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Politieke partijen reageren op negen stellingen

“Prachtig uitzicht of overlast voor omwonenden?”

Er valt opnieuw iets te kiezen bij
gemeenteraadsverkiezingen

Hoge brug over kanaal

Net als de vorige drie gemeenteraadsverkiezingen vroeg de redactie van de
Souburgsche Courant de partijen die op 19 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 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.
In 2006 ging 52.33% van de stemgerechtigden in de gemeente Vlissingen naar de
stembus. Iets meer dan de helft dus. Uitschieter was toen Ritthem met 74,60%.
Souburg bleef slechts drie procent boven
het totale gemiddelde. De opkomst in 2010
was lager. Slechts 48,55% van alle stemgerechtigden in heel de gemeente Vlissingen
ging stemmen.
In Souburg was de opkomst iets hoger. Ritthem was weer de uitschieter met 63,36%.
Aangetekend dient te worden dat deze
percentages minder zuiver zijn dan die van
de voorgaande jaren omdat de kiezer sinds
2010 niet meer verplicht is om in zijn eigen
stembureau te gaan stemmen.

De Sloebrug

Geen wonder dat alle partijen in elk geval
één goede raad gezamenlijk hebben. Ga in
elk geval stemmen, want alleen dan komt
er een raad, die een afspiegeling is van wat
de burger lief is.

Schema

Om de antwoorden van de partijen op de
stellingen gemakkelijk te kunnen vergelijken
is er op pagina acht en negen 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.

April 2012 heeft de gemeenteraad van de gemeente Vlissingen het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) aangenomen. In dit plan wordt onder
andere gesproken over de huidige en toekomstige verkeerproblemen rond de
halfhoge Sloebrug en de daarbij gelegen spoorwegovergang.
De halfhoge Sloebrug is de aansluiting van
de A58 op het regionale verkeersnetwerk en
tevens de entree tot de Stad Vlissingen en
een deel van de Walcherse dorpen. Vooral in
het zomerseizoen is de verkeersdruk groot,
die druk zal in de toekomst alleen maar
toenemen. Het is dan ook logisch dat de
gemeente in het GVVP de wens uitspreekt
hier iets aan te doen.
Er worden twee oplossingen genoemd. De
eerste is een tunnel. De tweede oplossing
is een hoge brug. De gemeente lijkt in het
GVVP zijn voorkeur uit te spreken voor de
hoge brug. In het plan staat: “Het realiseren van een hoge brug over het Kanaal door
Walcheren biedt de mogelijkheid om Vlissingen permanent te ontsluiten en ook de
andere knelpunten op te lossen. Tevens kan
een hoge brug een baken voor Vlissingen en
een markante toegangspoort voor Walcheren vormen. Het biedt bij de entree van Vlis-

singen de mogelijkheid om het weidse uitzicht te ervaren, van Walcheren en Vlissingen
stad aan zee!”.
Dat klinkt mooi, maar er zit ook een minder
mooie kant aan dit verhaal. Dit is verwoord
door Partij Souburg-Ritthem tijdens de laatste gemeenteraadvergadering: “De huidige
halfhoge brug heeft een doorvaarthoogte
van maximaal vijf meter. Een hoge brug,
waar ook zeilboten met hun hoge masten
onderdoor moeten kunnen varen, is al snel
drie keer zo hoog als de huidige Sloebrug.
De brug gaat ook over het spoor heen.
Een afdaling gelijk aan die van de Couberg
in Valkenburg is nodig om de kruising met
stoplichten bij de Watertoren te halen. Dat is
gevaarlijk en daarom niet haalbaar. Dat betekent dat de brug door moet lopen voorbij de
Watertoren richting Viaduct. Wat er ontstaat
is een Rotterdamse van Brienenoordbrug.
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Kanaalstraat 2A - Oost-Souburg
Tel.: 06-14 38 77 65
Open: Don. t/m Zat.
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Hoge brug over kanaal

Soms denk ik wel eens dat ze het doen om de boel
in beweging te krijgen: plannen maken waar we heel
erg van schrikken en waar we het niet mee eens zijn
al zit er ook nog genoeg stof in om er flink over
te discussiëren. Dat denk ik echt want het kan
niet waar zijn dat er serieus over wordt gedacht een
scheepsreparatiewerf te vestigen in de buitenhaven,
pal bij een dichtbevolkt en een toeristisch gebied.
Natuurlijk, het levert werkgelegenheid op, maar dat
weegt niet op tegen het verlies aan inkomsten van
wegblijvende toeristen en naar elders verhuizende
bewoners. Niet doen dus. Gewoon gaan lobbyen
voor weer een cruiseschip of een lijnverbinding naar
Engeland op die plaats, dát is goed voor economie
en bewoners. En die scheepswerf, die kan naar het
Sloe, dat er is voor dat soort activiteiten.
Nou ben ik maar een gewoon melkmeisje maar in
deze tijd word ik een beetje belangrijk. Er wordt
gehengeld naar mijn stem en ik mag meepraten.
Want de verkiezingen zijn in zicht, dus er wordt
even naar ons geluisterd.

Vandaar dat ik hier luid en duidelijk sta te toeteren: wij willen geen herriemakende scheepswerf in
onze achtertuin! Als we in de drukte willen wonen
verhuizen we wel naar de Randstad. Zijn ze nou
helemaal met zulke plannen. Je zou er van in de
put raken. Dus nu maar allemaal gaan stemmen,
dat helpt!
Melkmeisje

Souburgsche Courant

maar niet hebben.” De PSR heeft daarom bij
het GVVP de aantekening laten maken dat
zij tegen een hoge brug en voor een tunnel
zijn.

Hoge brug, Kannietwaarzijn

•R
 edactie
teudi@hotmail.nl

“Wat zeuren ze toch over die brug in de Souburgsche Courant. Er is helemaal geen geld en het
duurt nog minstens 10 jaar voordat die brug er komt”. hoor je sommige mensen zeggen.
Toch vind de Souburgsche Courant het niet te vroeg om nu al over de brug te schrijven.
Plannen worden altijd lang van te voren gemaakt. Zeker wanneer het geld van andere
overheden moet komen en wanneer er subsidie aangevraagd wordt.
Er zijn door de verschillende overheden al heel wat verkeerde beslissingen genomen. Een
televisieprogramma als “Kannietwaarzijn” bestaat er van.
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Scheepswerf Reimerswaal naar buitenhaven?
Zeeland Seaports maakt in een persbericht van 14 januari melding dat
Scheepswerf Reimerswaal wil verhuizen van Hansweert naar de buitenhaven. Samen met het havenbedrijf
Zeeland Seaports overweegt het
bedrijf verplaatsing naar het voormalige Dartline terrein aan de buitenhaven. Een terrein dat hemelsbreed nog
geen 200 meter van de woonkern
Oost Souburg ligt.
De scheepswerf is nu gevestigd aan het
kanaal door Zuid-Beveland nabij Schore en
Hansweert. De werf wil graag grote schepen
behandelen. Door de beperkte aanlegmogelijkheden en diepgang is dit op de huidige
locatie moeilijk te realiseren. Bovendien zijn
er allerlei beperkingen door de omliggende
woningen.

Een hoge brug, waar ook zeilboten met hun hoge masten onderdoor kunnen varen, is al snel
drie keer zo hoog als de huidige Sloebrug.

Vanaf het viaduct tot voorbij Westerzicht.
De geluidswal bij Souburg heeft dan geen
functie meer. Souburg en Westerzicht zitten
in het lawaai. En over fijn stof zullen we het

Hansweert en Schore zijn geluidsoverlast scheepswerf beu

Op de scheepswerf werken nu 45 vaste
krachten. Tijdens pieken kan dit oplopen tot
300 man. Meestal hardwerkende Polen. De
werf is nu al te groot en niet passend op de
huidige locatie. De gemeente Kapelle vecht,
op dit moment, bij de Raad van State de
nieuwe milieuvergunning aan die de Provincie heeft afgegeven aan de werf. Kapelle
vindt dat de vergunning voor de geluids-

• Afhaaladressen
Gratis exemplaren zijn af
te halen bij De Vrijbuiter
in de Paspoortstraat en de
Primera in de Kanaalstraat.
In Ritthem:
Dierenspeciaalzaak van
Lunteren.
• Verspreidingsgebied
Oost- en West-Souburg
Ritthem/Vlissingen

productie veel te ruim is gesteld. Daardoor
krijgen woningen in Hansweert en Schore te
maken met veel meer geluidsoverlast dan de
gemeente toelaatbaar acht.
De woningen in Souburg liggen nog dichter bij de buitenhaven dan de woningen van
Hansweert en Schore. Wanneer deze twee
plaatsen al overlast ondervinden wat moet
dat dan op de beoogde nieuwe locatie worden? De werf draait vierentwintig uur per
dag. Zeven dagen in de week. Twaalf dagen
per jaar mogen ze meer geluid produceren
voor hydrojetting en hogedrukreiniging van
tanks en tankers. Dat geeft geluid- en lichtoverlast. Verf en snijbranders geven luchtvervuiling. Daar helpt geen geluidswal van zeecontainers tegen die op de huidige locatie
wordt ingezet.
Buurtvereniging VenK, Vlissingsestraat en
Kromwegesingel, heeft in een brief aan de
gemeente, Provincie, de RUD-Zeeland en
Zeeland Seaports haar verontrusting uitgesproken en wijst terecht naar de locatie
Vlissingen – Oost, de enige echte geschikte
locatie voor de Scheepswerf. Ook heeft men
de Zeeuwse Milieu Federatie geïnformeerd.
Wat zouden de mariniers er straks van denken als zij, teruggekomen van een zware

De scheepswerf Reimerswaal.

oefening, in hun slaap worden gestoord
door een hoop lawaai vanaf de scheepswerf?
In de gemeenteraad van de gemeente Vlissingen heeft een aantal partijen ook hun
verontrusting uitgesproken. De ontwikke-

lingen worden kritisch gevolgd. Ontwikkelingen in de buitenhaven mogen natuurlijk
nooit ten koste gaan van het woongenot
en de gezondheid van inwoners van OostSouburg.

SOUBURG - MIDDELBURG

Uitnodiging voor een lezing door Albert Heringa
Thema: het zelfgekozen levenseinde
10 MAART 2014
KERKLAAN 17 - 19
4386 AL VLISSINGEN
Iedereen gaat een keer dood.
Maar hoe dat gebeurt, weet niemand
Je kunt op hoge leeftijd in je slaap
overlijden, maar je kunt ook ongeneeslijk
ziek of dement worden of in coma raken.
Hoe zorg je dán voor een goede dood?
En vooral: hoe moeten de behandelend
arts, jouw naasten of de gevolmachtigde
dan handelen?
De heer Albert Heringa vertegenwoordigt
de Nederlandse Vereniging voor een
Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en geeft in
zijn lezing antwoord op deze vragen en
legt uit hoe je verwarring rondom het
levenseinde kunt voorkomen.
Heringa, die onlangs een boek heeft
geschreven over dit onderwerp, vertelt
bevlogen uit eigen ervaring.

toegang gratis

PROGRAMMA:
18.30 uur Ontvangst
19.00 uur Introductie en
aanvang lezing
19.30 uur Film zoals vertoond
door de NCRV
20.00 uur Pauze
20.30 uur Gelegenheid tot
stellen van vragen

U kunt zich aanmelden via de website
www.yarden.nl/aanmelden

Directeur en uitvaartverzorger
Simon Slager van Yarden & Slager
Uitvaartzorg Walcheren vormt
samen met uitvaartverzorger
Daan Altena een hecht team dat
uw uitvaart van A tot Z verzorgt.
Wij streven ernaar dat u met
slechts een van ons te maken
heeft. Uw contactpersoon houdt
de gehele periode nauw contact
met u en zorgt dat alles rondom
de uitvaart naar wens verloopt.
Wij bieden voor ieder budget
een passend arrangement.
We zijn 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar.

U BENT VAN HARTE WELKOM! DEZE BIJZONDERE LEZING WORDT U AANGEBODEN DOOR YARDEN VERENIGING ZEELAND

Uitvaartcentrum
Kerklaan 17 - 19
4386 AL Vlissingen

simon.slager@yarden.nl
www.yarden-slager.nl
telefoon 06 10 97 07 36
bel gratis 0800 - 1292
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Blijven genieten met
je kleinkind

Wave Hairstyling
Kanaalstraat 73
4388 BK Oost-Souburg
t: 0118 - 49 02 22
w: www.wavehairstyle.nl

Wanneer je beperkt wordt door ziekte
of ouderdom is het juist belangrijk om
zoveel mogelijk verbonden te blijven
met mensen die je dierbaar zijn en de
wereld om je heen. Dat is waar onze
zorg voor staat.

e: info@wavehairstyling.nl

✁

✁
CREATIVITEITSCENTRUM

‘t ALLERGAARTJE

Vlissingsestraat 12, 4388 HD Oost-Souburg, tel: 0118.461706

Meer info over onze zorg en activiteiten
vind je op: www.werktvoorouderen.nl

www.allergaartje.nl

Ook deze maand weer
vele nieuwe artikelen.
o.a van Joy, Marianne Design
Mannen serie van Yvonne Creations
En nog veel meer..

✁

Bij inlevering van deze advertentie: DUBBELE STEMPELS op uw klantenkaart
bij uw aankopen.

✁
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Samen voelt beter

Houd Ritthem leefbaar
Ritthem vergrijst, daar kunnen we niet
omheen. Als we de leefbaarheid in Ritthem in stand willen houden zullen we in
de komende periode via volkshuisvesting
en het realiseren van maatschappelijke
voorzieningen hierop moeten sturen. In
de komende jaren worden er nog meer
taken van de rijksoverheid overgeheveld
naar de gemeente. Er zal veel veranderen
in de manier waarop we omgaan met onze
ouderen. Er zal steeds meer een beroep
gedaan worden op bijvoorbeeld mantelzorg. Maar dan moeten woningen wel
geschikt zijn om die mantelzorg te kunnen
geven, en zullen we de sociale samenhang
moeten bevorderen. De PSR is van mening
dat we Ritthem moeten uitbreiden met

www.partijsouburgritthem.nl

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

Stad én dorpen samen sterk

Eerlijk delen

De gemeente Vlissingen is een heel bijzondere. Met Vlissingen als unieke stad met
een prachtboulevard. Met Oost-Souburg als het grootste dorp van Zeeland met in
het hart de bestbewaarde Karolingische Burg van de Noordzeekust. 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 redelijkheid en evenredigheid, de gelden en aandacht te verdelen over deze onderdelen
van de gemeente. De gemeente Vlissingen
heeft ongeveer 45.000 inwoners. Deze
bewoners en hun belangen dienen centraal te staan in de beleidsvorming en uitvoering. Niet alleen tijdens de verkiezingen
maar ook daarna. Wensen en opvattingen
van de inwoners moeten meegenomen
worden in de voorbereiding en uitwerking
van plannen.
De gemeenteraad van de gemeente Vlissingen vertegenwoordigt de bevolking bij de
besluitvorming over tal van onderwerpen.
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Na de reorganisatie in 1966 werd Vlissingen plotseling een gemeente met meer
dan één hart. Dat was even wennen,
vooral voor de bevolking van Souburg en
Ritthem. Daarom was ik blij met de oprichting van de PSR, want dat is een partij die
staat voor eerlijk delen. De PSR kijkt daarbij
niet alleen naar de dorpen, maar vergeet
ook de stad niet. Sinds 35 jaar woon ik in
Oost-Souburg, en ben echt van dit dorp
gaan houden.
Zo heb ik vanaf het eerste nummer meegewerkt aan ‘t Putje (nu; Souburgsche Courant) en ben later een poosje secretaris en
voorzitter van het dorpsplatform geweest.
Vooral de laatste jaren merk ik dat Souburg

Partij Souburg-Ritthem vindt raadpleging
van de inwoners van de gemeente absoluut noodzakelijk. Bij ons vindt u altijd een
luisterend oor. Daarom houdt Partij Souburg-Ritthem regelmatig een openbare
fractievergadering, niet alleen voor onze
leden, maar voor alle burgers. Daardoor
heeft iedereen doorlopend invloed op de
standpuntbepaling en stelt de fractie zich
ook echt op zoals u dat van een volksvertegenwoordiging mag verwachten.

Onderwijs

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 SouburgRitthem.
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Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving waarin het naar school kan gaan. Dat
geldt voor het schoolgebouw zelf, de speelplaatsen en ruimten rondom de school en
niet te vergeten de route naar school. Dit
laatste is vooral belangrijk als 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 en
veilig kunnen doen.
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Onderwijs, van basis- tot hogeschool, is
in de gemeente Vlissingen goed vertegenwoordigd. De gemeente moet hierin
blijven faciliteren, ook al ligt de verant-

10

Zorg voor elkaar

15

Nog een klein jaar te gaan voordat de
gemeente verantwoordelijk wordt voor
langdurige zorg en zorg voor de jeugd. In
die korte periode wordt veel gevraagd om
ervoor te zorgen dat niemand tussen wal
en schip valt. De mens, de zorg voor elkaar,
staat centraal. Samen in de dorpen en de
wijken. De rol van mantelzorgers en vrijwilligers is van groot belang. Hun rol, een
onmisbare schakel, mag niet onderschat
worden. Daarom dienen zij ondersteund te
worden.
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Veranderende zorg gaat veel van ons vragen. Degene die een beroep wil doen
op ondersteuning of zorg moeten eerst
samen met hun sociale omgeving kijken
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Alex Achterhuis
een aantal levensloopbestendige (senioren)woningen en met een aantal
starterswoningen.
Ook zullen we moeten blijven waken dat
de leefbaarheid van het dorp niet in gevaar
komt. We zullen het dorpshuis veilig moeten stellen en meer moeten gaan benutten. Daarnaast zullen we de grenzen van
Ritthem goed moeten vastleggen in de
bestemmingsplannen zodat we niet verder ingesloten raken. De marinierskazerne
en de industrie mogen de leefbaarheid van
Ritthem niet negatief gaan beïnvloeden.
Als u het hiermee eens bent stem dan op
Alex Achterhuis.

Ineke Vervorst
en Ritthem meetellen in de
gemeente. Dat willen we
graag zo houden. Het verenigingsleven gaat me erg
aan het hart; we moeten
er op aan blijven dringen dat dit met veel
zorg wordt gestimuleerd door de gemeenteraad. Dat is niet alleen van enorm belang
voor de ontwikkeling van toekomstige
generaties; het bepaalt een groot deel van
de leefbaarheid van onze dorpen voor jong
en oud, als ziel van de samenleving.
Het is een fijn gevoel te weten dat ook de
dorpen goed worden vertegenwoordigd
in de gemeenteraad. Stem daarom Partij
Souburg-Ritthem.

Chris Elzas
woordelijkheid voor het
geven van onderwijs bij
de schoolbesturen. De PSR
is nog steeds voorstander
van de realisatie van de
Brede School Zuid, inclusief een dubbele
gymzaal.
Uiteraard is de opvoeding primair de
taak van de ouders/opvoeders. Echter, de
mogelijkheden voor ondersteuning moeten
voldoende en voor iedereen aanwezig zijn.
Partij Souburg-Ritthem is daarom tegen
bezuinigingen op onderwijs en onderwijshuisvesting. Als u het hiermee eens bent,
stem dan op Chris Elzas.

Rijnco-Jan Suurmond
wat ze kunnen doen. De
gemeente moet meer naast
de burger gaan staan en
de zorgaanbieders moeten
meer mens- en buurtgericht gaan werken. Van de samenleving als
geheel vraagt dit meer betrokkenheid en
zorg voor elkaar: oren, ogen en handen in
de buurt.
De PSR wil dat zorg en steun dicht bij mensen zelf wordt georganiseerd, beginnend
bij hun eigen krachten en verantwoordelijkheden.
De PSR wil: hulp met de buurt! De PSR wil:
hulp door de buurt! De PSR wil: hulp in de
buurt! Stem Rijnco-Jan Suurmond.

Stem Lijst 2
Partij Souburg-Ritthem

De luchtslag om Souburg

door Adri Meerman

Als ik dit artikel zit te maken worden er aan de overkant van de straat een aantal verkiezingsborden
geplaatst. Deels ontnemen zij het fraaie uitzicht dat
ik vanuit mijn werkkamertje heb op het park aan
de Lekstraat. De borden bevatten nog geen verkiezingsposters, maar straks kijken de verschillende
lijsttrekkers mij wekenlang streng en/of smekend
aan om op hun partij te gaan stemmen. Je zou zelfs
het gevoel kunnen krijgen dat de kopstukken van
de plaatselijke politiek je voortdurend in de gaten
houden. Ik overweeg gordijnen aan te schaffen.

Herindeling

Voorlopig echter wordt mijn aandacht opgeëist door de
inhoud van een dikke map met documentatie die Dick
Schinkel en ik vorig jaar meekregen bij ons bezoek aan de
Souburgse oud-burgemeester Ter Haar Romeny. De map
bevat, behalve benoemingsbrieven, ook foto’s en persoonlijke correspondentie. Maar het bevat vooral gegevens
over de gemeentelijke herindeling. Dit onderwerp hield de
gemoederen zo’n halve eeuw geleden behoorlijk bezig. De
verhoudingen tussen sommige bestuurders waren danig
bekoeld. De Vlissingse burgemeester Kolff schreef Ter Haar
Romeny, kort na diens benoeming tot burgemeester van
ons dorp, een brief. Hierin meldde hij dat het hem het beste
leek om tijdens de installatievergadering toch maar niet het
woord te voeren. Gezien de bestaande verhouding vond hij
het moeilijk om passende woorden te spreken. Hij stelde
voor om de Koudekerkse burgemeester Dregmans namens
de collega’s het woord te laten voeren.

Gemeenteraad van Souburg 1964-1965, collectie gemeentearchief Vlissingen/Foto de Grave.

Voor de Souburgse politiek was het een zeer strijdbare periode waarin op het scherpst van de snede met tegenspeler
Vlissingen werd gedebatteerd. De pennen werden vaak in
vitriool gedoopt. Kosten noch moeite werden gespaard om
elkaars standpunten te weerleggen. Toch was er ook plaats
voor ludieke acties, zowel aan Vlissingse als aan Souburgse
zijde. Voordat deze feitjes voorgoed in de diepe krochten
van de geschiedenis wegsijpelen, vertel ik ze nog maar een
keer.
Het inhoudelijke van de discussie of Souburg al dan niet bij
Vlissingen moest worden gevoegd stond breed uitgemeten in de talloze brieven, dikke rapporten en commentaren. Deze vormden dan weer het gespreksonderwerp in de
raadsvergaderingen van beide gemeenten.
In die tijd was het nog gebruikelijk dat er tijdens dergelijke vergaderingen stevig werd gerookt. Boven de hoofden
van de raadsleden hing vaak een blauwe waas. In Vlissingen ontstond het idee om sigaren te presenteren die waren
voorzien van een bandje met de tekst “In Zuid-Walcheren
één sterke gemeente”. Het lag in de lijn der verwachting
dat er vanuit de tegenpartij een reactie kwam. Het Comité
Strijdbaar Souburg liet doosjes lucifers vervaardigen met als
opschrift “Dat de Vlissingse propagandasigaar met de daaraan verbonden wens in rook moge opgaan”. De doosjes
kregen de Vlissingse raadsleden gepresenteerd onder het
motto “Steek er de brand maar in ….”.

Luchtslag

Om de Vlissingse standpunten nog meer kracht bij te zetten besloot een aantal raadsleden van die gemeente een
Dakota bij Martinair te charteren. Kamerleden, raadsleden
en enkele ondernemers zouden een rondvlucht aangeboden krijgen boven Vlissingen, Souburg en het Sloegebied.
Vanuit de lucht moest de logica van de inlijving van Souburg bij Vlissingen wel duidelijk worden.
De schrijver van de “Zeeuwse Almanak” in de PZC zag er
de humor wel van in. Hij had vernomen dat er een tegenactie vanuit Souburg ging komen. Er zou in een geheime
vergadering van de Souburgse gemeenteraad zijn besloten
op diverse punten van hun grondgebied afweergeschut te
plaatsen. Er was zelfs sprake van een gecamoufleerde vloot
die klaar lag om richting Keersluis op te stomen.
Feitelijk kwam er toch een tegenzet uit Souburg. Notabene
de echtgenote van Ter Haar Romeny kwam met het idee
om ook een vliegtuigje te huren. Op hetzelfde tijdstip van
de Dakotavlucht zou de gehuurde Tiger Moth een sleep
trekken met de woorden “SOUBURG TOCH ZELFSTANDIG”.
In beide gemeenten werd vervolgens, in goed overleg met
de chartermaatschappijen, een minutieus schema ontwikkeld voor de bewuste dag. De praktijk bleek toch een stuk
weerbarstiger. Voor de Scheldestad begon de pech met

een kabinetscrisis. Van de achttien kamerleden konden er
slechts negen de vlucht meemaken. De anderen moesten
hun opwachting maken bij het fractieberaad in verband
met de crisis. Ook de waarnemend commissaris van de
koningin, de heer Mes, kon niet mee omdat zijn arts het
hem had verboden. De andere spelbreker bleek de weersgesteldheid, waardoor het vliegen met de Dakota meer de
vorm kreeg van een kermisattractie. De meeste passagiers
hadden meer aandacht voor de witte papieren zakjes dan
voor het verhaal over de herindeling. Bovendien viel er weinig te zien omdat het zicht beperkt was door de mist en
de regen.
De Souburgse actie verliep niet veel beter. Aanvankelijk
kreeg de vlieger van de Tiger Moth geen toestemming om
op te stijgen wegens het slechte weer. Na veel aandringen
mocht er toch worden gevlogen. Met veel kunst- en vliegwerk kon hij het toestel met de zware sleep de lucht in krijgen, maar kwam te laat boven het strijdgebied. Hierdoor
kreeg de vlucht niet het gewenste effect.
De toestellen misten elkaar waardoor de kamerleden ook
de Souburgse tegenactie misten. Op het moment dat de
Tiger Moth boven het dorp verscheen liet de burgemeester de brandweersirenes loeien. Sommige Souburgers, die
daardoor nog een glimp konden opvangen van de tekst,
dachten nog even dat Souburg zelfstandig zou blijven.

Kanaalstraat 4
4388 BM Oost-Souburg
0118-461270

O Ost -s Ouburg
de gemakkelijke winkel voor boeken, wenskaarten, kansspelen en tijdschriften

Bachweg 2 | 4337 XD Middelburg

Dichtbij mensen
0118 - 684 000

■

www.zorgstroom.nl

Sandenburghlaan 2a | 4351 RL Veere

Uitvaartcentrum H. Jobse

Telefoon 0118 46 22 05
www.hjobse-uitvaart.nl
www.basisuitvaart-zeeland.nl
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Heerlijkheid

Sport

Ritthem

Celina’s Column

Dorpsraad Ritthem actief als altijd Kv Atlas in (potgrond)aktie
De Stichting Dorpsraad Ritthem zet
zich in voor het behoud en verbetering van de leefbaarheid in Ritthem.
Met de komende gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart in het
vooruitzicht roept de Dorpsraad de
bewoners en bestuurders op om naar
de openbare dorpsvergadering te
komen op 10 maart 20.00 uur in het
Dorpshuis te Ritthem.
Friedy Geeve heeft eind vorig jaar afscheid
genomen en de Dorpsraad is blij dat Dolf
Snel zich aangemeld heeft om het voorzitterschap over te nemen. Hij zal zich aan de dorpelingen voorstellen. Het Jaarverslag 2013
geeft een overzicht van de ondernomen
akties van afgelopen jaar en het Jaarplan
voor 2014 geeft aan wat er aan speerpunten
voor komend jaar op de agenda staan. De
Dorpsraadleden lichten dit per thema toe.
Voor de bewoners een goede gelegenheid
om zich voor te bereiden op de verkiezin-

gen en te bepalen wat nu echt belangrijk
is voor het welzijn in het algemeen en de
directe leefbaarheid in Ritthem in het bijzonder. Onderwerpen als de Marinierskazerne,
stand van zaken en inpassingsplan, woningbouw voor senioren en starters en opknappen strandje zullen op de agenda te vinden
zijn. Maar de Dorpsraad wil ook graag de
mening peilen over onderwerpen als: de
zorgbehoefte voor senioren, een duurzame,
energieneutrale woonomgeving en de vervanging of uitbreiding van de windmolens
aan de zeedijk nabij Fort de Ruyter. Hoe denken de bewoners van Ritthem daarover en
sterker nog: wat is daarover terug te vinden
in de verkiezingsprogrammas van de plaatselijke politiek?
Een dorpsbijeenkomst is een goede gelegenheid om nieuwe ideeen voor te leggen en
zorgen te uiten en te delen met elkaar. Dus,
denk mee, kom naar de vergadering op 10
maart, laat uw mening horen en ga stemmen!

De Rammekensloop in ere hersteld.

Sportverenigingen hebben het moeilijk. Dat lezen we regelmatig in de krant.
Krimp en dus een teruglopend ledenaantal en teruglopende inkomsten, is een
probleem. Ook Kv Atlas is op zoek naar wegen om de vereniging gezond en
vitaal te houden.
In september vorig jaar is met succes de aktie
Ritthem on Ice gestart en is de aanleg van
de natuurijsbaaninmiddels inmiddels gerealiseerd. Helaas is het kwik nog niet onder nul
geweest maar gelukkig heeft onze “Vorst”,
tijdens het Valentijnsfeest op 15 februari, het
clubhuis de Globe aangedaan om de ijsbaan
officieel te openen.
De door Atlas georganiseerde en in ere herstelde Rammekensloop op 1 februari was een
succes. Ruim 400 lopers en wandelaars zijn
aan de start verschenen. En na een mooie en
gevarieerde maar vaak vochtige route is na
afloop gelijk de beslissing genomen: volgend
jaar weer en wel op zaterdag 7 februari.
Momenteel vinden gesprekken plaats om de

Maart Programma Dorpshuis
”Ons Dorpsleven”
6 maart - 	Open oefenavond Folkband Windbroke met muziek van Keltische oorsprong.
Entree gratis.
8 maart - 	Klucht “t Hof van Eden” van Dick van Maasland gespeeld door Toneelvereniging ‘Tot Leringhe ende Vermaeck” Entrée 7,50 euro.
9 maart - Greet & Meet, gezellige zondagmiddag. Kopje koffie en of dagschotel. Muziek
jaren 60, 70 en 80. Entrée gratis.
10 maart - Openbare dorpsvergadering 20.00 uur.
15 maart -	Jaarlijkse uitvoering van brassband Onda mmv de Berglander Muzikanten.
Entrée gratis.
22 maart - Lezing en filmbeelden over projecten in West Afrika, door Ada Schipper. Entrée
2 euro.
27 maart - 	Open oefenavond Folkband Windbroke. Entrée gratis.

sportaktiviteiten van Atlas uit te breiden met
andere takken van sport om zodoende het
ledenaantal uit te breiden en de bestaande
leden meer opties te kunnen bieden. De
leden kunnen nu al meer dan alleen korfballen: tennissen, trimmen en biljarten.
Zeer binnenkort vindt de jaarlijkse potgrondaktie weer plaats. Atlasleden torsen nu
niet de Globe maar de Aarde op hun nek
en bezorgen de door u bestelde zakken bij
u thuis. Aanbieding 3 zakken a 40 liter voor
10 euro. Geef uw bestelling door via email
atlas.ritthem@knkv.nl onder vermelding van
uw naam en adres. Bezorging in Ritthem
op vrijdagavond 7 maart en in Souburg op
zaterdag 8 maart.

Ritthem in Beeld

Ik vind dat sportverenigingen een bindmiddel vormen en een kweekvijver zijn
voor het vormen van actieve medeburgers. Iedere inwoner moet zijn sport in
eigen stad of dorp kunnen beoefenen. De
gemeente Vlissingen heeft een gevarieerd
sportaanbod waar we trots op kunnen zijn.
Het is dan ook van belang het huidige aanbod te behouden en liefst zelfs uit te breiden.
Om sport voor zoveel mogelijk mensen
toegankelijk te houden moet er zorgvuldig worden omgegaan met de hoogte van
gebruikstarieven van de accommodaties.
Huurtarieven voor sportverenigingen bijvoorbeeld zouden daarvoor verlaagd moeten worden.
Ook moeten we rekening houden met de

Op school worden er bij klassieke talen
mythen verteld en in de Efteling, leukste park
van Nederland, krijg je sprookjes te horen. Ik
ben helemaal gek van deze oude verhalen,
we zouden kunnen spreken van een hobby.
Ik kom soms zulke rare dingen tegen. Zo
werd roodkapje in de vroegere versie niet
gered door een boswachter, sterker nog,
de hele boswachter is er later bij verzonnen.
Sprookjes, mythen en sagen waren namelijk
niet als hoofddoel bedoeld om je te vermaken, maar om je wat te leren. Roodkapje had
dus op het pad moeten blijven, zoals moeder had gezegd. Dan was ze niet in aanraking gekomen met de grote boze wolf. Een
ander verhaal verteld over Aeneas die zijn
geliefde verliet om een nieuw rijk te stichten voor zijn volk, het latere Rome. De les is
hier dat het belang van het volk voorgaat op
het belang van jezelf, dit verhaal kende elke
Romein. Ook zijn de verhalen tegenwoordig wat minder bloederig dan vroeger. Er staat in
geen enkel kinderboek meer dat de stiefzusters van Assepoester eigenlijk hun tenen afhakten
om het glazen muiltje te passen. Zo zie je maar dat er achter elk verhaal nog een verhaal zit.

Bermweg

Vrijwilligers gezocht
voor De Zoute Viever
Vrijwilligers worden bij Werkt voor Ouderen gezien als een onmisbare schakel; zij vervullen
taken die anders niet of nauwelijks gedaan kunnen worden. Ook bij zorgcentrum De Zoute
Viever zetten vrijwilligers zich met hart en ziel in voor het welzijn van de bewoners. Ze lezen
bijvoorbeeld samen de krant, maken een wandeling of voeren een goed gesprek. Ook zijn
er vrijwilligers die zich regelmatig inzetten om te helpen bij activiteiten in De Zoute Viever.
De persoonlijke aandacht die vrijwilligers geven, wordt zichtbaar gewaardeerd. Veel vrijwilligers geven aan dat het een goed gevoel geeft om iets te doen voor een ander. Onder het
motto ‘Samen voelt beter’ vindt Werkt voor Ouderen het belangrijk dat bewoners zoveel
mogelijk verbonden blijven met de wereld om hen heen. En daar leveren de vrijwilligers
een grote bijdrage aan!

De Bermweg had volgens de gemeente geen
prioriteit. Eerst moesten nog een flink aantal
straten in Vlissingen geasfalteerd worden.
Dit tot groot ongenoegen van de bewo-

De Zoute Viever is op dit moment op zoek naar vrijwilligers “Bezoek en Begeleiding”.
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Ilona de
Groote, activiteitenbegeleidster bij De Zoute Viever, telefoonnummer 0118-448600 of mail
naar abdzv@werktvoorouderen.nl

Veiligheid
De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is een
samenwerking van de 13 Zeeuwse gemeenten. De VRZ zorgt er samen met de Politie
voor dat de alarmcentrale, de Brandweer en
de geneeskundige hulpverlening voorbereid zijn op hun taken. Van kleine branden
en ongevallen tot zeer grote calamiteiten
en crisissituaties. De VRZ is nu druk bezig
met het project “Maatwerk in Brandweerzorg”. Het plan voor dit project moet voor
de zomer van 2014 opgeleverd worden en
zal dan in de loop van jaren ingevoerd worden.
Voor zowel stad als dorpen kan het project
invloed hebben op (het gevoel van) veiligheid. Er zal gekeken worden waar welke

Tuin Rammekenshof

Schoon en opgeruimd
Vóór een schoon en opgeruimd Souburg en
vrij van vandalisme is mijn motto.
Er is een oud gezegde dat luidt: “Ieder
veegt zijn eigen straatje schoon”. Als iedereen dat zou doen zag het er een stuk schoner en opgeruimd uit. Maar helaas, het ontbreekt vaak aan normen en waarden. Al was
het alleen maar het schoonvegen van 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

Superscherpe aanbieding!
Turkse Rivièra
Htl. Eftalia Holiday Village4
Klantbeoordeling: 8,0
8 dagen, All Inclusive
Per persoon al v.a.

429∏

329∏

Arke Vlissingen • Walstraat 189 • 4381 GR Vlissingen
• Tel. 0118 417710 • vlissingen@arke.nl
Kijk op Arke.nl voor de voorwaarden.
Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

In mei openen Willeke en Ruud verschuur hun mooie tuin weer voor bezoekers.
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mogelijkheden van sportbeoefening door ouderen,
gehandicapten en maatschappelijk zwakkeren. En
laten we vooral de jeugd
zoveel mogelijk stimuleren om te gaan en
te blijven sporten.
Het is de hoogste tijd dat in de komende
raadsperiode een oplossing komt voor het
nijpende tekort aan zaalruimte. Het bouwen van een dubbele gymzaal bij de brede
school Zuid is wat de PSR betreft een must.
Daarnaast zijn zij er voorstander van om de
Van Duyvenvoorde als sporthal te behouden én voor de aanleg van meer kunstgrasvelden.
Voor mij een reden te meer om op Partij
Souburg-Ritthem te stemmen.

Bram van Heemskerk
Monique Neuféglise

Vier jaar geleden werd er eindelijk begonnen met de asfaltering van de Bermweg.
Dat was niet voor zijn tijd. De Bermweg
was na 1964 van rustige woonstraat uitgegroeid tot een hoofdstraat voor doorgaand
verkeer. De verkeersdruk was zoveel toegenomen dat er sprake was van overlast.
Sinds juni 1993 klaagden de bewoners bij
de gemeente over de slechte toestand van
de weg en de overlast van lawaai en trillingen.

Meer informatie kijk op www.onsdorpslevenritthem.yolasite.com

Weer een foto van de Dorpsstraat uit 1924 en 2014. Rechts de winkel van bakker P. Cornelis. Daarna de werkplaats van timmerman Poelman die zelf in de deuropening staat.
Daarna woning Dorpsstraat 17 die nu, anno 2014, nog als enige in dezelfde staat herkenbaar is. Kijk voor meer plaatjes uit het archief van Wim de Meij eens op de website www.
dorpsraadritthem.nl

Gérard de Nooijer

ners
en
van Partij
SouburgRitthem
die de slechte staat van de weg steeds
onder de aandacht bracht van de gemeenteraad en het college, en met succes. Op
aandringen van de PSR werd uiteindelijk
ook de Spoorstraat bij de asfaltering en de
herinrichting meegenomen.
We zijn erg tevreden over de herinrichting.
We hebben geen overlast meer van lawaai
en trillingen. Ook zijn wij zeer te spreken
over de samenwerking met de PSR. Wij
zullen dan ook zeker op Partij SouburgRitthem stemmen.

Sjaak Vermeulen
brandweerzorg minimaal
noodzakelijk is. Dit kan
betekenen dat er minder
brandweermensen en minder brandweervoertuigen
beschikbaar zijn voor onze gemeente, maar
het kan ook het tegenovergestelde betekenen. Alle opties staan open.
Partij Souburg-Ritthem vindt veiligheid een
erg belangrijk onderwerp in onze samenleving. Wij zullen dan ook dit proces positief
kritisch volgen, zodat er in onze gemeente
een goede en adequate brandweerzorg in
stand gehouden wordt. Wilt u ook dat veiligheid hoog in het vaandel staat?
Geef uw stem dan aan Sjaak Vermeulen.

Zeeg van Norden
geeft direct een verpauperde aanblik. Uitwerpselen van honden waar
het niet hoort. En dan het
vandalisme. Weken zonder
brievenbus! Omgegooide bloembakken,
vernielde verkeersborden en afgebroken
jonge boompjes. Er moet natuurlijk meer en
beter gehandhaafd 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.

Stem Lijst 2
Partij Souburg-Ritthem

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Stellingen/vragen

Stellingen/de vragen

CDA

LPV:

Partij Souburg Ritthem

SP

OPAZ

CU:

VVD
GL

Vlissingen

1.	
De brede school, Souburg Zuid
inclusief een dubbele gymzaal,
moet in de raadsperiode 20142018 gerealiseerd zijn.

1. Het CDA is voor een snelle realisatie
van een brede school in Souburg-Zuid.
We willen dat wel doen in overleg met
alle betrokkenen. Alleen als alle partijen
samenwerken wordt het een succes.

1. Het zou beter zijn de nieuwe
brede school op één locatie te
bouwen, vooral de nieuwbouw
in de Priesterstraat is een slecht
idee. Ga voor een gebouw en pas
dat aan aan de mogelijkheden!

1. JA, moet zo snel mogelijk
gerealiseerd zijn. Na 10 jaar
wordt het tijd voor daden op
de locatie Van Vlisvlietstraat
en Priesterstraat.

1. De SP vindt dat vernieuwing van de
schoolgebouwen in de periode 20142018 moet plaatsvinden. Een nieuw
schoolgebouw kan wat ons betreft alleen
gerealiseerd worden met steun van de
betrokken school, ouders en omwonende.

1. Ja. Wel faciliteiten voor jon1. De ChristenUnie vindt
geren tussen de 12-18 jaar
dat er haast gemaakt moet
realiseren.
worden met deCoenbrede
van Dalen - lijsttrekker
school starten in het eerste
Als van
politieke
hebben
we een HART
jaar
de partij
nieuwe
raadspevoor VLISSINGEN en vanuit ons geloof willen
riode
wij ons inzetten voor een mooier en sterker

2.	De van Duyvevoorde sporthal moet
blijven en worden omgevormd tot
een multifunctionele ruimte.

2. Omvorming van de Van Duyvevoorde
sporthal tot een multifunctionele ruimte
heeft voor het CDA geen prioriteit. Wanneer er particuliere initiatieven zijn om
een multifunctionele ruimte te realiseren,
zonder dat er een tekort ontstaat in de
sportaccommodaties moet de gemeente
daar medewerking aan verlenen.

2. Dat is prima, maar dan wel
beheerd door de Souburgers zelf.
De gemeente moet het beheer
niet doen, dat kan beter door de
beoogde gebruikers gebeuren.

2. In Oost Souburg wordt
dermate veel gesport dat we
deze zaal niet kunnen missen.
Omvormen is om die reden
vooralsnog ongewenst.

2. De sporthal van Duyvevoorde wordt
intensief gebruikt en moet zeker blijven.
De gemeente heeft echter niet de middelen om grote aanpassingen aan de zaal
te realiseren.

en al haar inwoners.
2. Ja. Wel budget in de gaten
2.deze
Eenstad
goed
inactief kijken
houden
en zorgen dat er
wat
de
mogelijkheden
zijn
De ChristenUnie Vlissingen heeft “hart
voor Vlissingen”
en wil
daarom: van derden
geen overlast ontstaat door
met
inbreng
rondhangende
jongeren buimarktpartijen.
Opkomen voor de sociaal kwetsbaren
in
Vlissingen, Souburg en Ritthemten.

3.	De Karolingische Burg is het oudste monument van de gemeente
Vlissingen. Het ligt er al sinds 1994
(kaal) bij en het wordt tijd dat de
burg verder wordt ingericht.

3. De Karolingische Burg is een prachtig
monument dat behouden moet blijven.
Het CDA wil niet dat de Burg bebouwd
wordt. Wel mogen er allerlei activiteiten
plaatsvinden die het karakter van de Burg
niet aantasten. Het zou mooi zijn als de
toegankelijkheid van de Burg op termijn
verbeterd kan worden maar dan moeten
daar wel middelen voor zijn.

3. Goed idee. Zorg er dan voor
dat alle inwoners er plezier van
kunnen hebben, de Burcht moet
blijvend toegankelijk zijn en
geschikt zijn voor allerlei activiteiten. Geen dood museum, dus!

3. Gezien de historische
waarde zijn we voorstander
om dit monument beter toegankelijk te maken vanaf het
Oranjeplein.

3. De gemeente moet actief zoeken naar
partners die dit gebied willen ontwikkelen.
Maar de financiële situatie laat wederom
grote investeringen niet toe.

3. Ja. Dit @CUVlissingen
verdient aandacht
3.Zie
Voorlopig
inrichten als
www.vlissingen.christenunie.nl
en moet bespoedigd worwandelgebied en met
Geef voor
geloof
een stem op woensdag
19 maart!
den.
ruimte
evenementen

3. De Karolingische Burg is het oudste monument van de
gemeente Vlissingen. Het ligt er al sinds 1994 (kaal) bij en het
wordt tijd dat de burg verder wordt ingericht. Antwoord: Goed
idee. Deze ruimte moet ingezet worden om de knelpunten in
het dorpscentrum op te lossen.

4.	De halfhoge Sloebrug geeft, vooral
in de zomer, veel oponthoud.
	De brug moet vervangen worden
door een tunnel.
	De brug moet vervangen worden
door een hoge brug.

4. Het CDA wil eerlijk zijn naar de kiezer: De gemeente heeft geen geld om
een tunnel of een brug te bouwen. Een
dergelijke belofte zou kiezersbedrog zijn.
Wanneer er vanuit andere bronnen geld
beschikbaar komt, gaat de voorkeur van
het CDA uit naar een tunnel.

4. Er moet een aquaduct komen
dat ook onder de spoorlijn heen
gaat, vergelijkbaar bij dat in Middelburg.

4. De PSR gaat voor een tunnel, deze geeft minder verkeerstechnische problemen
en minder milieuoverlast.

4. Een tunnel heeft voor de SP de voorkeur, maar dat is wat ons betreft toekomst
muziek.

4. Er moet een oplossing
komen voor het oponthoud. Een brug of een tunnel moet ook eerst financieel, en geografisch bekeken
worden en in het kader
waar lossen we het beste
het oponthoud mee op.

4. De halfhoge Sloebrug geeft, vooral in de zomer, veel oponthoud. De brug moet vervangen worden door een tunnel. De
brug moet vervangen worden door een hoge brug. Antwoord:
Goed idee, maar we denken dat dit financieel gezien te hoog
gegrepen is. De bestaande situatie kan anders verbeterd worden.

4. De VVD begrijpt de ergernis over de verkeerssituatie bij de Sloebrug. Wij staan achter een
goede infrastructuur voor Vlissingen. Bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.
De keus tussen een tunnel of hoge brug dient gezien de hoge investeringskosten onderzocht te
worden. In het Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan is voor de langere termijn opgenomen dat
er in een verkenningsfase gekeken dient te worden welke mogelijkheden zijn voor een ongelijkvloerse kanaalkruising.

5.	Het algemeen dagelijks onderhoud
van de openbare ruimte dient met
voorrang aangepakt te worden.

5. Het CDA wil dat de gemeente zich
concentreert op het aanpakken van hondenpoep, zwerfvuil en onveilige situaties
(verkeer en sociaal). De inrichting en het
onderhoud van speelplekken en groen
moet men aan de wijkbewoners zelf overlaten. Overal wonen mensen met creatieve ideeën, groene vingers of technisch
talent. Wie een schip kan bouwen weet
ook wel hoe je een speelhuisje in elkaar
zet. Het is de kunst om de juiste mensen
te activeren en samen te laten werken.
Dat kan gedaan worden door een wijkof dorpsraad of gewoon door buren die
samen een stukje groen aanpakken. Het
CDA vindt dat de gemeente zich hier zo
weinig mogelijk mee moet bemoeien.

5. Er is een inhaalslag gemaakt
om achterstallig onderhoud weg
te werken. Er is weinig geld, maar
goed onderhoud verhoogd de
veiligheid en leefbaarheid. Blijven
doen, dus!

5. De PSR vindt dat achterstallig onderhoud in de
groenvoorziening ingelopen
moet worden. Het dan gerealiseerde niveau blijft gehandhaafd.

5. Het is voor de leefbaarheid belangrijk
dat de openbare ruimte keurig onderhouden wordt. In dat opzicht moet de
gemeente meer samenwerken met burgers en andere partijen.

5. Binnen de grenzen die
er voor gesteld zijn in de
begroting en natuurlijk
voor de gehele gemeente
Vlissingen Daarnaast meer
persoonlijk inactief er in
betrekken. Burgers willen
graag daar in participeren.

5. Het algemeen dagelijks onderhoud van de openbare ruimte
dient met voorrang aangepakt te worden. Antwoord: Akkoord.

5. De VVD ziet de openbare ruimte als het visitekaartje van de gemeente. De afgelopen jaren heeft
de gemeente Vlissingen vanuit het thema Schoon, heel en veilig een inhaalslag gemaakt binnen
de openbare ruimte. Dit beleid blijft de VVD onverminderd steunen. Wel zijn wij van mening dat
inwoners ook zelf een belangrijke bijdrage moeten leveren in het onderhouden en schoonhouden
van hun nabije omgeving: tuin, balkon en straat. Wij willen verrommeling van de wijken voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt
aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de
veroorzaker.

6.	
Evenementen georganiseerd door
de eigen bevolking, zoals Vlissingen
Maritiem, het Ringrijden, het Volksdansfestival en voorheen de Highland Games, dient de gemeente te
faciliteren en te ondersteunen.

6. De door de eigen bevolking georganiseerde activiteiten dragen bij aan de
leefbaarheid. Het is daarom goed dat de
gemeente deze activiteiten faciliteert en
ondersteunt. Bij het ontbreken van onvoldoende eigen initiatieven of middelen,
personeel en geld, kan en mag niet langer verwacht worden dat de gemeente
deze automatisch aanvult.

6. En dat gebeurt ook. De
gemeente faciliteert ook het
bevrijdingsfestival en de Karolingenmarkt. Wel moet er een ander
precariobeleid komen: Voor
éénmalig gebruik van openbare
ruimte moet de gemeente niet
steeds geld vragen.

6. Ja, de PSR ondersteunt
deze stelling van harte.

6. Helemaal mee eens! Kleinschalige evenementen met veel vrijwilligers moeten de
volledig medewerking van de gemeente
krijgen. Het zijn deze evenementen die
uitgroeien tot een vaste waarde in de
samenleving.

6. Alle eigen evenementen
van de gemeente Vlissingen
moeten voorrang krijgen
en financieel ondersteund
worden.

6. Evenementen georganiseerd door de eigen bevolking, zoals
Vlissingen Maritiem, het Ringrijden, het Volksdansfestival en
voorheen de Highland Games, dient de gemeente te faciliteren
en te ondersteunen. Antwoord: Akkoord, maar niet alleen deze
activiteiten. Het Midzomerfeest van Mae-Uku hoort ook in dit
rijtje thuis.

6. De VVD is tegen bureaucratische obstakels en onnodige regelgeving Evenementen zoals Vlissingen Maritiem, Onderstroom, Rescue Vlissingen etc geven een onderscheidend karakter. De
gemeente is er voor de inwoners. Dit betekent dat initiatieven van de eigen bevolking zoveel als
mogelijk gefaciliteerd en ondersteund moeten worden.. Niet zozeer op financieel gebied maar
meer op het gebied van vergunning verlening en advies.

7.	
Om de leefbaarheid van Ritthem
te behouden, moeten er jaarlijks
een aantal woningen worden bijgebouwd, gericht op mensen meet
jonge kinderen.

7. Het CDA wil dat Ritthem de mogelijkheid heeft voor het bouwen voor de eigen
mensen en heeft dan vooral de voorkeur
voor woningen waarin ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen bijvoorbeeld
met ondersteuning van nieuwe technieken.

7. De leefbaarheid van Ritthem is
gediend bij beperkte nieuwbouw
voor alle mensen die daar graag
willen (blijven) wonen. Daar
horen gezinnen bij, maar ook de
oudere mens.

7. Ja de PSR is voorstander
van nieuwbouw in Ritthem
voor jong en oud.

7. De SP is voorstander voor kleinschalige
woningbouw op Ritthem, dit moet wel
kleinschalig blijven. Ritthem krijgt hierdoor nieuwe aanwas, zonder het dorpse
karakter te verliezen.

7. Als er duidelijke aanwijzingen zijn en er van te
voren overeenkomsten over
de verkoop zijn zeker bouwen voor de bewoners van
Ritthem. Maar niet bouwen
voor leegstand.

7. Om de leefbaarheid van Ritthem te behouden, moeten er
jaarlijks een aantal woningen worden bijgebouwd, gericht op
mensen meet jonge kinderen. Antwoord: Akkoord, als het past
binnen het totale huisvestingsplan. Leefbaarheid heeft niet
alleen met woningen te maken. Er zou meer gedaan moeten
worden.

7. De VVD is voorstander van een gevarieerd woningaanbod voor jong en oud, voor elke lavensfase en elke beurs. De VVD heeft oog voor starters en senioren binnen Ritthem . De woonwensen
van huidige en toekomstige bewoners veranderen evenals de eisen die we stellen aan onze woonomgeving. Het dorpshuis en de kerk dragen hieraan bij. Hiernaast zal een opknapbeurt van het
strand goed zijn voor het dorp en de omgeving.

8.	In West-Souburg ligt het monument
van Marnix van Sint Aldegonde. De
schrijver van het Wilhelmus. Het
monument dient meer zichtbaar
te worden en er moeten “bruine”
verwijsborden naar het monument
komen.

8. Het CDA ziet zeker een meerwaarde in
het aanbrengen van een verwijzing naar
het monument. Zeker in het toeristenseizoen is er een grote groep fietsende
toeristen die we op die manier kennis
kunnen laten maken met de historie van
West-Souburg

8. We moeten onze historie niet
vergeten: Daar horen monumenten en gedenkbeelden bij. Die
moeten goed vindbaar en toegankelijk zijn. Dus ook dit monument.

8. De PSR vindt dat we zuinig
moeten zijn op ons cultureel
erfgoed en is hier voorstander van.

8. De SP vind dat alle lokale bekendheden
van nu en uit het verleden worden gevierd
en een plaats krijgen in de omgeving.
Marnix van Sint Aldegonde is hierop geen
uitzondering.

8. Prima inactief zeker uitvoeren, we moeten daar
trots op zijn dat het daar
staat.

8. In West-Souburg ligt het monument van Marnix van Sint
Aldegonde. De schrijver van het Wilhelmus. Het monument
dient meer zichtbaar te worden en er moeten “bruine” verwijsborden naar het monument komen. Antwoord: Akkoord.

8. De VVD gaat zorgvuldig om met ons cultureel erfgoed. Adequate bewegwijzering behoort bij
de gidsfunctie van de gemeente.

9.	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 strikt
gaan handhaven.

9. Handhaving van de door ons zelf en
voor ons zelf gestelde wetten en regels
vindt het CDA belangrijk. Wel vindt het
CDA dat niet alleen politie, justitie en
bestuur hierin een rol hebben. Wij zelf
hebben hier ook een verantwoordelijkheid in. Mensen mogen elkaar best aanspreken op verkeerd gedrag. Ook is het
belangrijk dat we normen en waarden
overdragen aan onze kinderen. Dit komt
de saamhorigheid in onze eigen omgeving ten goede.

9. Ja, en daarvoor is een stevig
toezicht op straat nodig. Dat kan
in een combinatie van slimme
camera’s met blauw op straat.
Versterk de wijkagentfunctie en
investeer daar in, desnoods in
een apart gemeentelijk korps.

9. Ja, de gemeente moet zorgen voor een actief handhavingsbeleid en vindt bovendien: Handen af van onze
hulpverleners.

9. De SP is een voorstander van strengere
controles en betere handhaving, maar wel
met de menselijke maat. Dus geen extra
parkeerboetes of snelheidscontroles, maar
overlast en asociaal gedrag aanpakken.

9. Handhaving hoog op de
prioriteiten lijst van het college van B&W in de nieuwe
raadsperiode.

9. 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 strikt gaan handhaven. Antwoord: Dit is
altijd de bedoeling.

9. De VVD is voorstander van een harde aanpak – zero tolerance - van diegenen, die de veiligheid
en de openbare orde verstoren. De VVD is voorstander van uitbreiding van het cameratoezicht op
zogenaamde hotspots. De VVD vindt dit een goede steun aan de politie. Geregistreerde beelden
moeten ook in de bewijsvoering een goed en erkend hulpmiddel zijn. Ten aanzien van (jeugdige)
veelplegers, winkelcriminaliteit en overlast van hangjongeren en een ieder die overlast veroorzaakt, is begrip en tolerantie niet op zijn plaats. Naast meer blauw op straat en repressie is ook
preventie van groot belang, waarbij de VVD denkt aan de rol van jeugdzorg, het jeugdbeleid, de
verslavingszorg en het onderwijs.

1. De brede school, Souburg Zuid inclusief een dubbele gymzaal, moet in de raadsperiode 2014-2018 gerealiseerd zijn. Antwoord: Jawel, maar dat is ook de bedoeling van het plan, zoals
het er nu ligt. 2 locaties, waarvan de locatie Van Visvlietstraat
verbouwd wordt en op de locatie De Priesterstraat een nieuw
gebouw komt. Tezamen vormen ze de nieuwe brede school.

Vlissingen, omdat we COMPASSIE hebben met

2. De van Duyvevoorde sporthal moet blijven en worden
omgevormd tot een multifunctionele ruimte. Antwoord: Prima,
als er voldoende geld is om dit te realiseren.

Alles doen om werkgelegenheid te behouden of
te versterken
Herstel van gezonde en verantwoorde financiën
in Vlissingen
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Meer weten?

4. Ja. Hier moeten oplossende maatregelen genomen
worden. Een van beide voorstellen moet uitgevoerd worden.

5. Ja. Het zou niet anders
moeten zijn.

6. Ja. Een absoluut must. Zo
hoort het toch.

7. Ja. Dit vinden wij wensenswaardig.

8. Ja. Dit vinden wij wensenswaardig. Cultuur dient
behouden en ondersteunt te
worden.

9. Ja. In het belang van de
burger en het algemeen leefklimaat.

9

1. De VVD is voorstander van een brede school Souburg Zuid, mits hiervoor draagvlak is bij
betrokken ouders, leerkrachten en omwonenden.De VVD Vlissingen is van mening dat het concept ‘brede school’ bij kan dragen bij de ontwikkeling van het kind, van de wijk en kunnen tevens
de emancipatie van minderheden in de Vlissingse gemeenschap stimuleren. Een ‘brede school’
is geen doel op zich. De huidige schoolgebouwen op het Oranjeplein en J. De Priesterstraat zijn
al langere tijd aan vervanging toe. Het schoolgebouw aan de van Visvlietstraat is in betere staat
en kan daarom nog mee. De huisvesting dient zo snel als mogelijk gerealiseerd worden zodra er
overeenstemming is tussen alle partijen en de Vlissingse raad hierover een besluit heeft genomen.
2. De VVD is voorstander van particulier initiatief. Ondernemers die een adequaat bedrijfsplan
voor verbouwing van de Duyvevoorde sporthal en het gebruik van een multifunctionele ruimte
ontwikkelen, krijgen de steun van de VVD. Er dient bezien te worden of de van Duyvevoorde
sporthal past binnen het accommodatiebeleid van de gemeente Vlissingen. Hierbinnen dient
bezien te worden of de van Duyvevoorde behouden of afgestoten wordt. Sinds de bouw van de
brede school in Souburg-Noord en het voornemen om bij de brede school zuid een sporthal neer
te zetten zal de van Duyvevoorde sporthal uiteindelijk overbodig te worden. Om de financiële
positie van de gemeente Vlissingen te verbeteren is de gemeente al langere tijd bezig onroerend
goed af te stoten. De van Duyvevoorde sporthal past binnen dit beleid.
3. De VVD juicht een betere benutting van de faciliteiten die we als gemeente hebben toe. De
invulling van de Karolingische Burg zoals deze op het moment is, biedt de mogelijkheid om
bijvoorbeeld een uitbreiding te doen van evenementen. De VVD streeft ernaar culturele voorzieningen in de Souburg, Ritthem en Vlissingen in stand te houden. Bij investeringen zal de VVD
altijd bredere afwegingen maken vanuit het maatschappelijk belang van de gehele bevolking.
Ondernemers die een ontwikkelingsconcept hebben voor de Karolingische Burg stimuleert de
VVD.

PSR-enquête onder de inwoners van de dorpen

Politieke partijen reageren op negen stellingen

In de decembermaand hield de Partij Souburg-Ritthem (PSR) een enquête onder de inwoners van de dorpen. De PSR heeft in haar programma opgenomen dat ze een gedegen
raadpleging van de inwoners belangrijk vindt, reden om de bewoners op een aantal thema’s te bevragen. Hierna volgt een impressie van de antwoorden die werden gegeven.

De Partij van de Arbeid en de POV hebben helaas (nog) niet gereageerd
op de negen stellingen. De SGP heeft gereageerd na de opmaak van de
courant. Omdat we deze kleine ruimte nog over hadden kunnen we de
stellingen van SGP nog plaatsen. Onderstaand de antwoorden van de SGP.
1. De gemeente moet zorgen voor optimale huisvesting voor diverse soorten onderwijs.
Het zou prachtig zijn als alle partijen het eens kunnen worden over de plaats van de school. Wanneer dat lukt, en het financieel mogelijk is, kunnen de Souburgse kinderen, wat de SGP betreft,
naar een prachtige nieuwe school.

Leefomgeving

3. Zeker. Leuke, niet te dure ideeën zijn altijd welkom.

Gevraagd werd of de inwoners hun leefomgeving als prettig ervaren, dat blijkt een overgrote meerderheid inderdaad te vinden: bijna 90% is het eens of helemaal eens met deze
stelling. Men kon bij alle stellingen kiezen uit: helemaal oneens, oneens, neutraal, eens of
helemaal eens. De Souburgse Courant ziet hierin maar weer eens de bevestiging dat de
bewoners het fijn vinden om op de dorpen te wonen. Dit stemt overigens overeen met het
in 2007 in opdracht van de gemeente uitgevoerde leefbaarheidsonderzoek. Wat dat betreft
heeft de crisis gelukkig weinig of geen invloed gehad op het woongenot.

4. Brug moet vervangen worden door een tunnel, die ook onder het spoor doorgaat. Provincie en
Rijk moeten meebetalen.

Onderhoud

2. Als Oost-Souburg een nieuwe school krijgt met sportzalen, wordt de Van Duijvenvoordehal
overbodig. Is het noodzakelijk dat de gemeente dat betaalt. Financiering door sponsors vindt de
SGP een goede optie.

Vervolgens vroeg de PSR om antwoord te geven op de stelling: “De buurt waar ik woon
ziet er goed onderhouden uit”. Een meerderheid is het eens met deze stelling. Er is echter
wel een kanttekening bij te plaatsen, want 23% is het hiermee oneens of helemaal oneens.
Op de enquêteformulieren gaf men bijvoorbeeld aan dat de veegwagens van de gemeente
best eens wat vaker langs mogen komen. Ook het onderhoud van het groen in de zogenaamde openbare ruimte mag wat meer aandacht krijgen. Inmiddels is hier gelukkig al wel
het nodige gebeurd en is er groen vervangen door aanplant die minder onderhoud vergt.
Een heet hangijzer blijft het onderhoud van straten en wegen.

5. Eens.
6. Eens, mits ethisch verantwoord.
7. Het is belangrijk dat Ritthem leeftbaar blijft. Woningen bouwen indien daar vraag naar is, eventueel in de goedkopere sector.
8. Eens. En vergeet de berijmde psalmen van Marnix van St.Aldegonde niet.
9. Eens. En overbodige regels schrappen.

Brede School Zuid

Een thema dat de Souburgers al langere tijd bezighoudt betreft de Brede School Zuid
(BSZ). De PSR vroeg aan de inwoners of deze school er nu beslist moet komen. De meningen blijken verdeeld: 5% helemaal oneens, 10% oneens, 52% neutraal, 19% eens en 14%
helemaal mee eens. De PSR heeft de realisatie van de BSZ hoog in het vaandel staan. Desgevraagd geeft de partij aan dat ze beseft dat leerlingaantallen terug zullen lopen in de
komende jaren, maar dat ze ook rekening houdt met de vestiging van jonge gezinnen met
kinderen in Souburg en Ritthem als gevolg van de komst van de marinierskazerne. Reden
om vast te houden aan de BSZ, met het liefst een dubbele gymzaal om het tekort aan zaalruimte eindelijk op te lossen.

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Vlissingen

Karolingische Burg

De PSR zet in op een meer specifieke
invulling van de Karolingische Burg, dat
blijkt ook een wens van de inwoners,
68% is voorstander. Vervolgens werd de
inwoners gevraagd om ideeën hiervoor
aan te dragen. Daar werd veelvuldig
gebruik van gemaakt. Enkele voorbeelden: een dijktheater met een podium;
een crossbaantje voor kinderen; een
reconstructie van een boerderij uit de
Karolingische tijd; een kinderboerderij;
ruimte voor de scouting; ruimte voor
een
winterfair/zomermarkt/boerenmarkt of snuffelmarkt en het aanleggen
van een pluktuin. Door de tegenstanders wordt aangegeven dat de huidige
situatie recht doet aan de archeologische waarde en je er dus om die reden
Karolingische Burg. Foto Tonnie Joosse.
niets aan moet doen.

Coen van Dalen - lijsttrekker

Als politieke partij hebben we een HART
voor VLISSINGEN en vanuit ons geloof willen
wij ons inzetten voor een mooier en sterker
Vlissingen, omdat we COMPASSIE hebben met
deze stad en al haar inwoners.
De ChristenUnie Vlissingen heeft “hart voor Vlissingen”
en wil daarom:

Veiligheid en handhaving

Opkomen voor de sociaal kwetsbaren in
Vlissingen, Souburg en Ritthem

De Inwoners voelen zich veilig in de buurt waar ze wonen (61%), maar er is ook de roep
om meer handhaving (63%). Op de enquêteformulieren staat een fors aantal keren dat
de wijkagent terug moet komen, maar vooral zichtbaar moet zijn op straat. Dus niet in de
auto of op de motor, maar lopend of fietsend over het dorp en makkelijk aanspreekbaar.

Alles doen om werkgelegenheid te behouden of
te versterken

Eén gemeente Walcheren?

Tijdens het PZC/Scoop verkiezingsdebat werd gesteld dat de helft van de Vlissingers voorstander is van één gemeente Walcheren. De inwoners van Souburg, Ritthem en Groot
Abeele denken daar heel anders over: 71% van de respondenten gaf aan dat ze geen
voordelen zien in deze samenvoeging. Dat stemt overeen met de mening van de inwoners
van de gemeente Veere, waar driekwart van de inwoners voor het behoud van de huidige
indeling is. Wat dat betreft is de vorming van één gemeente Walcheren voor veel inwoners
van de dorpen dus echt een brug te ver.

Herstel van gezonde en verantwoorde financiën
in Vlissingen
Meer weten?

Zie www.vlissingen.christenunie.nl

@CUVlissingen

Actief Ondernemend Souburg werkt hard aan hun nieuwe formule
Sinds 1 november 2013 is er veel gebeurd, maar ook is er veel veranderd binnen de ondernemersvereniging van Souburg, aldus Chris Hanraads, voorzitter
van het kersverse AOS. We hebben afscheid genomen van het oude bestuur
en hun bedankt voor de vele jaren trouwe dienst. Maar tegelijkertijd hebben
we een nieuw enthousiast bestuur gevormd die direct samen aan de slag zijn
gegaan. Ideeën genoeg binnen de leden en ondernemers, maar ook alle plannen vanuit het bestuur werden op tafel gelegd. Als eerste moest er een evenementenkalender voor het gehele jaar komen vond men. En daar hebben alle
inwoners en bezoekers van Oost-Souburg inmiddels al van kunnen profiteren.
De rest van de plannen en structuur zullen in de loop van 2014 vorm gaan krijgen, we kunnen natuurlijk niet alles alleen en tegelijk.
Het gaat ons niet zozeer om de omzet, maar
des te meer om de klantenbinding. Relaties
opbouwen en vertrouwen terugwinnen,
dat is ons doel. Het moet voor iedereen
weer leuk en interessant worden om naar
Oost-Souburg te komen voor de dagelijkse
boodschappen, een sociaal praatje, de speciaalzaak maar ook zeker voor de binding
en betrokkenheid samen met elkaar op het
dorp. Gelukkig zijn er ook nog steeds veel
klanten vanuit Ritthem, Vlissingen, WestSouburg, Middelburg, maar ook van daarbuiten die op Souburg hun inkopen komen
doen. Dus het leeft wel in het dorp en je kunt
overal gratis de auto parkeren. Inmiddels
hebben we al drie acties achter de rug. De
demo-dag in december was een groot succes. Er waren door de deelnemende ondernemers diverse demo’s georganiseerd. Van
een cursus stropdasstrikken, naaimachinesen Tempur matrassen testen, proeverijen van
diverse kazen, tot aan schoenen poetsen en
keukengerei, alle registers werden opengetrokken om de bezoeker van dienst te kunnen zijn. Maar ook gewoon een hapje en
een drankje waren aanwezig, gewoon lekker
gezellig weer wat mensen op straat aanspreken en de contacten weer wat onderhouden.
Het was een zeer geslaagde dag. In januari
hadden we nog de Souburg ruimt op actie.
Vele bezoekers hebben kunnen profiteren
van de kortingen variërend van 10 tot 50%.
Die gaan we in augustus nogmaals herhalen.

In februari hadden we de vroege vogelactie.
Vroeg uit de veren voor een leuke aanbieding of korting. En we hebben op 15 maart
voor de 2e keer weer een spetterende info
/ demo dag. Ook deze zal weer bol staan
van de verassend leuke, interessante of spannende demo’s.
Aanvullend op de activiteiten kalender hebben we nog wat extra’s op het dorp naast
de Karolingenmarkt, want die blijven we
uiteraard gewoon twee maal per jaar (mei
& september) organiseren. Op zaterdag 7
juni zal er een groots opgezette motortourtocht starten vanaf de Karolingenburcht.
In samenwerking met de Free Birds (Motor
tour club uit Nieuw en St Joosland) gaan
we starten met ruim 200 motoren voor een
toertocht over Walcheren. Iedereen kan
inschrijven en deelnemen, mits je zelf over
een motor beschikt. Het beloofd een spektakel te worden. Meer daarover in de volgende
krant. Maar ook de extra zomermarkt die op
donderdag 3 juli staat gepland zal totaal iets
anders worden als wat we normaal op Souburg gewend zijn. Deze markt duurt nl. tot
22.00 uur zodat iedereen na zijn werk toch
nog even over de markt kan lopen en aan /
afsluitend iets kan drinken op de Burcht. En
we hebben tijdens die dag nog de nodige
verassingen in petto. Als ik aan Chris vraag
waar hij met zijn bestuur over 1 jaar wil zijn
dan antwoordt hij stellig: we hebben nu 36
leden, maar mijn grootste wens zou zijn als

Karolingenmarkt

alle ondernemers dan lid zouden zijn. Groot
of klein, speciaalzaak, frietzaak of café, locatie van de zaak, het maakt niet uit, samen
staan we veel sterker en kunnen we nog veel
meer betekenen voor de inwoners van Souburg. Afsluitend wil hij zelf nog kwijt dat ze
volop in gesprek zijn met de Rabobank. Er
is een initiatief gestart om een werkgroep
te vormen. Uit alle gelederen van het dorp

Stem voor SamenWerken
Brede School SouburgZuid
De afgelopen jaren heb ik als wethouder
samengewerkt met schoolbesturen en
andere partijen om een goede oplossing te
vinden voor de basisscholen in Souburg
Zuid. De huisvesting van met name de
TweemasterKameleon is slecht. Er moet
iets nieuws komen.
Bij de bouw van het Kroonjuweel zijn
afspraken gemaakt tussen Archipel en
Perspectief over samenwerking in Souburg

Zuid. Er moest een brede school komen voor
beide
scholen
met
een
bibliotheek,
kinderopvang en sportvoorzieningen. Helaas
kon er uiteindelijk geen locatie gevonden
worden die geschikt was voor één groot
schoolgebouw.
De tweede keus was een brede school
verdeeld over twee gebouwen. Voor twee
nieuwe gebouwen is geen geld. Gelukkig
heeft de BurchtRietheim een mooi, sfeervol
schoolgebouw dat na een opknapbeurt nog
15 jaar mee kan. Op een steenworp afstand

Brug

Over de brug gesproken, die is weer terug, helemaal opgeknapt en klaar voor de toekomst.
Dat brengt ons op die andere brug, de Sloebrug. Als die ooit vervangen moet worden,
dan vinden de inwoners dat er nadrukkelijk moet worden gekeken naar de mogelijkheid
van een tunnel onder het Kanaal en het spoor door. Men vond dit trouwens maar een rare
vraag omdat de gemeente helemaal geen geld heeft voor zo’n enorme investering. Dat
klopt, maar het geld voor een dergelijk project komt met name van de Rijksoverheid en van
EU-subsidies. Reden om al in een vroegtijdig stadium alert te zijn bij dit soort plannen (zie
elders in deze krant).

Geef geloof een stem op woensdag 19 maart!

is er een vertegenwoordiging aanwezig. Er
zijn diverse plannen om van de Burcht een
evenementen terrein te maken. Dan zou
iedereen, altijd gebruik van de Burcht kunnen maken. Ook een extra ingang zou tot
de mogelijkheden behoren. De plannen zullen verder worden uitgewerkt beloofd hij en
zodra er nieuws is te melden kunt u dat in de
volgende uitgaven lezen.

Lijst 5: CDA

daarvan staat de Tweemaster. Dit gebouw
zal vervangen worden door een groter,
nieuw gebouw met sportvoorziening. Hoe
de leerlingen verdeeld worden over de
gebouwen beslis ik niet. Ouders en
leerkrachten kunnen daarover meepraten
via hun MR. Ook omwonenden worden
actief betrokken bij de plannen.
De gekozen oplossing is misschien niet
ieders eerste keus. Maar als we allemaal
samenwerken, kunnen we er iets moois
van maken voor de kinderen van Souburg.
Marin de Zwarte

Wij Werken Samen voor:
1. Snelle realisatie brede school SouburgZuid

Verkeersveiligheid

VOOR RIJLESSEN:
• Auto (B)
37,50per
/ uur
€ 33,50 min.

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

• Automaat (B)
40,- per
/ uur50 min.
€ 35,-

Eerlijke prijzen
Hoog slagingspercentage!

Tot slot werd gevraagd om verkeersonveilige situaties aan te geven. In Ritthem stoort men
zich aan de hoge snelheid waarmee er over de Zandweg gereden wordt. Niet alleen overdag, maar met name in het weekend, ’s avonds laat en zelfs ’s nachts is het af en toe net
een racebaan. De Oost-Souburgers benoemden meer dan dertig gevallen waarin er sprake
is van meer of minder grote risico’s voor de verkeersveiligheid. Hierbij spant de situatie
rondom het “schip” op het Oranjeplein de kroon, maar ook vindt men het onduidelijk wie
er voorrang heeft in de Kanaalstraat, wanneer je uit een van de zijstaten komt. De inwoners van West-Souburg maken zich zorgen over de kruisingen Weyevlietweg / Sloeweg, de
Noordbeekseweg / Marnixplein en in het algemeen het negeren van eenrichtingverkeer.

Tot slot

• Auto aanhangwagen (B-E)
37,50 / uur

Voor de PSR was een bijkomend doel van de enquête om na te gaan of de inwoners er
hetzelfde over denken als de leden van de Partij. De leden kregen in het voorjaar van 2013
namelijk ook deze voorgeschoteld, als onderdeel van een meer uitgebreide enquête. De
verschillen waren niet groot, alleen ten aanzien van de Brede School Zuid spreken de leden
zich wat nadrukkelijke uit als voorstander. Zowel de ondervraagde leden als de inwoners
vinden overigens het bestaan van een lokale partij als de Partij Souburg-Ritthem erg belangrijk.

• Caravantraining
25,- / uur
10

2. Leegstand in de winkelstraten tegengaan
3. Heroprichting dorpsraad

SamenWerken

4. Een sterke haven voor werkgelegenheid

voor Souburg

5. Koop lokaal!

www.cdavlissingen.nl
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Liever lokaal
“Op 7 juni 2014 organiseert MTC FreeBirds
voor de 3e keer de FreeBirds Zeeland Tour”

EEN WONING
(VER)KOPEN IN DEZE
TIJD IS WÉL MOGELIJK...

Dit keer vertrekken we vanaf de
Karolingenburght in Oost Souburg

Wij helpen u graag!

Kanaalstraat 41
4388 BK Oost-Souburg
T 0118-460300
E info@schinkeldeweerd.nl • I www.schinkeldeweerd.nl

Het laatste halfjaar ben ik naast mijn normale werkzaamheden bezig met mijn
grote hobby; koken. Ik heb namelijk besloten actief lid te worden van de lokale partij Souburg-Ritthem en daardoor de kans
gekregen een kijkje te nemen in de keuken
van de Vlissingse politiek. Als kandidaatraadslid voor de PSR wilde ik me tot in de
puntjes voorbereiden en kennis opdoen
van alle ins-en-outs, en daarvoor heb
ik vrijwel iedere vergadering met grote
belangstelling gevolgd. En natuurlijk wilde
ik ook de mensen binnen de PSR leren kennen, zowel voor als achter de schermen.
Ik heb de mensen van de PSR inmiddels
goed leren kennen. Vooral hun betrokken-

West-Souburg

Motor Tour Club Freebirds is op 10 mei 2011 opgericht in Oost Souburg en
heeft inmiddels ruim 40 leden en is daarmee de grootste motortourclub in Zeeland. Jaarlijks organiseren we een evenement waar iedereen welkom is.

• APK voor € 29,- all-in!
• Onderhoud
• Reparatie, aircoservice
• Ook lease voor elk merk
• Verkoop van jonge occasions

De eerste Zeeland Tour in 2011 was een georganiseerde motortoertocht door Zeeland, met
als afsluiter een live band en BBQ. Vorig jaar was de opkomst ruim verdubbeld en speelden
er maar liefst 3 livebands. Dit jaar hebben we gekozen voor de Karolingenburght en pakken
we het nog grootster aan.
De bedoeling is de FreeBirds Zeeland Tour een jaarlijks terugkerend motorevenement te
maken, waar liefhebbers van blinkend chroom, stevige rockmuziek en een hapje en drankje,
hun hart op kunnen halen.
De ingrediënten voor deze dag: Motoren en Trikes, Rock and Roll, Food and Drinks, en
hopelijk prima weer!
Op de website www.mtc-freebirds.nl en www.soubug.nl zal het programma binnenkort
bekendgemaakt worden. Het evenement is VRIJ toegankelijk, voor deelname aan de motortocht vragen we een kleine vergoeding.

Bedrijvenpark Oost-Souburg - Marie Curieweg 3
4389 WB - Vlissingen - Tel. 0118 - 48 84 66

www.autodijkwel.nl
A58 - afrit 40 - Ritthem / Oost-Souburg (bij BP station)

De Lokale Partij Vlissingen heeft veel gedaan voor Oost- en West Souburg en Ritthem. Wethouder van Dooren is vaak in Souburg geweest en heeft onder meer bereikt dat het Oranjeplein
volledig is vernieuwd, evenals de Bermweg en de Spoorstraat en dit jaar de Burg. Stemerdinglaan. De LPV fractie koestert ook deze delen van onze stad, en heeft de volgende plannen:

• Méér woningbouw in Souburg en Ritthem voor
jonge gezinnen en bejaarden;
• Stimuleren van een versmarkt op het Oranjeplein;

De dorpen Souburg, Ritthem en het buurtschap Groot Abeele hebben door Partij Souburg-Ritthem meer stem gekregen binnen
de gemeenteraad van de gemeente Vlissingen. Je kunt het ook merken, de dorpen
komen veel meer op de voorgrond dan vroeger en er is ook al aardig wat gerealiseerd.
Oost-Souburg en Ritthem worden breed
erkend, maar West-Souburg is nog een
stiefkindje. Zowel in het raadsprogramma
als in het collegeprogramma wordt gesproken over Oost- en West-Souburg. Alleen
handelt men er meestal niet naar en wordt

Dicht bij huis
De reden waarom ik actief ben voor de
Partij Souburg-Ritthem is eigenlijk voor de
hand liggend. De PSR staat namelijk voor
de zaken die dicht bij huis plaatsvinden.
Toch zijn er ook veel invloeden van buitenaf
die ons raken. Denk maar aan de beslissing
over de komst van de marinierskazerne,
maar ook aan de decentralisaties die op ons
af komen.
De voorbereiding daarvan moet plaatsvinden in het verkiezingsjaar 2014 om in 2015
klaar te zijn, want dan worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg,
hulp bij het vinden van werk, het verstrekken van uitkeringen en het bieden van zorg

Ruud Kleefman

Wij zetten
elke “kop”
!
k
o
m
n
e
e
p
o

heid bij onze dorpen binnen de gemeente heeft
grote indruk gemaakt. Ik
ben juist daarom ook blij
dat ik voor de PSR heb
gekozen, omdat ook ik vind dat onze dorpen een grote stem binnen de gemeente
verdienen, en ook nodig hebben.
Als lokale partij weet de PSR wat er leeft
en speelt en hebben we geen ‘last’ van
Haagse bemoeienissen. De komende
jaren beschikt de PSR over een flink aantal
actieve mensen die zich met z’n allen willen inzetten voor uw belang. En daar plukt
u als kiezer na 19 maart weer de vruchten
van!

DE VRIJBUITER

Paspoortstraat 26 | 4388 BH Oost-Souburg | T. 0118 - 490426
vrijbuiter@zeelandnet.nl

Huib van der Hiele

● FIETSEN
● REPARATIES

“West” vergeten. Eigenlijk is dat vreemd. De borden aan het begin van het
dorp zijn twee jaar geleden
geplaatst. Omdat de gemeente daar geen
geld voor beschikbaar had heeft de PSR
hiervoor gezorgd. West-Souburg heeft een
groot verleden en dan bedoelen we niet
alleen Marnix van Sint Aldegonde. Kijk de
geschiedenis er maar eens op na. Daarom
dient West Souburg in zijn waarde gelaten
te worden. Vindt u dit ook stem dan op Partij Souburg-Ritthem.

Spectaculaire
aanbiedingen!
Kinder fietsen ★ Dames-Heren fietsen
Elektrische fietsen
Kanaalstraat 75 4388 BK Oost-Souburg
Telefoon: 0118-475499
www.alfredsbikecentrum.nl

Albert Vader
aan langdurig zieken en
ouderen. Gedeeltelijk is dat
nu ook al zo, maar het gaat
nu nog veel verder.

20% KORTING

Ik vind dat dit proces heel zorgvuldig moet
plaatsvinden, tenslotte gaat het om het
welbevinden van de inwoners. Het gaat dus
om ons, dicht bij huis! Ik ben voor maatwerk, sociale samenhang en het inzetten op
behoud van werkgelegenheid. Ik wil namelijk niet dat er in deze tijd iemand tussen
wal en schip valt. Bent u het met mij eens,
stem dan op Albert Vader.

op alle
winterpanty’s!

• Een brede school in Souburg-Zuid op één locatie;
• Handhaven hoog niveau van onderhoud
openbare ruimte;

Nut en noodzaak van de PSR
Nog niet zo heel lang geleden kon je bij
veel inwoners van Ritthem, Groot-Abeele
en Oost en West Souburg horen dat ze het
idee hadden dat de gemeentelijke aandacht
voor de sinds 1966 deel van Vlissingen uitmakende gebieden zich beperkte tot het
incasseren van de belastingen en dat het
vrij veel moeite koste om bestuur en raad te
interesseren voor de kernen.

• Onderzoek naar mogelijkheid openlucht
zwembad in Oost-Souburg;
• Speel- en spelmogelijkheden en een ontmoetingspunt voor de jeugd;
• Renoveren en moderniseren Koopmansvoetpad;
• Uitbreiding van het toezicht door permanente
aanwezigheid van handhavers;

Sinds de PSR de bewoners van de dorpen
in de raad is gaan vertegenwoordigen is er
meer aandacht gekomen en lijkt het erop
dat de beschikbare middelen wat meer
evenredig ingezet worden.

• Ontwikkeling van de Karolingenburcht;
• Méér vervangende huisvesting voor bejaarden
na sloop van de Zoute Viever;
• Versterking van de winkelfuncties in het centrum
van Souburg.

In de komende raadsperiode (2014-2018)

Kies daarom voor de Lokale Partij die
voor alle inwoners de beste keus is:
De Lokale Partij Vlissingen, LIJST 1!
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Izak Davidse
staan er een aantal meer
of
minder
ingrijpende
gebeurtenissen op het programma. Denk hierbij aan
de komst van de marinierskazerne, mogelijk met een opleidingsinstituut, de bouw van een dependance van het
ADRZ in het noordoostelijke deel van de
gemeente en heel misschien steekt ook het
ontpolderspook zijn akelige kopje weer op.
Al deze projecten gebeuren op het grondgebied van onze dorpen dus is het zaak
dat de PSR onze belangen zeer goed in de
gaten gaat houden en indien nodig er niet
voor terugdeinst samen met de bevolking
zich te weer te stellen. Juist daarom is uw
stem voor de PSR belangrijk!

Stem Lijst 2
Partij Souburg-Ritthem

Kanaalstraat 40
Oost-Souburg
0118-461287
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Veiligheid en goede huisvesting

Uitslag decemberpuzzel

Op zoek naar een plek om je veilig en thuis
te voelen. Een plek met rust en ruimte.
Waar je een toekomst voor jezelf ziet. Een
plek met kansen en bedrijvigheid. Een plek
waar anderen speciaal voor moeten reizen
om er van te genieten. In de gemeente
Vlissingen, met name in de dorpen Oosten West-Souburg, Ritthem en het buurtschap Groot Abeele hebben we die plek.
Hier kunnen we ons veilig voelen. We kunnen hier genieten. Er zijn hier kansen op
een goede opleiding en een goede baan.
Al deze zaken zijn niet vanzelfsprekend.
Een veilige stad en veilige dorpen moeten we ook veilig houden en de rust en
ruimte bewaken. Kansen in opleiding en
werk moeten we creëren. De gemeente

In de decemberuitgave hadden we de kerstpuzzel in de krant. In
de tekst waren letters verwerkt die, als ze in de juiste volgorde
werden geplaatst, de oplossing vermeldden. Er waren 102 inzendingen. 82 daarvan waren voorzien van de juiste oplossing: Actief
Ondernemend Souburg.
Inmiddels heeft de AOS een prachtig prijzenpakket geschonken
voor de prijswinnaars. De 5 Waardebonnen die te besteden zijn
bij de aangesloten ondernemers uit Oost-Souburg zijn gewonnen
door:
1e) Jos Wielemaker........................ Oost-Souburg........................................... 75 Euro
2e) Mevr. AA Ouwerkerk................ Oost-Souburg........................................... 50 Euro
3e) Lia Dijke................................... Ritthem..................................................... 25 Euro
4e) Mevr. Sommeijer-Verduijn........ Vlissingen.................................................. 10 Euro
5e) Kees van Boven........................ Oost-Souburg........................................... 10 Euro
Alle prijswinnaars hebben inmiddels bericht ontvangen en hun prijs overhandigd gekregen namens het bestuur uit handen van de voorzitter van de AOS, Chris Hanraads.

Samen sterk
De gemeente Vlissingen bestaat uit de stad
Vlissingen, de dorpen Oost- en West- Souburg, Ritthem en het buurtschap Groot
Abeele. Ieder al dan niet met een eigen
centrum, wijken, buurten en straten.
Al die onderdelen samen zijn sterker dan
de som ervan. De gemeenteraad dient,
naar redelijkheid en evenredigheid, de
gelden en aandacht te verdelen over
deze onderdelen. De bewoners en hun
belangen dienen centraal te staan in de
beleidsvorming en uitvoering. Niet alleen
tijdens de verkiezingen maar ook daarna.
Partij Souburg-Ritthem vindt raadpleging
van de inwoners van de gemeente van

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

Evenementen
Evenementen zijn er in onze gemeente
genoeg, maar deze vinden voornamelijk
plaats in Vlissingen zelf. Ook voor evenementen geldt dat de PSR wil streven naar
een eerlijker verdeling. We vinden dat
gesubsidieerde evenementen vooral op de
eigen bevolking gericht moeten zijn. Het
kan dus niet zo zijn dat alles in de stad Vlissingen wordt geconcentreerd maar dat de
aandacht en middelen over alle inwoners
worden verdeeld. Dat betekent concreet
dat de dorpen naar evenredigheid worden
betrokken bij evenementen en festiviteiten.

Scheepswerf Reimerswaal wordt Scheepswerf Souburg-Ritthem?
Partij Souburg-Ritthem heeft kennisgenomen van het voornemen van Scheepswerf Reimerswaal om, in overleg met Zeeland Seaports en de Gemeente Vlissingen, de bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar de buitenhaven in Vlissingen. De PSR vindt ontwikkelingen die gunstig zijn voor de werkgelegenheid natuurlijk belangrijk. Zo staat het ook in
ons partijprogramma: “De werkgelegenheid in de Sloehavens moet op peil gehouden
worden en waar mogelijk uitgebreid. Internationale promotie en acquisitie, in samenwerking met alle betrokkenen, dient gestimuleerd te worden. De uitbreiding van het buitenhavengebied en het daar op aansluitend bedrijventerrein, dient gestimuleerd te worden.
De uitbreiding mag echter niet ten koste gaan van het milieu en het woongenot van
de bewoners van Oost-Souburg en Ritthem.”
Vooral dit laatste punt weegt voor ons erg zwaar, de PSR is daarom dus
-voorstander van revalitisering van bedrijventerreinen,
-voorstander van ontwikkelingen die gunstig zijn voor de werkgelegenheid,
-tegen de komst van bedrijven die overlast veroorzaken in Oost-Souburg en Ritthem.

Evenementen als Vlissingen Maritiem, het

Leefbaarheid
Voor een ieder kan het begrip leefbaarheid
verschillend worden uitgelegd, maar er
zijn toch wel een aantal gezamenlijke thema’s. Ik ben zeker niet volledig maar noem
er een aantal; een veilige en schone omgeving, gepaste huisvesting en maatschappelijke voorzieningen, winkels en scholen
in de nabijheid.

ruitschade?
sterreparatie zonder afspraak
• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
• gratis vervangend vervoer
• gratis mobiele dienst

Als bewoner kunt u natuurlijk helpen om
de leefbaarheid op niveau te houden of te
verbeteren. Betrokkenheid, steunen van
de “eigen” middenstand en aangeven
wat u verbeterd of aangepast wilt zien zijn
belangrijke zaken hierin.

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155

autotaalglas
laat je niet barsten
0800-0828
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Jasper Verkuil

faciliteert al deze zaken. Ze
zorgt voor de organisatie
van de veiligheid en voor
goede huisvesting van de
school van uw kind. De
gemeente kan bedrijven de ruimte bieden
om te groeien. Maar de gemeente moet er
ook op toe zien dat bedrijven zich aan de
regels houden. Als burger kunt u hieraan
een bijdrage leveren en invloed hebben op
het gemeentelijke beleid en de uitvoering
hiervan.
Met uw stem voor Partij Souburg-Ritthem
levert ook u een bijdrage om van onze
gemeente Vlissingen meer dan een stad
alleen te maken. Vind u dit ook stem dan
op Jasper Verkuil.

Ger Blom
groot belang en doet dit
door middel van openbare fractievergaderingen.
Daardoor heeft iedereen
doorlopend invloed op de standpuntbepalingen en stelt de fractie zich ook op als
echte volksvertegenwoordigers.
Een goed winkelbestand in het centrum
van Souburg moet ook door de gemeente
gestimuleerd worden. De evenementen
in de dorpen kunnen met wat extra geld
van de gemeente uitgroeien waardoor het
leefplezier wordt vergroot. Daarvoor zou
bijvoorbeeld de Karolingische Burg een
geschikte locatie zijn.Vindt u dit ook? Stem
dan op Ger Blom, Partij Souburg-Ritthem.

“We willen graag van toegevoegde waarde zijn op zo’n moment”

Vijf jaar Blom en De Ridder uitvaartverzorging

Ineke Vervorst

Als er iemand in je omgeving overlijdt ben je erg kwetsbaar. Er kan van alles
misgaan of niet zo gaan als je het eigenlijk hebt bedoeld en dat kun je dan
nooit meer overdoen. Dat maakten Liesbeth Blom- de Ridder en haar dochter
Dorien Blom mee. Daardoor ontdekten ze dat ze zelf prima in staat waren er
met hun hart en hoofd iets moois en overgetelijks van te maken. Ze zochten
toevallig op dat moment allebei naar een nieuwe uitdaging in hun leven, liefst
samen en dus besloten ze dit voortaan voor meer mensen te gaan doen. Nadat
ze zich beiden in het vak hadden geschoold, ontstond, nu al weer vijf jaar geleden, uitvaartverzorging Blom en De Ridder in Oost-Souburg.
Hun aanpak bleek al snel succesvol. Heel
wat mensen hebben in de afgelopen jaren
de weg naar hen weten te vinden. “We zijn
destijds eigenlijk met niks begonnen, maar
intussen hebben we het heel erg druk gekregen. Het is ongelooflijk hoeveel ervaring je in
korte tijd opdoet op allerlei gebied. Er komt
namelijk heel wat bij kijken en we hebben
al heel veel verschillende soorten uitvaarten
gedaan van heel klein tot heel groot. De
meeste hier in Souburg, op Walcheren en De
Bevelanden, maar ook al wel eens in Rotterdam, dan kan allemaal. We proberen altijd
weer om het te doen volgens de specifieke
wensen die er leven want we willen graag
dat we in een emotionele tijd voor de nabestaanden van toegevoegde waarde kunnen
zijn.”

Heel veel regelen

Mensen praten niet graag over hun dood,
maar toch kan het heel geruststellend zijn
als je zelf al op papier gezet hebt hoe je het
hebben wilt. “Zo kan het dus ook gebeuren
dat we precies weten hoe de overledene het
heeft willen hebben omdat we voor het overlijden met hem of haar een gesprek hebben
gehad. Dat is ook heel prettig voor de nabestaanden, die weten dan dat ze het precies
doen zoals de overledene het heeft gewild.”
Tussen een overlijden en de uitvaart zit maar
een korte tijd waarin je naast het verdriet dat
je hebt heel veel moet regelen. Dan is het

heel fijn als er met je wordt meegedacht en
er deskundige hulp wordt geboden met een
warm hart.
“Het allerbelangrijkste vinden we altijd de
persoonlijke begeleiding er om heen. Dat
kost heel veel tijd, maar daar halen we voor
onszelf onze motivatie uit. De uitvaart zelf
is maar een klein gedeelte van al het werk
en zo willen we het ook doen. Werken met
gevoel en daar veel tijd aan besteden.”

Een mens nodig

De slogan van Blom en De Ridder is: “Wanneer een mens een mens nodig heeft” en
dat is precies waar het om draait vinden ze
allebei. Ze hebben zelf ondervonden hoe
belangrijk het is dat hun klanten het gevoel
hebben dat ze met alles bij hen terecht kunnen en dat de uitvaart wordt geregeld volgens hun persoonlijke wensen die in hun
kostenplaatje past. “Daar is soms heel wat
creativiteit voor nodig, maar dat maakt het
ook zo’n bijzonder en boeiend werk. En
aan onze creativiteit zit geen prijskaartje,
we vinden altijd wel een oplossing.” Het
is veel meer dan alleen een bedrijf, vinden
ze. Het brengt hen beiden ook heel veel
zoals de voldoening dat ze hebben kunnen
helpen op een heel kwetsbaar moment in
iemands leven. “Je komt heel erg dichtbij,
het is prachtig dat mensen je dat vertrouwen
geven en daardoor is het ook mogelijk om
waar dat maar mogelijk is hun ideeën te ver-

wezenlijken. Je krijgt mensenkennis van dit
werk, leert aanvoelen wat mensen willen en
dat is heel erg belangrijk.”

Waardevol

De uitvaart alleen is maar een heel klein
gedeelte van alles wat er bij komt kijken.
Juist de tijd er om heen kan nog veel waardevoller zijn voor de nabestaanden. “Als er
bijvoorbeeld sprake is van een thuisopbaring
gaan we iedere dag even langs. En soms kun
je heel praktisch iets doen, zoals een bloesje
strijken. Het gaat er om dat je van mens tot
mens bezig bent in zo’n situatie.”
Zo’n afscheid moet vooral iets persoonlijks
zijn,iets dat bij de overledene past en de
nabestaanden het gevoel geeft dat het is

gegaan zoals ze het wilden hebben. “Het
is belangrijk dat mensen die een dierbare
hebben verloren zich er van bewust zijn dat
het moet gaan zoals zij het willen, niet zoals
de omgeving het van hen verwacht. Daar
proberen wij ook alert op te zijn, dat is zo
belangrijk om er later goed op terug te kunnen kijken.”
Dorien en Liesbeth proberen er altijd helemaal te zijn voor wie hen heeft ingeschakeld.
Dat doen ze nu al vijf jaar lang en soms valt
het niet mee. “Want ook al ben je professioneel bezig, het is soms ook best wel moeilijk als je dit werk met hart en ziel doet. Je
wordt er door geraakt en dat is ook goed;
dan kun je er helemaal zijn voor iemand in
zo’n belangrijke tijd.”

Tim Schinkel
Volksdansfestival en voorheen de Highlandgames
ontvangen relatief weinig
subsidie. En juist dit soort
evenementen dragen in
hoge mate bij aan de leefbaarheid van
dorpen en stad. Zij mogen niet verloren
gaan door bezuinigingen en moeten een
steviger plaats naast de grote festivals krijgen. Nieuwe initiatieven, van particulieren
en verenigingen, denk aan cultuur- en
muziekevenementen, verdienen daarbij
alle steun. De Karolingische Burg is een
perfecte locatie voor dit soort evenementen. Vindt u dit ook? Stem dan op Partij
Souburg-Ritthem.

Frans Verdaasdonke
Diversiteit en continuïteit van het winkelaanbod
moeten gewaarborgd blijven, met name in de kern
van Oost-Souburg. De
gemeente heeft hierin een faciliterende en
stimulerende taak.
Om voor onze inwoners het maximale te
behalen kent de PSR geen drempels en
staan we middenin de gemeenschap. Door
een open en eerlijke communicatie houden we contact met de inwoners. Want
mensen zijn voor de PSR het belangrijkste.
Vindt u dit ook? Stem op Frans Verdaasdonk, Partij Souburg-Ritthem.

Stem Lijst 2
Partij Souburg-Ritthem

Wanneer een mens een mens nodig heeft
Vroeger was een uitvaart vrij overzichtelijk. Er was een strak programma
en daar hield je je aan. Nu zijn de mensen steeds meer op zoek naar
nieuwe rituelen rondom de dood. We zijn zelfbewuster geworden en
er is veel meer aandacht voor de unieke persoon. Tegenwoordig staat
juist de persoonlijkheid van de overledene, diens nabestaanden en zijn
leven centraal. Het is een nieuwe ontwikkeling dat nabestaanden zoveel
moeite doen om tot uitdrukking te brengen wat een overledene voor
hen heeft betekend.
Ieder mens verdient een eigen afscheid. Een uitvaart die helemaal past
bij de overledene en diens nabestaanden. Voor de een is dat een ingetogen afscheid en voor de ander is het uitbundiger. Maar het voorbije
leven verdient absoluut persoonlijke aandacht.
Het is daarom fijn 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 begeleidt bij de vele keuzen 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 doorleeft 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.
Wanneer een overlijden niet onverwachts plaats vindt is er een mogelijkheid tevoren een wilsbeschikking in te vullen zodat de nabestaanden
op de hoogte zijn of gebracht kunnen worden van de wensen van de
overledene. Wanneer u hierbij hulp nodig heeft kunt u een beroep op ons
doen, dit is geheel vrijblijvend en kosteloos. De gedachte dat de uitvaart
geregeld is zoals de overledene het had gewild, kan veel troost bieden.

Momenteel zijn budgetuitvaarten heel actueel.
Op zich is het natuurlijk een heel goede zaak dat er budgetuitvaarten worden
aangeboden. Maar is het eigenlijk niet zo dat iedere verzorgde uitvaart een budgetuitvaart zou moeten zijn?
Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging spreekt het voor zich dat bij iedere
uitvaart die we verzorgen rekening gehouden wordt met het budget. Het bedrag dat u zou willen en kunnen uitgeven zijn namelijk twee even belangrijke
aspecten.

Voor Blom en de Ridder uitvaartverzorging speelt het geen rol
welk bedrag er besteed gaat worden want onze persoonlijke begeleiding
is niet gerelateerd aan een bepaald bedrag.

Tegenwoordig zijn er veel mensen die ondanks het feit dat er voldoende financiële middelen zijn toch kiezen voor een goedkopere uitvaart, die mogelijkheid
moet er dan ook gewoon zijn. De reden voor een bepaalde keuze is vaak heel
persoonlijk en daarom voor ons ook van belang.
Wij doen er alles aan ervoor te zorgen dat de keuzes welke gemaakt moeten
worden bewust en weloverwogen zijn. Of het nu keuzes zijn die budget gerelateerd zijn of niet, iedere keuze is belangrijk en onze persoonlijke ondersteuning
daarin staat los van het te besteden bedrag.
Door onze ruime ervaring kunnen we u zonder extra kosten te maken hier dusdanig in sturen zodat u alle tijd en energie kunt besteden aan de voor u belangrijke persoonlijke ervaringen en emoties. Het verlies van een dierbare moet ons
inziens niet ten onder gaan aan zorgen over de kosten van een uitvaart.
Samenvattend hoort het zo te zijn dat de klant in een voorbespreking duidelijke
keuzes kan maken waardoor er na de uitvaartplechtigheid geen financiële verrassingen zullen zijn voor de nabestaanden. Wanneer er geen sprake is van een
voorbespreking maar het contact met ons pas plaatsvindt na overlijden mag er
worden gerekend op duidelijke financiële afspraken welke volledig bij de overledene en zijn of haar nabestaanden passen.

Wij staan dag en
nacht voor u klaar

Tel. 0118-415183
of 06-15528040
Pieter Louwersestraat 37
4388 EJ Oost-Souburg
Omdat kwaliteit telt:

Kanaalstraat
95
Kanaalstraat
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Kanaalstraat
- 4388 BL Oost Souburg
4388Kanaalstraat
BL Oost 95
Souburg
- 4388 BL Oost
4388 0118
BL
Oost 95
Souburg
0118 46 14
51 46 14 51

0118 46 14
51 46 14 51
0118
www.beatrixbloemschikken.nl
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www.beatrixbloemschikken.nl
www.beatrixbloemschikken.nl
www.beatrixbloemschikken.nl

www.blomenderidderuitvaartverzorging.nl

15

info@blomenderidderuitvaartverzorging.nl

De gemeenteraad van Oost- en West-Souburg honderd jaar geleden

‘Mijn zonden maken de uwe nog niet goed’
Als gemeenteraadsleden honderd jaar geleden begonnen met het zinnetje
‘ik zeg dit met de beste bedoelingen’ dan was het oppassen geblazen. Zo
riep raadslid Jobse in maart 1907 burgemeester Buteux op het matje. Met de
beste bedoelingen verweet hij de burgervader dat deze consequent te laat
op de vergaderingen verscheen. De burgemeester pareerde de kritiek met
de opmerking dat de heer Jobse zelf te laat kwam bij een stemming, zodat
het hele stembureau op hem zat te wachten. ‘Inderdaad kun je eens een
keertje te laat komen’, relativeerde deze. ‘Ik heb er mijn excuses voor aangeboden. Bovendien: mijn zonden maken de uwe nog niet goed’.
Burgemeester Buteux voelde zich niet aangesproken door de kritiek. En hij liet dat
duidelijk blijken ook. Waarop raadslid Jobse
nog een stapje verder ging. ‘Zo niet wettelijk bent u toch zedelijk verplicht geregeld
voor de ingezetenen te spreken te zijn op
de secretarie. Maar u bent er nooit’. ‘De
secretarie acht ik geen geschikte plaats; er
is steeds publiek. Bij mij thuis is iedereen
welkom om mij te spreken’, meldde de
burgervader. Jobse betwijfelde dat. ‘Ik ken
mensen die steeds tevergeefs bij u aan de
deur waren’. ‘Geeft u mij dan de namen van
die mensen door’, verzocht de burgemeester. Maar daar wilde het raadslid Jobse in de
openbare vergadering niets van weten.

2854 zielen

Waarmee hield de gemeenteraad zich honderd jaar geleden, behalve met dit soort
kleine aanvaringen, eigenlijk bezig? De
gemeente Oost- en West-Souburg telde
slechts 2854 zielen, 1426 mannen en 1428
vrouwen. Geen plek waar zich grote zaken
afspeelden. Dat weerspiegelt zich ook in de
raadsverslagen van die tijd. De straatverlichting brandde af en toe ondeugdelijk, dan
weer ’s nachts na half elf niet, dan weer
de gehele dag wel. De ophaalkar voor as
en huisvuil werd te klein. Een sloot raakte
ernstig vervuild omdat het riool er op uitkwam. Hier en daar moest een salaris worden verhoogd. De openbare school, met
269 leerlingen, barstte uit zijn voegen. En
B & W vroegen een blanco cheque van de
gemeenteraad om een ereboog in WestSouburg op te richten en oranje sjerpen te
kopen voor de schoolkinderen omdat koningin en prins van plan waren Souburg tijdens

een bezoek aan Zeeland aan te doen. Vaak
waren het hamerstukken waarover nauwelijks iets werd gezegd.
Veel meer stof deed het ‘onbeschofte
gedrag’ van schoolmeester Zeegelaar
opwaaien. Burgemeester en wethouders
verweten hem het niet erkennen van het
boven hem geplaatste gezag. ‘Herhaaldelijk spelen zich heftige tonelen af op school.
De onderwijzer is onhebbelijk tegenover
een van de onderwijzeressen en de laatste
tijd schijnt de heer Zeegelaar er behagen
in te scheppen het werk van het Hoofd der
School zoveel mogelijk te bemoeilijken.’
Klap op de vuurpijl vond het college de
actie van de onderwijzer om op 8 februari
de school te verlaten en zich de hele morgen niet te vertonen. ‘Hij vond het te koud
in de klas, terwijl de thermometer om 9 uur
41 graden aangaf, om 9.30 uur 51 graden,
om tien uur 52 graden, om half elf 53 graden, om elf uur 59 graden en om half twaalf
zestig graden’, schreef het gemeentebestuur verontwaardigd aan de provinciale
schoolopziener. Graden Fahrenheit wel te
verstaan. Omgerekend naar Celsius tussen
de 5 en 16 graden. Toentertijd werd dat niet
écht koud gevonden, met alleen een kolenkacheltje in het lokaal en een volstrekt niet
geïsoleerde ruimte.
B & W stelden de schoolopziener voor de
onderwijzer te schorsen met behoud van
traktement. Maar dat vond deze niet zo’n
goed plan, want het onderwijs zou daaronder kunnen lijden. Hij adviseerde de heer
Zeegelaar op het matje te roepen en hem
in het bijzijn van het hoofd der school op
zijn wangedrag te wijzen en te eisen dat
hij excuses aanbood. Burgemeester Buteux

Pieter Schelto Buteux

schreef hem een brandbrief, waarin hij de
man verzekerde dat een weigering excuses
aan te bieden ernstige gevolgen zou hebben, want ‘wij zijn vast besloten zowel het
gezag van het Hoofd der School als van
ons hoog te houden’. De onderwijzer koos
eieren voor zijn geld en ging diep door het
stof. ‘Als eerlijk man aarzel ik geen ogenblik
excuus te vragen voor een door mij erkende
fout’, stelde hij nederig.

Gebed

Waar ook lang over werd gedebatteerd was
het beginnen en afsluiten van de raadsvergadering met een gebed. ‘Dan moet wel
iemand van christelijke huize dat doen’,
vond raadslid Jobse. ‘Want de burgemees-

ter is iemand die tot de moderne richting
behoort en nimmer de kerk bezoekt. Van
een gebed door hem kan geen kracht uitgaan’. Uiteindelijk werd met 5 tegen 2
stemmen besloten een van de twee raadsleden van de Anti Revolutionaire Partij met de
gebeden te belasten. Toch zou het er nooit
van komen. De volgende vergadering al lieten deze twee raadsleden weten er moeite
mee te hebben. Ze vroegen zich af of het
wettelijk wel door de beugel kon dat zij en
niet de voorzitter van de gemeenteraad het
gebed zouden uitspreken. En al verzekerde
burgemeester Buteux dat er niets op tegen
was, de raad besloot toch dan maar geen
uitvoering te geven aan het eerder genomen besluit.

Conny den Heijer ruim twee jaar na de klap:

“Het wordt tijd dat het dorp weet wat er gebeurd is”

Ineke Vervorst

Op 23 september 2011 werden Oost-Souburg, Ritthem en Vlissingen opgeschrikt door een enorme knal. Onverlaten
hadden explosieven in de brand gestoken waardoor er als het ware een bom ontplofte die een caisson op het strandje
van Ritthem de lucht in deed vliegen. Gelukkig werden er al vrij snel verdachten aangehouden, dus de zaak kon worden
opgelost. Dacht men, want een poos later zijn er twee andere verdachten opgepakt. Tot grote opluchting van de familie
Den Heijer. Maar de nasleep van het hele gebeuren is nog steeds voelbaar in de Ritthemsestraat in Oost-Souburg. Want
onschuldig vast komen zitten is iets dat enorm ingrijpt in een mensenleven.

nog geen aanleiding om een reële schadevergoeding toe te kennen. En dus gaat het
nog maar steeds door. De familie Den Heijer
zal in hoger beroep moeten gaan om hun
leven weer op de rails te krijgen.

De familie Den Heijer wordt er nog iedere
dag mee geconfronteerd. Al meer dan twee
jaar lang staat hun leven hierdoor op de kop
en dan nog staat er in de krant dat er in eerste instantie voldoende bewijs was hen aan
te houden. “Tja”, zegt Conny den Heijer,
“het is maar hoe je het bekijkt. Als iemand
ten onrechte je naam noemt in dit verband
en je hebt de pech dat je auto een nummerbord heeft dat lijkt op dat wat in de buurt
van de plaats delict is gezien, kun je zomaar
in de gevangenis belanden. En dat is ons
overkomen. Op 6 oktober 2011 zijn we
opgepakt en dat gebeurde niet zachtzinnig
na instructies uit Den Haag. Erg zorgvuldig
is er niet gekeken, we werden verdacht en
dus hadden we dit te ondergaan.”

Dit zijn de feiten, maar op de achtergrond
speelt nog steeds iedere dag het gevoel
dat je met de nek wordt aangekeken.”Dat
ervaar ik echt zo”, zegt Conny.”Je mag zo
zachtjesaan wel stellen dat we al twee jaar
aan het overleven zijn. Natuurlijk genieten
we van onze kleinkinderen, maar ik kan
niet op een woensdagmiddag zoals vroeger
met hen naar de film gaan omdat ik daar
nu gewoon geen geld voor heb. Dit heeft
enorme financiële consequenties voor ons,
nog iedere dag.”

Onschuldig

Na enige tijd bleken vader, moeder en zoon
Den Heijer volkomen onschuldig te zijn en
niet veel later werden er andere verdachten opgepakt, die de daders bleken te zijn.
Maar toen was het kwaad al geschied. Moeder Conny komt niet meer aan het werk
vanwege de onterechte verdenking, zoon
Bob mocht zijn leerwerktraject niet voortzetten en vader Ernst kan voorlopig niet
met prepensioen door dit alles. Kortom hun
leven staat helemaal op zijn kop, maar dat
was volgens de Middelburgse rechtbank

Conny den Heijer.
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Met de nek aangekeken

Een baan

Maar het allerergste is dat je jezelf steeds
moet aanmoedigen om met opgeheven
hoofd door het leven te gaan. “Ik doe mijn
best en blijf hopen op toch nog een keer
een fijne baan, waardoor dit deel tenminste kan worden opgelost. Ik solliciteer me
een slag in de rondte en krijg steeds nul op
het rekest. Het is me ook wel eens gezegd
dat dit aan me kleeft en dat ik daarom niet
in aanmerking kwam. Ik voel me door de
maatschappij aan de kant gezet en dan heb
ik nog niet eens een strafblad. Dat is niet
erg goed voor je zelfvertrouwen. Hopelijk
komt daar nu verandering in. Dit verhaal
wilde ik graag vertellen. Het wordt tijd dat
de mensen in het dorp eens weten wat er
is gebeurd.”

