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Beste PSR-leden, 
 
De gemeenteraadverkiezingen van maart 2018 naderen met rasse schreden. Deze nieuwsbrief is voorzien van 
een uitnodiging voor een ledenvergadering dit keer op 12 december. Tijdens deze vergadering gaan we de lijst 
vaststellen. De kandidaatstellingscommissie heeft haar advies uitgebracht en het bestuur zal een voorstel aan u 
voorleggen. Daarna geven we het stokje over aan de campagnecommissie die vanaf begin 2018 ervoor zal 
zorgen dat de PSR regelmatig op een positieve manier in het nieuws komt.  
 
Tot 12 december, 
Alex Achterhuis, fractievoorzitter. 
 
Geen Fort Oranje in Ritthem ! 
Leefbaarheid is een groot goed in onze samenleving. Voor die leefbaarheid, schoon en veilig, zijn onder andere 
inwoners, gemeente en politie actief. Er is overal wel eens wat, maar rond de Donkereweg in Ritthem gebeuren 
duistere zaken. Een vergelijk met het welbekende Fort Oranje gaat rond. Zeker de direct omwonenden zijn fel 
tegen een verdere verloedering van hun leefomgeving.  
Het begint namelijk een beetje op een vrijstaat te lijken in en rond de Donkereweg. De politie brengt een 
dronken zwerver terug naar die locatie zodat zij weten waar die persoon uithangt. Het verbranden van afval. 
Bouwvallige caravans die verhuurt worden aan mensen zonder officieel woonadres. De vraag is of die caravans 
gecontroleerd worden op milieueisen, volksgezondheid en brandveiligheid. Er worden allerlei dieren op het 
volkstuincomplex gehouden.  
Politie en gemeente moeten dit probleem oppakken, aanpakken en doorpakken. Deze aanval op leefbaarheid 
moet gesmoord worden voordat dit doorwoekerd. Voor de PSR is hier de grens bereikt: tijd voor aktie! 
 
Motie “De inwoner centraal” 
De CU en de SGP fracties dienden een motie in met het verzoek aan het college om gezamenlijk met Veere en 
Middelburg de werkwijze van Porthos te evalueren en aan te passen. De praktijkervaring moet meegenomen 
worden en de inwoner moet centraal gesteld worden. Het verzoek is om de raad nog in 2017 een in drie 
gemeenten breed gedragen voorstel te komen. 
Begin dit jaar besloot de Middelburgse gemeenteraad dat het Walcherse zorgloket Porthos te bureaucratisch is 
en teveel op de stoel van de medische verzorger kroop. Een meerderheid van de Middelburgse raad eiste dat er 
een nieuwe opzet moest komen waarbij zorgverleners bepalen wat er moet gebeuren. In februari heeft de 
Middelburgse raad het amendement “hervormingen Wmo & Jeugd” aangenomen met daaropvolgend een 
richtinggevend besluit in april voor een andere organisatievorm van Porthos. Op dit moment is een 
projectgroep aan de slag met deze aanpassing. Dit alles zonder overleg met Vlissingen en Veere. 
Zoals gezegd zijn in Middelburg op dit moment 6 mensen aan de slag met het project Porthos nieuwe stijl. De 
PSR is van mening dat de Middelburgse raad eerst een eerder genomen besluit terug moet draaien. Zolang dat 
niet gebeurt, is een in drie gemeenten breed gedragen procesvoorstel niet meer dan een vurige wens die niet 
uit gaat komen. 
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Een gelijk speelveld is absoluut noodzaak. Middelburg heeft tijdens het spel de bal opgepakt: een rode kaart is 
dan het logische vervolg. Middelburg moet een concreet signaal afgeven dat Walcherse samenwerking echt 
gewenst is. Het lijkt de PSR niet aan de orde om in Vlissingen ambtelijke inzet te plegen en daardoor kosten te 
maken door aan een dood paard te gaan trekken. 
Het in juli 2017 genomen besluit in Vlissingen zou aanpassing behoeven. En volgens de PSR hebben partijen 
toen een passend besluit bij de ontstane situatie genomen. 
De PSR heeft tegen de motie gestemd. Een meerderheid in de gemeenteraad besliste anders. Wordt vervolgd. 
 
Motie “Behoud pulsvisserij” 
De SGP en VVD fracties dienden een motie in met als titel “Behoud pulsvisserij”. In de motie het verzoek aan 
het college om zich aan te sluiten bij de andere Zeeuwse en Zuid-Hollandse gemeenten om samen een krachtig 
geluid laten horen voor behoud van de pulsvisserij. En om in goed overleg met de visserijsector het nodige te 
blijven doen om de toekomst van de pulsvisserij te waarborgen. 
Alleen de fracties van GroenLinks, D66 en PvdA waren nog niet overtuigd dat pulsvisserij beter voor het milieu 
is. Het brandstof gebruik neemt af dat staat vast, maar over bijvangst en bodemschade willen deze drie partijen 
eerst een wetenschappelijke onderbouwing zien. 
Alle andere fracties, en dat is natuurlijk inclusief de PSR fractie, in de gemeenteraad waren overtuigd van het 
belang voor de Vlissingse vissers, onze vismijn en de economie van Vlissingen. Ze stemden voor de motie. 
 
Raadsvoorstel Zeeuwse Kustvisie 
Binnen de provincie organisatie is een fout begaan en daardoor heeft Provinciale Staten (PS) nog niet ingestemd 
met de definitieve versie van de Zeeuwse Kustvisie. Terwijl dit wel als afspraak tussen de samenwerkende 
partners staat. Op onze  vraag aan de provincie over kennisnemen door PS kwam als reactie: 
“U geeft terecht aan dat de besturen gezamenlijk de afspraak hebben gemaakt om in te stemmen met de 
Zeeuwse Kustvisie. In een eerder stadium is de kustvisie ter kennisname naar PS gezonden. Hierin is verwoord 
dat de kustvisie een bouwsteen is voor de op te stellen Omgevingsvisie. In dit kader zal PS dan ook instemmen 
met de kustvisie en deze vervolgens vertalen in beleid. Op deze manier loopt de provincie in lijn met de 
samenwerkende partners van de Zeeuwse kustvisie.” 
PS heeft nagelaten om met de definitieve Zeeuwse Kustvisie in te stemmen zoals in de afspraak tussen partijen 
is vastgelegd. Laten wij als gemeenteraad niet dezelfde fout maken door het voorliggende besluit door het 
ingediende amendement te doen wijzigen. Een betrouwbare overheid komt zijn afspraken na. 
 
De bank op de hoek Kanaalstraat / Spoorstraat is vernieuwd.  
Toen het station Souburg gebouwd werd is de bank mede door de inzet van de heer Eckhardt, door de 
gemeente verplaatst naar de plaats waar deze nu staat. De bank is beeldbepalend geworden voor deze locatie 
in Oost Souburg. In de loop der tijd zijn er al diverse reparaties aan de houten zitting en rugleuning van de bank 
uitgevoerd (lapwerk). Een van de bouwers van de bank, de heer J. Filius  uit Oost Souburg, sprak de PSR tijdens 
de jaarmarkt in Souburg aan en vroeg om volledige vervanging van de houten zitting en rugleuning. Het gaat 
hem en ons erg aan het hart dat de bank nu langzaam maar zeker slechter wordt. De PSR heeft de gemeente 
Vlissingen gevraagd om de bank in oude glorie te herstellen door de rugleuning en zitting volledig te vervangen 
door nieuw hardhout. Ondertussen is de bank in zijn geheel vervangen. Een pluim voor de wethouder en de 
gemeente Vlissingen dat dit zo snel opgepakt is. 


