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‘Bedreiging en overlast kunnen omzet worden
naar een oplossing’

Politieke partijen reageren op zes stellingen

Er valt opnieuw iets te kiezen bij

Parkeer- en Verkeersproblemen
in Souburg

gemeenteraadsverkiezingen
Net als de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen vroeg de redactie van de
Souburgsche Courant de partijen die op 21 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen te reageren op een aantal stellingen. Daarbij gaat het om
stellingen - het hemd is nu eenmaal nader dan de rok - die specifiek de dorpen
binnen de gemeente grenzen aangaan. 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%.
De opkomst in 2014 was weer iets lager.
Slechts 48,29% van alle stemgerechtigden
ging stemmen. In Souburg was de opkomst
weer iets hoger dan in Vlissingen. Ritthem
was zoals gebruikelijk de positieve uitschieter
met 67,21%
Aangetekend dient te worden dat de percentages van de laatste twee verkiezingen minder zuiver zijn dan die van de voorgaande

Een dagelijkse chaos

Elke schooldag brengen veel ouders hun kinderen met de auto naar school. Dat
geeft dagelijks een heftige druk op de straten en parkeerplaatsen rond de scholen, en dit neemt de komende jaren alleen maar toe. Rond het Kroonjuweel
in Souburg Noord is het stadium bereikt dat je over een dagelijkse chaos kunt
spreken.
Er is een heel groot tekort aan parkeerplaatsen. Voetpaden en oversteekplaatsen staan
vol met auto’s en zijn dus slecht toegankelijk.
De kinderen moeten tussen de auto’s doorlopen. De geparkeerde auto’s zorgen ook
voor een slechte doorstroming. Hulpdiensten
kunnen tijdens deze dagelijkse momenten
de wijk amper bereiken. Er is ook veel overlast voor de wijkbewoners. Opritten worden
regelmatig geblokkeerd door stilstaande

auto’s. Bewoners kunnen de wijk lastig in- en
uitrijden.
Op dit moment zijn er rond het Kroonjuweel
63 parkeerplaatsen beschikbaar. Door de
bouw van nieuwe woningen wordt dit gereduceerd tot 39. Bij de bouw van deze nieuwe
woningen zou het juist omgekeerd moeten
zijn. In plaats van minder zouden er meer
parkeerplaatsen moeten komen.

jaren omdat de kiezer sinds 2010 niet meer
verplicht is om in zijn eigen stembureau te
gaan stemmen.
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 teveel partijen meedoen om ze
op twee pagina’s te kunnen bergen, gaat het
schema verder op een volgende pagina.

» vervolg op pagina 2

Gemeente, meer dan een binnenstad alleen
Stad en dorpen samen sterk
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Parkeer- en Verkeersproblemen
in Souburg

Het is maar goed dat het niet waar is! We hebben gelukkig nog niet met zijn
allen de verhuiswagens ingeladen om in de stad te gaan wonen. Het was gewoon
een vergissing: alle door de steden ingepikte dorpen werden meegeteld bij de stad
en daar ging het mis. Maar het dreigt natuurlijk wel. Als we niet met zijn
allen de boel een beetje levendig houden trekt onze jeugd weg. Dus we moeten
gaan zorgen voor werk, mogelijkheden en vertier op ons dorp of in de buurt.
Gemakkelijk zat en nu met de verkiezingen op komst is het helemaal fijn om
te weten waar je op moet letten voor je het rode potlood gaat hanteren. In ieder
geval moet je lievelingspartij in de gaten hebben wat er dreigt te gebeuren. Dus
dat wordt verkiezingsprogramma’s lezen en heel goed opletten want het geluk
van een dorp kan in een klein hoekje of dorpshuis zitten. Of in een sportzaal, een school, een kiosk, een gesubsidieerde vereniging of club, gesteunde
middenstand en goede zorg voor alle inwoners. En ook in hoe het er bij ons uit
gaat zien. Met bijvoorbeeld een ringwalburg
die genoeg aandacht krijgt,
cultureel bewegen,
sinterklaasoptochten,
concerten, optredens, sportdagen,
koningsdagvieringen en zo kan ik
nog wel even door
gaan. Veel succes
met kiezen en
kijken wie er
wat voor ons
wil doen.

Overlast voor de wijkbewoners

Bij woningen die in de buurt van een school
staan kun je natuurlijk niet de geldende normen loslaten waarbij je bepaalt hoeveel parkeerplaatsen er in een wijk beschikbaar moeten zijn. Naast parkeerplaatsen kun je ook
denken aan een betere verkeersontsluiting.

Braamstraat

Ook in de Braamstraat, de J.I. Sandersestraat
en omgeving zijn verkeers- en parkeerproblemen. Sinds de vestiging van Omroep Zeeland is het probleem in de Kanaalstraat, maar
vooral de Braamstraat ontstaan. Dit geeft
weer een ‘waterbedeffect’. De auto’s schuiven door naar de J.I. Sandersestraat en de J.
de Priesterstraat. In de J. de Priesterstraat was
er natuurlijk altijd al een groot gebrek aan
parkeerplaatsen. Met de nieuwbouw en uitbreiding van de Tweemaster en de komst van
een gymzaal aan het begin van de Braamstraat wordt de situatie er ook niet beter op

wanneer de gemeente hier niet goed op
anticipeert. Net als bij het Kroonjuweel kun
je hier van een bedreiging een kans maken.
Door het creëren van een flink aantal extra
parkeerplaatsen bij de nieuwe gymzaal aan
de Braamstraat en aanpassingen van de verkeersstromen kun je de verkeers- en parkeerdruk aanmerkelijk verminderen.

Politiek

In de Provinciale Courant van één december
tweeduizendzeventien stond een artikel over
het parkeerbeleid. “Vlissingse raad mort over
parkeerbeleid” kopt de courant.
In het artikel staat verder: Een groot aantal
fracties drong erop aan haast te maken ook
in andere (Souburgse) wijken en straten in
overleg te gaan over de meest veilige en
ideale parkeeromstandigheden. De politieke
wil ontbreekt in ieder geval niet om tot een
oplossing te komen.

“Gevaar voor leefbaarheid omwonenden?”

Betoncentrale aan rand van Souburg
De Vlissingse Transportbeton Onderneming (VTO) wil een betonmortelcentrale vestigen aan de Vlissingse buitenhaven naast de grondstoffen leverancier, zand- en grindbedrijf SBV. De VTO heeft al op twee ander locaties een
vestiging, aan de Frankrijkweg in het Sloegebied en aan de Visserijkade in de
binnenhaven.
De gemeente Vlissingen heeft de centrale
liever niet meer in de binnenhaven en ziet
de buitenhaven als alternatieve plaats voor
de fabricage van vloeibaar beton. Voor de
omgeving, de aangrenzende woningen in
Souburg dus, betekent dit dat er tussen de

GEEN GEVAAR

tien en veertig draaiende betonmixers per
dag het beton afvoeren, dat ladingen grind
in stalen bakken worden gestort en dat laadschoppen en vrachtwagens met piepende
achteruitrijbeveiliging rondrijden. Een enkele
keer wordt er ook ‘s nachts gewerkt.

Directeur van de VTO, Bernhard van der Peijl,
en wethouder John de Jonge bezwoeren dat
het geluid van de VTO niet boven de toegestane grens van 55 decibel zal komen aan de
rand van Souburg. De directeur zint op een
manier om de achteruitpiep te vervangen
door een ander systeem. Wat hij niet vertelt
is dat hij helemaal niets hoeft te doen aan de
overlast van de piepjes, want veiligheid gaat
boven milieu. Ook de toegestane grens van
55 decibel kun je ter discussie stellen.
Nu is er al een geluidsdruk, veroorzaakt door
de snelweg. Hoewel je de decibels van de
snelweg en de betoncentrale niet bij elkaar
op mag tellen, is er wel degelijk een toename van de hoogte van het aantal decibels.

GEVAAR

Melkmeisje

Ook voor Uw Steunzolen
Remonte

€ 79,95

Waldlaufer

€ 99,95

Eropuit
blijven gaan

• thuiszorg
• verzorgd wonen
• revalidatiezorg

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.

Durea

€ 189,95

Gebr. Baljeu

Kanaalstraat 1
Oost-Souburg
Sinds 1903
100 Jaar een Naam in Schoenen 0118-461525

Meer info over onze zorg en
activiteiten vind je op www.wvozorg.nl
2

3

Waar men het ook niet over heeft is fijnstof.
Iedereen die wel eens bij een beton centrale
geweest is weet dat de grond daar bij regen
modderig is. Bij droog weer is er een ander
effect. Het zeer fijne stof kan bij harde wind
gemakkelijk overal naar toe geblazen worden. We vragen ons ook af wat de Mariniers
van de betoncentrale vinden.
Vier jaar geleden hadden we de dreiging van
de Scheepswerf Reimerswaal. In Schore en
Hansweert had en heeft men nog steeds veel
geluidsoverlast. Dit gevaar is gelukkig overgewaaid. Nu weer een nieuwe bedreiging
voor de bewoners van Souburg die aan de
rand van de buitenhaven wonen.

‘Hebt u hem al? De boodschappentas van de AOS’

Nieuws van de AOS

Makkelijk voor als u aankopen doet op het dorp en goed voor het milieu. Niet
alleen heel erg handig voor de boodschappen op het dorp, maar zeker ook
ver daarbuiten. En bent u ergens met u tas onderweg. Maak er dan een leuke,
ludieke, uitdagende of gewoon dagelijkse foto van. Stuur hem in en wie weet
wint u dan misschien een leuke prijs. Want er worden onder de inzenders mooie
prijzen verloot

www.partijsouburgritthem.nl

Vlaggen wapperen bij alle winkeliers

‘De gemeente, meer dan een (binnen) stad alleen’

Hebt u de vlaggen bij alle winkeliers al aan
de gevel zien wapperen? Een vrolijk en leuk
gezicht in de winkelstraten. Een flinke investering maar wel duidelijk herkenbaar bij alle
leden.
Bordjes AOS bij binnenkomst Oost-Souburg
Hebt u ze al gezien? Als u Souburg met de
auto binnen rijd is het u vast al wel eens
opgevallen. De mooie herkenbare bordjes
met het logo van de AOS. De leden heten
u van harte welkom en nodigen u uit om in
het dorp uw boodschappen of aankopen te
komen doen. Maakt u er ook gebruik van?

Stad én dorpen samen sterk
De gemeente Vlissingen is een heel bijzondere. Met Vlissingen als unieke stad
met een prachtboulevard. Met Oost-Souburg als het grootste dorp van 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 vertegenwoordigt de
bevolking bij de besluitvorming over tal
van onderwerpen. Partij Souburg-Ritthem
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Suurmond

7 Alex
Achterhuis

12 huib
van der Hiele

17 Ton
de Klerk

22 Beatrice
Fest

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.

8 Frans
Verdaasdonk

13 Tim
Schinkel

18 Marc
Blom

23 Zeeg van
Norden

4 Ger
Blom

De opzet van de Kerstpuzzel was dit jaar wat anders dan voorgaande jaren:
niet alleen moest er gezocht worden naar afwijkende letters in de krantenkoppen, ook wilden we antwoord op feitjes en weetjes die gerelateerd zijn aan
Souburg. Het is altijd weer even afwachten hoe zo’n vernieuwing aanslaat bij
het lezerspubliek, maar uit uw reacties én het aantal inzendingen blijkt dat dat
wel goed zit. We kregen 70 (juiste) oplossingen binnen
We zochten naar een object aan de rand van
Oost Souburg, waaraan in augustus jl. werkzaamheden uitgevoerd waren, waardoor
het object beter begaanbaar werd. Aan zijn
“tweelingbroer” werden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd. We voegden daar nog aan
toe dat het object cryptisch gezien kan worden als het beroep van een skileraar.
De oplossing werd door alle 70 inzenders
gevonden: HELLINGBAAN. Het gaat om de
opgangen naar de beide perrons van het NS
station Vlissingen-Souburg, die minder steil
gemaakt zijn.

5 Linda
Kooger-Worm

9 Lou
Waterman

14 Nel
Wamelink

19 Jenny
Vermeulen

24 Bertus
Roeting

Als u al gewend was om regelmatig op de
website van Souburg te bezoeken was het u
vast al opgevallen. Deze is geheel vernieuwd,
heeft een frissere uitstraling en alle onderwerpen zijn makkelijk, overzichtelijk gerangschikt
en eenvoudig per onderwerp te vinden.
De logo’s zijn hetzelfde als de overige AOS
gerelateerde aangelegenheden. Wel zo eenvoudig, standaardisatie en herkenbaarheid.
En hebt u iets melden, een leuke foto of bv
een vereniging met een uitvoering, wedstrijd
of optreden. Neem dan contact op zodat u
deze daar gratis kunt plaatsen.

Oplossing Kerstpuzzel 2017

Partij Souburg-Ritthem gaat ervan uit dat
de gemeente een toonbeeld moet zijn van
een veilige en rechtvaardige samenleving.
Vindt u dit ook? Geef uw stem dan aan een
van de kandidaten van Partij Souburg-Ritthem.

3 Sjaak
Vermeulen

Website: www.souburg.nl

De antwoorden op de feitjes
en weetjes zijn:

10 Monique
Neufglise

Letter 1
De Burgemeester Stemerdinglaan begint
aan de even kant met huisnummer 32 (hoek
Koopmansvoetpad), delen door 4 geeft 8,
wat correspondeert met de letter H.
Letter 4
De voornamen van de eigenaren van voorheen De Faam zijn Henry en Rudy (letter L).
Letter 6
De letter die schuilgaat achter het vraagteken
is de N. JANOME is te vinden op de etalageruit van De Sierspeld in de Kanaalstraat.
Letter 7
Stichting Mae Uku vierde afgelopen jaar haar
35-jarig jubileum van het Midzomerfeest, 35
delen door 5 geeft 7, wat correspondeert
met de letter G.
Letter 9
Bij Omroep Zeeland is het getoonde fotofragment (nu mét correct klemtoonteken) te
zien (letter A).

15 Harry
Buijs

20 Catrien
Nagelhout

Letter 11
De bibliotheek verhuisde vorig jaar in afgeslankte vorm van de Kanaalstraat naar De
Zoute Viever (letter N).
Het merendeel van de inzendingen kwam
als vanouds uit Oost-Souburg (58); Vlissingen, Ritthem en West-Souburg volgden op
gepaste afstand met 7, 4 en 1 oplossingen.
De waardebonnen werden dit jaar weer
beschikbaar gesteld door Actief Ondernemend Souburg en zijn (t/m 30 juni a.s.) bij
de aangesloten leden in te wisselen (zie voor
de ledenlijst: www.souburg.nl).
De Souburgsche Courant vulde de prijzenpot
aan met een boekje van Jac. Schinkel, alias
Jan Min Modaal, een Souburgse vlag en een
lint met Souburgse puntvlaggetjes.
Notaris Heuvelmans van De Notariswinkel
was weer bereid om geheel belangeloos de
zes winnaars te trekken. De hoofdprijs ging
dit jaar naar mevrouw Louwerse-Koch, 95
lentes jong en zeer verguld met haar prijs.
1.	A Louwerse-Koch,......waardebon AOS € 75
Oost-Souburg
2.	Karin van Bemmel,....waardebon AOS € 50
Oost-Souburg
3.	 Danny Dijke,.............waardebon AOS € 25
Oost-Souburg
4.	Fam. Minderhoud,...boekje Jan Min Modaal
Oost-Souburg
5.	Anneke Koole,.................... Souburgse vlag
Oost-Souburg
6.P A Franse,........................... puntvlaggetjes
Vlissingen
De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs
ontvangen.

25 Eli
Blaak

Volg ons op Twitter, Instagram
of Facebook

Hongerbetoging op het Oranjeplein
Honderd jaar geleden brak het laatste oorlogsjaar aan van de Grote Oorlog,
nu beter bekend als de Eerste Wereldoorlog. Met enige moeite lukte het
Nederland om neutraal te blijven en de directe gevolgen van de vreselijke
oorlogshandelingen te ontlopen. Als grensprovincie kreeg Zeeland het toch
zwaar te verduren. Ook Souburg ontkwam er niet aan.

Door Adri Meerman

liefst drie schepen, de Prinses Juliana, de
Mecklenburg en de Koningin Wilhelmina.
De luchtvaart stond nog in de kinderschoenen, maar de vliegtuigen werden door de
strijdende partijen ingezet bij de oorlogsvoering. Omdat de technische hulpmiddelen van dit moderne oorlogstuig te wensen
overliet gebeurde het regelmatig dat deze
het Zeeuwse grondgebied bereikten en er
een noodlanding moesten maken. Van deze
vliegtuigen heeft de Vlissingse fotograaf
Dert vele foto’s gemaakt in opdracht van de
Nederlandse overheid. Het werd ernstiger
toen vliegers letterlijk de weg kwijt waren
en vergissingsbombardementen uitvoeren
op plaatsen zoals Goes, Zierikzee en Axel.
Tegen het eind van de oorlog kwam er een
nieuw gevaar in de vorm van de Spaanse
Griep. Wereldwijd stierven miljoenen men-

sen. Ook Zeeland telde een aantal dodelijke slachtoffers. Ze overleden vaak aan de
gevolgen van longontsteking.

Oproer

In verband met de problematiek op het
gebied van de schaarste van levensmiddelen en brandstoffen besloot de regering in
Neutraal, maar...
1916 deze op rantsoen te plaatsen. Er kwam
In verband met de gespannen internatioeen systeem van bonnen: de distributie. De
nale ontwikkelingen besloot de regering in
plaatselijke overheden kregen echter steeds
1914 tot mobilisatie van de strijdkrachten.
meer moeite om de voedsel- en brandstofVooral in de zuidelijke grensprovincies, dus
fendistributie te regelen vanwege de distriook in Zeeland, wemelde het van de soldabutiewet van minister Posthuma. Het is niet
ten. Gelukkig behoefden ze niet in actie te
verwonderlijk dat dit in de grote steden tot
komen. De eerste oorlogsmaanden bracht
problemen leidde. Het beruchtst was het
ook een enorme stroom van Belgische
Amsterdamse aardappeloproer in 1917. Dit
vluchtelingen op gang. Ook in ons dorp
oproer leidde tot 9 doden en 114 gewonkonden honderden vluchtelingen rekenen Levensgevaar
den. Bleven deze protesten beperkt tot de
op voeding en onderdak. Al vrij snel begon Toch waren in het neutrale Nederland
grote steden? Nee! Zelfs
er echter op het gebied van levensmidde- de nodige slachtoffers te
Souburg moest er aan
len en brandstoffen schaarste te ontstaan. betreuren. Vele koopvaargeloven. Ons dorp telde in
De Engelse blokkadepolitiek had tot doel dijschepen en visserssche1918 iets meer dan 4.000
de doorvoer van goederen naar Duitsland pen werden het slachtofinwoners. Het gemeente voorkomen, maar had tot gevolg dat de fer van duikbootaanvallen
tehuis stond toen aan de
aanvoer van levensmiddelen, zoals graan, of kwamen in aanvaring
westzijde van het Oranjeerg onzeker werd.
met losgeslagen zeemijnen
plein. De burgemeestersIn de loop van de oorlog achtte de Neder- met noodlottige gevolwoning van Pieter Schelto
landse overheid het noodzakelijk maatrege- gen. Regelmatig spoelButeux bevond zich op
len te treffen op het gebied van de voedsel- den deze mijnen aan op
steenworpafstand. In het
en brandstofvoorziening. De burgemeesters de Zeeuwse kust. Ook
voorjaar van 1918 ontvan de steden en dorpen werden bedolven hierbij
vielen
slachtofstonden er klachten over
onder een stortvloed aan voorschriften en fers. In 1916 en 1917 verde distributie. Er werd
circulaires. Zo werd in sommige plaatsen loor de Stoomvaartmaatgeklaagd over het gebrek
het bakken van witbrood verboden. Voor schappij Zeeland maar
aan vet. In een tijd van vier
weken was er slechts één
ons verstrekt. Omdat er te
weinig brood was waren
de
inwoners
genoodZou burgemeester Buteux toch gezwicht zijn onder de druk van de
betoging?
zaakt
tweemaal
per
dag
(Vlissingsche Courant van 10 april 1918, Krantenbank Zeeland ZB–Plan
bureau)
stinkende zwarte aardappelen te eten, terwijl de
goede Zeeuwsche Blauwen volgens de boeren in de kuilen rustig
minderwaardig lagen te worden. Met de
verstrekking van havermout, bonen, zeep,
eenheidsworst en klompen was het ook
al droevig gesteld. Voor de inwoners van
Souburg was de maat vol. De verslaggever
van de Vlissingsche Courant meldde dat
een grote menigte Souburgers zich bij het
gemeentehuis had verzameld, waaronder
veel vrouwen. Zij eisten brood en aardappelen. De burgemeester haastte zich ter
plekke en probeerde de demonstranten uit
te leggen dat hij weinig aan de distributieproblematiek kon doen. In een ingezonden
stuk, daags na de hongerbetoging, verwees
de briefschrijver naar de laatstgehouden
raadsvergadering waarin de burgemeester
de opmerkingen van een raadslid in zijn
ogen achteloos naast zich neer had gelegd.
Bovendien ergerde hij zich aan het gebrek
aan steun van de overige raadsleden.
Hij besloot zijn brief met de dreiging (of
belofte) dat indien er niets zou veranderen
Souburg iets anders zou gaan beleven dan
In 1920 is de rust weer op het Oranjeplein teruggekeerd. (Fotocollectie Gemeentearchief Vlissingen)
een vrouwenbetoging.
bruinbrood was aanzienlijk minder tarwe
nodig. Ook aan aardappelen ontstond
gebrek. Nederland produceerde voldoende
aardappelen om in de plaatselijke behoeften
te voorzien, maar exporteerde grote hoeveelheden naar Duitsland in ruil voor brandstoffen (kolen). Toen Duitsland bovendien
besloot de duikbotenoorlog uit te breiden
werd de aanvoer van goederen nog nijpender.

SAMEN STERK
IN IEDERE WIJK EN BUURT!

@PSouburgRitthem

vlissingen.pvda.nl

PSouburgRitthem
26 Ineke
Vervorst

27 Lambert
Prevoo

28 Dick
Schinkel

Partij-Souburg-Ritthem

www.partijsouburgritthem.nl
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ONS DORP VERDIENT EEN DORPSHUIS

Oost-Souburg is met 11.000 inwoners de
zesde kern van Zeeland. Een gemeenschap
van die omvang heeft ruimte nodig voor
sociale activiteiten. Voor sport, cultuur en
ontmoeting. Niet alleen de jeugd van de
straat houden, maar alle leeftijden wat bieden. In een gemeente gaat het primair om
de inwoners en niet om de gemeentelijke
organisatie. Naast zaken als riolering, straten, stoepen en groenvoorziening mag u
als belastingbetaler ook eisen stellen aan de
voorzieningen die bijdragen aan de sociale
samenhang.
Een goede accommodatie voor feesten,
concerten, theater binnen het dorp kan niet

produkten

De E bike specialist van Oost Souburg
Maar ook voor stads, trekking, transport, ATB, kinderfietsen
Officieel dealer van:
Gazelle
Kreidler
Bikkel Bikes
BSP E Volt
Victoria

KAROLINGISCHE BURG

Rijwielhandel Boone
Buteuxstraat 45 Oost Souburg tel. 0118-460743 www.rijwielhandelboone.nl

aangepakt worden. Ook
de andere politieke partijen en de gemeentelijke
bestuurders beseften de
noodzaak hiervan.
Inmiddels zijn de meeste straten opgeknapt,
maar we zijn er nog niet! Vooral de straten
rond de nieuw ingerichte burgemeester Stemerdinglaan zijn aan een opknap beurt toe.
Denk ook aan de Middelburgsche straat.
Die komt in 2018 voor een groot deel aan
de beurt. Partij Souburg-Ritthem waakt er
voor dat aan het onderhoud van straten en
wegen voldoende aandacht wordt besteed.
Ook in de toekomst.
Catrien Nagelhout

gemist worden. Een dorpshuis voor zo’n groot dorp
is onontbeerlijk. Een multifunctionele voorziening
waar iedereen gebruik van
kan maken met een krachtdadig beheer.
Particulier ondernemerschap is daarbij
onontbeerlijk. Anders dan bij ambtelijk
beheer door de gemeente zal een ondernemer zich richten op zijn klanten en dat
is de burger, dat zijn de clubs en verenigingen. Een kwakkelend beleid hebben we lang
genoeg gezien. Dat kan veel beter! Vindt u
dat ook stem dan Partij Souburg Ritthem.
Lambert Prevoo

In de gemeentelijke folder “Nieuw Souburg”
nummer 1 van 1 oktober 2003 kondigt de
gemeente de herinrichting van de Karolingische Burg aan. In de folder staat: “De Burg is
de bakermat van Souburg. Het dorp ontwikkelde zich rond deze vluchtplaats tegen aanvallen van de Vikingen. De Burg is nooit permanent bebouwd of bewoond geweest en
dat moet ook zo blijven. Wel is de Burg een
wat ondergewaardeerd deel van het dorp.
Het is een grote, groene vlakte die slechts
door een poortje toegankelijk is. Door de
herinrichting krijgt de Burg een veel centralere plaats in het dorp; toegankelijker en met
de nadruk op de gebruiksfunctie.”
In de gemeentelijke startnota van 20 juli
2004 staat onder andere: “De gemeente

Vlissingen wil het cultuurhistorische karakter van de
burg en haar omgeving
sterker leefbaar maken.
De burg zal een passende
maatschappelijke functie dienen te krijgen.
De burg en omgeving kan meer als een
recreatief en groen uitloopgebied worden
gezien.” In het startdocument staat de herinrichting van de Karolingische burg voor
juli 2006 gepland.
Tot op heden blijft het bij de startnota en
folders. Partij Souburg-Ritthem vindt dat er
nu eindelijk eens gestart moet worden met
een uitvoering van de plannen. Vindt u dit
ook stem dan op 2 Partij Souburg Ritthem.
Marc Blom

WEST-SOUBURG

Eigenlijk is dat vreemd. De
borden aan het begin van
het dorp zijn zes jaar geleden geplaatst. Omdat de
gemeente daar geen geld
voor beschikbaar had heeft
partij Souburg Ritthem 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.
Nel Wamelink

Dichtbij mensen
0118 - 684 000

■

www.zorgstroom.nl

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. OostSouburg en Ritthem worden breed erkend,
maar West-Souburg is nog een stiefkindje.
Zowel in het raadsprogramma als in het collegeprogramma wordt gesproken over Oosten West-Souburg. Alleen handelt men er
meestal niet naar en wordt “West” vergeten.

Colofon

Souburgsche
Courant
• AFHAALADRESSEN
Gratis exemplaren zijn af te halen
bij De Vrijbuiter in d
 e Paspoortstraat
en de Primera in de Kanaalstraat.
In Ritthem: Dierenspeciaalzaak van
Lunteren.

• REDACTIE
lprevoo@zeelandnet.nl
dickschinkel@zeelandnet.nl

• ADVERTENTIE-ACQUISITIE
Margreet Geschiere (0118) 617661
m.geschiere@internetbode.nl
Dick Schinkel, (0118) 490195
dickschinkel@zeelandnet.nl

LEEFBAARHEID

Voor een ieder kan het begrip leefbaarheid
verschillend worden uitgelegd, maar er zijn
zeker gezamenlijke thema’s. Ik noem er een
aantal: een veilige en schone omgeving,
gepaste huisvesting en maatschappelijke
voorzieningen, winkels en scholen in de
nabijheid.
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.
Diversiteit en continuïteit van het winkelaan-

• MEDEWERKERS
- Ineke Vervorst-van Loon
- Melkmeisje
- Ruud Verbeek
- Adri Meerman
- Esther de Neef
- Dick Schinkel
- Celina Rijk
- Lambert Prevoo
- Bram Ossewaarde
• VERSPREIDINGSGEBIED
Oost- en West-Souburg
Ritthem/Vlissingen

bod 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 Partij Souburg
Ritthem geen drempels en staan we middenin de gemeenschap. Door een open en
eerlijke communicatie houden we contact
met de inwoners. Mensen zijn voor Partij
Souburg Ritthem het belangrijkste. Vindt u
dit ook? Stem op Partij Souburg Ritthem.
Frans Verdaasdonk

Stem lijst 2

Astrow, Wat doet u met uw hart?
Onder deze kop werd in 1969 een
nieuw fenomeen geboren: trimmen!
Iedereen moet gaan trimmen, als
je dat niet doet, dan ga je dood. We
gaan terug naar oktober van dat jaar
toen de gymnastiekvereniging Astrow
over ging in de sportvereniging
Astrow. Daaruit vloeide de trimafdeling zoals die nu tegenwoordig nog
steeds bestaat. Weliswaar in een iets
andere samenstelling en met andere
aantallen als toen. Maar nog met
evenveel enthousiasme. Iedere zaterdagmorgen gaan ze naar het bos, de
duinen en het strand bij Oostkapelle.
Begonnen met ruim 40 man. Helaas
door verschillende oorzaken en om
uiteenlopende redenen uitgedund tot
ongeveer 12 leden. Er is ruimte voor
aanvulling en versterking, zowel mannen als vrouwen, jong & oud, iedereen is meer dan welkom!
7 Jaar geleden ging Astrow samen met MTV
(Middelburgse Turn Vereniging) en onder
die naam verder. Sindsdien zijn de recreatieve trimmers dus ook lid van deze club. We
betalen contributie, maar dat is ook een van
de weinige verbindingen met de club. Ze
zijn altijd lekker buiten in de vrije natuur en
maken daardoor ook geen gebruik van gymzalen. De focus ligt uiteraard op het turnen
binnen MTV. Maar wij zijn er ook nog! We
regelen eigenlijk alles zelf, aldus Kees. Hij is
eigenlijk de “trainer & coach” van de groep.
Verzorgt de oefeningen, kijkt naar de juiste
locaties en houd uiteraard de weersverwachting in de gaten. Soms ga ik met mijn vrouw
op de fiets kijken of er nog geschikte locaties
zijn om onze oefeningen uit te voeren. Vanuit
de club krijgen we wel materialen om te trainen als we dat nodig hebben en er om vragen. Maar we nemen het meeste zelf mee, of
gebruiken wat we tegen komen in de natuur.
Gemakkelijk, ruim voldoende aanwezig en
het kost niets. Het is een groot gebied, lekker
rustig en er is ruimte genoeg voor iedereen
die er willen sporten of ontspannen. Iedereen
is altijd even enthousiast en kijkt uit naar de
zaterdagmorgen. Lekker 1 ½ uur wandelen,
joggen, oefeningen doen, spelvormen beoefenen en rekken & strekken. Alles komt aan
bod. Lekker gezond en gezellig samen buiten
in beweging zijn. Ontspanning door inspanning, dat is ons doel. Maar het is ook erg
sociaal. We lachen veel, hebben de mooiste
verhalen van vroeger, -van nu, de actualiteit,
sport, alles komt aan bod. Maar ook persoonlijke verhalen, soms ook emotioneel. Wel fijn
dat je dit kunt delen of een luisterend oor
kunt bieden voor- en met je sportvrienden.
De gemiddelde leeftijd met 69 jaar ligt redelijk hoog op dit moment. Wat jong bloed zou
wel fijn zijn als aanvulling op de groep. Bij
ons kraken en piepen alle stramme spieren en
botten. Nieuwe knieën en heupen zijn er ook
in overvloed. En over de hoeveelheid metaal
die na alle operaties is achtergebleven maar
te zwijgen. Als je een hele sterke magneet in

bestuur. En, introducees zijn welkom. Dit is echt een hele leuke
gezellige familiedag. Deze wordt
weer gelopen op 24 maart. Ben
je enthousiast geworden en wil je
eens kennis maken en mee sporten tijdens een gratis proefles
op de zaterdag morgen of jezelf
aanmelden voor de wandeltocht.
Ga dan naar de website van MTV.
recreatie@mtvmiddelburg.nl.
Contactpersoon:
Christel Provoost.

het bos zou leggen dan komen ze daar vanzelf door de sterke aantrekkingskracht naartoe. En toch is niet elke week hetzelfde, we
organiseren zelf ook de nodige activiteiten
vult Sjaak aan. Mosselavond, paasontbijt in
het bos en op de laatste zaterdag van het
jaar traditioneel oliebollen bakken en uiteraard na de training lekker gezellig samen
opeten. Maar het hoogtepunt van het jaar
is wel de wandeling van Vrouwenpolder
naar Vlissingen. Een wandeltocht van 32 km
langs de prachtige Zeeuwse kust, over het
strand. Deze wordt wel gefaciliteerd door het

Foto Mariska Wattel

autoruitschade?
• 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week
• gratis vervangend vervoer
of service op locatie
• sterreparatie zonder afspraak

Autotaalglas Vlissingen
Gildeweg 13
0118-441155
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DORPSVERTEGENWOORDIGING
IN HET GEMEENTE BESTUUR

Als je van beroep uitvaartverzorger bent is
het van het grootste belang dat je met een
open vizier de ander benaderd. Nu hoort
dat eigenlijk altijd zo, maar in dezen is het
bijna noodzakelijk om je werk goed te doen.
Tijdens de opleiding tot uitvaartverzorger
komen een aantal geestelijke stromingen
aan de orde. Het accent ligt, uiteraard, op
de rouwbeleving en rituelen rondom rouw.
Achterblijvers geven, ieder op hun eigen
manier, invulling aan het afscheid. Soms
met een predikant, pastor of voorganger
anderen zoeken het wat neutraler en vragen
een humanistisch uitvaartbegeleider,
rouw- of ritueelbegeleider, goede vriend
of vriendin of vragen de hulp van de
uitvaartverzorger. Dat kan natuurlijk ook
en dat doen we graag! De invulling van
een afscheid met een geestelijke gebeurt
vaak in de traditie van de daar, kerk of
geloofsgemeenschap, geldende normen.
Als er zelf invulling aan de uitvaart wordt
gegeven (met of zonder hulp) dan bepaal
je zelf waar het accent komt te liggen.
Het belangrijkste is een invulling te geven
die het beste bij de eigen situatie, beleving
en vooral, bij de gedachtegang van de
overledene ligt.

De afgelopen jaren is opnieuw duidelijk
geworden hoe belangrijk het is dat er een
vertegenwoordiging van uit de dorpen
actief is in het gemeentebestuur. Juist de
dorpen worden nog weleens vergeten in het
grote geheel en de problemen waarmee een
gemeente te maken heeft. Zaken als leefbaarheid en veiligheid maar ook saamhorigheid, een mogelijkheid elkaar in de buurt te
ontmoeten in de kleinere kernen zijn ogenschijnlijk maar een klein aspect. Maar een
sociale omgeving waar mensen elkaar (leren)
kennen stimuleert saamhorigheid, wel-

De diversiteit van de invulling van het
afscheid is iets wat het vak als uitvaartverzorger zeer interessant maakt. Wees zo
vrij om aan ons hulp of assistentie te
vragen bij die invulling. Er is vaak zoveel
meer mogelijk dan men denkt! Een mooi
kaarsenritueel, het uitdelen van een bloem,
het weggeven van een steentje, het maken
van een mooi gedicht of zelf musiceren.
Neem er vooral de tijd voor, want het kan
allemaal bijdragen aan het proces van rouw.
Een wat passievere rol aannemen mag
natuurlijk ook. Het luisteren naar muziek
waar iemand veel van hield kan diepe
emoties opwekken. Vaak denken mensen
dat ze zelf niet bij machte zijn om iets voor
te lezen; maar het lukt bijna altijd! En anders
doen we het graag samen.
Naast het hebben van een stuk vakkennis
zijn we altijd geïnteresseerd in uw beleving
wat betreft de invulling van een afscheid.
Sterker nog, het delen van de levensvisie
van de overledene of uw visie kan ons
helpen nog beter op uw wensen in te spelen.
Schroom daarom niet, stel uw vragen of ze
nu van praktische aard zijn of meer levensbeschouwelijk, wij doen het graag voor u.
Want een goede uitvaart, die maak je samen.

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.
Afgelopen jaren zijn er nog meer taken
van de rijksoverheid overgeheveld naar de
gemeente. Er is veel veranderd in de manier
waarop we omgaan met onze ouderen.
Steeds meer zal 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. Partij Souburg Ritthem is van
mening dat we Ritthem moeten uitbreiden

PSR SPREEKT MIJ AAN

Woensdag 21 maart zijn er zoals u weet
gemeenteraadsverkiezingen. In tegenstelling tot de 2e Kamerverkiezingen heeft het
uitbrengen van je stem bij deze verkiezingen
vele malen meer invloed. Het gaat immers
om je stad of dorp waarin je leeft en woont
,en waar veranderingen duidelijker zichtbaar
kunnen worden.
Partij Souburg Ritthem spreekt mij aan,
omdat de wethouder en de raadsleden dichtbij de bevolking staan. Je kunt immers vrij
eenvoudig een afspraak maken en het grote
voordeel van deze partij is dat men luistert
naar jouw wensen. Deze raadsleden kunnen
invloed uitoefenen aan bepaalde wensen die
je heb. Ook zijn er tal van voorbeelden die
door Partij Souburg Ritthem tot stand zijn

DE ENIGE PARTIJ DIE ECHT VOOR DE
OUDEREN OPKOMT

Ritthem

Activiteiten in Ritthem

Ringrijden in Ritthem
• 12 mei Ringrijden Ritthem-Souburg
• 16 juni Sjezenrijden en Kunstroute
• 11 augustus Ringrijden

met een aantal levensloopbestendige (senioren)
woningen en met een aantal starterswoningen.

• 26 april Koningsnacht in De Verwachting met muziek
• 27 april Koningsdag: Diverse activiteiten

Ook zullen we moeten blijven waken dat
de leefbaarheid van het dorp niet in gevaar
komt. Het dorpshuis is veilig gesteld en
wordt meer benut. 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 Partij Souburg Ritthem.
Alex Achterhuis.

Verwacht in De Verwachting

gekomen. Maar er moet
nog veel gebeuren ,niet
alleen in de dorpen Souburg en Ritthem, maar
ook in de stad zelf. Door
een grotere invloed van Partij Souburg Ritthem kan er misschien eens rust komen in de
hectiek dat de gemeente Vlissingen heet en
komt er misschien een eind aan de afbraak
die al sinds het einde van de 2e wereldoorlog heerst in Vlissingen
Voor mij is het wel duidelijk dat een stem op
Partij Souburg-Ritthem de meeste zekerheid
biedt om dit te bewerkstelligen. Er wordt
ook echt ook voor de dorpen opgekomen.
Stem daarom op Partij Souburg Ritthem.
Johan de Visser

De Fransse Eijkel
(cabaret)

Foto- en filmvoorstelling

‘Trugkieke’ door Wim de Meij
Zaterdag 3 maart om 19.30 uur| donderdag 15 maart om 13.30 uur
Klein Theater ‘De Verwachting’ in Ritthem
•
•
•
•
•
•
•

De Fransse Eikel
vrijdag 2 maart om 20.15 uur
Klein Theater ‘De Verwachting’
in Ritthem

Veel nieuwe foto’s en filmfragmenten uit de periode 1950-1970
Met beelden uit Souburg
Met beelden van KV Atlas
Na afloop verloting (op 3 maart)
Na afloop bingo (op 15 maart)
Toegang is gratis
Aanmelden niet verplicht, wel gewenst, via info@theaterdeverwachting.nl

In voor een nieuwe ontdekking? Sanne Franssen en Christian van Eijkelenburg zijn onbevangen, absurdistisch, muzikaal, dynamisch
en hebben een aversie tegen de hokjesgeest.
Een cabaretperformance speciaal voor introverte twintigers, swingende gehandicapten, hondsbrutale dierenvrienden, gehaaide
homoseksuelen, intolerante hipsters, bronstige kleuters, artistieke vluchtelingen, punctuele bovenburen, zelfingenomen senioren,
gebalanceerde zwaarlijvigen, bewonderaars
van Viola Holt en iedereen die zich niet in
deze opsomming herkent. De Fransse Eijkel,
winnaar publieksprijs van het Amsterdams
Kleinkunst Festival 2016. Nu voor het eerst te
zien bij Theaters aan Zee.

Workshop Pysanky
Eieren beschrijven volgens traditie uit Oekraine
door Christel Klapwijk
Dinsdag 20 maart om 19.30 uur
Klein Theater ‘De Verwachting’ in Ritthem
• Aanmelding verplicht via www.theaterdeverwachting.nl
• Kosten € 10,00

Ritthem in Beeld

Nabil (cabaret)
Monopoly
Donderdag 8 maart
vrijdag 9 maart om 20.15 uur
Klein Theater ‘De Verwachting’
in Ritthem

EERLIJK DELEN

Na de herindeling 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 Partij Souburg Ritthem, want dat is een partij die staat
voor eerlijk delen. Partij Souburg Ritthem
kijkt daarbij niet alleen naar de dorpen, maar
vergeet ook de stad niet. Sinds 39 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
en Ritthem meetellen in de gemeente. Dat

•Eén gemeente Walcheren is niet realistisch. Daar kiest 50PLUS dan ook niet voor.
•Nieuwbouw van een sportzaal in de Braamstraat is geen oplossing. De extra
Verkeersdruk van zo’n sportzaal in de wijk is onacceptabel. Niet doen dus!
•Eerst tenminste 2 nieuwe welzijnscentra met sportgelegenheid in Souburg.
Daarna pas gaan bekijken of de huidige welzijnsgebouwen en de Van Duivenvoorde
sportzaal gesloten kunnen worden.
•50PLUS voor goed en betaalbaar openbaar vervoer.
Om mobiliteit van ouderen te verhogen pleiten wij voor gratis openbaar vervoer
om familiebezoek en winkelen te bevorderen, zodat isolement niet op de loer ligt.
• 50PLUS wil weer solidariteit in de zorg.
Marktwerking in de gezondheidszorg, het openbaarvervoer en de nutsbedrijven
is niet de juiste weg. Medici bepalen de zorg en niet de zorgverzekeraars..
•50PLUS voor veiligheid, iedere inwoner moet zich veilig voelen.
Voor politie, ambulance en brandweer dienen de aanrijtijden gegarandeerd te zijn.
Kerntaak van de politie is zichtbaar zijn en als aanspreekpunt dienen in alle wijken
en kernen. Wij willen geen digitale wijkagent, maar een echte.

NUT EN NOODZAAK VAN DE PSR

Sinds Partij Souburg Ritthem de bewoners
van de dorpen Ritthem, Groot-Abeele, Oost
en West Souburg in de raad is gaan vertegenwoordigen worden de beschikbare middelen van de gemeente Vlissingen wat meer
naar evenredigheid ingezet.
In de komende raadsperiode (2018-2022)
staan er opnieuw een aantal meer of minder ingrijpende gebeurtenissen op het programma. Denk hierbij aan de bouwplannen van de Gemeente Middelburg en de
Gemeente Vlissingen. Ook is het van groot

Onze Souburgse kandidaten, uw aanspreekpunten:

Tobias Meijers

Heerlijkheid

Koningsdag-activiteiten

HOUD RITTHEM LEEFBAAR

Uitvaartverzorging H. Jobse • Bachweg 2
4337 XD Middelburg • 0118 - 462205
www.hjobse-uitvaart.nl • www.basisuitvaart-zeeland.nl

bevinden en veiligheid.
Zo heeft óók Partij Souburg Ritthem ertoe bijgedragen dat Ritthem weer
beschikt over een ontmoetingsplaats met
zelfs een landelijk aansprekend theater. Verder blijft Partij Souburg Ritthem ook alert
bij onveilige verkeerssituaties in de buurt én
‘last but not least’ hebben we als Ritthemers
en Souburgers personen in de raad die voor
ons klaarstaan. Om die reden sluit ik mij heel
graag aan bij deze partij.
Esther de Neef

Henk Jansen

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.
Ineke Vervorst

belang voor de leefbaarheid van onze dorpen dat
het openbaarvervoer niet
verder verschraald. Al deze
projecten gebeuren op
het grondgebied van onze
dorpen dus is het zaak dat Partij Souburg Ritthem 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
Partij Souburg Ritthem belangrijk!
Beatrice Fest

Nabil is in zijn genre absoluut een fenomeen.
Een ras-entertainer met een innemende persoonlijkheid, comedian, muzikant, zanger én
behoort bijvoorbeeld alleen al bij het beatboxen tot de wereldtop. Die veelzijdigheid
maakt een avondje Nabil tot een onvergetelijke. Bent u in voor een avondje cabaret 4.0?
Voor een nieuwe ontdekking? Voor gewoon
een avondje lekker uit? In zijn nieuwe en
tevens tweede programma ‘Monopoly’
laat Nabil nog meer van zijn uiterst plezierige veelzijdigheid zien. Een programma vol
muziek, grappen, absurdistische complottheorieën en typetjes.

Toen:
•
•
•
•
•

Zicht op Nieuwerve vanaf de Lambrechtsenstraat in 1948
Eigenaar: Ko Barentsen
Graan nog in schoven op het land (mendeuren staan al open op de foto).
Dak is van riet.
De noodboerderij staat er nog, die later is afgebroken.

Kaarten voor deze en andere voorstellingen kunnen worden gereserveerd via de website: www.theatersaanzee.com | www.theaterdeverwachting.nl of door een e-mail te
sturen aan info@theaterdeverwachting.nl.

Nu:

• Zicht op Nieuwerve vanaf de Lambrechtsenstraat in 2018
• Eigenaar: Piet Wisse
•	Schuur met golfplaten en omgeven door loodsen voor optimaliseren bedrijfsvoering
• Nieuw woonhuis gerealiseerd
Uit het fotoarchief van Wim de Meij

Theateractiviteiten in De Verwachting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stem lijst 2

Wat goed is voor oud is goed voor jong
Overtuig uzelf: www.50pluspartij.nl/Vlissingen

Partij Souburg Ritthem
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De Fransse Eijkel (cabaret)................................................Vrijdag 2 maart om 20.15 uur
Cugnon Ensemble (klassiek concert)................... Zondag 4 maart om 15.00 uur (kerkje)
Nabil (cabaret)..........................................................Donderdag 8 maart om 20.15 uur
Nabil (cabaret).................................................................Vrijdag 9 maart om 20.15 uur
Selamat Makan (theaterbeleving met Indische maaltijd).Zondag 18 maart om 16.30 uur
Mylou Frencken en Pieter Tiddens (revue)......................Vrijdag 23 maart om 20.15 uur
Martijn Kardol (cabaret)..................................................... Vrijdag 6 april om 20.15 uur
Cugnon Ensemble (klassiek concert)..................... Zondag 8 april om 15.00 uur (kerkje)
Gerhardt en Peter Faber (muziektheater).......................... Vrijdag 13 april om 20.15 uur
Pieter Verelst (cabaret).................................................Woensdag 18 april om 20.15 uur
Pieter Verelst (cabaret)............................................... Donderdag 19 april om 20.15 uur
Cugnon Ensemble (klassiek concert)................................Zondag 29 april om 15.00 uur
Kiki Schippers (kleinkunst)............................................ Donderdag 3 mei om 20.15 uur

Meer info en tickets: www.theaterdeverwachting.nl
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STELLINGEN

SGP

PARTIJ SOUBURG
RITTHEM

GROENLINKS

VLISSINGS
BELANG

PARTIJ VAN
DE ARBEID

D66

50 PLUS

LPV

1. Het afstoten of zelfs sluiten van
de welzijns-accommodaties van
Duyvenvoorde sporthal, de Kwikstaart en de Zwaan is niet wenselijk. Deze gebouwen moeten
behouden blijven voor Oost Souburg en daarmee voorzien in de
behoefte aan een dorpshuisfunctie.

1. De SGP is het eens met de stelling.

1. Eens. De PSR heeft zich tijdens de raadsbehandeling over het accommodatiebeleid
sterk gemaakt voor het particulier initiatief.
Diverse partijen hebben zich bij de PSR
gemeld met ideeën over het eventueel
overnemen van accommodaties van de
gemeente. De gemeente heeft beloofd om
met een positieve blik naar deze signalen
te kijken. In ons verkiezingsprogramma
staat het behoud van De Kwikstaart. Een
accommodatie die veelvuldig gebruikt
wordt voor allerlei activiteiten. De sportzaal
van Duyvenvoorde is met een tribune een
onmisbare ruimte voor de basketbal. Voor
de Zwaan hoopt de PSR sterk op particulier initiatief. Los daarvan is de afspraak dat
als deze accommodaties wel verdwijnen
er eerst een nieuwe moet zijn voordat de
oude verdwijnen.

1. Eens. Belangrijk dat ook in
Oost-Souburg/Ritthem een dorpshuisfunctie behouden blijft, goed
voor de gemeenschapszin. Er zijn
en komen nu diverse leegstaande
gebouwen in Oost-Souburg. Ook
de nieuwe bibliotheek kan de functie van dorpshuis vervullen.

1. Dorpshuisfunctie moet open blijven maar dit hoeven echter geen 3
gebouwen te zijn voor deze kleine
kern. Wat Ritthem betreft ook daar
moet een dorpshuis komen .

1. Eens, maar dit is óók van toepassing op veel andere gemeentelijke
voorzieningen op sociaal-cultureel
gebied.

1. Eens. Het direct sluiten en/of afstoten van deze accommodaties vinden
wij niet wenselijk.
Wij willen de dorpshuisfuncties voor
Oost-Souburg en Ritthem behouden,
maar willen ook dat de gemeente een
aantal gecombineerde multifunctionele ruimtes voor de dorpen opricht
die voor alle gebruikers goedkoper en
onderhoudsvriendelijker zijn. Pas als
deze nieuwe accommodaties zijn gerealiseerd kan er sprake zijn van afstoten
of sluiten van de huidige/bestaande
welzijnsaccommodaties.

1. Eens. Gemeente moet verenigingen juist ondersteunen en stimuleren. Niet alles afbreken!

1. Wij denken niet dat dat op voorhand gezegd kan worden, er dient
eerst een gedegen onderzoek aan
vooraf plaats te vinden zoals de
Gemeenteraad afgesproken heeft.

2. 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.

2. De SGP is het eens met de stelling.

2. Eens. In 2003 is voor het eerst gesproken
over inrichting van de Karolingische Burg.
Meerdere ideeën zijn hiervoor uitgewerkt.
Door verschillende oorzaken is het nooit
verder gekomen. Ook de crisis vanaf 2008
en de huidige financiële beperkingen spelen zeker een rol. De PSR is van mening dat
een enquête onder de Souburgers input
moet leveren hoe de Burg aan te pakken
binnen de financiële- en monumentale
mogelijkheden. Niet alles kan en mag. De
PSR wil aan een te houden dorpsenquête
zeker haar bijdrage leveren.

2. Eens. Inrichting/herinrichting
van de Karolingische Burg is prima,
maar met behoud van cultuur historisch erfgoed. Het is een unieke
Burg, het karakter moet behouden
blijven.

2. Dit had al eerder moeten gebeuren maar ik denk dat door artikel
12 dit nog wel op zich laat wachten.

2. Alleen vóór als er een plan komt
dat recht doet aan de historische
betekenis en wat geen onomkeerbare schade toebrengt aan
de ondergrondse archeologische
waarde.

2. Eens. Maar de gemeente heeft op dit
moment geen financiële middelen voor
een verdere inrichting. Misschien dat er
andere financieringsbronnen kunnen
worden aangesproken. Wij vinden dat
er op dorpsniveau mogelijkheden moeten worden besproken om tot een voor
alle inwoners en instanties wenselijke
inrichting te komen.

2. Eens. Het een honden uitlaatveldje laten heeft nu lang genoeg
geduurd. Zorg dat het onderdeel
van dagelijkse beleving van burgers kan worden.

2. Mee eens omdat wij veel waarde
hechten aan het behoud en prominent in beeld brengen van monumenten en historisch erfgoed.

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

3. De SGP is het eens met de stelling.

3. Eens. Op de Karolingische Burg zijn
bijvoorbeeld door de gemeente voorzieningen aangebracht voor elektriciteit en
water. Deze voorzieningen worden door
zowel de Ringrijdersvereniging als voor
het Volksdansfestival bij hun activiteiten
gebruikt.

3. Eens. Ondersteunen van evenementen die de leefbaarheid en
beleving in dit dorp vergroten zouden ondersteund moeten worden

3. Daar zijn wij het volledig mee
eens.

3. Vóór gemeentelijke ondersteuning, zeker als het evenementen
betreft die het moeten hebben van
vrijwillige inzet.

3. Eens. Binnen de beschikbare gemeentelijke financiële middelen zijn voor een
faciliterende rol van de gemeente. Wij
vinden het belangrijk dat initiatieven
van de eigen bevolking worden ondersteund. D66 wil dat de gemeente een
fonds instelt dat het ondersteunen van
deze evenementen mogelijk maakt.

3. Eens. Dergelijke waardevolle
evenementen
verdienen
alle
ondersteuning van de gemeente.

3. Mee eens maar dan middels
het voortzetten van het huidige
subsidiebeleid door de inzet van
gemeentegelden te koppelen aan
concrete doelen.

4. Om de leefbaarheid van Ritthem te behouden moet er jaarlijks een aantal woningen worden
bijgebouwd, gericht op mensen
met jonge kinderen en levensloop
bestendige woningen gericht op
senioren.

4. De SGP is het eens met de stelling.

4. Eens. Voor Ritthem zijn er momenteel
heel wat bouwplannen. Wooncorporatie Zeeuwland gaat een aantal woningen
slopen en nieuwbouwen in de Lambrechtsenstraat. Nieuwe duurzame levensloopbestendige woningen. In de Zandweg is
sprake van uitbreiding met vijf bouwlocaties. Deze lintbebouwing heeft het dorp uitgebreid. Op de locatie van de voormalige
basisschool komen twee koopwoningen en
vier huurwoningen. Een nieuwbouwwijkje
in Ritthem. Een prachtig resultaat wat de
PSR betreft. Het maken van plannen vergt
veel tijd. Of er dus elk jaar een paar woningen bij gebouwd kunnen worden is sterk
afhankelijk of partijen elkaar kunnen vinden. Dit is bijvoorbeeld niet gelukt bij het
‘spruitenveldje’. Maar de insteek zoals nu
op tafel ligt geeft veel vertrouwen voor de
toekomst.

4. Niet 100% mee eens. Beperkte
nieuwbouw moet kunnen, maar
jaarlijks een aantal nieuwe woningen bouwen lijkt niet doordacht.
Maak een 10 jaren plan en speel in
op de toekomst.

4. Mee eens, maar dat moet mee
genomen worden in alle bouwplannen voor Vlissingen.

4. De charme van kleine kernen is
dat ze klein zijn… Het jaarlijks bijbouwen in Ritthem van woningen
voor jongeren en ouderen gaat
nogal ver!
Een bescheiden uitbreiding die
rekening houdt met de mogelijkheden in en om het dorp heeft
onze steun.

4. Oneens. Leefbaarheid valt of staat
niet met het bijbouwen van woningen.
Leefbaarheid behouden vraagt meer
dan dat. Wij willen wel dat bestaande
woningen levensloopbestendig worden gemaakt en willen hierover met
de woningbouwcorporaties duidelijke
afspraken maken. Ritthem volbouwen
vinden wij niet wenselijk, wij willen het
open, groene en landelijke karakter van
Ritthem niet aantasten.

4. Eens. Woningen voor jongeren die hun dorp willen blijven
versterken en uiteraard is 50PLUS
groot voorstander van bouwen van
levensloopbestendige woningen,
niet alleen voor Ritthem, maar ook
voor Souburg en Vlissingen. Nu
zijn er veel te weinig.

4. Mee eens, behoeft verder geen
toelichting.

5. Elementen die van belang zijn
voor de nationale identiteit zoals
locaties met een historische betekenis, denk aan het monument
van Marnix van Sint Aldegonde in
West-Souburg, dienen meer zichtbaar te worden gemaakt en een
aanduiding te krijgen. Er moeten
‘bruine’ verwijsborden naar het
Marnix monument komen.

5. De SGP is het eens met de stelling.
De SGP ziet graag eigentijdse verwijzingsborden naar de monumenten.
Bijvoorbeeld witte borden met het turquoise logo van de gemeente Vlissingen. En duidelijke, grote zwarte letters.
Dit is beter leesbaar dan de huidige
bruine borden met gouden letters, die
een hoog Anton Pieck-gehalte hebben.

5. Eens. Het zichtbaar maken van onze
historie vinden wij als PSR belangrijk. Om
locaties met een historische betekenis
zichtbaar te kunnen maken moeten ze
eerst vindbaar zijn. Dus verwijsborden zijn
daarvoor een uitstekend middel. Dit punt
staat in ons verkiezingsprogramma.

5. Eens. Elk monument en plek met
een historische betekenis moet een
duidelijke verwijzing hebben, daar
maakte mijn voorganger Ton de
Nooij zich ook al druk over.

5. Verwijsborden moeten er komen
voor alle monumenten en bezienswaardigheden dus ook in de binnenstad van Vlissingen, dus niet
alleen voor Souburg.

5. Er zijn in de gemeente Vlissingen diverse plekken, bouwwerken
en monumenten met historische
waarde. Het ‘beborden’ hiervan
zou een algemene actie moeten
zijn; alleen de aandacht te vestigen
op het beeld van Van Aldegonde is
van té incidentele aard.

5. Eens. Locaties met een historische
betekenis mogen meer onder de aandacht worden gebracht. Dit past in het
versterken van de toeristisch recreatieve
functies van de gemeente.

5. Eens. Wie zijn geschiedenis niet
kent kent zichzelf niet. Het is erg
belangrijk om de plaatselijke historie zichtbaar te maken en de
bevolking te laten weten wat zich
vroeger afgespeeld heeft.

5. De LPV vindt dat de verwijzing
naar monumenten en historisch
erfgoed in orde moet zijn.

6. Er is een groot gebrek aan parkeerplaatsen in het oude centrum
van Souburg: met name in het
gebied rond Omroep Zeeland
zoals de Braamstraat, J.I. Sandersestraat en de andere aangrenzende
straten. Veel extra parkeerplaatsen
bij de nieuw te realiseren sportzaal
in de Braamstraat en wijziging van
het één richtingsverkeer kan de
parkeerdruk verminderen.

6. De SGP is het eens met de stelling.

6. Eens. Er komt geen (grote) sportzaal in de
Braamstraat want de afspraak in het raadsbesluit is een gymzaal voor bewegingsonderwijs. De PSR heeft daarin glashelder
stelling genomen. Anders moet het college
van B&W eerst een nieuw besluit aan de
raad voorleggen. Een parkeervoorziening
voor Omroep Zeeland in de Braamstraat is
opgenomen in het door de gemeenteraad
vastgestelde parkeerbeleid. Een klankbordgroep met omwonenden werkt samen met
de gemeente en de diverse andere betrokken partijen aan oplossingen voor parkeerdruk en verkeerscirculatie. De rijrichting zal
wellicht ook moeten wijzigen.

6. Oneens. De oude kern moet
zodanig ingericht worden dat het
aantrekkelijk wordt voor fietsers
en voetgangers. Zoveel mogelijk
auto’s weren uit de oude kern. De
oude, smalle straatjes en huizen
zijn niet ingericht om veel auto’s te
verwerken.

6. Wat het parkeren betreft dit
zouden wij graag willen herzien en
beter in delen.

6. Voor de één kan het makkelijk
zijn om even de auto te parkeren, terwijl dit voor de ander (een
bewoner) hinder zal opleveren. Het
treffen van verkeersmaatregelen is
bij uitstek aan activiteit waarover
de gemeente inspraak moet organiseren alvorens te beslissen.
Over de gesuggereerde oplossingen heeft de PvdA op dit moment
dus nog geen oordeel.

6. Eens. Dit zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. D66 vindt het belangrijk om de parkeerproblematiek in en
rondom de Kanaalstraat te bespreken
binnen een daarvoor bestemde buurtaanpak. Wij vinden dat de directe
omgeving een belangrijke stem heeft in
een definitief besluit.

6. Oneens. De parkeerdruk zal juist
verhogen. 50PLUS staat uiterst kritisch tegenover een nieuwe sportzaal aan de Braamstraat. Het gaat
de verenigingen niet helpen, maar
de drukte rond zo’n zaal zal het
verkeer in de straten eromheen
onaanvaardbaar verhogen.

6. Voldoende parkeerplaatsen en
doorstroming is van belang voor
de leefbaarheid en vitaal winkelcentrum

10

De politieke partijen staan
in willekeurige volgorde
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STELLINGEN

SP

CU

POV

CDA

1. Het afstoten of zelfs sluiten van
de welzijns-accommodaties van
Duyvenvoorde sporthal, de Kwikstaart en de Zwaan is niet wenselijk. Deze gebouwen moeten
behouden blijven voor Oost Souburg en daarmee voorzien in de
behoefte aan een dorpshuisfunctie.

1. De SP vind het belangrijk dat
mensen kunnen sporten en recreëren in de wijk of dorp waar zij
wonen. Dat betekent dat er in de
toekomst voldoende plekken over
moeten blijven ook voor de inwoners van Souburg.

1. Het is niet van belang wat er
afgebroken of gesloten wordt,
als er maar voldoende welzijnsaccommodaties zijn en blijven.
En desnoods nieuwe erbij.

1. Mee eens. Wel vind de POV
dat het beheer van de gebouwen bij de gebruikers moet
worden gelegd. De gemeente
stelt de gebouwen beschikbaar,
maar de gebruiker beheert het
gebouw.

1. Eens. De accommodaties
moeten in stand gehouden worden tot er voor de verenigingen
die er gebruik van maken een
passend alternatief is.

2. 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.

2. De SP vind dat de buurt zelf
aan moet kunnen geven wat zij
belangrijk vinden wat betreft
speelvoorzieningen en straatmeubilair. De toegankelijkheid van
de Burg moet vergroot worden,
voordat er geïnvesteerd wordt in
extra voorzieningen.

2. Zeker het wordt tijd dat de
Karolingische Burg wordt ingericht met een knipoog naar het
verleden en ruimte voor activiteiten van het heden.

2. Er zijn eerder plannen voor
geweest, zoals een brede
school. De POV erkent de
waarde van het terrein, maar
ziet kansen voor een invulling
t.b.v. maatschappelijk belang,
zoals een school. Overigens
moet dat in stijl, en met respect
voor het gebied.

2. Oneens. De inrichting van de
Karolingische Burg heeft voor
het CDA op dit moment geen
prioriteit.

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

3. De SP is het hier mee eens.
Organisaties kunnen tegenwoordig veel zelf en zorgen er op die
manier dat de evenementen door
kunnen gaan. De gemeente moet
vooral meedenken en inspringen
wanneer het voor kleine organisaties te ingewikkeld wordt.

3. Het is belangrijk dat de
Gemeente de door de hele
gemeente Vlissingen heen
inclusies Oost- Souburg subsidie verleent bij activiteiten. We
kunne niet bepaalde dorpen
of wijken meer geven. Dat zou
niet eerlijk zijn.

3. Ja tegen faciliteren, ondersteunen ook maar niet financieel. Prima evenementen die
in aanvang best een financieel
steuntje in de rug mogen krijgen maar uiteindelijk zichzelf
moeten leren bedruipen.

3. Eens. Het CDA vindt het
belangrijk dat initiatieven vanuit de samenleving, zoals hierboven genoemd, die goed
zijn voor de uitstraling van de
gemeente Vlissingen of voor de
binding van de kernen, door de
gemeente gefaciliteerd worden.

4. Om de leefbaarheid van Ritthem te behouden moet er jaarlijks een aantal woningen worden
bijgebouwd, gericht op mensen
met jonge kinderen en levensloop
bestendige woningen gericht op
senioren.

4. De SP vind dat particulieren de
mogelijkheid moeten houden om
voor zichzelf te bouwen op Ritthem.

4. Dat onderstreept de ChristenUnie. Er zouden zeker nieuw
huizen op Ritthem een aantal
per jaar bijgebouwd moeten
worden.

4. Ja, volledig mee eens. De
eigen bevolking moet op het
dorp kunnen (blijven) wonen.
Echter, de schaal is belangrijk:
het karakter van het dorp moet
bewaakt blijven.

4. Eens. Voor de leefbaarheid
van Ritthem is het goed als er
woningen voor starters komen,
maar dan wel zonder het karakter, de kleinschaligheid en de
groene omgeving van het dorp
aan te tasten

5. Elementen die van belang zijn
voor de nationale identiteit zoals
locaties met een historische betekenis, denk aan het monument
van Marnix van Sint Aldegonde in
West-Souburg, dienen meer zichtbaar te worden gemaakt en een
aanduiding te krijgen. Er moeten
‘bruine’ verwijsborden naar het
Marnix monument komen.

5. De SP is het hier mee eens.

5. Daar is de ChristenUnie het
helemaal mee eens maar geld
ook voor de andere dorpen en
wijken binnen de Gemeente
Vlissingen

5. Niet alleen naar dan monument. Een logisch en interessant systeem van verwijzing
naar bezienswaardigheden en
belangrijke plaatsen in onze
Gemeente wordt node gemist.
Die omissie moet hersteld worden, niet alleen door verwijsborden maar ook door een
gids, als app en gedrukt.

5. Eens. Het CDA hecht eraan
dat de geschiedenis van Nederland levend wordt gehouden.
het monument van Marnix van
Aldegonde hoort daar zeker bij,
maar is nu te onzichtbaar. Het
plaatsen van verwijsborden is
een goed idee.

6. Er is een groot gebrek aan parkeerplaatsen in het oude centrum
van Souburg: met name in het
gebied rond Omroep Zeeland
zoals de Braamstraat, J.I. Sandersestraat en de andere aangrenzende
straten. Veel extra parkeerplaatsen
bij de nieuw te realiseren sportzaal
in de Braamstraat en wijziging van
het één richtingsverkeer kan de
parkeerdruk verminderen.

6. De SP is het hier mee eens.

6. Het is zeker noodzakelijk om
de parkeervoorziening in en
ronddom de kanaal straat uit te
breiden. Dat mag prioriteiten
krijgen

6. Het is uniek dat in Souburg
er nog onbetaald parkeren
mogelijk is. De situatie rondom
de de Priesterstraat en Braamstraat zal na nieuwbouw van de
scholen problematisch worden.
Wellicht dat in die straten vergunningparkeren kan worden
ingevoerd.

6. Neutraal. Bij de realisatie van
zowel de school als de sportzaal moet maximaal gebruik
gemaakt worden van de kennis
van de omwonenden, waarbij
de genoemde oplossingsrichting mee genomen kan worden.

Karolingische Burg
Waar blijft herinrichting?
In de gemeentelijke folder ‘Nieuw Souburg’ nummer 1 van 1 oktober 2003 kondigt de gemeente de herinrichting van de Karolingische Burg aan. In de folder
staat: De Burg is de bakermat van Souburg. Het dorp ontwikkelde zich rond
deze vluchtplaats tegen aanvallen van de Vikingen. De Burg is nooit permanent bebouwd of bewoond en dat moet ook zo blijven. Wel is de Burg een
wat ondergewaardeerd deel van het dorp. Het is een grote, groene vlakte die
slechts door een poortje toegankelijk is. Door de herinrichting krijgt de Burg
een veel centralere plaats in het dorp; toegankelijker en met de nadruk op de
gebruiksfunctie.
Op 20 juli 2004 verschijnt er een Gemeentelijk startdocument. Ontwikkelingsvisie en
planvorming omgeving Karolingische Burg.
Hierin staat onder andere: De gemeente Vlissingen wil het cultuurhistorische karakter van
de burg en haar omgeving sterker leefbaar
maken. De burg zal een passende maatschappelijke functie dienen te krijgen. De burg en
omgeving kunnen meer als een recreatief en
groen uitloopgebied worden gezien. In het
startdocument staat de herinrichting van de
Karolingische burg voor juli 2006 gepland.
In de gemeentelijke folder ‘Nieuw Souburg’
nummer 4 van 4 mei 2006 staat: Er is volop
rekening gehouden met het cultuurhistorisch karakter van de Karolingische Burg. De
bestaande poort in de burgwal in het verlengde van de Kanaalstraat wordt vernieuwd.
Er werd een, cultuurhistorisch niet verantwoorde, stenen bestrating aangelegd en er
kwamen nieuwe speelwerktuigen. Daarna
werd het stil rond de Burg tot 2011.
De historische Burcht van Souburg ligt er
niet verzorgd bij. Hoog gras en zwerfvuil. De
gebruikersmogelijkheden ervan zijn veel en
divers. Een dergelijk mooie plek die maar zo
weinig per jaar gebruikt wordt is echt zonde.
Er kan veel meer gebruikt van gemaakt worden dan tot nu toe het geval is. Drie maal
per jaar een groot evenement en de rest van
het jaar ligt het er verlaten bij. Er is een mooi

groot grasveld dat nog veel meer als speelplaats voor de kinderen zou kunnen dienen.
Bovendien staan er enkele leuke speeltoestellen. Maar helaas is de toegang ertoe niet veilig voor kinderen die uit bepaalde delen van
Souburg komen. Kinderen van nog geen 10
jaar kun je niet alleen over de drukke busbaan
rond de Burcht erheen laten lopen.
Daarom stuurde in juni 2010 Merel Schaap
namens haar dochtertje Nikki (toen 9 jaar)
en een heleboel andere kinderen uit de
buurt een brief naar de Burgemeester & Wethouders of het mogelijk was dat er op het
driehoekje in de Burchtstraat een paar speeltoestellen geplaatst konden worden. Er zijn
aan deze kant van Souburg niet zo heel veel
speelmogelijkheden voor kinderen in die leeftijd. Toen was het lange tijd stil.
Maar na één jaar was daar opeens een brief
van de Gemeente richting alle betrokkenen
en omwonenden. Ze wilde een aantal speeltoestellen op de Burcht plaatsen. Iedereen
was blij en enthousiast. Maar er was een probleem. De weg ernaartoe is gevaarlijk voor
kinderen. Er zijn twee mogelijkheden om
doormiddel van een stenen trap een veilige
extra toegang te maken. De trap is dan alleen
voor voetgangers, dus de omwonenden hoeven niet bang te zijn voor overlast van brommers enzovoorts want die kunnen toch niet
over de trappen.

Een heleboel kinderen uit de buurt hebben een brief geschreven naar de
Burgemeester & Wethouders. Op de foto een deel van die kinderen in 2010.

Ook hierna werd het weer stil. In 2013 lezen
we in de PZC dat ook het CDA, nadat eerst
de PSR dit gedaan had, aandacht vraagt voor
de Burg. Er moet nodig iets gedaan worden
om leven te brengen op de Karolingische
Burg aldus de twee partijen.
We zijn weer 4 jaar verder. De burg ligt er
nog steeds stil bij. Het is een honden uitlaatplaats geworden. En wanneer je bij de
gemeente vraagt wat er terechtkomt van de

De politieke partijen staan
in willekeurige volgorde

LAAT UW STEM NIET
VERLOREN GAAN
GA STEMMEN
OP 21 MAART!
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ontwikkelingsvisie en de planvorming krijg je
te horen dat we een artikel 12 gemeente zijn
en er geen geld meer is. Dat lijkt een logisch
antwoord, maar de Oost Beer in Vlissingen
is ook weer opgeknapt. Hier was wel geld
voor. Voor een groot deel via subsidies volgens de gemeente. Laten we dan ook voor
de Burg die subsidiebron aan boren. Kom op
gemeente, kom op gemeenteraad hier ligt
een uitdaging voor u.

“Ouderen en jongeren kunnen elkaar helpen”

Eenzaamheid

Oudere mensen blijven vaker thuis vanwege
motorische problemen. Hun contact met
de buitenwereld wordt minimalistisch. Verjaardagen en familie feestjes slaan ze ook
vak over. Te veel gedoe met het vervoer. Ze
worden minder gebeld en zelf bellen ze ook
liever niet. Oudere mensen willen zich zelf
niet opdringen. Niemand mag belast worden
met hun probleem.
Er is veel te lezen over het probleem van een-

Wilhelmus wordt verplicht in de les kopt een artikel in de PZC van zestien
augustus tweeduizend zeventien. De formerende partijen willen aandacht voor
elementen die van belang zijn voor de nationale identiteit. Zo moeten scholen les gaan geven over het Wilhelmus. Verder lezen we ook dat ‘locaties’die
een historische betekenis hebben toegankelijk gemaakt moeten worden en een
aanduiding krijgen.

zaamheid. Eenzaamheid komt steeds vaker
bij jongvolwassen en ook zelfs bij kinderen
voor. Ons levenstempo is zo groot dat we
dit probleem over het hoofd zien. Kinderen
die terugkeren naar een leeg huis omdat
beide ouders werken, tieners in het voortgezet onderwijs en studenten die hun nieuwe
levenscyclus beginnen tussen de menigte
van vreemden. Dit maakt hun extreem onzeker. Ze worden geconfronteerd met enorme
uitdagingen op school en later op het werk.
Ze moet kiezen uit duizenden producten van
onze tijd. Elke keuze die ze maken kost veel
stress en energie.
Al die problemen stapelen zich op en hebben
enorm veel invloed op hun communicatie
met de medemens. Maar vaak is er niemand
naast hen. In de hoop om een antwoord te
kunnen vinden op al hun vragen storten ze
zich op de sociale media. Ze proberen daar
oplossingen voor hun dilemma’s en problemen te vinden. Maar het geïdealiseerde
leven van hun leeftijdgenoten of idolen die
ze daar kunnen vinden maakt het nog erger.
De frustratie wordt groter en de kloof met de
buitenwereld neemt alsmaar toe. Ze voelen
zich schuldig. Hun minderwaardigheidscom-

In de Souburgsche Courant is al veel geschreven over het monument van Marnix van Sint
Aldegonde. Het monument staat nu, aan het
eind van het Marnixplein, verstopt achter zijn
eigen bomen.
Hoewel Marnix, na Michiel de Ruyter, de

belangrijkste historische persoon is die binnen de gemeente grenzen gewoond heeft,
is er geen verwijs bord naar het monument.
Het V.V.V. heeft zelfs de knooppunten route
gewijzigd en gaat er nu een fietsroute langst
het monument.

SPORT

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.
Ook moeten we rekening houden met de
mogelijkheden van sportbeoefening door
ouderen, gehandicapten en maatschappelijk zwakkeren. En laten we vooral de jeugd

Eenzame jonge mensen.

plex wordt steeds groter en ze schamen zich
erover te praten.

Kunnen we hier iets aan doen?

Vaak zijn eenvoudige oplossingen de beste.
Een Sinterklaas feestje van jonge schoolgroepen in een verpleeghuis houden is een fantastische idee. Samen Sinterklaas opwachten
en gezamenlijk liedjes zingen die bekend zijn
voor jong en oud. Voor kleine kinderen is het
een mooi contact met de oudere generatie
en voor de oudere een emotionele reis naar
hun kindertijd. De contacten tussen school
en zorginstellingen hoeven echter niet na
Sinterklaas te eindigen. Ook kunnen er activiteiten worden gehouden zoals: verhalen
vertellen, sprookjes lezen, grote en kleine
voorstellingen organiseren of pannenkoeken bakken en opeten. Jong en oud hebben
intensief contact en beide zijn bereid hun
gedrag en taal aan elkaar aan te passen. Dit
alles vereist natuurlijk initiatief en een goede
samenwerking tussen de scholen en de zorginstellingen. Het is niet zo eenvoudig, maar
het is de moeite waard om dit uit te proberen
en voort te zetten.
Tegenwoordig heeft elke jongere een tablet,
een iPad of een smartphone die volledig hun
aandacht eist. We worden geïrriteerd door
hun gedrag. We kunnen die technische snufjes op een andere manier toe passen. Laat
oudere, eenzame mensen kennis maken met
een smartphone of iPad en leer hen hoe ze
deze kunnen gebruiken. Kleine kinderen
kunnen oudere mensen leren omgaan met
moderne apparatuur. Ze voelen zich nuttig

Groep 8 op bezoek in de Zoute Viever. Een leesmoment bij de opening van het uitleenpunt.

Flessetrekkers

In het boek ‘Vlissingen in 1972’ van de hand van Pieter Louwerse lezen we hoe
een zekere Diego vertelt hoe de Vlissingers aan hun bijnaam gekomen zijn. De
volgende tekst komt uit het boek uit 1880 dat ook de titel “Oog om oog en
tand om tand” meegekregen heeft.
“Neen, Juan” zeide Diego. “Ik zeg niet een
Ketter of Geus, ik zeg een Vlissinger, dat is
een Flesschedief”. “Ja, ja” Diego”, riepen de
anderen, “vertel op, waarom zijn de Vlissingers Flesschedieven?”
“Als jelui de oogen gebruiken, dan zul je
gezien hebben dat in den voorgevel van den
Magistraat te Vlissingen een wapen staat. Het
is een witte flesch op een rood veld”.
“Ik ben aan het vragen getrokken en te weten
gekomen dat het wel al zeven eeuwen geleden is dat er in Engeland een man, ik geloof
dat het San Willebrordo was, die medelijden
kreeg met die arme Vlissingers en daarom
zijn land verliet om de lui hier tot het christendom te bekeren”.
“Hij kwam hier ook aan en, na er eenigen
tijd, zeker met weinig vrucht, het Christendom gepredikt te hebben, ging hij dit eiland
verder in. Onderweg dorst krijgende, wilde
hij zijne zilveren waterflesch nemen om daaruit te drinken, doch zie, die was nergens te
vinden. De mannen van zijn gevolg zochten
en zochten nog eens in alle pakken en kisten, doch de flesch kwam maar niet voor den
dag. Eindelijk herinnerde San Willebrordo

Partij Souburg Ritthem staat voor veiligheid
in de stad, de wijken en de dorpen. In 2016
stuurde de raadsfractie van Partij Souburg
Ritthem een brief aan de korpschef Nationale Politie, waarin de zorg werd uitgesproken over het beperkte aantal zichtbare
wijkagenten in de dorpen. Partij Souburg
Ritthem verwees toen ook naar de stelregel
die een capaciteit van 1 wijkagent op 5000
inwoners voorschrijft. We blijven volharden
in onze mening dat de wijkagent op straat
zichtbaar moet zijn en dat de agent contact
legt met de mensen op straat. Gelukkig doet
de enige wijk-dorps agent die we wel hebben het heel goed.
De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is een
samenwerkingsverband van de 13 Zeeuwse
gemeenten. De VRZ zorgt er samen met de

Wilhelmus wordt verplicht in de les

Door Joanna Weijermans

Na jaren in het onderwijs te hebben gewerkt en tegenwoordig in de zorg is mij
opgevallen dat eenzaamheid een van de grootste problemen van onze generatie is. Als we het over eenzaamheid hebben, denken we direct aan oude mensen. Dit probleem heeft echter niet alleen betrekking op hen. Ook steeds meer
jonge mensen voelen zich eenzaam. De vraag is hoe het mogelijk is dat mensen
zich eenzaam kunnen voelen. Onze moderne wereld biedt tegenwoordig zo
veel activiteiten en uitdagingen.

Joanna Weijermans

VEILIGHEID

‘Volkslied laten klinken bij monument Marnix’

zich, dat hij er te Vlissingen uit gedronken
had, en dadelijk wist hij nu ook, dat hij ze
daar had laten staan. Om die zilveren flesch
nu zoo maar prijs te geven, dat ging toch
ook niet aan en daarom keerde hij met zijn
gevolg naar Vlissingen terug. Toen hij op de
plaats gekomen was waar hij het kostbare
voorwerp had achtergelaten, was het gevlogen, en de menschen, die in dat huis of in de
buurt woonden, zwoeren bij kris en kras, of
liever bij Thor en ik weet niet hoeveel andere
goden wel, dat ze van geene zilveren flesch
wisten, ja, dat ze het geheele ding zelfs niet
eens gezien hadden. De Bisschop wist evenwel zeer goed, dat hij ze daar en nergens
anders had laten staan, daarom werd hij
boos en riep: “jelui zijn flesschendieven!” Van
dien tijd af voert Vlissingen* een flesch in zijn
wapen en hebben de inwoners dien eervolle
naam in den ganschen omtrek behouden!”

en ze zijn enorm trots op zichzelf als ze opa of
oma iets hebben geleerd. Ondanks het grote
leeftijdsverschil kunnen ze tot elkaar komen.
Gezamenlijke interesse verbroederd. Ouderen worden gestimuleerd om bij de tijd te
blijven en ze breiden hun digitale kennis uit.
Door gebruik te maken van sociaal media,
kunnen ze een paar oude vrienden of kennissen vinden met wie ze contact opnemen. Ze
zouden dan misschien samen kunnen afspreken om een keer uit te gaan. Sociale media
gebruiken is toegankelijker voor ouderen dan
een telefoongesprek, het is een laagdrempelig communicatiemiddel. Korte berichten
kunnen tot diepe gesprekken leiden.
In sommige middelbare en hoge scholen
worden projecten gestart die sociale contacten met ouderen stimuleert. en student
wordt gekoppeld aan een oudere in de buurt
. Het doel van deze projecten is om samen
met de oudere generatie een gemeenschappelijke interesses te vinden en elkaar beter
te leren kennen. Zo ontwikkelen jongeren
op deze manier nieuwe vaardigheden zoals
ondersteuning bieden en begeleiden. Door
kleine uitstapjes te organiseren of gewoon
een bakje koffie te drinken leren ze elkaar
beter begrijpen en naar elkaar te luisteren.
Eenzaamheid is een complex probleem en
kan alleen door ons zelf verholpen worden.
Het wordt de hoogste tijd om in onze steden
en dorpen rond te kijken of we hier oplossingen voor kunnen vinden. Met kleine voorzieningen kunnen we mogelijk veel ouderen en
jongere helpen, want vroeger of later zijn we
misschien zelf aan de beurt.

OPKOMEN VOOR DE DORPEN

25 jaar geleden zijn wij in Oost-Souburg
komen wonen. Een prettig dorp met goede
voorzieningen zoals winkels, scholen en verenigingen. Wij wonen hier erg naar ons zin
en vinden dat de kwaliteit van o.a. wonen,
voorzieningen, scholen en sport moeten
blijven bestaan en kunnen worden gewaarborgd. We waren dan ook blij met het ontstaan van de Partij Souburg Ritthem.

In tweeduizend vijf stond de onderstaande tekst in de Souburgsche Courant:
Je moet er maar opkomen en toch klinkt het
zo gek nog niet. Geef belangstellenden die het
monument voor Marnix van St. Aldegonde, de
auteur van het Wilhelmus, in West-Souburg
bezoeken, de gelegenheid meteen ook het
volkslied te beluisteren. Eén druk op de knop en
het Wilhelmus weerklinkt.

Ruim 16 jaar geleden alweer is de Partij Souburg Ritthem ontstaan. Het ontstaan kwam
voort uit onvrede in de dorpen Oost en West
Souburg, Ritthem en het buurtschap Abeele.
In de loop van het 16-jarig bestaan is gebleken dat de partij niet meer weg te denken
is uit de dorpen. Partij Souburg Ritthem
heeft zich samen met de inwoners ingezet
om zaken die al jarenlang vanwege allerlei
omstandigheden naar achter geschoven
werden, uitgevoerd te krijgen. De afgelopen jaren zijn zo onder meer veel aandacht

Op gezette tijden stoppen bussen met Belgische
toeristen bij het monument van Marnix van St.
Aldegonde. Marnix, Brusselaar van geboorte,
was enige tijd burgemeester van Antwerpen.
Van huis uit francofoon leerde hij het Nederlands uitstekend beheersen. ‘Marnix misstond
te Antwerpen niet en hij kan als een van de
onzen worden beschouwd, schrijft dr. Jan van
Roey, ere-stadsarchivaris van Antwerpen, in het
boek ‘Philips van Marnix van Sint Aldegonde’.

EVENEMENTEN

De Karolingische Burg
een unieke plek!

In onze gemeente vinden veel leuke evenementen plaats. Jammer genoeg vinden deze
evenementen voornamelijk plaats in Vlissingen zelf. Het is spijtig dat Oost-Souburg
hierin niet vaker betrokken wordt.
Voor evenementen geldt dat Partij Souburg
Ritthem streeft naar een eerlijker verdeling.
We vinden dat evenementen, waarbij de
gemeente financiële middelen beschikbaar
stelt, op de eigen bevolking gericht moeten zijn. Het kan dus niet zo zijn dat alles
in de stad Vlissingen wordt geconcentreerd.
De aandacht en middelen dienen over alle
inwoners te worden verdeeld. Heel concreet
wil Partij Souburg Ritthem dat de dorpen
naar evenredigheid worden betrokken bij
evenementen en festiviteiten.
Er zijn evenementen zoals Vlissingen Maritiem en het Volksdansfestival die relatief

Een verdedigingswerk van meer dan 1000 jaar oud. Midden in het dorp. In een
landschap zoals het ‘Land van Saeftinge’ nu. Een cirkel met een diameter van
144m. Een wal er om heen van ongeveer 3m. hoog die het terrein zijn intieme
karakter geeft. Gebouwd rond 875 in een onzekere tijd.
Als een grote taart verdeeld in vier kwadranten door knuppelpaden die elkaar in het midden kruisen. Met poorten op iedere windrichting, een wal, een gracht met bruggen.
Gereconstrueerd in 1994 in een welvarende
tijd. De kleinste van de vijf Zeeuwse burgen
maar nog steeds onbebouwd. Eén van de
hoogste punten van het eiland Walcheren.
Vanaf het begin geliefd omdat je er droog
bleef tegen het wassende water. Een plek
bescherming biedend tegen vijandige aanvallen door Vikingen.
Prikacties vanuit het water met hun razendsnelle drakenschepen. Woonplaats voor
mens en vee uit het eerste millennium. Met
huizen van riet, hout en plaggen. Vuurplaatsen, lange banken om op te rusten bedekt

* De naam Vlissingen laat zich vrij wat zekerder
afleiden van het oude woord flossing of flessing (in het Engelsch nog fishing), dat visscher
beteekent. In de Engelsche taal wordt Vlissingen Flushing genoemd.
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met wol en pelzen. Schapenhoeders op
zoute weiden, paardenfokkers in een ruig
landschap.

Wat heeft zich hier allemaal
afgespeeld? Angstige mensen

Een te zwakke koning? Te sterke tegenstanders ? Schriftelijke bronnen zijn zeer schaars.
De geschiedenis van St. Omaars biedt enig
houvast. De archeologische vondsten vertellen hun verhaal. Een verhaal in stukjes zoals
de scherven van het gevonden aardewerk.
Internationaal verbonden met Denemarken,
Engeland, Duitsland, België en Frankrijk. Verbonden via het water van rivieren en zeeën.
Een boeiend verhaal als de rondtrekkende
verhalenvertellers uit die tijd.

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. Partij Souburg Ritthem is constant
alert op veranderingen op het gebeid van
veiligheid. Partij Souburg Ritthem zal direct
reageren als de indruk ontstaat dat er aan
veiligheid getornd wordt.
Partij Souburg Ritthem vindt veiligheid een
erg belangrijk onderwerp in onze samenleving. Wilt u ook dat veiligheid hoog in het
vaandel staat?
Stem dan Partij Souburg Ritthem.
Sjaak Vermeulen

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 gymzaal voor
bewegingsonderwijs aan de Braamstraat
behorende bij de vernieuwbouw van de
scholen in de Van Visvlietstraat en de J. de
Priesterstraat is wat Partij Souburg Ritthem
betreft een must. Daarnaast zijn zij er voorstander van om de Van Duyvenvoorde als
sporthal te blijven behouden.
Voor mij een reden te meer om op Partij
Souburg Ritthem te stemmen.
Gérard de Nooijer

besteed aan de herinrichting en onderhoud aan
veel straten en wegen.
De Partij Souburg Ritthem
heeft bij alle beslissingen die de gemeente
Vlissingen voor onze dorpen genomen heeft
een flinke vinger in de pap gehad en daar
sturing aangegeven. Uiteraard is het belangrijk dat de dorpen binnen de gemeenteraad
goed vertegenwoordigd worden. Ook voor
kleine aangelegenheden die de leefbaarheid
of de veiligheid in de dorpen bevorderen
hebben ze zich ingezet. Het is goed dat Partij Souburg Ritthem blijft werken aan de dorpen, want er is nog veel werk dan gedaan
moet worden. Uiteraard zijn nog niet alle
straten opgeknapt en ook ten aanzien van
veiligheid en handhaving moet er nog veel
gebeuren. Kortom er is nog veel werk aan de
winkel. Daarom stem ik weer op Partij Souburg Ritthem!
Bram van Heemskerk

weinig financiële bijdrage
van de gemeente ontvangen. Het zijn juist dit soort
evenementen die in hoge
mate bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen en stad. Deze evenementen mogen niet
verloren gaan door bezuinigingen en moeten een steviger plaats naast de grote festivals krijgen. Zo is het jammer dat nieuwe
initiatieven, bedacht door particulieren en
verenigingen, weinig steun ervaren. Je moet
hierbij denken aan cultuur- en muziekevenementen op de Karolingische Burg. Dit is een
perfecte locatie voor dit soort evenementen.
Ze verdienen alle steun om ze tot een groot
succes te kunnen maken.
Deelt u deze mening? Stem dan op Partij
Souburg Ritthem.
Monique Neuféglise

Stem lijst 2

Partij Souburg Ritthem
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De Faam weg uit de Kanaalstraat

Klanten reageerden massaal met veel dankbetuigingen
We hebben er op Souburg bijna allemaal wel een beetje verdriet door gehad of
in ieder geval een spijtig gevoel. Met de sluiting van De Faam op 1 september
2017 is al weer een vertrouwde winkel verdwenen uit de Kanaalstraat. Intussen heeft Mondzorg Dogterom de deuren van het verbouwde pand geopend,
zijn de plaatselijke tandartsen verhuisd en zoeken Henry, Rudy en echtgenote
Matty De Jong samen met hun medewerkers Ann de Bree, Marian Knol, Lies
Wattimena, Jan de Visser en Ron de Wolf naar een nieuwe invulling van hun
leven. De klanten reageerden massaal op het nieuws met kaarten, brieven met
bedankjes en herinneringen, cadeaus en zelfs met een speciaal voor de Faam
gemaakte taart.
Intussen zijn de laatste zaken afgewikkeld,
zijn de garantievoorwaarden van de laatste klanten overgedragen aan de firma

op sociaal gebied. Al is het maar ergens een
bakje koffie drinken, een praatje maken.
Dat soort dingen, want het contact met de
klanten mis ik het meeste. Mensen kwamen
graag naar de winkel, om even wat te praten
of om aan het eind van de zaterdagmiddag
een kop koffie te drinken. En als er iemand
ging verhuizen gingen we gewoon mee voor
de woninginrichting ergens. Desnoods bleven we slapen in Assen, Rotterdam of zelfs
Den Helder, want we deden veel voor marinemensen. We zijn ook nog wel eens mee
geweest naar Leiden om een kamer in te richten. Uit de Molukse gemeenschap hadden
we van oudsher ook veel klanten. Onze vader
heeft ongeveer elf jaar in Indonesië gewerkt,
waarvan hij enkele jaren in een Jappenkamp
heeft gezeten; hij sprak vloeiend Maleis. Hij
werkte nog met een bakfiets waarmee hij
spullen wegbracht naar het havendorp. Later
had hij een bus. In die eerste jaren werd ook
veel op afbetaling gekocht, dus dan ging hij
op de fiets de ronde doen.

Blankenburg.“Nu eerst even alles laten bezinken en dan kijken we verder”, zegt Rudy de
Jong (66), “maar dan ga ik zeker wat doen

Verhuizing in 1967

Met Rudy bekijken we nog wat herinneringen
aan de zaak die al rond 1920 werd begonnen
door de familie Carlier op de nummers 31
en 33 van de Kanaalstraat aan de overkant
van het latere pand. In 1953 namen Henk
en Koosje de Jong, de ouders van Henry en
Rudy, De Faam over en zij wonnen al snel het
vertrouwen en de harten van de Souburgers
en velen buiten het dorp. Er zijn uit die eerste
tijd nog handgeschreven rekeningen met een
betaald zegeltje erop, want dat moest toen
kennelijk nog in de tijd vóór de btw. Rudy
heeft ook nog een foto van het prachtige huis
op nummer 40 dat in 1967 werd verbouwd
en uitgebreid tot er 872 vierkante meter winkel- en magazijnruimte beschikbaar kwam
voor alle woninginrichtingsartikelen, de

Links Rudy en Rechts Henry de Jong

Door Ineke Vervorst-van Loon

nachtkleding en het ondergoed. De bad- en
andere kleding gooiden de broers eruit toen
ze de winkel van hun ouders overnamen in
1982. Daar waren intussen andere winkels
voor gekomen in Oost-Souburg. Dus richtten
zij zich nog meer op de vloerbedekking en
gordijnen en dat werd een enorm succes.

VERKEERSDRUK ROND DE SLOEBRUG

Op zondag 25 maart houdt de tennisvereniging
TC Souburg aan het Koopmansvoetpad 69 een Open Dag

Vooral in de zomer is de verkeersdruk rond
de Sloebrug groot en dat zal alleen maar
toenemen. Het is logisch dat de gemeente
hier iets aan wil doen. De gemeente sprak
haar voorkeur uit voor een hoge brug.
Gelet op de doorvaarthoogte van zeilschepen zal een brug al snel drie keer zo hoog
moeten zijn als de huidige. Dat betekent dat
we te maken krijgen met een afdaling zoals
die van de Cauberg in Valkenburg en dat
is niet zonder gevaar. Ook zal de brug het
formaat ‘Brienenoordbrug’ krijgen, vanaf
het viaduct in Oost-Souburg tot aan Westerzicht. Overlast als lawaai en fijnstof zijn het
gevolg. De PSR ziet dit niet zitten en heeft
daarom laten aantekenen dat zij tegen een
hoge brug en vóór een tunnel zijn. De meerderheid van de gemeenteraad heeft zich

Open Tennisdag van TC Souburg

Graag een praatje

Henry werd een vertrouwd gezicht in de
woninginrichting en Rudy richtte zich voornamelijk op het winkelgebeuren. Die keuze
was voor Rudy een beetje noodgedwongen
door een herniaoperatie maar in de winkel
bleek hij prima op zijn plaats. “Ik klets graag
en ik luister graag. Mensen komen gewoon
aan de deur voor een praatje of een vraag en
dat vind ik echt leuk, want het contact was
en is het belangrijkste!” De warme golf van
dankbaarheid die ze over zich heen kregen
nadat het bericht van de sluiting kwam, heeft
hen goed gedaan. “We hadden al wel enkele
jaren het idee om het pand te verkopen,
omdat er geen opvolgers waren maar toen
deze gegadigden kwamen, bleek het allemaal sneller te moeten gaan dan we eigenlijk hadden gepland. Ons idee was om pas in
januari te sluiten maar dan wilde Mondzorg
Dogterom al gaan openen. Er moest ook nog
verbouwd worden voor die tijd, dus kwam
alles heel vlug op gang. We hebben nog wel
alle klussen die we hadden aangenomen netjes afgewerkt natuurlijk.”
Vervelen zullen de gebroeders zich vast niet:
Henry is altijd een vertrouwd figuur geweest
in sportend Souburg en Rudy houdt nog
steeds graag op allerlei manieren contact
met de Souburgers. In plaats van vele jaren
lang zes dagen lang te hebben moeten werken, komt er voor hen nu tijd vrij voor wat
anders. We zullen nog wel van hen horen.

GEMEENTE VLISSINGEN MEER
DAN EEN BINNENSTAD ALLEEN

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. In de
gemeente Vlissingen, met name in de dorpen Oost- en 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 gemeente moeten we ook veilig houden en de rust en ruimte bewaken. Kansen
in opleiding en werk moeten we creëren. De
gemeente faciliteert al deze zaken. Ze zorgt

Voor wie gratis en geheel vrijblijvend eens wil kennismaken met de tennissport
is onze jaarlijkse Open Dag daarvoor een uitgelezen mogelijkheid. Onze gediplomeerde tennisleraren verzorgen die dag een attractieve en gevarieerde tennisles om op een leuke manier kennis te maken met de aantrekkelijkheden van
tennis.
We verwelkomen u graag op 25 maart vanaf
13:00u in ons clubgebouw met koffie, thee
of frisdrank en een informatiepakket. Onze
tennisleraren Ronald en Lucienne van den
Broek-Sigmund en een aantal vrijwilligers
staan daar klaar om u daarna kennis te laten
maken met de tennissport. Tennisrackets
en ballen zijn op de baan aanwezig. Zowel
jeugd als senioren worden hiervoor van harte
uitgenodigd op ons gezellige tennispark; we
sluiten om 16:00u af in het clubgebouw.
Deelnemers aan de Open Dag kunnen tegen
een zeer aantrekkelijk tarief lid worden van TC

Souburg (tot meer dan 50% korting); voor
seniorleden (vanaf 18 jaar) zijn er bovendien
kennismakingslessen bij de aanbieding inbegrepen.

SENIOREN

Opgeven voor de Open Dag kan via onze
facebookpagina www.facebook.com/tcsouburg, maar u kunt natuurlijk ook op 25 maart
onaangekondigd een bezoek brengen aan
ons mooie tennispark.

Wat willen senioren, wat doen senioren, wat
kunnen senioren?
Senioren willen volwaardig meedraaien in
de samenleving. Na hun pensionering willen ze niet achter de geraniums gaan zitten. Velen zijn nog actief als vrijwilliger bij
een sportclub, speeltuin, seniorenvereniging
of andere club. Deze clubs en verenigingen
hebben geen financiële middelen om al die
werkzaamheden zelf te betalen. De vrijwilligers doen dat belangeloos, meestal kost het
hun nog geld.
Daarom willen ze wel goed behandeld worden door de gemeente. De gemeente moet
zorgdragen voor voldoende levensloopbestendige woningen en appartementen.
Deze moeten dichtbij een winkelcentrum

Meer informatie over TC Souburg is te vinden
op www.tcsouburg.nl.

Ome Henk: Eén
gemeente Walcheren
Ome Henk heeft een uitgesproken mening. Een mening
die hij niet voor zich kan houden. Zeker niet op verjaardagen en wanneer hij langst de lijn op de sportvelden staat.
Over vooruitzien bijvoorbeeld. “Regeren is vooruitzien”,
zegt Ome Henk.

Uw multi merken specialist

Oﬃcieel Renault Erkend
Reparateur voor Walcheren

EEN DUURZAME SAMENLEVING

Fossiele brandstoffen die voor energie zorgen, raken op. Het is tijd om de zon en
de wind in te zetten. Als inwoners van de
gemeente Vlissingen kennen we de kracht
van de elementen maar al te goed. De kracht
van de zee, de wind en de zon. Duurzame
energiebronnen als zon en wind veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2uitstoot. Ander voordeel is dat deze energie
nooit opraakt. Dit in tegenstelling tot kolen,
olie en gas. De verbranding van deze fossiele
brandstoffen draagt sterk bij aan klimaatverandering.
Met de meeste zonuren in Nederland en
de altijd aanwezige wind, kunnen wij als
geen ander wind- en zonenergie opwekken
en exploiteren. Hiermee kan de gemeente
Vlissingen een welkome en noodzakelijke
bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Naast een duurzame samenleving
biedt zon- en windenergie kansen voor
lokale bedrijven en werkgelegenheid.
Partij Souburg Ritthem is voorstander van
het toepassen en stimuleren van zon- en
windenergie, echter met inachtneming
van aspecten zoals horizonvervuiling. Partij Souburg Ritthem is ook voorstander van

Bijvoorbeeld over een gemeente Walcheren. Ome Henk
is erg tegen een samengaan tussen de gemeente Vlissingen en Middelburg. “Dat zou een ramp voor de dorpen
betekenen”, zegt hij. “De steden zullen dan nog meer als nu de boventoon voeren. De
dorpen zullen dan nog meer moeten vechten voor hun identiteit.” Hij is wel een groot
voorstander van één gemeente Walcheren.
“Bij één gemeente Walcheren, dus alle steden en dorpen verenigd in een gemeente,
zal de bestuurlijke daadkracht sterk verbeterd worden.” Vervolgt Ome Henk, “Ook voor
de dorpen. Nu wordt Nieuw- en Sint Joosland geplat door de gemeente Middelburg. In
plaats van woningen komt daar een industrieterrein waar niemand in dat dorp op zit te
wachten. En dat terwijl er in Vlissingen nog industrieterrein over is. Middelburg wilde de
blauwe borden in Sint Laurens weg halen. Vlissingen heeft dat in West Souburg al gedaan
noemt dat dorp nu een wijk.”
“Bij één gemeente Walcheren heb je net zoveel dorpelingen als stedelingen. Het is goed
voor de identiteit van de dorpen die nu binnen de grenzen van de gemeente Vlissingen
en Middelburg liggen. Bij een gemeente Walcheren worden de dorpen geen wijken meer
genoemd. West Souburg bestaat weer en Oost-Souburg is de derde kern van het (schier)
eiland,” beëindigd Ome Henk zijn betoog.

voor onderhoud en reparatie aan elk merk
bent u bij ons welkom

www.autodijkwel.nl

www.autodijkwel.nl
Marie Curieweg 15, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)

Marie Curieweg 3, 4389 WB Oost-Souburg (Vlissingen)

Tel: 0118-417130

Tel: 0118-488466
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inmiddels ook uitgesproken voor een tunnel. (Een
extra voordeel van een
tunnel is dat je ook niet meer voor het spoor
moet wachten.)
Nu aandacht vragen betekend niet dat de
tunnel er snel komt. Het kan jaren duren
voordat de hogere overheden mee gaan
denken aan een oplossing. Maar hoe later
je begint hoe langer het duurt. Middelburg
heeft ook jarenlang om een tunnel gevraagd.
Lang zonder succes. Maar uiteindelijk kwam
hij er wel. De aanhouder wint. Het wordt tijd
de gemeente meer aandacht vraagt voor het
probleem. Vindt u dit ook stem dan op Partij
Souburg Ritthem.
Huib van der Hiele

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 de Partij Souburg-Ritthem levert
ook u een bijdrage om van onze gemeente
Vlissingen meer dan een stad alleen te
maken.
Jasper Verkuil

gebouwd zijn. En ook in
de buurt van openbaar
vervoer, postbussen op
loopafstand,
voldoende
pinautomaten in de buurt
en een voorziening van een postkantoor.
De activiteiten moeten ze kunnen doen in
een locatie welke geschikt is voor senioren
die tevens op loopafstand te bereiken zijn.
Dus behoud van betaalbare welzijnsaccommodaties in Oost en West Souburg en Ritthem. Behoud van het treinstation in Oost
Souburg. De senioren rekenen op de PSR dat
ze zich hier de komende periode sterk voor
maakt.
Daarom steunen wij Partij Souburg-Ritthem.
Lou Waterman

hergebruik van afvalstromen. De burger dient ook
in de toekomst zijn afval
gratis bij de milieustraat te
kunnen aanbieden. Daarnaast krijgt de proef voor het gescheiden
verzamelen en ophalen van afval in de kern
van Ritthem en de vesting in Oost-Souburg
onze steun.
Oud papier is in het bijzonder een afvalstroom die goed door verenigingen ingezameld kan worden. Ook is Partij Souburg Ritthem van mening dat het voor verenigingen
weer aantrekkelijk moet worden om oud
papier in te zamelen en is dan ook voorstander van een duurzame oplossing. Dit is goed
voor het milieu en voor de financiën van de
vereniging.
De inzet van zon- en windenergie en hergebruik van afvalstromen dragen volgens Partij
Souburg Ritthem bij aan een duurzame en
leefbare omgeving. Een duurzame samenleving, mooie woorden, maar laat het niet
bij mooie woorden alleen . Stem duurzaam,
stem Partij Souburg Ritthem.
Harry Buijs, sinds 1990 werkzaam in
de branche van zon- en windenergie.
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PARKEER- EN VERKEERPROBLEMEN

Elke schooldag brengen veel ouders hun
kinderen met de auto naar school. Dat geeft
dagelijks een korte heftige druk op de straten en parkeerplaatsen rond de scholen. Dit
neemt de komende jaren alleen maar toe.
Rond het Kroonjuweel in Souburg Noord is
het stadium bereikt dat je over een dagelijkse chaos kunt spreken.
Met de nieuwbouw en uitbreiding van de
Tweemaster in de J. de Priesterstaat en de
gymzaal in de Braamstraat zal ook daar de
druk, verder toenemen. Evenals de parkeeren verkeersdruk in de omliggende straten.

Lokale Partij Vlissingen
Het beste voor Vlissingen

Sommige Politieke Partijen roepen het uit volle borst, andere partijen
houden het voor mogelijk maar de Lokale Partij Vlissingen wil het
beslist niet: “EEN GEMEENTELIJKE HERINDELING”.

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, pakjes
en papiertjes wordt zomaar achteloos op
straat gegooid. Dat geeft direct een verpau-

En roepen we zomaar wat of zijn er argumenten waarom we dat niet willen.
Nou, daar komen ze dan;
Over het algemeen wordt gedacht dat herindeling leidt tot lagere kosten, maar
dat blijkt een sprookje te zijn. Wat wel zo lijkt te zijn is dat de “Bestuurskracht
toe zou kunnen nemen”.
Maar dat kan ook op een andere manier, want de mogelijkheid van gemeenten
om samen te werken is sinds de eeuwwisseling een volwaardig alternatief
voor herindeling geworden. Samenwerkingsconstructies zijn zo robuust
geworden dat ze de voordelen van een fusie opleveren, maar gemeenten

Dit is echt een bedreiging!
Met goed parkeer- en
verkeersbeleid kan deze
bedreiging omgezet worden in een kans. Medewerkers van de gemeente Vlissingen, politiek
en college pak nu deze kans. Zorg, in goed
overleg met de buurtbewoners, voor een
oplossing van het parkeerprobleem en een
goed verkeercirculatie plan.
Vindt u dit ook? Stem dan op Partij Souburg
Ritthem!
Dick Schinkel

perde 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.
Zeeg van Norden

toch in staat stelden bestuurlijk autonoom te blijven. En dat is voor inwoners
DICHT BIJ HUIS

belangrijk omdat autonomie en kleinschaligheid garant staan voor overzicht,

Namens de Partij Souburg Ritthem zet ik
mij in om de belangen van de Souburgers
en Ritthemers te behartigen in de gemeente
Vlissingen. Als Partij Souburg Ritthem doen
wij dat niet onverdienstelijk, al zeg ik het
zelf. Dat blijkt uit onze deelname aan het
College de afgelopen zes jaar. Hierdoor is
de invloed van Partij Souburg Ritthem duidelijk aanwezig in het dagelijks bestuur
van onze gemeente. Zodoende hebben wij
bijvoorbeeld de ‘scholendiscussie’ tot een
goed einde weten te brengen (een van onze
speerpunten in het coalitieprogramma).
Maar wij waren ook nadrukkelijk betrokken
bij de revitalisering van de Buitenhaven, de
ontwikkeling van de Michiel Adriaanszoon
de Ruyterkazerne, het weer op orde krijgen

herkenbaarheid en geborgenheid. Daar voelen mensen zich goed bij. Een
herindeling leidt tot schaalvergroting en dat heeft tot gevolg dat de afstand
tussen bestuurders en burgers groter wordt. Dat is enkel op te lossen door een
goed stelsel van dorps- en wijkraden in te richten. Met verantwoordelijkheden
en met budgetten. Maar neigt dat niet weer te veel naar een nieuwe,
ongewenste bestuurslaag? De Lokale Partij Vlissingen denkt van wel.
Hoe kan het dan wel? In Zwitserland zijn heel veel kleine gemeenten en
die werken veel samen, zonder dat raden de grip op de besluitvorming
verliezen. Gemeenteraden controleren veel meer dan in Nederland het geval
is, wat er in gemeenschappelijke regelingen wordt bedacht en besloten. In

van de gemeentefinanciën
en de ontwikkelingen in de
sector zorg en welzijn.
Gezondheid, leefbaarheid
en werkgelegenheid zijn voor mij speerpunten voor de nieuwe periode. Drie thema’s
die voor mij nauw met elkaar verbonden
zijn. En, eerlijk is eerlijk, eigenlijk mogen wij
niet klagen. Souburg en Ritthem zijn mooie
dorpen, met goede voorzieningen en een
mooi winkelbestand. Daarnaast mogen wij
ons gelukkig prijzen met de vele actieve
verenigingen. Juist daarvoor wil ik mij inzetten, want al die zaken zijn het waard om te
behouden en daar waar mogelijk te verbeteren.
Albert Vader

Zwitserland dienen samenwerkingsverbanden van gemeenten actief en passief
verantwoording aan burgers af te leggen. Daar is bij ons nog veel winst te

HEBBEN WE STRAKS NOG WELZIJN
EN SPORT IN HET DORP?

behalen.

Nadat er al de nodige subsidie voor het
welzijn en de sport is terug gedraaid is de
Gemeente Vlissingen voornemens om enkele
verenigingsgebouwen en gymzalen af te
stoten, te sluiten of zelfs te slopen. Dat is niet
goed voor de leefbaarheid in het dorp. Sport
en welzijn moeten toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Sporten is gezond.
Onze wijk- en verengingsgebouwen hebben een maatschappelijk- en sociaal karakter. Ze zijn er voor om samen te komen en
evt. gezamenlijke activiteiten te ontplooien.
Gebouwen als “de Regenboog, Mea Uku,
Razmatazz, het Zwaantje en de Kwikstaart”
dienen daarom voor Souburg behouden te
blijven. Ook de van Duijvenvoorde sportzaal die op de nominatie staat om gesloten
te worden. Deze gebouwen zijn wel verou-

Nu is de situatie in Vlissingen zo:
•	
Vlissingen is een gemeente waar de raadsleden in alle wijken en dorpen
zichtbaar en aanspreekbaar zijn.
•	
Waar de kennis van lokale situaties en omstandigheden nog aanwezig is. In
grotere gemeenten worden praktische problemen later onderkend en trager
opgelost. Denk aan bestrating, straatverlichting, riolering, openbaar groen,
overlast door jongeren en drugsdealers, enz.
•	
Door korte lijnen is het ook mogelijk dat de eigen identiteit van de
gemeente in stand blijft. Nu hebben we zelf nog wat te zeggen over de

ONDERWIJS

zondagsopenstelling van winkels en kunnen we zelfs actief sturen op de

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
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.
Onderwijs, van basis- tot hogeschool, is in
de gemeente Vlissingen goed vertegenwoordigd. De gemeente moet hierin blijven faciliteren, ook al ligt de verantwoordelijkheid
voor het geven van onderwijs bij de school-

vestiging van winkels. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er buurtwinkels zijn;
de overheid stimuleert namelijk dat mensen langer thuis blijven wonen. Dat
kunnen we nu zelf regelen en dat willen we graag zo houden.
•	
Een proces naar herindeling zal zelfs de samenwerking vertragen en
bemoeilijken die zo nodig is voor beide gemeenten en het omringende
regio.
•	
Fuseren met Middelburg is naar de mening van de Lokale Partij Vlissingen
ondenkbaar omdat het gemeentebestuur van Middelburg keer op keer laat

derd, het kost veel geld
en energie om deze veilig
en bruikbaar te houden.
Denk in deze huidige tijd ook eens aan energiebesparing. Daarom moet de Gemeente
overwegen om een modern, energie zuinig,
multifunctioneel complex te bouwen. Hierin
kunnen dan meerdere verenigingen terecht,
verschillende disciplines en sporten tegelijk
beoefend worden. Alle verenigingen kunnen
dan gezamenlijk deze ruimtes onderhouden en bedrijven. Goed voor de onderlinge
verstandhoudingen, samenwerking en kostenspreiding. Het kan niet zo zijn dat het
grootste dorp van Zeeland met ruim 11.000
inwoners straks geen eigen voorzieningen
meer zou hebben.
Ruud Verbeek

besturen. Op 23 februari
2017 is ingestemd met het
voorstel om twee nieuwe
scholen te bouwen met
een gymzaal in Souburg Zuid. “De vlag kan
uit, de nieuwbouw gaat door”. Partij Souburg Ritthem volgt de plannen en hoopt dat
de bouw voorspoedig zal gaan. 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 voor gedegen onderwijshuisvesting.
Als u het hiermee eens bent, stem dan op
Partij Souburg Ritthem.
Linda Kooger-Worm

zien eigenzinnige besluiten te nemen bijvoorbeeld op het gebied van de
Walcherse samenwerking in de zorg, de woningbouw en bedrijventerreinen.

Stem lijst 2

Los van deze incidenten is de Lokale Partij Vlissingen wel van mening dat
de samenwerking verder moet verbeteren. Juist omdat de agglomeratie

Partij Souburg Ritthem

Vlissingen/Middelburg het enige stedelijke centrum in Zeeland is.
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50 Jaar ‘Razmatazz’, Een jubileumjaar vol optredens en veel muziek
Razmatazz, het muziekpodium op
de zolder van het woonhuis van de
voormalige Zwitserse boerderij aan
de Middelburgsestraat 113 bestaat
dit jaar een halve eeuw. En dat moet
groots gevierd worden. Normaal per
jaar ongeveer 10 optredens, vanwege
het jubileumjaar: 50 stuks. Uniek,
zonder subsidie, maar met een hele
grote trouwe groep vrijwilligers en
donateurs. En het zijn niet de minste
namen die er de afgelopen 50 jaar
hebben optreden, of groot geworden
zijn.
Ad Lijnse, inmiddels zelf al 71, maar nog
steeds de drijvende kracht en motor achter
het poppodium, heeft het allemaal meegemaakt vanaf de beginjaren. Het is zijn hobby,
passie en het voelt ook echt als een “kindje:
van hem. Vanaf zijn 13e heeft hij in een bandje
gespeeld met zijn maatjes in div kerken en
op instuiven. Maar er werden ook cabaret
en dansavonden georganiseerd. Het was een
hechte groep in die tijd en we wilde graag
verder met muziek maken op grotere schaal
en voor een breder publiek. In de afgelopen
50 jaar zijn we ook 4 x van locatie gewisseld.
En uiteindelijk hier definitief aan de Middelburgse straat gevestigd. Het pand is nog van
de Gemeente Vlissingen, de samenwerking
is uitstekend en we hopen dat we met wat
hulp en ondersteuning van de Gemeente
Vlissingen hier nog lang kunnen blijven zitten. Maar zonder de hulp van de ruim 30
vrijwilligers is dit niet te doen. Deze mensen zetten zich belangeloos in en doen alle
voorkomende werkzaamheden die moeten
gebeuren. Dat zijn er heel wat. Deze mensen
zijn goud waard en dat is onze kracht. Maar
vergeet de donateurs niet. Ruim 250 zijn het
er op dit moment. Zij geven een groot stuk
financiële zekerheid om de juiste artiesten en

krijgen een mailing en de rest is mond op
mond reclame. Dat is uiteindelijk nog steeds
je beste medium en graadmeter. De meeste
komen van Walcheren of uit Zeeland. Maar
ook uit alle overige delen van het land zitten
ze verspreid. Dat maakt het alles bij elkaar zo
uniek. De artiesten komen graag naar OostSouburg om daar op te treden. Dat blijkt

muzikanten naar Razmatazz te kunnen halen.
Van de inkomsten van de entree gelden (Max
60 plaatsen beschikbaar, en bijna altijd uitverkocht) en de baromzet kunnen we de overige zaken dekkend maken. We werken nog
steeds zonder subsidie en winstoogmerk. We
maken ook geen reclame en laten geen duur
drukwerk verspreiden. Onze vaste donateurs

maar weer als je ziet dat er dit jaar ruim 50
optredens gepland staan. Alle muziekstijlen
en genres komen aan bod in het jubileumjaar, er zit voor iedereen vast wel wat tussen.
Wil je meer informatie over de Razmatazz,
hun jubileum jaar of over de agenda, kijk dan
op hun website: www.razmatazzpodium.nl
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Wij wensen al onze klanten hele fijne feestdagen
en een heel gezond, gezellig en creatief 2018.
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