voor 
de Souburgse gemeenschap en verwerft draagvlak voor 
wat het wil. 

De POV is voor nieuwbouw van woningen in Ritthem voor 
gezinnen met jonge kinderen. De schaal en locatie moeten 
wel passen bij het karakter van het dorp, de “eigenheid” 
mag niet in het gedrang komen.

Als de inwoners van West Souburg met elkaar van mening 
zijn dat hun dorp ten onrechte een wijk genoemd wordt, 
vindt de POV dat de website aangepast moet worden. Dit 
versterkt het historisch besef en vergroot de betrokkenheid 
van de inwoners bij hun gemeenschap.

In ons verkiezingsprogramma “Stabiel en betrokken “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 terugkrijgen) 

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

“Van IK naar  SAMEN” De ChristenUnie streeft naar een 
samenleving waar ook is voor elkaar. Waar oog is diegene 
die het moeilijk hebben. En Ja dat betekend 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 o de historie! De Karolingische 
burg moet zoveel mogelijk in ere hersteld worden. Teven 
moeten door middel van diverse activiteiten de aandacht 
gevestigd worden op dit cultureel erfgoed. Ook nu weer 
moet hier de samen werking gezocht worden met vereni-
gingen zoals de “Vrienden van de Karolingische Burg” 

De ChristenUnie vindt dat de overheid verantwoordelijk 
is voor de openbare orden en veiligheid Maar ook bur-
gers, zowel individueel als collectief, hebben hierin een rol. 
Aanpak van problemenjongeren: hard als het moet, zacht 
als het kan. Ook het voorkomen van normoverschrijdend 
gedrag is belangrijk Handhaving en preventie dienen in 
evenwicht te zijn. 

De ChristenUnie vindt het van groot belang dat er een 
gevarieerd winkel aanbod blijft bestaan in Oost-Souburg. 
De overheid moet faciliteren en samen met de stadsmane-
ger het ondernemers klimaat stimuleren en ruimte geven 
ook in Oost-Souburg. 

De ChristenUnie zegt 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 daar voor zijn gelijkwaardige 
gesprekspartners nodig. Een daar van is zeker het dorps-
platform. 

Er moeten absoluut voldoende huur-en koopwoningen 
zijn voor minima. Starters en jonge gezinnen. De Chris-
tenUnie pleit voor een actief beleid van de gemeente 
om  het bouwen van woning daar waar het sociale leef-
niveau dreigt te verdwijnen of in gevaar dreigt te komen. 
Dit wel in overeenstemming met woningbouwbeleid in de 
gemeente. 

Wat betreft de historische en toeristische waarde van onze 
dorpen en de stad is het goed om vanuit deze vertrek-
punten een duidelijke omschrijving te geven in folders en 
informatie die daar betrekking op hebben, Deze informatie 
ook aan te geven bij het binnenkomen van de dorpen en 
wijken (borden) Dit is prima mogelijk om dorpen weer op 
de kaart te zetten en onder de aandacht te brengen. 

LIJST 8 LIJST 9 LIJST 10

De grootste verandering is dat we een 
samenwerkingsverband  zijn aangegaan met 
4Traffic. 4 Traffic is een internet applicatie 
speciaal voor rijscholen. Dit houdt in dat 
we een nog betere service kunnen verlenen 
afgestemd op de behoefte van onze leerlin-
gen. Voor zowel het theorie gedeelte als de 
praktijkopleiding. Tevens bieden we nu ook 
praktijkbegeleiding aan via de computer. 
Ook de volledige administratie is overgeno-
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Rijschool v/d Brink werkt 
nauw samen met 4 Traffic

Nadat Cobus in 2009 begonnen is met zijn rijschool is het hem voor de wind 
gegaan. Veel leerlingen hebben de weg gevonden naar zijn rijschool en is 
menig leerling in de 1e keer geslaagd en zijn nu in het bezit van hun rijbewijs. 
Maar niet alleen zijn er meer leerlingen bijgekomen, er zijn vele veranderin-
gen doorgevoerd waarmee de leerlingen hun voordeel kunnen doen.

men door 4 Traffic. Deze organisatie is hierin 
gespecialiseerd, wat vele voordelen bied, 
zodat ik me volledig op het praktijkgedeelte 
kan richten. Wel in eigen beheer zodat ik de 
leskaarten en vorderingen kan invoeren en 
bijhouden. Lekker vanuit huis. Cobus vertelt 
verder dat hij inmiddels ook werkt als exa-
minator bij het IBKI (Inovam). Hier neemt hij 
examens af voor toekomstige rijinstructeurs. 
Uiteraard doen de leerlingen hier hun voor-

deel mee. Ik zal ze zelf niet examineren maar 
kan ze wel helpen bij de opleiding daar ik 
weet hoe en waar erop gelet wordt tijdens 

het examen. Wil je meer informatie over B of 
BE rijbewijzen, of een afspraak maken voor je 
eerste les, bel Cobus: 06 48264407

Fun on Wheels  Bromfietsen & scooters

ERKENDKanaalstraat 72 • Oost-Souburg • Tel. 0118 - 463895

• Nieuw & 2e hands
• Reparatie

• Helmen/Kleding 
• Onderdelen

SOUBURG - MIDDELBURG
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Oost Souburg en Ritthem zijn nog steeds herkenbare vitale 
dorpen, die ook dorpen moeten worden genoemd. Helaas 
is West Souburg niet meer herkenbaar als dorp; uit histo-
rische overwegingen moet West Souburg echter wel op 
de plaatsnaamborden voorkomen bij de ingangen van het 
`’oude``dorp.

Ook in deze tijd van krimp mag nergens in onze gemeente 
worden bezuinigd op onderhoud aan de infrastructuur, 
dus volledig mee eens.

In deze tijd van krimp moet iedereen de broekriem aanha-
len, te beginnen met de gemeente. Korten van bijstands-
uitkering of minimum loon is echter niet de bedoeling.

Had al lang moeten gebeuren onder bezielende leiding 
van het dorpsplatform en met ondersteuning van de 
gemeente. Souburg, maak een plan!

Ja, ook BOA´s inschakelen, maar beperk ook het aantal 
wetten en regelingen. Wees duidelijk.

Vanzelfsprekend, zie ook ons verkiezingsprogramma op 
www.d66walcheren.nl bij vitale binnenstad en Kanaal-
straat e.o.

Vroeger kreeg men automatisch gezag, maar tegenwoor-
dig moet men gezag verdienen of afdwingen. Toch vindt 
D66 dat dorpsplatformen en wijkcomités maximale onder-
steuning van de gemeente moeten krijgen.

Pleit al jaren voor handhaving van `Rietheim`, maar ook 
voor vitale dorpen, zie www.d66walcheren.nl onder Wal-
cheren. Het is noodzakelijk voor de leefbaarheid dat er af 
en toe enige woningen worden bijgebouwd.

De oude historische kern van West-Souburg moet terug 
komen als dorpsnaam. De website van de gemeente Vlis-
singen heeft daarmee niets van doen.

LIJST 11

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 Par-
tij van de Arbeid (1887) die daarmee zes 
zetels in de gemeenteraad verwierf. De 
Anti Revolutionaire Partij verzamelde 800 
stemmen (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 stem-
men kreeg. 
Vier jaar daarvoor deed nog de Midden-
standsgroep mee aan de verkiezingen. 
Deze partij kreeg met 228 stemmen een 
zetel, die ten koste ging van het zetelaan-
tal 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 
hervormden, 313 gereformeerden, 1532 
leden van de gereformeerde kerken, 811 
rooms-katholieken, 44 evangelisch Luter-
sen. 44 leden van de Vrije Gemeente, 20 
doopsgezinden, 13 soldaten van het Leger 
des Heils, 133 leden van de Geredja Indjil 
Maluku, 42 apostolischen, 82 ‘overigen’ 
en 981 ingezetenen die ‘geen godsdienst’ 
opgaven.

Koffie en soep
Echt een vetpot was het voor de gemeen-
teraadsleden van toen niet. Ze verdienden 
vijftien gulden per zitting, een bedrag 
dat in 1964 werd opgetrokken naar twin-

Er valt zeker 
iets te 

kiezen bij
Gemeenteraads-

verkiezingen

Geen wonder dat alle 
partijen in elk geval 

één goede raad geza-
menlijk hebben. Ga in 
elk geval stemmen, 

want alleen dan komt 
er een raad, die een 
afspiegeling is van 

wat de burger lief is.

PvdA en prot. christelijke partijen
hielden elkaar precies in evenwicht

KVP ‘op de wip’ in Souburgs laatste gemeenteraad

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. 

tig gulden. Degenen (steeds vier in getal) 
die de stembureaus bemanden, hadden 
het haast nog beter. Het gemeentebestuur 
verzocht het bedrijf dat voor de ‘catering’ 
zorgde de volgende ‘versnaperingen’ in het 
stemlokaal te brengen:
9.00 uur:   Acht kopjes koffie met cake of 

biscuitjes
10.30 uur:  Acht koppen soep
12 uur:   16 broodjes met kaas, ham of 

andere vleeswaren; 8 koffie en 
4 zalmslaatjes

14.15 uur:   8 koppen thee met cake of bis-
cuitjes

16.30 uur:   16 broodjes, acht koppen kof-
fie en 8 vleeskroketten

18.45 uur:  4 koffie of 4 limonade met 
koekjes.

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 ‘Slo-
pen of niet’ (De stadhuizen van Vlissingen). 
Daarin komt P.L. Leendertse aan het woord, 
een Souburgse ambtenaar die indertijd 
meeverhuisde naar het Vlissingse stad-
huis. Hij stelde: ‘De toenmalige Vlissingse 
secretaris , bekend (en soms berucht) om 
zijn nadrukkelijk en bombastisch optreden, 
was van opvatting dat de verhuizing vóór 
1 juli moest plaatsvinden, 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 

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.

wachtgeld ging. Deze afspraak leidde tot 
verbazing en irritatie bij de Souburge inwo-
ners. Het was uit psychologisch oogpunt 
bezien een onverstandige afspraak. De 
loco-secretaris van Oost- en West-Souburg 
heeft nog geprobeerd deze afspraak te wij-
zigen, maar intussen waren alle voorberei-
dingen 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 moes-
ten worden afgewikkeld, was er onvol-
doende tijd geweest om bureaus en kasten 
geordend leeg te maken en zorgvuldig in 
te pakken. Dat moest dus op 30 juni nog 
snel worden gedaan, terwijl de verhuizers 
erbij stonden 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 
college soldaat maakten. ‘Al spoedig bleek 
deze voorraad onvoldoende en zag de 
gemeente-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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Hobby en-
CReATIVITeITSCenTRUM
’T ALLeRGAARTJe

In maart komen er verschillende nieuwe artikelen binnen o.a:

• Multiframes van nellie Snellen

• Joy stencils

• Pretty papers bloc

• Star collection stencils

• Happy stitches stencils

Dus het is zeker de moeite om weer te komen kijken.

Vlissingsestraat 12 • 4388 HD Oost-Souburg • Tel. 0118.461706 
allergaartje@allergaartje.nl• www.allergaartje.nl

Uw financiële zaken goed geregeld onder één dak!

F i n a n c i ë l e  d i e n s t v e r l e n e r s

Verzekeringen

Hypotheken

Bank / Spaarrekeningen

Pensioenen

Financiële Planning

Geldleningen

Autolease

Belastingaangiften

Kanaalstraat 37, Oost-Souburg

T 0118 - 46 44 55  F 0118 - 46 27 05 E info@schinkeladviesgroep.nl

www.schinkeladviesgroep.nlKanaalstraat 40 • Tel. (0118) 461287 • Oost Souburg

service  |  kwaliteit  |  zekerheid

Ten CaTe aCTie Promo-PaCk
• damesslips 3 stuks van E19,- nu voor E15,-
• herenslips 3 stuks van E19,95 nu voor E15,-
• herenboxer 2 stuks van E24,95 nu voor E19,-

Actie geldig t/m 3 april 2010

Ieder mens verdient een eigen afscheid. Een uit-
vaart die helemaal past bij de overledene en bij de 
nabestaanden. Voor de een is dat een ingetogen, 
sober afscheid. Voor de ander is het uitbundiger, 
maar het voorbije leven verdient absoluut per-
soonlijke aandacht. Verdriet hoeft in deze tijd niet 
meer worden weggestopt maar mag een eigen 
invulling krijgen. Deze ontwikkeling neemt met 
zich mee dat oude rituelen worden herontdekt en 
er nieuwe vormen worden bedacht. 
Het is daarom fijn om te weten dat Blom en de 
Ridder uitvaartverzorging een onderneming is die 
garant staat voor persoonlijke ondersteuning voor, 
tijdens en na de uitvaartplechtigheid. Wij vinden 
het belangrijk dat een vertrouwd iemand naast u 
staat en u stapsgewijs begeleid bij de vele keu-
zen die gemaakt moeten worden tussen overlijden 
en uitvaart. Niet alles hoeft meteen de eerste dag 
geregeld te worden.  Een mooi afscheid ontstaat 
in de loop van de dagen. Samen werken we aan 
een afscheid dat echt doorleefd is en waar u met 
goede herinneringen op terug kunt kijken. Door 
de kleinschaligheid van onze onderneming bent u 
steeds verzekerd van dezelfde persoon. Dit zowel 
voor, tijdens als na de uitvaartplechtigheid.

Veel mensen vinden het moeilijk om over hun 
eigen afscheid na te denken, anderen willen dat
juist wel. Blom en de Ridder uitvaartverzor-
ging voorziet in de mogelijk een voorregeling te 
bespreken en eventueel een wilsbeschikking in te 
vullen zodat de nabestaanden  op de hoogte zijn 
van de wensen van de overledene. Dit geeft de 
nabestaanden vaak veel steun en houvast in de 
chaotische dagen na het overlijden.

‘Niemand ziet het, maar ik weet het’

Sinds kort is Blom en De Ridder Uitvaartver-
zorging een dealerschap aangegaan met Silent 
Memories. Sieraden van Silent Memories zijn 
gedenksieraden. Deze sieraden bevatten een 
fysieke herinnering van een overledene. Dit 
kan een kleine hoeveelheid as of een haarlok 
zijn, maar ook het op een bijzondere wijze 
verwerken van een vingerafduk of een foto 
behoort tot de mogelijkheden.

Het verlies van een dierbare verdient een 
passende,symbolische herinnering. Stijlvol en 
subtiel. De sieraden van Silent Memories bie-
den die herinnering en symboliek. Ze stellen 
nabestaanden in staat om een stukje van de 
dierbare die verloren is - mens of dier - bij zich 
te dragen.
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Zaterdag 15 mei is het weer zover: de 
leden van de ringrijdersverenigingen 
“Ons Klaverblad” en de “Souburgse 
Ringrijdersvereniging” strijden die dag 
om de beker en om de pollepel.
Van het ringrijden wordt sinds de 17e 
eeuw al melding gemaakt en in de loop 
van de tijd is de pollepelprijs onstaan. 
Ooit bedoeld als poedelprijs; de jong-
ste knecht op de boerderij had als een 
van zijn taken om met een pollepel in de 
karnemelksepap te roeren. Karnemelkse 
pap wordt niet veel meer gegeten en 
de pollepel is intussen geen poedelprijs 
meer maar is uitgegroeid tot een ereprijs, 
beschilderd en wel.

De wedstrijd begint om 8.00 uur en in 
totaal moeten er in 30 beurten zoveel 
mogelijk 38 mm ringen gestoken wor-

Strijd om beker en pollepel in Ritthem
den waarbij de laatste 8 tellen voor de 
beker en de laatste 2 voor de pollepel. Is 
de strijd onbeslist dan wordt er gekampt: 
de ringen worden steeds kleiner tot er 
een overblijft van 10 mm, dubbeltjesfor-
maat....!
De winnaar van die dag wordt omstreeks 
1700 uur traditioneel geëerd door de 
andere deelnemers door hem of haar 
driemaal in de lucht te “jonassen”.

Zaterdag 15 mei is trouwens ook de dag 
dat het Bunkermuseum aan het Lou-
werse’s Wegeling in Ritthem zijn deuren 
opent voor het publiek. In de bunker uit 
de 2e Wereldoorlog zijn oude historische 
foto’s te zien van Ritthem en omgeving 
en is er ook een expositie ingericht met 
spullen uit de tijd van de Duitse bezet-
ting. Een bezoek meer dan waard!

Elektriciteitscentrale 
bij Ritthem 

Paula Wouters - Roelse

Binnenkort starten de inspraakprocedures 
voor een nieuwe elektriciteitscentrale van 
Cobelfret in het industriegebied Sloehaven 
(De C.GEN elektriciteitscentrale). Als Partij 
Souburg Ritthem zijn we natuurlijk blij dat 
er nieuwe werkgelegenheid bijkomt in Vlis-
singen –Oost. Echter de locatie baart ons 
zorgen. Als de centrale inderdaad gebouwd 
wordt naast de parkeerterreinen aan de kant 

van Ritthem komen 
de hoge schoorste-
nen wel erg dichtbij. 
Samen met het Dorpscomité Ritthem zijn we 
aan het bekijken hoe we, door gezamenlijk 
op te trekken, ervoor kunnen zorgen dat de 
centrale op een voor Ritthem gunstiger loca-
tie gebouwd gaat worden. Bent u het hier 
mee eens? Stem dan Partij Souburg Ritthem.

Woonomgeving en Zorg Tjeerd de Vries  

Als lid van het actie comité  “Papegaaienburg en omstreken” heb-
ben we lang gestreden voor niet te hoge bouw (42 meter) van de 
Weijeblick met daaronder de supermarkt. De mensen die in deze flat 
kwamen waren ouderen en mensen met een beperking, die zolang als 
mogelijk in een eigen vertrouwde woonomgeving willen blijven wonen. De gemeente moet 
zich hiervoor inzetten zoals in de nota WMO vermeld staat. Daarom kan ik mij volledig het 
ongenoegen van de bewoners van de Weijeblick begrijpen voor het ontbreken van de toe-
gezegde gerichte zorg. De gemeente dient de woningcorporaties en de zorgverleners hierop 
aan te sturen.

Rust en Orde
Ook is er toen de vraag gesteld het winkelcentrum zo in te richten dat er een veilige woon-
omgeving zonder overlast ontstaat. Het mag niet zo zijn dat door de plaatsing van een pinau-
tomaat en nieuwe luifels de omwonende en de kerk De Schaapskooi last hebben van hufterig 
gedrag, zoals wildplassen in portieken, tegen deuren, geluidsoverlast van autoradio`s,dealen, 
het scheuren van auto`s en scooters, en dat er vernield, bewerkt en vervuilt word, mocht 
dit wel zo zijn, dan dient er te worden gehandhaafd. Vindt u dit ook? Stem dan op de partij 
Souburg Ritthem.

Oost - West Joke van Leerzem

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 
afgeknabbeld. In plaats van West-Souburg 
werd het ineens Vlissingen. Ook in het tele-
foonboek 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 acht jaar geleden  Partij Souburg Rit-

them 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 een paar 
jaar in Oost Souburg woon is het voor mij 
toch belangrijk om West-Souburg en zijn 
geschiedenis niet te vergeten. Daarom is het 
belangrijk je stem te laten horen. Stem Partij 
Souburg Ritthem. 

Onderhoud straten Catrien Nagelhout

Het was heel slecht gesteld met de staat van 
onderhoud aan straten en wegen.
De gemeente Vlissingen heeft in de jaren 
80 en 90 van de vorige eeuw een verkeerd 
beleid gevoerd. Er werd ingezet op het 
opknappen en ook verluxen van de binnen-
stad ten koste van het regulier onderhoud 
aan straten, wegen en openbaar groen. 
Na het bekend worden van de luxe herin-
richtingsplannen van Plein Vier Winden in 
de binnenstad kwam er protest van uit de 
Souburgse samenleving. Souburgse organi-
saties waaronder ook Partij Souburg Ritthem 
wezen er op dat deze luxe herinrichting op 
dit moment geen juiste keuze was. Het ach-
terstallig onderhoud moest nu maar eens 

aangepakt worden. 
De laatste jaren besef-
fen ook de andere 
politieke partijen en 
de gemeentelijke bestuurders de noodzaak 
hiervan. Hoewel veel straten opgeknapt zijn, 
zijn we er nog niet. Een flink aantal straten 
moet nog opgeknapt worden. Denk daarbij 
aan de Zeewijksingel en de Ritthemsestraat. 
De Burgemeester Stemerdinglaan is in 2012 
aan de beurt. Niet voor zijn tijd. Aan een 
groot deel van deze straat is sinds de jaren 
zestig, bijna vijftig jaar dus, niets gedaan. 
Partij Souburg Ritthem waakt er voor dat 
onderhoud aan deze straat niet verder uit-
gesteld wordt.

Stem lijst 2 
Partij Souburg Ritthem

Plussen en minnen
De verkiezingen staan weer voor de deur 
dus zullen we weer een keus moeten maken 
welke partijen Vlissingen in de komende 4 
jaar gaan besturen. Dat zal niet meevallen, 
met alle problemen die zich de laatste jaren 
hebben ontwikkeld, om daar mee aan de 
slag te gaan.
Een half vol glas heeft de burgemeester 
gezegd dus we moeten niet zo zeuren. De 
afgelopen jaren is er veel aan de straten 
van Souburg gewerkt en zo ook het Oran-
jeplein. Jammer dan weer dat de noord - 
west hoek niet is meegenomen in het plan, 
omdat deze hoek nog opnieuw bebouwd 
gaat worden. Logisch want dan is de ver-
nieuwde bestrating zo weer kapot gereden.
Na de vele opties, zoals een nieuwe school, 
wijkcentrum, winkels en 55+ woningen, kan 
het nog wel jaren duren voordat hier iets 
gaat gebeuren. Wij vinden dat een gemiste 
kans voor het dorp dat toch al zoveel leeg-
stand in het winkelbestand hebben. Positief 
is wel dat in de Kanaalstraat er weer nieuwe 
winkels zijn bij gekomen. Wij wensen deze 
ondernemers veel succes in ons dorp.
Juist het Oranjeplein baart ons zorgen. 
Na het incident met het opblazen van de 
geldautomaat van de Rabobank en het pro-
bleem van de hangjongeren, bij het beeld 
van Pieter Louwerse en zowel boven als 
onder de supermarkt, is het er niet veiliger 
op geworden, zo ook in de andere wijken 
van Vlissingen. De verlichting is al maanden 

Het dorpsplatform Oost-Souburg stelt zich tot doel de sociaal-maatschappelijke, 
economische en fysieke ontwikkelingen in Oost-Souburg te signaleren, te bevor-
deren en verbeteringen daarvoor aan te dragen.

Dorpsplatform Oost-Souburg

uitgeweest aan deze zijde van het plein wat 
de veiligheid niet ten goede komt. Langdu-
rige leegstand is verpaupering van de buurt 
en daar moet de gemeente snel iets aan 
gaan doen is ons standpunt.
Binnenkort worden de Ritthemsestraat en 
de Burchtstraat onderhanden genomen en 
in de loop van dit jaar worden de Bermweg 
en de Spoorstraat van asfalt voorzien en 
worden er ondergrondse afvalcontainers 
geplaatst. Weer een verbetering en als alles 
meezit wordt er in 2011 iets met de Burcht 
gedaan maar dat is nog onzeker. Daarna is 
de Burgemeester Stemerdinglaan aan de 
beurt, dus zitten we nog jaren in de situ-
atie dat de verkeersstromen veranderen wat 
overlast met zich mee brengt. 
In het algemeen moeten we concluderen 
dat wij als dorp goed scoren in bepaalde 
welzijnsonderzoeken, dus zo slecht gaat het 
nou ook weer niet, maar we blijven signale-
ren dat er nog steeds wat te verbeteren valt 
en zullen ons daar voor in blijven zetten.
Wij willen nog steeds benadrukken dat wij 
als platform geen politieke partij zijn en 
ons tot doel gesteld hebben de maatschap-
pelijke, economische en fysieke ontwikke-
lingen in Oost-Souburg te signaleren, te 
bevorderen en verbeteringen daarvoor aan 
te dragen.

Piet Steketee, 
voorzitter dorpsplatform
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Ongeveer 8 jaar geleden is Beatrix 
begonnen iets met bloemen te doen. 
Ze maakte graag stukjes. En omdat dit 
opviel bij haar omgeving, is ze met een 
vriendinnengroep bloemstukjes gaan 
maken. Eerst bij haar thuis. Deze activi-
teit groeide uit als een olievlek. Er kwam 
meer vraag naar de bloemstukjes. Dus is 
ze eerst op zoek gegaan naar een grotere 
ruimte. Dat werd de loods van Kees Hart-
hoorn aan de Zuidbeekseweg. Daar kon 
ze haar activiteiten met bloemen uitbrei-
den en er exposities houden. Inmiddels 
was ze ook cursussen bloemschikken en 
materialenkennis gaan volgen. Voor haar 
werd het intensiver en ook leuker. Ze 
ging zoeken naar een eigen ruimte en dat 
werd het huis en een loods achter haar 
nieuwe winkel Daar kon ze groepen van 
30 mensen ontvangen en er workshops 
houden. En ze verkocht er gedurende 2 
dagen per week ook bloemkstukjes. 

Toen de heer Riemens besloot te stop-
pen, wees hij op de mogelijkheid de 
winkel over te nemen. En dat was precies 
wat ze wilde. Op 4 januari 2010 was de 

Bloemenhuis Orchidee is nu  
‘Het Bloemenhuis’ 

koop rond en in 14 dagen tijd werd de 
winkel naar haar smaak opgeknapt en 
ingericht. Haar man heeft daar ook veel 
aan bijgedragen. Beatrix richt zich op 
verse bloemen, planten en woondecora-
tie. Ze stelt de boeketten samen met de 
klant samen. Ook verzorgt ze bloemen 
en stukken voor trouwerijen en rouw-
diensten. Voor bijzondere gelegenheden 
geeft ze graag advies. Natuurlijk blijven 
de workshops.

Wat haar winkel zo bijzonder maakt is de 
sfeer. Ze heeft graag persoonlijk contact 
met de klanten, doet graag wat extra’s 
en geeft ook graag tips. Ook geeft ze 
advies bij de inrichting van een nieuw 
huis v.w.b. bloemen en planten. Ze doet 
dat net wat anders dan anderen, origi-
neel, apart en voor een betaalbare prijs. 
De winkel aan de Kanaalstraat is open 
van dinsdag tot  zaterdag. Wat opvalt, 
is dat de toonbank hetzelfde is als voor-
heen en de pot met Engelse drop staat er 
op. En in de etalage staat de opgeknapte 
originele toonbank, welke nog van Trijn-
tje de Vries is geweest. 

De bloemenwinkel van de heer Riemens was een begrip in Souburg. Op 
31 december 2009 sloot hij zijn deuren. De vraag wat er in de winkel zou 
terug komen was snel beantwoord. Weer een bloemenwinkel. Op 20 janu-
ari 2010 opende Beatrix Wullfschleger haar bloemenwinkel. De naam werd 
Het Bloemenhuis. En inmiddels weet Beatrix wat het betekent. De aanloop 
is er en de belangstelling is groot. Een rondje door de winkel laat precies 
zien wat ze voor de klant wil betekenen.

De musical heet Het Geschenk en gaat over 
het slavinnetje van Naäman. Een voorstel-
ling over hoe  iets ogenschijnlijks kleins, iets 
groots teweeg kan brengen. En hoe kinde-
ren in Gods koninkrijk van grote betekenis 
zijn. Een onvergetelijke ervaring! 
De musical wordt in één dag met de kin-
deren ingestudeerd onder begeleiding van 
echte acteurs, zangers en dansers. De kinde-
ren spelen zelf de hoofdrol. Aan het eind van 
de dag zorgen zij samen met deze acteurs, 
zangers en dansers voor een fantastisch en 
stralend optreden.  De Vliegende Speeldoos 
was ook in 2005 en 2007 in Oost-Souburg 
en zorgde toen voor een onvergetelijke erva-
ring!

De kinderen van de basisscholen in Oost-
Souburg hebben een uitnodiging om mee 

Op zondag 14 maart komen de professionele acteurs en zangers van theater-
groep De Vliegende Speeldoos (www.devliegendespeeldoos.nl) weer een musical 
instuderen met de basisschoolkinderen van Souburg. Ze doen dat op uitnodiging 
van de Protestantse gemeente.

Een musical met de kinderen 
van Souburg

te doen ontvangen. Zo niet, dan kunnen ze 
zich nog opgeven bij Martina van Zalen, tel. 
463815. Maar vol is vol. Er kunnen in totaal 
maximaal 130 kinderen meedoen.
Kinderen van groep 3 t/m 8 beginnen om 
13.00 uur met het instuderen. Kinderen van 
groep 1 & 2 om 15.00 uur verwacht. 

De voorstelling van de musical begint om 
19.00 uur en zal tot ca. 20.15 uur duren. 
De plaats van handeling is het kerkgebouw 
De Wijngaard aan de Kanaalstraat 8 in Oost-
Souburg. Deze voorstelling is voor iedereen 
toegankelijk. De toegang is gratis – er zal 
een collecte bij de uitgang worden gehou-
den ter bestrijding van de kosten.

Contactpersoon:  Aarnoud van der Deijl, tel. 
0118-785702.

VOOR RIJLESSEN:                                    

•  Auto (B) 
E 35,- / uur                         

•  Automaat (B)  
E 37,50 / uur 

•  Auto aanhangwagen (B-E)  
E 37,50 / uur 

•  Caravantraining   
E 25,- / uur                

T.  06-48264407 
E.  info@brink-rijopleidingen.nl
I.  www.brink-rijopleidingen.nl

Eerlijke prijzen
Hoog slagingspercentage!   

Buteuxstraat 20, 4388 CW Oost-Souburg, T. 0118-463017, M. 06-43275288

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan!

Schildersbedrijf

René Jacobs
staat al ruim 27 jaar voor kwaliteit

niet alleen voor al uw schilderwerk
maar ook behangen en wandafwerking

Er valt zeker iets te kiezen bij 
Gemeenteraadsverkiezingen

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.
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Hubo De Bezige Hand
Buteuxstraat 12, Oost-Souburg 

Tel 0118 461241 woensdag gesloten

De eerste de beste

kasten
horren
deuren
vloeren
sleutels
mengverf
sierbeslag
hout/plaat
zonwering
ijzerwaren
werkbladen
schuifdeuren
radiatorkasten
raamdecoratie
veiligheidsbeslag

ook voor verf en behang!

Ritthemsestraat 9  4388 JM Oost-Souburg  I  Mob: 06-54927845 
Fax: 0118-466539  I  email: info@floorskoishop.nl

Vijverbouw en verkoop 
van Japanse koi

Voor openingstijden 
kijkt u op onze site: 
www.fl oorskoishop.nl

Vijverbouw en verkoop 

Floors
Koi Shop
Vijverbouw en verkoop

Vijverspeciaalzaak

PosterKandidaat_A1.indd   1 10-11-2009   11:24:37
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Marin de Zwarte
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Marin de Zwarte
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Wij begrijpen waar u heen wilt
Terra Reizen

Voor al uw vakantieplannen,
losse tickets, weekendtrips
of zakenreizen!
Holland International Reisbureau Terra Reizen
Kanaalstraat 31 - Oost Souburg - 0118 473600
terrareizen@hireisbureau.nl - www.terrareizen.nl

Profiteer nu van de extra vroegboekkortingen!

Kanaalstraat 15 - 17 

4388 BJ Oost-Souburg

Tel. 0118 49 05 80 

Fax 0118 49 05 56

souburg@de-notariswinkel.nl

www.de-notariswinkel.nl

HET NOTARISKANTOOR 
MET DE LAGE DREMPEL

Voor schilderwerk met verve!
Van der Veerlaan, 4386 EH Vlissingen, T. 0118-430618 / 06-21260878

Schildersbedrijf 
Kameleon

Kanaalstraat 73

4388 BK Oost Souburg

Tel 0118 490222

Tijdelijk op dinsdag 
15% korTing 

op alle behandelingen

Dennis & Gérard de Nooijer 

Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland speelt 
met 7 teams (A1, B1, B2, C1, C2, D1 en D2) 
in competitieverband onder de naam Cort-
gene/JVOZ. Haar thuiswedstrijden worden 
aan de Galgendijk in Kortgene gespeeld. 
Trainingen vinden verspreid over Walche-
ren plaats, op de kunstgrasvelden van sv 
Walcheren, vc Vlissingen en vv RCS. In 2011 
hoopt JVOZ alles te kunnen bundelen van-
uit een accommodatie in Middelburg, De 
Veerse Poort.
De jeugdopleiding begint haar vruchten 
af te werpen. Er zijn al 10 talenten door-
gestroomd naar een Betaald Voetbal Oplei-
ding (BVO) van o.a. Sparta Rotterdam, NAC 
Breda en RBC Roosendaal. Daarnaast wordt 
het doel om alle teams op het hoogste 
niveau te laten spelen al aardig nagestreefd. 
Zo speelt JVOZ D1 onder leiding van trainer 
Gérard de Nooijer al op het hoogste niveau 
van Nederland en JVOZ C1 onder leiding 
van trainer Dennis de Nooijer op het één 
na hoogste niveau. Overige teams zullen 
dit niveau ook binnen nu en een aantal jaar 
halen.
Naast de droom over een profcarrière als 
voetballer staat ook de schoolopleiding 
hoog in het vaandel. Voetbal mag niet ten 
koste gaan van de schoolopleiding en de 
sociale omgeving van het talent. Door een 
intensieve samenwerking met het Schel-
demond College, bieden we die mogelijk-
heid. Er is een convenant getekend zodat 
middagtrainingen konden worden gerea-
liseerd. Daarnaast heeft het Scheldemond  
een LOOT-status verkregen, waarbij geïndi-
ceerde toptalenten in sport de kans krijgen 

In 2005 kwamen de heren Dennis & Gérard de Nooijer en Dolf Roks al pratend op het mooie idee om een voetbalschool op 
te richten voor voetballertjes in Zeeland. Nu 5 jaar later op weg naar een hele organisatie. De tijd heeft niet stil gestaan…. En 
ook aan alles komt een einde… Zo is Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland op weg naar een mooie carrière, maar eindigt echter 
voor Dennis & Gérard hun voetbalcarrière. In hun 3e helft wacht en carrière als full time trainer….

om hun topsportcarrière te combineren 
met hun schoolcarrière.
JVOZ heeft grote stappen gemaakt. Er zijn 
niet alleen teams bijgekomen, ook de orga-
nisatie zelf breidt zich uit. Door o.a. de Busi-
nessclub heeft JVOZ al een aantal mooie 
sponsornamen mogen verwelkomen.
Ook naast het competitiegedeelte timmert 
JVOZ hard aan de weg. JVOZ fun &voet-
bal! Biedt alle voetballertjes de mogelijk-
heid om o.a. in vakantieperiodes aan allerlei 
leuke voetbalactiviteiten mee te doen. JVOZ 
fun&voetbal! organiseert een Profdag, 
voetbalkampen, extra trainingen, clinics en 
voetbalfeestjes. 
Wie had dat bijna 41 jaar geleden kunnen 
denken… Dat deze Oost-Souburgse twee-
ling Dennis & Gérard het zo ver zou gaan 
schoppen. Want ze kenden al heel wat 
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n•  REDACTIE 

Dick Visser, E. dtvisser@hetnet.nl

•  ADVERTENTIE-ACquISITIE 
Dick Schinkel 
tel.: (0118) 490195 
dickschinkel@zeelandnet.nl

•  MEDEWERKERS
-  Kees v. d. Blom T. (0118) 

490414 
-  Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Dick Visser
- Christel Klapwijk
- Marco Evenhuis

•  AFHAALADRESSEN
Gratis exemplaren zijn af te 
halen bij Bruna Postkantoor in de 
Kanaalstraat, De Vrijbuiter in  de 
Paspoortstraat en de Primera in 
de Kanaalstraat. 

•  VERSPREIDINGSGEBIED
Oost West-Souburg 
Ritthem/Vlissingen

•  BEZORGING
De Courant dient uiterlijk 
woensdag 29-02-2010 bezorgd 
te worden. 
De courant niet ontvangen? 
Vraag dan eerst of er bij uw 
buren ook niet bezorgd is. 
Indien dit zo is geef dan uiterlijk 
dinsdagavond 26-02-2010 voor 
19.00 uur van u en uw buren uw 
naam, straat naam, huisnummer 
en postcode op bij het mail adres  
neuf2@zeelandnet.nl.

Souburgsche
Courant

hoogtepunten in hun (prof)carrière. Aan 
hun voetbalcarrière komt na dit seizoen een 
einde. ‘ Het is mooi geweest. We stoppen 
samen bij de club waar we ooit begonnen 
zijn’. En wie weet keren ze er ooit nog wel 
eens terug, maar dan als trainer. Want die 
carrière wacht hun nu. Eerder was Dennis, 
naast zijn functie als jeugdtrainer, al hoofd-
trainer bij Zaamslag. Dit zet hij volgend 
seizoen door bij zondagclub sv Walcheren. 
Gérard was de afgelopen 4 jaar succesvol 
trainer van FC Dauwendaele, die hij verruilt 
voor zondagclub vv GOES. ‘De keuze voor 
een zondagclub is eigenlijk noodzakelijk, 
omdat we op zaterdag met JVOZ steeds 
hoger gaan spelen. Ik moet nu al naar 
Venlo’. De heren gaan allebei de cursus TC I 
volgen, om een trainersdiploma te behalen 
op het hoogste amateurniveau.

Het is al weer bijna 5 jaar geleden dat Dennis en Gérard met deze foto in de Souburgsche 
Courant stonden. Het onderschrift van de foto was. “Plannen genoeg voor de nabije 
toekomst”. We weten inmiddels dat dit is uitgekomen.


