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Inleiding 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij Souburg-Ritthem. In de afgelopen vier 
jaar is er door ons als coalitiepartner hard gewerkt om ons programma van de afgelopen 
periode te realiseren. Daarin nam onder andere de nieuwbouw van de scholen in Souburg 
een prominente plaats in. Kort na de verkiezingen besloot de gemeenteraad de zogenaamde 
artikel-12-status aan te vragen. Dat getuigde van lef. Een noodzakelijke stap in de richting 
van financieel herstel. Een stap die overigens ook voortvloeide uit ons partijprogramma en 
het coalitieakkoord. De schuldenpositie van de gemeente was dermate fors dat herstel op 
eigen kracht een utopie bleek.  
 
Voor de Partij Souburg-Ritthem is Samen maar toch uniek! ons motto voor de komende 
verkiezingen. Oost- en West Souburg, Ritthem en Groot-Abeele: allemaal uniek, maar 
samen onderdeel van de gemeente Vlissingen. Het behoud van onze eigenheid in het 
grotere geheel is voor de Partij Souburg-Ritthem vanzelfsprekend.  
 
Terugblik 
Het past om een korte terugblik te presenteren. Een belangrijke reden hiervoor is dat de 
Partij Souburg-Ritthem van mening is dat de door de coalitie ingezette lijn moet worden 
voortgezet. Nu afwijken zou onverstandig zijn. De financiën moeten hoe dan ook op orde 
komen. Wij gaan voor een financieel gezonde gemeente waarin het goed toeven is.  
 
Binnen de Partij Souburg-Ritthem is er ook veel aandacht geweest voor zaken die niet de 
publiciteit halen maar wel voor veel ergernis of onbegrip bij u als inwoner zorgen. Doordat de 
Partij Souburg-Ritthem makkelijk benaderbaar is en dicht bij de burgers staat, is in veel 
gevallen in samenwerking met de gemeente Vlissingen tot een oplossing gekomen of is er 
meer begrip ontstaan. Deze manier van werken zetten wij voort. 
 
Souburg 
Tijdens de coalitieonderhandelingen in 2014 stond bij ons het thema nieuwe scholen 
Souburg Zuid bovenaan het lijstje. Wij zijn dan ook erg blij dat de gemeenteraad heeft 
besloten tot de nieuwbouw van De Burcht-Rietheim aan de Van Visvlietstraat en de 
Tweemaster-Kameleon aan de Jan de Priesterstraat.  
 
Een ander punt is de realisatie van de herinrichting van de Burgemeester Stemerdinglaan, 
voor ons altijd een belangrijk onderwerp geweest. Wij zijn blij dat dit eindelijk gerealiseerd is..  
 
De renovatie, maar ook de sloop en nieuwbouw van woningen aan “Hof Kromwege” en de 
hoek Paspoortstraat - Oranjeplein is een belangrijke impuls geweest voor het revitaliseren 
van de kern van het dorp.  
 
Op de locaties Kromwegesingel/Driewege en Molenweg volgen wij de initiatieven op de voet. 
Zorginstellingen hebben aangegeven daar nieuwe huisvesting te willen ontwikkelen. 
 
We noemen hier ook nog de rioleringswerkzaamheden in de zeestratenbuurt, de 
rivierenbuurt en de bomenbuurt. Naast het vervangen van de riolering wordt ook het 
straatwerk vernieuwd, worden ondergrondse containers geplaatst en is er aandacht voor 
nieuw groen. Ook dit geeft een impuls aan het dorp. 
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Ritthem 
De komst van de nieuwe kazerne voor de mariniers geeft Ritthem in de nabije toekomst een 
ander aanzien. Het beeldkwaliteitsplan voor deze kazerne borgt de landschappelijke 
inpassing met aandacht voor de robuustheid aan de zeezijde en een natuurlijke overgang 
aan de landzijde. 
 
In Ritthem is er de afgelopen jaren nieuwbouw in de vorm van lintbebouwing gerealiseerd bij 
de entree van het dorp en worden er, in samenspraak met de Dorpsraad, afspraken gemaakt 
over die lintbebouwing voor de toekomst. 
 
Er is hard gewerkt aan planontwikkeling op de locatie van de voormalige school De 
Rietheim. Daarnaast wordt er vervangende nieuwbouw aan de Lambrechtsenstraat 
gerealiseerd.  
 
Tot slot is het Dorpshuis omgetoverd in Klein Theater De Verwachting. Een voorbeeld van 
hoe cultureel ondernemerschap en maatschappelijk nut samen kunnen gaan. Als Partij 
Souburg-Ritthem zijn wij blij dat de dorpshuisfunctie daarmee goed geborgd is. 
 
Vlissingen 
De ontwikkelingen in Vlissingen als stad kunnen u haast niet zijn ontgaan. De realisatie van 
De Willem Ruysstraat en de woningbouw aan die straat, het verplaatsen van de 
studentenhuisvesting van het Scheldekwartier naar de Adriaen Coortelaan zijn hier 
voorbeelden van en geven de stad een ander aanzien. De vernieuwbouw van de Zware 
Plaatwerkerij tot woonzorgcentrum is een aanwinst voor Het Scheldekwartier.  
 
De mogelijke ontwikkelingen in het Nollebos blijven de gemoederen beheersen, echter ook 
hier is de Partij Souburg-Ritthem van mening dat de beloftes aan ondernemers ingelost 
moeten worden op een manier die ook maatschappelijk gedragen wordt. Bouwen in het bos 
is voor de Partij Souburg-Ritthem niet bespreekbaar; géén huisjes in plaats van bomen. 
 

Op weg naar 2022 
In dit verkiezingsprogramma nemen wij u mee in onze denkrichting voor de komende jaren. 
De Partij Souburg-Ritthem is een partij die opkomt voor de belangen van de dorpen. 
Uiteraard nemen wij ook onze verantwoordelijkheid als het gaat om ontwikkelingen binnen 
de gemeente Vlissingen als geheel. Ook in de komende periode zullen we last blijven 
houden van het gebrek aan financiële middelen. De Partij Souburg-Ritthem zal er echter 
voor blijven waken dat de leefbaarheid niet in het geding mag komen. Zo vinden wij de 
aanwezigheid van sportvoorzieningen en winkels in de kernen een belangrijke voorwaarde 
voor het behoud van leefbaarheid in de dorpen, evenals een ontmoetingsplek voor jong en 
oud. 
 
Economie 
De crisis is voorbij, Nederland klimt uit een diep dal, de kunst is om daar nu de vruchten van 
te plukken. Met de komst van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne en de aanleg van 
bedrijventerrein Souburg II wordt een extra impuls gegeven aan de Buitenhaven.  
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De kansen die de aanleg van windmolenparken bieden moeten we aangrijpen en de komst 
van daaraan gerelateerde bedrijven faciliteren. Buitenhaven-West kan hier een belangrijke 
rol in spelen. Het voormalige opstelterrein van de veerdienst Vlissingen-Breskens is hiervoor 
uitermate geschikt. Daar waar industrie de woongebieden nadert waken wij voor de 
leefbaarheid. 
 
De Zeeuwse havens zijn met de (gezondheids)zorg de motoren van de economie in onze 
provincie. De havens zijn goed voor 18% van de werkgelegenheid. Om die reden zijn wij als 
Partij Souburg-Ritthem voorstander van de havenfusie met Gent. De toegevoegde waarde 
hiervan is groot, uiteindelijk kan voor de nieuwe havencombinatie een groei van 15% worden 
verwacht. Vanzelfsprekend is de aandacht voor het eigen havengebied relevant, maar een 
groot havenbedrijf is een speler van formaat tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. 
Met name de voorziene groei van werkgelegenheid door deze fusie is voor ons één van de 
belangrijkste argumenten om voorstander te zijn. Samen, maar toch uniek! 
 
In Souburg zijn de winkelpanden na een periode waarin het wat minder ging weer nagenoeg 
allemaal gevuld. De actieve ondernemersvereniging is er eentje om te koesteren, zij heeft 
oog voor een winkelbestand dat aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners. 
 
Voor het centrum van Vlissingen zijn we voorstander om het winkelgebied terug te brengen 
tot een kernwinkelgebied, afgestemd op de vraag en de realiteit van het hedendaagse 
winkelen. 
 
Werkgelegenheid 
In onze gemeente is er nog steeds sprake van een aanzienlijk percentage mensen zonder 
werk. Weliswaar neemt dat percentage gestaag af, toch blijft het voor ons een punt van zorg. 
Immers het hebben van een baan zorgt niet alleen voor een inkomen, maar geeft ook een 
positieve impuls aan het sociaal welbevinden. Het mee kunnen doen draagt bij aan iemands 
gevoel van eigenwaarde. Inzetten op werkgelegenheid is een zaak van ons allemaal, 
werkgevers, overheden en onderwijs, maar zeker ook van de inwoners zelf. Er liggen vooral 
kansen in de gezondheidszorg, de haven, de bouw en in de handel. In deze sectoren groeit 
de werkgelegenheid in Zeeland het meest. Daarnaast is er in onze gemeente in de horeca 
altijd vraag naar personeel. 
 
Wij vinden dat werk eigenlijk niet mag worden geweigerd. Er zijn in Zeeland meer vacatures 
dan werkzoekenden, daarnaast groeit het aantal voltijdsbanen volgens het UWV nog steeds. 
Dit is voor ons reden tot zorg, deze onbalans moet worden hersteld. Daarom willen wij 
inzetten op passend werk én scholing. Dat laatste met name door nauw samen te werken 
met de HZ University of applied sciences en Scalda: kijken waar onderwijs kan zorgen voor 
aansluiting bij de vraag naar personeel. Wij zijn voorstander van een tegenprestatie, die kan 
hier namelijk positief aan bijdragen. 
 
Onderwijs 
Een belangrijk doel is en blijft het voorkomen van vroegtijdige schooluitval. Een opleiding is 
cruciaal om aan werk te komen. Samenwerkende (onderwijs) instellingen op de Kenniswerf 
bieden kansen voor hoogwaardige innovatieve werkgelegenheid. Samenwerken is hier het 
toverwoord, zeker over de gemeente- en landsgrenzen heen. 
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Wonen 
De ontwikkelingen op het gebied van de woningbouw stonden op een laag pitje onder 
invloed van de crisis. Inmiddels is er veel gerealiseerd op het Scheldekwartier, met als 
voorbeeld hiervan de ouderenhuisvesting in de Zware Plaatwerkerij. Voor West-Souburg zijn 
er de ontwikkelingen op Claverveld en voor Oost-Souburg is dat Souburg-Noord. Bouwen 
van levensloopwoningen heeft zich voor Souburg bewezen. Het blijft verstandig om te 
streven naar meer evenwicht in de sociaal economische structuur van de gemeente. Dus 
spreiding van sociale woningbouw en het midden en hogere segment moet hier het doel zijn. 
 
Zorg 
De afgelopen periode stond wat zorg en welzijn betreft in het teken van de decentralisaties. 
Op Walcheren bouwden de drie gemeenten aan een gezamenlijke toegang tot (jeugd)zorg 
onder de naam Porthos. De Partij Souburg-Ritthem vindt dat de toegang tot zorg goed 
geborgd moet blijven. De Partij Souburg-Ritthem vindt het een verstandige ontwikkeling 
wanneer gemeenten op Zeeuwse schaal de inkoop WMO gaan organiseren, analoog aan de 
inkoop van de Jeugdhulp. 
 
In de gemeente Vlissingen is speciaal voor de zorg een financiële reserve opgebouwd om de 
komende jaren de zorg te kunnen betalen. Helaas laat de middellangetermijnprognose nog 
steeds een negatief beeld zien. Afnemende Rijksbijdragen zijn hiervan de reden, aangevuld 
met de extra kosten voor de huishoudelijke hulp (als gevolg van de uitspraak van de rechter). 
Reden om extra in te zetten op preventie wat de Partij Souburg-Ritthem betreft.  
 
Voor de Partij Souburg-Ritthem is het behoud van en liefst uitbreiding van ziekenhuiszorg op 
Walcheren van grote betekenis. Een initiatief zoals dat voor het realiseren van een 
geboortehuis ondersteunen wij van harte. 
 
De nieuwe WMO-wetgeving gaat ervan uit dat iedere gemeente verantwoordelijk is voor haar 
eigen inwoners. Daarom vindt de Partij Souburg-Ritthem dat de maatschappelijke opvang 
ook verdeeld moet worden over de Zeeuwse gemeenten en niet meer zoals nu het geval is 
veelal in Vlissingen en Terneuzen plaatsvindt.  
 
Mantelzorgers verdienen uiteraard onze aandacht. Zij maken het vaak mogelijk dat mensen 
langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  
 
Voor senioren is het belangrijk dat naast de digitale communicatiemiddelen ook telefonisch 
contact mogelijk blijft. De senioren verdienen nadrukkelijk onze aandacht. Verankering 
hiervan in het gemeentelijk beleid is wat ons betreft een voorwaarde. 
 
Bovenstaande neemt niet weg dat ook onze jongste inwoners goed hun weg moeten zien te 
vinden naar volwassenheid. Zij verdienen onze steun. Beschikbaarheid van voor- en 
naschoolse opvang, preventieactiviteiten zoals “kwetsbaar online” en in het kader van 
alcohol- en drugspreventie het programma “Laat ze niet (ver)zuipen” zijn hier voorbeelden 
van. 
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De Partij Souburg-Ritthem waardeert de rol van de adviesraden op het gebied van zorg, 
welzijn en participatie. Het is van belang om het College te voorzien van adviezen die 
rechtstreeks voortkomen uit de praktijk. 
 
Leefbaarheid 
Leefbaarheid is een ruim begrip, maar heeft alles te maken met hoe je je als inwoner voelt in 
je leefomgeving. Voor de Partij Souburg-Ritthem is dat bijvoorbeeld een schone en veilige 
openbare ruimte. De gemeente is daarin leidend, maar zonder de hulp van de inwoners is dit 
onmogelijk. 
 
De realisatie van de nieuwbouw van de scholen geeft ruimte aan WVO-Zorg om op het 
Oranjeplein nieuwbouw te realiseren. De Partij Souburg-Ritthem is er voorstander van om de 
huidige Zoute Viever beschikbaar te houden voor ouderenhuisvesting: het klassieke 
rusthuismodel in combinatie met studentenhuisvesting is het onderzoeken waard. In dit 
model krijgen studenten een lagere huur in ruil voor het verzorgen van activiteiten voor de 
oudere bewoners. 
 
De Partij Souburg-Ritthem vindt het van groot belang dat er voor senioren een locatie 
beschikbaar blijft waar activiteiten kunnen plaatsvinden.  
 
Openbare orde en veiligheid 
Leefbaarheid is ook het gevoel van veiligheid, de roep om handhaving klinkt steeds 
duidelijker. Wij vinden dat minimaal twee wijkagenten zichtbaar aanwezig moeten zijn in 
Souburg en Ritthem, gezien het feit dat een kwart van de inwoners in Souburg en Ritthem 
woont voldoet dit ook aan de landelijke norm. Ook de inzet van boa’s in de dorpen is meer 
dan noodzakelijk. De Partij Souburg-Ritthem wil ten minste twee (liefst vaste) boa’s in de 
dorpen, zodat ze herkenbaar en aanspreekbaar zijn.  
 
Het gevoel veilig te zijn in je eigen omgeving is voor onze inwoners erg belangrijk. 
Regelmatig krijgt de Partij Souburg-Ritthem vragen en opmerkingen over de, beperkte, 
aanwezigheid en zichtbaarheid van de politie en de handhavers in onze gemeente. De Partij 
Souburg-Ritthem blijft ook de komende periode strijden voor de wijkagenten die in onze 
dorpen zichtbaar aanwezig moeten zijn. Ook onze handhavers moeten meer op straat 
gezien worden. Daarnaast is de Partij Souburg-Ritthem voorstander van een regelmatig 
spreekuur van handhavers en wijkagenten op de dorpen.  
 
Wat de Partij Souburg-Ritthem betreft wordt illegale bewoning en overlast bij en op het 
volkstuinencomplex aan de Donkereweg in Ritthem snel aangepakt en opgelost. Geen 
gedogen, maar aanpakken! Onze motie ‘Zorg om de zorgelozen’ uit 2010 is daarmee 
eigenlijk nog steeds actueel, ook al ging het toen over het Scheldekwartier. 
 
De brandweerzorg moet op een peil gehouden worden dat overeenkomt met minimaal de 
huidige zorg. 
 
Milieu 
Het hergebruik van afvalstromen wordt steeds belangrijker. Het scheiden gaat steeds meer 
een hoofdrol spelen om de ambitie tot verlaging van de hoeveelheid afval te kunnen 



 
 

Partij Souburg-Ritthem Verkiezingsprogramma 2018-2022 V7  6 
 

realiseren. Minder afval verbranden is èn goedkoper èn beter voor het milieu. Een 
gezamenlijke taak voor gemeente en inwoners.  
 
Cultuur 
Bij leefbaarheid hoort ook cultuur. De bezuinigingen brengen juist in de cultuursector nieuwe 
samenwerkingsverbanden tot stand. Cultureel ondernemerschap is niet weg te denken in 
onze gemeente. Souburg Cultureel bijvoorbeeld laat al jaren zien dat zij zonder al te veel 
gemeentelijke hulp mooie dingen kunnen organiseren. Hiervoor schreven wij het al; in 
Ritthem bracht de verkoop van het dorpshuis juist nieuw elan in de vorm van Klein Theater 
De Verwachting: nieuw cultureel leven én behoud van de dorpshuisfunctie.  
 
Wij vinden het verenigingsleven dermate van belang dat dit niet mag worden wegbezuinigd. 
Verenigingen zorgen namelijk voor leefbaarheid en mantelzorgnetwerken in de kernen en 
zijn daarmee een verbindende factor in de samenleving.  
 
Zo vinden wij ook dat de bibliotheekfunctie bestemd voor alle inwoners in Souburg behouden 
moet blijven.  
 
Sport 
Leefbaarheid en sport is een natuurlijke combinatie. Onze talrijke sportverenigingen zorgen 
voor verbinding in de dorpen. Hierdoor vormt zich een natuurlijk (sociaal) netwerk waar we 
trots op zijn en waarvan wij vinden dat dit zeker behouden moet blijven.  
 
Financieel beleid 
De gemeente is vanaf 2014 een zogenaamde artikel-12 gemeente. De rijksoverheid kijkt 
mee naar het reilen en zeilen van de gemeentefinanciën. Om tot een financieel evenwicht 
terug te keren zijn er drie sporen: bezuinigingen, belastingverhoging en een grote bijdrage de 
komende tien jaar uit het gemeentefonds. Ook de komende vier jaar zal dit beleid gevoerd 
moeten worden. Het financieel weer gezond worden is niet vrijblijvend, maar noodzakelijk om 
weer op eigen benen te kunnen staan.  
 
Een sluitende begroting met een jaarlijks overschot van ongeveer vier miljoen euro is 
noodzakelijk om onze bijdrage te leveren aan de sanering van de begroting van de 
gemeente Vlissingen. Het Rijk levert ook haar bijdrage, op voorwaarde dat wij ons maximaal 
inspannen.  
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(Overige) standpunten 
Hierna volgt een opsomming van een aantal standpunten die hiervoor nog niet specifiek zijn 
genoemd: 
► de bijbehorende ruimte voor bewegingsonderwijs bij de nieuw te bouwen scholen, 

mag niet groter zijn dan een gymzaal passend in de kern van Souburg; 
► aandacht voor parkeerdruk in de kern van Souburg; 
► Souburg en Ritthem plukken de vruchten van hun ligging tussen Middelburg en 

Vlissingen. Wij zien echter dat er veel ‘strijd’ is tussen beide steden. Wij zien dit met 
lede ogen aan. Waren wij in het verleden nog sterk voor samenwerking, inmiddels zijn 
wij voorstander van één gemeente Walcheren. Dus samen, maar toch uniek!; 

► geen AZC in de gemeente Vlissingen. Natuurlijk vangen wij echte vluchtelingen op, 
maar niet grootschalig. Vanaf het begin hebben wij het standpunt ingenomen dat 
spreiding van opvang binnen heel Zeeland (Nederland) moet plaatsvinden; 

► behoud van De Kwikstaart als (gemeentelijke) (welzijns) accommodatie voor 
activiteiten van diverse aard; 

► behoud van Station Souburg als intercitystation (de oude dienstregeling was zo gek 
nog niet); 

► regeldruk verminderen; 
► realisatie van starters(koop)woningen in Ritthem; 
► aandacht voor een aantrekkelijke entree van de gemeente, te beginnen bij Oost-

Souburg; 
► het monument voor Marnix van Sint Aldegonde in West-Souburg dient goed 

toegankelijk te worden gemaakt en moet worden voor zien van een heldere 
aanduiding; 

► aandacht voor de herinrichting van de Karolingische Burg op Oost-Souburg. 
 

Wensenlijstje 
De Partij Souburg-Ritthem is zich terdege bewust van de situatie van de gemeente 
Vlissingen, reden om hierna een wensenlijstje op te nemen voor het moment waarop er weer 
financiële ruimte is: 
► het onderhoudsniveau weer op een hoger niveau brengen; 
► een tunnel ter vervanging van de huidige brug over het kanaal aan het eind van de 

A58 willen wij op de agenda houden; 
► belastingen voor ondernemers daar waar mogelijk omlaag; 
► aandacht voor speelvoorzieningen voor kinderen; 
► schoolzwemmen weer mogelijk maken; 
► aantal boa’s uitbreiden met liefst vaste mensen per wijk. 
 
Tot slot 
De Partij Souburg-Ritthem is al vele jaren verzekerd van uw steun en vertrouwen. Wij 
waarderen dit zeer. De bestuursverantwoordelijkheid in het college van Burgemeester en 
Wethouders zetten wij graag voort vanuit de optiek dat bestuurlijke stabiliteit goed is voor u 
als inwoner van onze gemeente. 


