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Beste leden, alweer de tweede nieuwsbrief van de fractie van de Partij Souburg-Ritthem. In de laatste 
openbare fractie d.d. 22 juni is uitgebreid ingegaan op de gestelde vragen. Hierbij vindt u de 
belangrijkste onderwerpen kort weergegeven. Wij wensen u namens de fractie veel leesplezier. 
 

Opslagterrein of dumpplaats? 
De Partij Souburg Ritthem heeft na opmerkingen uit het dorp vragen gesteld over een opslagterrein aan 
de Middelburgsestraat in Oost Souburg. Vanuit het centrum gezien aan de rechterzijde, net voordat de 
nieuwbouw Souburg-Noord begint.  Het terrein behoort tot het bouwplan Souburg Noord en vroeger 
was daar o.a. de schapenboerderij van de familie Jacobse gevestigd.  
Het terreintje ziet er desolaat uit en het dreigt te verrommelen. De bomen uit de Stemerdinglaan zijn 
hier tijdelijk neergezet en er zijn hopen grond gestort. Wat nu echter gebeurt is dat mensen hier rommel, 
zoals tuinafval bij gaan gooien. Zeker nu de bomen en struiken gesnoeid zijn ligt het geheel nog meer in 
het zicht.  
De PSR stelde aan de verantwoordelijk ambtenaar de volgende vragen en kreeg al snel de antwoorden 
(schuin weergegeven): 
-Is dit terrein van de gemeente? Ja, dit terrein is in eigendom van de gemeente. 
-Wat is het doel/bestemming van het terrein? Bestemming: Woningbouw, Souburg Noord 2de fase 
-Het is voor een ieder vrij toegankelijk er staat geen bebording of omheining, kan de toegang afgesloten 
worden met een bouwhek of iets dergelijks? Zoals het nu is kan het een afvaldump worden. De indruk is 
dat dit nu al gebeurt. Het terrein wordt binnenkort opgeruimd en zal niet afgesloten worden. 
Door het op te ruimen is de verwachting (hoop) dat er geen illegale vuilstortingen meer plaatsvinden. 
De PSR is positief gestemd over het feit dat naar aanleiding van onze vragen het terrein opgeruimd wordt 
en verwacht en hoopt dat er geen afval meer wordt gedumpt, zodat het netjes blijft! 
 
Hard rijden in de Bermweg 
De snelheden van de auto’s in de Bermweg zijn, met name in het weekend, erg hoog. De PSR heeft n.a.v. 
klachten hierover vragen gesteld. Wellicht is het plaatsen van een Matrixbord een oplossing en indien 
mogelijk meer handhaven. We hebben onderstaand antwoord ontvangen. Natuurlijk zullen we kijken of 
dit het beoogde effect heeft. 
“Uit onze monitoring komt de Bermweg niet naar voren als een locatie waar frequent te hard gereden 
wordt. Wel constateren wij in zijn algemeenheid dat er in de avonduren en ‘s nachts aanmerkelijk harder 
gereden wordt en er meer excessen zijn. Wij zullen de Bermweg opnemen in onze lijst van locaties waar 
matrixborden incidenteel geplaatst worden. 
Wij kiezen bewust voor incidentele plaatsing. Bij het permanent plaatsen van een matrixbord is 
gewenning bij de verkeersdeelnemers (veelal lokaal verkeer) een gevolg, en verliest het matrixbord zijn 
effect. In de tweede helft van dit jaar verwachten wij nieuwe matrixborden geleverd te krijgen, deze 
zullen wij dan plaatsen op de Bermweg. 
 
Overlast Oranjeplein 
Tijdens een openbare fractiebijeenkomst van de Partij Souburg Ritthem kwam er een vraag aan de orde 
over overlast op het Oranjeplein, specifiek voor de JUMBO en de entree van de appartementen, overlast 
van scooters, jongeren, vuurwerk afsteken, troep op straat etc. Wij stelden deze vraag aan de 
burgemeester als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid. We kregen onderstaand antwoord: 
Er is aan de politie en stichting ROAT gevraagd om extra in te zetten op deze overlast. In zowel het 
politieoverleg als het teamoverleg van ROAT, de gemeente en de politie zijn geen recente meldingen 
bekend omtrent overlast op die locaties. Het kan zijn dat het “oude” meldingen betreft die mensen nu 
aan jullie hebben gemeld. Ik vraag dan ook om in uw achterban de vraag uit te zetten om indien men 
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overlast heeft of ervaart, op dat moment de politie te bellen. Als er kans is om een “dader” te kunnen 
pakken dan kan en mag ook zeker 112 gebeld worden. Daar  pak je immers daders mee. 
Nagekomen informatie: 
ROAT maakt zich sterk om via de jongerenwerker de groep jongeren te bereiken. Om ze, in plaats van 
vervelend rondhangen, een ander traject aan te bieden. De inzet van ROAT heeft als gevolg dat er binnen 
onze gemeente bijna geen criminele groepen meer zijn. 
 
De wijkagent 
De Partij Souburg Ritthem (PSR) heeft op 22 mei 2015 een brief geschreven aan de Politie Nederland. 
De PSR is absoluut niet tevreden over het aantal wijkagenten en de daardoor beperkte inzet van 
wijkagenten in de gemeente Vlissingen. Ook een tekort aan handhaving speelt een hoofdrol, een 
negatieve wel te verstaan. De handhaving in de openbare ruimte verloopt, mogelijk door te weinig inzet 
van wijkagenten, niet goed.  
 
In gesprek tussen de Tweede Kamer en de minister van Veiligheid & Justitie over de norm voor 
wijkagenten komt telkens terug: 1 wijkagent op 5000 inwoners. In Souburg en Ritthem specifiek zou dit 
2,5 FTE wijkagent moeten betekenen. De PSR wil wijkagenten zichtbaar en aanspreekbaar op straat. 
Zichtbaar en aanspreekbaar door 80% van de arbeidstijd op straat en 20% van de arbeidstijd voor 
overige werkzaamheden.  
 
Op 2 juni 2015 was er in een gesprek uitleg door de politie over de Zeeuwse verwerking van de 1 op 5000 
norm. Voor Walcheren komen er 19 wijkagenten. De huidige 15 wijkagenten worden binnen de 
teamdriehoek verdeeld over geografische- en thematische wijkagenten. Voor de vakantieperiode 2015 
zijn de wijkagenten op volle sterkte. In het gesprek is verder gesproken over het zichtbaar aanwezig zijn 
in de dorpen, zorgen over terugtreding van de politie uit het dagelijks surveillancewerk, noodzakelijke 
communicatie over de wijkagent nieuwe stijl en aandacht voor problemen rond de geestelijke 
gezondheidszorg. Ook zijn vervolgafspraken gemaakt over informeren en communiceren.  
 
Op 1 juli 2015 heeft de PSR een brief van de Politiechef eenheid Zeeland-West-Brabant ontvangen met 
daarin toezeggingen over voor vakantieperiode op sterkte, communicatie met de Zeeuwse 
burgemeesters over de wijkagent en een persgesprek begin juli 2015 over de werkwijze en inzet van 
wijkagenten. 
 
De PSR heeft een vervolggesprek in oktober 2015. Wij houden de zaken scherp in de gaten. Heeft u 
vragen en/of relevante informatie voor de politie dan nemen wij dat mee. Zie de onderstaande 
telefoonnummers en emailadressen.  
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