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Beste PSR-leden, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2017. Vanaf deze plaats allemaal een voorspoedig 2017 
toegewenst. Voor de PSR wordt het een druk jaar in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2018. U zult dit jaar de nieuwsbrief regelmatig met de uitnodiging voor een ledenvergadering ontvangen. De 
oproep voor de eerste ledenvergadering is al bijgesloten. Ik hoop u daar binnenkort te zien. 
Met vriendelijke groet 
Alex Achterhuis, fractievoorzitter. 
 

Nieuwbouw scholen Souburg Zuid 
De vlag ligt klaar, maar hij blijft nog even opgevouwen liggen. Waar hebben wij het over? En waarom kan de 
vlag nog niet gehesen tot de top? De laatste tijd was de nieuwbouw voor twee scholen in Souburg Zuid 
regelmatig in de media. Van Visvlietstraat en J. de Priesterstraat zijn de aangewezen locaties voor nieuwbouw 
voor de Burcht Rietheim en de Tweemaster Kameleon. Van vier locaties terug naar twee hoofdlocaties. Met 
tussenin een sportmogelijkheid in de Braamstraat. Bij de nieuwe sportzaal kan gelijk parkeergelegenheid 
gerealiseerd worden. In de dag uren kunnen medewerkers van Omroep Zeeland daar parkeren. Omwonenden 
van de beide locaties krijgen tijdens de planvorming nog voldoende de gelegenheid om mee ter praten over de 
invulling van het openbaar gebied. Een wens van omwonenden gezien onder andere de parkeerdruk en het 
brengen en halen van kinderen. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op de donderdagen 9 en 23 februari. 
In de Vlissingse begroting zijn de euro’s geraamd maar door toezichthouder de Provincie nog niet vrijgegeven. 
Zo moeten ook de artikel 12 inspecteurs hun goedkeuring nog geven aan deze investering. De vlag ligt dus klaar, 
maar het hijsen kan pas na groen licht vanuit Middelburg en Den Haag. In spanning wachten wij de goedkeuring 
van de toezichthouder af.. 
 

Normen en waarden 
Het afgelopen jaar is diverse malen gebleken dat de normen en waarden tijdens raadsvergaderingen ver te 
zoeken waren. Helaas kwam het regelmatig voor dat zowel insprekers als raadsleden het nodig vonden elkaar te 
schofferen. Het hoogtepunt van onfatsoenlijk gedrag werd tijdens de laatste vergadering in december ten toon 
gespreid. De aanval, door de Vlissingse vestigingsdirecteur van KSG, op een van de wethouders was ver 
beneden peil en onwaardig. Dit soort taferelen horen volgens de Partij Souburg Ritthem absoluut niet thuis 
in  raadsvergaderingen. Men kan het uiteraard oneens zijn met anderen  maar  respect moet wel steeds 
aanwezig zijn. Voor disrespect is absoluut geen ruimte. Laten we zeker lering trekken uit datgene wat er de 
laatste vergadering heeft plaats gevonden. In 2017 staat er voor de gemeenteraad weer heel veel in de 
startblokken.  Laten we daar samen flink de schouders onder zetten en tevens waken voor normvervaging. 
 

Vuurwerkoverlast Bloemenbuurt 
Iedereen heeft in de krant kunnen lezen over de overlast in de Bloemenbuurt tijdens de jaarwisseling. Het 
standpunt van de PSR is helder en duidelijk:  
Wat daar door vandalen is gepleegd is bijna crimineel gedrag. Tien auto’s vernield, waarvan sommige compleet 
verbrand. Ramen ingegooid bij woningen en bedrijven. Vuurwerk in brievenbussen bij mensen gedaan. En nog 
allerlei zaken in het openbaar gebied vernield. En dan hebben we het nog niet over de agressie tegen onze 
hulpverleners zoals in dit geval de brandweer en de politie. Mensen in de buurt spreken over “het was oorlog in 
onze buurt”. Dat een stel opgeschoten raddraaiers daar verantwoordelijk voor zijn is ongekend. Op dit moment 
is het politie onderzoek nog aan de gang en zijn de eerste verantwoordelijken opgepakt. Wij gaan als Partij 
Souburg Ritthem niet wijzen naar groepen maar zijn van mening dat deze raddraaiers de hoogst mogelijke straf 
verdienen en de verplichting opgelegd krijgen om alle schade te betalen. Kunnen ze dat niet zelf dan 
moeten  hun ouders daarvoor verantwoordelijk voor worden. Dit gedrag is absoluut ongewenst en niet te 
tolereren.  
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Standpunt PSR dossier Nollebos – Westduin 
Onderstaande tekst is door de PSR uitgesproken tijdens de behandeling van het initiatief voorstel Nollebos. 

Het bestemmingsplan Westduin is via voorontwerp in 2009, ontwerp in 2010, en uiteindelijk de definitieve 
versie vastgesteld op 31 maart 2011. De ter visie ligging liep van 14 oktober 2010 tot en met 24 november 2010. 
Uit het bestemmingsplan Westduin de volgende teksten: 

1 “Het groenstructuurplan voor Vlissingen is een strategisch plan waarin de ligging en betekenis van het 
openbaar groen binnen de bebouwde kommen is beschreven en een lange termijnvisie op het groen is 
vastgelegd. De kuststrook wordt in het groenstructuurplan benoemd als grootste en qua gebruik meest 
belangrijke groengebied. Het Westduingebied heeft een natuur- en parkfunctie. Daarnaast ook de 
functie van dag- en verblijfsrecreatie. Om het verblijfs- en recreatieklimaat in het Westduingebied te 
waarborgen en natuurwaarden te beschermen, dienen functies onderling goed te worden afgestemd 
met voldoende afstand tussen de functies.” 

2 “De visie Zwanenburgpark is door de gemeenteraad vastgesteld op 26 oktober 2006. Met deze visie 
wordt beoogd om richting te geven aan het gebruik en de mogelijke ontwikkelingen in het 
Westduingebied voor een langere periode van 10 tot 15 jaar. De bestaande kwaliteiten van het gebied, 
te weten groen, natuurlijk, open en grotendeels openbaar worden gehandhaafd en zo mogelijk 
versterkt. Daarbij wordt ruimte geboden voor uitbreiding van recreatiemogelijkheden, passend bij de 
inrichting en het beheer van een groot stadspark.” 

3 “In het plangebied zijn diverse horecabedrijven aanwezig: de strandpaviljoens, Swaenenburgh Recreatie 
en Familiepark De Kanovijver.”  “Bij amendement heeft de raad besloten dat grootschalige bebouwing 
niet wordt toegestaan, met uitzondering van ten tijde van de vaststelling (26 oktober 2006) gevestigde 
en actieve ondernemingen en eventuele compenserende voorzieningen als gevolg van de 
kustversterking.” 

4 “De inspraakreactie van Sauna-Swaenenburgh Recreatie: verzoekt om de opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid te verruimen en wel zodanig dat er gelegenheid wordt geboden voor de bouw 
van 24 luxe appartementen op een uitbreidingsplan van circa 4000m2.” “Het commentaar: wij 
constateren dat dit plan ruimtelijk noch financieel is onderbouwd.” 

5 “Wij stellen dan ook voor om de opgenomen wijzigingsbevoegdheid C binnen de bestemming Groen te 
schrappen en de intentie uit te spreken dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd op het moment dat 
er een ruimtelijk en financieel goed onderbouwd en aanvaardbaar plan is ingediend met alle daarbij 
behorende verplichte onderzoeken op grond van de Wet ruimtelijke ordening.” 

6 “In bijlage 1 staat nog eens benoemd: De inmiddels niet meer in het bestemmingsplan opgenomen 
uitbreiding van Swaenenburgh was voorzien op gronden die momenteel deels zijn beplant.” “De 
uitbreiding van Swaenenburgh Recreatie is niet meer opgenomen in dit bestemmingsplan.” 

Kort samengevat komt het erop neer dat de PSR fractie het bestemmingsplan als uitgangspunt zal 
nemen en alles wat daar buiten valt, omdat er toezeggingen gedaan zouden zijn (amendement), heel 
kritisch zal beoordelen op kwaliteit en financiële onderbouwing. Daarbij zullen we de uitgangspunten 
dat de bestaande kwaliteit van het gebied gehandhaafd moet blijven goed bewaken. 
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