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Beste PSR-leden, 
 
De gemeenteraadverkiezingen van maart 2018 zijn voorbij. De PSR is voor het eerst in haar bestaan de grootste 
partij van de gemeente Vlissingen geworden. Een compliment voor een ieder die hier aan heeft bijgedragen. 
Samen met de LPV hebben we de onderhandelingen gevoerd en het bereikte resultaat is voorgelegd aan de 
ledenvergadering van 12 juni. Er is uitgebreid verslag gedaan en de ledenvergadering heeft ingestemd met het 
voorliggende coalitieakkoord. De belangrijkste punten die we als PSR binnengehaald hebben zijn de 
wijkgerichte inzet van twee BOA’s (opsporingsambtenaren) in Oost-Souburg en Ritthem en we gaan 
onderzoeken hoe we de verkeerscirculatie en het parkeren in de Vlissingsestraat kunnen verbeteren. 
Ik wens u allen een prettige vakantie en tot september.  
Alex Achterhuis 
 
Vlissingen is de stad van Michiel de Ruyter, het Korps Mariniers hoort hier thuis. 
Mariniers zijn gespecialiseerd in werken op de grens van land en water. Een thuisbasis aan de kust zou daarom 
zeer geschikt zijn. Wethouder Vader wil niets weten van een nieuwe discussie over de verhuizing van de 
mariniers. Alle plannen zijn rond, de stad is er klaar voor. 

Er was allang besloten dat de 1800 mariniers uit de Van Braam Houckgeestkazerne eind 2021 definitief zouden 
verkassen. De faciliteiten in hun huidige kazerne zijn straks niet meer toereikend. Een nieuw pand was 
goedkoper dan renoveren en de Zeeuwse kust past bij de werkzaamheden van het Korps. Maar onverwacht 
gooide brigadegeneraal Jeff Mac Mootry de kont tegen de krib. Vlissingen is te ver, menen talloze mariniers. Te 
ver van hun vertrouwde sociale omgeving in Doorn. Ook zou er in Zeeland geen werk zijn voor hun partners, die 
zouden steeds heen en weer moeten rijden. En Vlissingen, wat is daar nou te beleven? 

De publieke stellingname van de brigadegeneraal verraste wethouder Albert Vader in Vlissingen. "Dit is de stad 
van Michiel de Ruyter. Het Korps Mariniers hoort hier thuis." De voorbereidingen zijn al in volle gang. Alles voor 
de komst van de mariniers uit Doorn. Voor hen zal aan de Buitenhaven van het Zeeuwse Vlissingen straks een 
gloednieuwe kazerne verrijzen. Het terrein is veel groter dan het huidige en biedt ook plaats aan tweehonderd 
mensen ondersteunend personeel. 

Vlissingen doet er nu alles aan om de weerstand te overwinnen. Albert Vader: "We begrijpen het emotionele 
aspect heel goed. Mariniers doen soms gevaarlijk werk en als ze dan vrij zijn willen ze tijd met familie besteden, 
het is dan fijn als die in de buurt zijn. De verhuizing van de kazerne is nogal wat." Toch: het nieuws is al zes jaar 
bekend en niet eerder hoorde de wethouder klachten op deze schaal. 

Wat Vader maar moeilijk kan begrijpen is dat Vlissingen nu wordt weggezet als een uithoek zonder 
voorzieningen. De negatieve publiciteit bezorgt de gemeente en het bedrijfsleven kopzorgen. "Het is gewoon 
niet waar, we hebben alles hier", zegt hij. 

"De komst van de kazerne blijft voor Vlissingen iets om naar uit te kijken. Het kan een flinke economische boost 
geven. We ontvangen de mariniers met open armen. En ik weet zeker dat als ze Zeeland leren kennen, ze er ook 
van gaan houden." 



 

Wonen niet toegestaan ! 
De Partij Souburg Ritthem constateerde verbouwingsactiviteiten in het pand Kanaalstraat 10. Na enig 
onderzoek was de uitkomst kamerverhuur. Uit de eerste omzettingsvergunning kwamen 8 kamers.  
Bij controle in het bestemmingsplan Souburg was de uitkomst Maatschappelijk, dus pertinent niet de functie 
wonen. Voor de uitgifte van de foutieve eerste vergunning is excuses gemaakt door de gemeente. Op dit 
moment liggen twee vergunningen voor. Een omgevingsvergunning voor de noodzakelijke functiewijziging naar 
wonen en bedrijvigheid en weer een omzettingsvergunning nu voor 6 kamers op de eerste en tweede 
verdieping. De Souburgse ondernemers hebben op beide vergunningen bezwaar aangetekend. In september 
volgt een zogenaamde hoorzitting van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Vlissingen. De 
ondernemers kunnen daar hun bezwaren met argumenten verdedigen. Bezwaren tegen parkeeroverlast, 
geluidsoverlast en bezwaren die de gemeente recent zelf naar buiten heeft gebracht over niet acceptabele 
overlast door kamerverhuur. De PSR volgt dit dossier op de voet. De PSR is van mening dat na Vlissingen stad 
niet Souburg de overlast van kamerverhuur moet krijgen.  
 
Aanpak overlast Donkere weg. 
Veranderende ontwikkelingen in de samenleving, maar ook overlast als gevolg van het gebruik van de percelen 
aan de Donkereweg te Ritthem, maakt een aanpak van de situatie ter plaatse noodzakelijk. Kerndoel hierbij is 
dat het gevarieerde gebruik wordt beëindigd en een normalisering van het gebruik wordt gerealiseerd. 
 
Het gebied aan de Donkereweg bestaat uit 12 percelen. Een aantal percelen is in gebruik als volkstuin, andere 
percelen worden gebruikt als siertuin, er vindt opslag van materialen plaats, weer andere percelen zijn in meer 
of mindere mate bebouwd. Er is sprake van hokken en rennen met kleinvee [zoals duiven, kippen, geiten, 
ganzen, honden] en in enkele gevallen wordt er ook overnacht. Het gehele terrein aan de Donkereweg oogt 
chaotisch. De ter plaatse staande bebouwing is zonder bouw- of omgevingsvergunning gebouwd, het gebruik 
van de percelen stemt niet overeen met de inhoud van het bestemmingsplan. 
 
De eigenaren en de gebruikers/huurders zijn inmiddels aangeschreven. De betrokkenen zijn verzocht het 
onjuiste en strijdige gebruik te beëindigen. Ook zijn de betrokkenen verzocht de percelen grond terug te 
brengen in de staat die bij de bestemming van "volkstuin" hoort. Na afloop van de gestelde termijn wordt 
beoordeelt of de gevraagde acties zijn ingezet. Daarna wordt met elke betrokkene contact opgenomen. De 
aanpak van de verrommeling, de aanpak van de opslag van materialen en het beëindigen van de illegale 
bebouwing heeft daarbij prioriteit. 
 
De gebieden met volkstuinen aan de Deinsvlietweg en de Loodweg hebben ook onze aandacht. Deze complexen 
hebben eveneens al langere tijd te weinig aandacht gekregen. Op het gebied van toezicht en handhaving 
moeten keuzen gemaakt worden. Na de aanpak van het gebied aan de Donkereweg volgt de aanpak van de 
Deinsvlietweg en de Loodweg. 


