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Beste PSR-leden,
Hierbij weer een nieuwsbrief van de PSR. We hebben de eerste ledenvergadering in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen al weer achter ons. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een campagneplan
en een verkiezingsprogramma. Beiden worden in de volgende ledenvergadering aan u voorgelegd. Voorlopig
duiken we eerst de zomer in en hebben we in deze nieuwsbrief voor u het laatste nieuws.
Ik wens u een prettige vakantie
Alex Achterhuis, fractievoorzitter.

Niet voetballen op straat maar gratis in de Baskensburg sporthal

De Partij Souburg Ritthem hoorde dat vanaf zaterdagnacht 03 op 04 juni 2017 jongeren met moslimachtergrond
gebruik zouden mogen maken van Sporthal Baskensburg. Dit tussen 00.00 uur en 03.00 uur. Er was sprake van
het krijgen een sleutel, niets hoeven te betalen en er zou geen toezicht van een zaalbeheerder of
gemeenteambtenaar zijn. Dit zou duren zolang de Ramadan duurt.
Verontwaardiging alom. Een uur overdag verlengen (tegen betaling) is niet mogelijk door de starre houding van
de gemeente en deze jongeren, midden in de nacht en nog gratis ook, dat kan wel.
Er is bij ambtenaren navraag gedaan en die vertellen dat de burgemeester dit heeft beslist. Het gebruik van
gemeentelijke accommodaties in nachtelijke uren zonder betaling en zonder toezicht kan volgens de PSR niet
aan de orde zijn. Of is dit geregeld via ROAT en is daaruit toezicht georganiseerd?
De Partij Souburg Ritthem stelde in de raadsvergadering van 1 juni 2017 de volgende vragen aan de
burgemeester:
1. Kan de burgemeester beamen dat hij voor de duur van de Ramadan toestemming heeft gegeven om, vanaf
zaterdagavond 3 juni 2017 00.00 tot 03.00 uur, de sporthal Baskensburg open te stellen voor jongeren?
2. Wie is in die nachtelijke uren verantwoordelijk voor het toezicht in de sporthal?
3. Op welke manier is sprake van betaling voor dit gebruik en de uren?
4. Wie is verantwoordelijk voor handhaving van de nachtrust in de omgeving van de zaal?
5. Wie is aansprakelijk bij het optreden van schade?
Het nachtelijk gebruik van de sporthal maakt volgens de burgemeester onderdeel uit van wat heet “de
zomeraanpak”. In de nachtelijke uren buiten voetballen en in groepjes napraten geeft overlast aan de
omgeving. De gemeentelijke sporthal service lijkt in een tijd van bezuinigingen wel ver te gaan. Een eigen
bijdrage voor het gebruik van de sporthal is voor de PSR een logisch punt. De Partij Souburg Ritthem ziet een
risico op precedentwerking.

Aantal uitkeringen moet drastisch omlaag
Vlissingen heeft het hoogste aantal uitkeringen van Zeeland. Door een recent vernieuwd wetenschappelijk
onderbouwd verdeelmodel komen er miljoenen minder van het Rijk. Nog meer niet te dragen kosten.
Onbegrijpelijk maar wel realiteit. Orionis Walcheren gaat aan de slag met haar Plan van Aanpak om streng maar
rechtvaardig te handelen. De Walcherse gemeenten, beter is de hele provincie, moeten aan de slag met
economie en de arbeidsmarkt.
Een gezamenlijke sociaaleconomische agenda heeft naast aandacht voor economische ontwikkeling ook
aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt.

www.partijsouburgritthem.nl

Relevant is dat partijen niet alleen iets komen halen in de samenwerking, maar ook iets komen brengen. Het
begint op het stadhuis met een stevige afdeling economie en arbeidsmarkt.
Er is een harde noodzaak om daar stevig op in te zetten. Als de “driehoek” economie, onderwijs en
werkgelegenheid goed presteert kan dat geld opleveren door minder uitkeringen te moeten betalen.
Versterken van de concurrentiepositie is absolute noodzaak.

De vlag mag in top! Er is groen licht voor bouw scholen Souburg-Zuid!
We hebben u in de vorige nieuwsbrief uitgebreid geïnformeerd over het genomen raadsbesluit. Ondertussen
hebben we goed bericht gekregen. De Provincie Zeeland en de Artikel 12 inspecteur zijn akkoord met het
raadsbesluit. De vlag kan dus uit, de nieuwbouw gaat door. Na de nodige inspraak kan t.z.t. het dossier worden
gesloten. Het is nu aan de schoolbesturen om het verder uit te werken en aan de insprekers en
belanghebbenden om hun visie te presenteren. De inspraak start 19 juni (inloop in de Kwikstaart).

Abelenkap oostzijde Kanaaldijk.
Samen met de fracties van de SGP en GL hebben we vragen gesteld over de Abelenkap op de oostzijde van de
Kanaaldijk tussen Oost Souburg en Middelburg
 Groene stad aan de Westerscheldemonding is de titel van het groenbeleidsplan van de gemeente
Vlissingen. Een plan dat nog niet geactualiseerd is en dus nog steeds van toepassing is. In dit plan schrijft u:
 Vlissingen betekent ook groen! Inwoners van de gemeente weten dat en zij waarderen het groen in hoge
mate.
 Kanaal door Walcheren. Sinds de negentiende eeuw doorsnijdt het Kanaal door Walcheren de gemeente.
Karakteristieke bomenrijen begeleiden het kanaal.
 De gemeente Middelburg schrijft in haar beleidsplan dat er mooie waardevolle boomlinten in Middelburg
zijn en dat de boomlinten langs het Kanaal door Walcheren in de top 10 van waardevolle boomlinten
thuishoort.
De fracties van GL, SGP en PSR zijn van mening dat de “karakteristieke Abelenrijen die het kanaal begeleiden”
door het kapbeleid van de provincie Zeeland vernietigd gaan worden. Terwijl er wel degelijk (in elk geval door
de Tuin van Zeeland) andere alternatieven aangeboden zijn.
Onderstaande vragen stelden wij over het provinciale “Groenherstelplan Vogeldijk”:
1. Kan het college zich vinden in bovenstaande teksten uit het groenbeleidsplan? Zo ja, wat gaat het college er
aan doen om karakteristiek groen voor onze gemeente te beschermen? Zo nee, waarom niet?
2. Heeft het college de aanvraag omgevingsvergunning (kapvergunning) van de Provincie Zeeland al
ontvangen?
3. Is het college voornemens om deze vergunning te verlenen?
4. Is het college op de hoogte van de alternatieven voor de kap van deze Abelen, die door de Tuin van Zeeland
bij de provincie zijn ingediend en besproken?
5. Is het college op de hoogte van het feit dat de Tuin van Zeeland ook een bomenexpert heeft en dat deze
expert een andere mening heeft over de kwaliteit van de bomen langs het kanaal door Walcheren?
De fractie wacht met belangstelling de antwoorden van het college af..
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