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Nieuwsbrief fractie 12 – september 2017

Beste PSR-leden,
De zomer zit er alweer op en we gaan ons opmaken voor een hopelijk minder natte herfst. Bij deze weer een
nieuwsbrief van de PSR met daarbij de uitnodiging voor de tweede ledenvergadering op 10 oktober a.s. in
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. In deze vergadering zal het verkiezingsprogramma aan de orde
komen en uiteindelijk door u vast gesteld worden.
Tot 10 oktober
Alex Achterhuis, fractievoorzitter.

Bomenkap langs Kanaal door Walcheren

In maart 2016 nam “De tuin van Zeeland” (TVZ) contact op met de fractie van de PSR. Men had vernomen dat er
een rigoureuze bomenkap aan zat te komen op de Kanaaldijk aan de kant van Oost Souburg. Het zou gaan over
het stuk vanaf de draaibrug in Souburg tot aan de Schroebrug in Middelburg. De TVZ had al een gesprek gehad
met de provincie Zeeland over de plannen en gebleken is dat de provincie (beheerder van de dijk) het plan had
om per jaar een vak van 300 meter lengte volledig te rooien en dit 8 opeenvolgende jaren. Dit zou dus
betekenen dat het aanzicht van de mooie lange bomenrijen langs het kanaal vanaf het eerste jaar aangetast,
eigenlijk vernietigd, zou zijn. De TVZ maakt zich hier ernstige zorgen over. Omdat er in Souburg geen
georganiseerd burgeroverleg meer is, kwam men uit bij de PSR.
De PSR neemt in dit soort gevallen altijd de handschoen op en zo geschiede. Op 05 april 2016 hadden wij een
eerste gesprek met de TVZ. Hierin werd door de TVZ uit de doeken gedaan wat de provinciale plannen waren en
wat hun idee hierover was. De TVZ zou graag zien dat uitsluitend de rij bomen die dicht tegen het spoor aan
staan volledig gerooid zou worden. Dit ook i.v.m. de veiligheid van het spoor. Daarnaast stelde de TVZ voor om
dan selectief de zieke en slechte bomen te rooien. De provincie wilde niet in dit plan mee gaan.
De PSR heeft na dit gesprek contact opgenomen met wethouder Elliott en wij zijn samen met de wethouder en
een specialist van de gemeente Vlissingen ter plaatse gaan kijken. Toen bleek dat er inderdaad slechte bomen
staan, maar zeker niet grote aantallen. Wij spraken met de wethouder af, dat zij nog een gesprek met de TVZ
zou hebben. Dat is ook gebeurt op 10 augustus 2016. De TVZ had al met een eigen bomenexpert een eigen
veiligheidsinspectie gedaan. De conclusie was dat veiligheid voorop staat en dat onveilige bomen uiteraard
gerooid moeten worden. Het kan volgens de TVZ echter wel anders dan de provincie voorstond en de
karakteristieke bomenlaan kon zoveel mogelijk behouden blijven. Afgesproken werd dat de wethouder met de
provincie in gesprek zou gaan. Daarnaast is er op 19 april 2017 een inloopbijeenkomst geweest in de
Marnixkerk in West Souburg. Hier gaf de provincie voorlichting over de plannen en was er een excursie naar de
dijk.
Samen met GroenLinks en de SGP heeft de PSR schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W (zie onze
website en de vorige nieuwsbrief). Alle acties van de PSR en inspraak van diverse mensen hebben er toe geleid
dat de provincie nogmaals in gesprek is gegaan met de TVZ. Hieruit is een compromis gekomen. De provincie
gaat het kapplan zodanig aanpassen dat in een periode van 8 jaar zodanig gekapt wordt dat de karakteristieke
bomenrij zo lang mogelijk behouden blijft. Uiteindelijk zullen de meeste, zo niet alle bomen toch gekapt moeten
worden. De PSR fractie is tevreden met dit resultaat en deze casus bewijst dat er ook achter de schermen veel
werk verzet wordt door uw Partij Souburg Ritthem!

https://twitter.com/PSouburgRitthem

https://www.facebook.com/pages/Partij-SouburgRitthem/463561127078620

www.partijsouburgritthem.nl

Nieuwe bibliotheekvoorziening Oost-Souburg

Vanaf oktober komt er een uitleenpunt van de bibliotheek in zorgcentrum De Zoute Viever in Oost-Souburg.
Het biedt een collectie van 1.500 boeken voor volwassen gebruikers. In het uitleenpunt staat apparatuur
waarmee je zelf materialen kan lenen en innemen. Ook is het mogelijk om de catalogus te raadplegen en
materialen aan te vragen. Tot die tijd kunnen Souburgse leden, lenen in de nieuwe bibliotheek in bioscoop Cine
City in Vlissingen of in de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg. De Partij Souburg Ritthem is blij dat er op deze
manier een oplossing is gevonden om toch een bibliotheekfunctie voor Oost-Souburg te behouden.

Volgend jaar nieuwe huizen in Ritthem

Woningbouwcorporatie Zeeuwland, de nieuwe naam voor Woonburg, gaat volgend jaar elf nieuwe woningen
bouwen in Ritthem. In de Lambrechtsenstraat komen vijf nieuwe woningen, waarvoor vijf oude huizen wijken.
Aan de Zuidwateringstraat, op de plek van de voormalige basisschool, verrijzen zes nieuwe woningen, twee
koop- en vier huurwoningen. Begin volgend jaar moet de bouw van de elf woningen kunnen beginnen. Eind
2018, begin 2019 heeft Ritthem vervolgens nieuwe duurzame, levensloopbestendige woningen in de
Lambrechtsenstraat en een even modern ‘nieuwbouwwijkje’ op en om het huidige schoolplein.

Partijen dienen motie tegen vuurwerkoverlast in.

In de besluitenraad van 1 juni j.l. brachten de SGP, Groen Links en de ChristenUnie een motie (een verzoek aan
het college van B&W) in met betrekking tot de jaarlijkse vuurwerkoverlast. De Partij Souburg Ritthem is van
mening dat zeker het zware illegale en dus verboden vuurwerk een halt moet worden toegeroepen. Maar dat is
niet simpel traceerbaar. Het vuurwerk komt via postpakketten bij de besteller. De inzet van de politie is
absoluut noodzakelijk en dus een voorwaarde om te kunnen handhaven. In Den Haag in de Tweede Kamer zal
dit jaar geen besluit worden genomen over het verbieden of beperken van het consumentenvuurwerk.
Onderstaand de vier punten die van het college in de motie gevraagd worden:
1. Te onderzoeken in hoeverre het vuurwerkgebruik kan worden teruggedrongen door, zoals gesuggereerd
door oogarts De Faber, vuurwerkzones in te stellen,
2. In deze vuurwerkzones te zorgen voor goede handhaving,
3. Indien het instellen van vuurwerkzones niet haalbaar blijkt te zijn, de bestaande vuurwerkvrije zones uit te
breiden met alle doorgaande wegen, fietspaden en –tunnels, hetgeen bijdraagt aan een veilige openbare
ruimte en ook een onmiskenbaar signaal afgeeft,
4. Een duidelijk signaal tegen consumentenvuurwerk af te geven door als Gemeente Vlissingen het
Vuurwerkmanifest te ondertekenen.
De reactie van de Partij Souburg Ritthem in de raadsvergadering was:
1. wachten op de evaluatie van de jaarwisseling 2016-2017, die op 2 juni is ontvangen;
2. het Vuurwerkmanifest staat voor het verbieden van consumentenvuurwerk en de PSR is niet voor een
geheel verbod;
3. de PSR staat voor hard optreden tegen illegaal (zwaar) vuurwerk;
4. als laatste punt de onmogelijkheid van handhaving van het gevraagde, een politieman of vrouw in elke
straat is gewoonweg niet mogelijk.
Partij Souburg Ritthem stemde tegen de motie die desondanks is aangenomen.
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