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Beste PSR-leden, 
 
Het jaar 2018 is alweer bijna voorbij. Een jaar waarin veel gebeurt is en waar de Partij Souburg Ritthem als winnaar 
uit de gemeenteraadverkiezingen is gekomen. Iets waar we trots op zijn en wat we graag zo willen houden. Reden 
voor fractie en bestuur om nu al rond te gaan kijken naar geschikte kandidaten voor de volgende raadsperiode, we 
hebben dan ruim de tijd om mensen op te leiden en ze de kneepjes van het politiek vak bij te brengen. Natuurlijk 
mag u ons helpen met het rondkijken. Schroom niet om ons te benaderen als u denkt dat u een kandidaat heeft 
gevonden die hart heeft voor de dorpen, er staan e-mail adressen genoeg in deze nieuwsbrief. We zien uw reactie 
graag tegemoet. 
 
Dat parkeerproblemen verder gaan dan Souburg Noord kunt u verderop lezen. De PSR denkt vooruit en wil 
problemen in de toekomst zien te voorkomen  
Het is helaas alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar, ik wens u en uw familie dan ook prettige feestdagen en een 
goede gezondheid toe voor de jaren die voor ons liggen. 
Alex Achterhuis, voorzitter PSR 
 
De wijkagenten krijgen een gezicht 
Wat hebben we toch een prachtig team wijkagenten in Vlissingen. David Kaljouw, Lex Vroomen, Jeroen Roelse, 
Dennis Boodrij en Maaike van Osta vormen een professioneel en hecht team. Ze zijn gedreven, enthousiast en zeer 
toegewijd aan hun werk.  
 
Buddy’s  
Op dit moment maken de wijkagenten gebruik van een 
buddysysteem. Ze worden ondersteund en geholpen op hun werk 
door collega’s die geïnteresseerd zijn in het werk als wijkagent. 
Iedere wijk heeft 1 of meer actieve buddy’s.  
Het is de hoogste tijd dat we deze agenten persoonlijk beter leren 
kennen. De jongeren praten over “agent Lex” en wij, de PSR, zeggen: “even onze Maaike bellen”. Maar wie zijn ze 
eigenlijk? Sociale media biedt ons een bijzondere kans om een kijkje te nemen tijdens hun dagelijks werk. Op 
Instagram en Twitter posten de wijkagenten regelmatig berichten over veel wat hun bezig houdt.  
 
Persoonlijk ontmoeten? 

Willen jullie onze wijkagenten toch liever persoonlijk ontmoeten dan kan dat 
sinds kort. Recent zijn ze gestart met een nieuw project in onze gemeente 
namelijk “mobiel wijkbureau’’. Een mooi idee om de politie nog beter in beeld 
te brengen. Met een statafel, de laptop en een groot bord komen ze op 
locatie in een van onze dorpen of wijken staan. Ze willen zichtbaar en 
aanspreekbaar zijn en een luisterend oor bieden. Wil je iets kwijt, heb je een 
tip, een klacht of wil je ze gewoon bedanken voor hun inzet, neem dan de 
moeite en zoek ze op. Maak dan even een praatje met de agenten, want ze 
willen de bewoners graag beter leren kennen.  
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Parkeren rondom de nieuw te bouwen wijken. 
In de adviesraad van donderdag 4 oktober 2018 heeft de PSR vragen gesteld rondom het parkeren van de nieuw te 
bouwen wijken, Broederband en Ketelmakerij. In dit gebied komt zowel vrij parkeren voor als het vergunning 
parkeren. Hierdoor ontstaat het zogenaamde scheef-parkeren. De gebieden waarin vrij geparkeerd mag worden 
staan vol, terwijl de dichtstbijzijnde vergunning parkeerplekken leeg blijven 
 

De wethouder heeft hierover een gesprek gehad met de buurtbewoners die dit probleem hebben aangekaart. In 
de adviesraad (4 oktober) stonden de nieuwbouwplannen van de Broederband en de Ketelmakerij op de agenda. 
Dit was dus het geschikte moment om ook voor de bestaande problemen in andere gebieden aandacht te vragen. 
Wethouder Stroosnijder heeft toegezegd dat het parkeren zal worden bekeken en dat er uiterlijk in november 
2018 voorstellen komen om dit probleem in de randgebieden te verlichten. Hij heeft tevens toegezegd dat de 
betreffende buurt hier bij betrokken zal worden. Bij nieuwbouw moet er parkeren op eigen terrein worden 
gerealiseerd en ook voldoende ‘bezoekers’ parkeerplaatsen in de nieuwe wijk, dit betekend idealiter, dat de 
inwoners van in de nieuwe wijk ook parkeren in de eigen wijk. 
Wij als PSR fractie blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. 
 

Bijt particulier ondernemerschap het accommodatiebeleid van de gemeente Vlissingen? 
Het is al lang geen nieuws meer dat de gemeente Vlissingen in zwaar weer verkeert. Alles wordt onder de loep 
genomen, waar kunnen wij bezuinigen of waar kunnen wij geld verdienen?  
Ook het accommodatiebeleid is bestudeerd met externe hulp. Het onderzoeksbureau Newae (lees New Way) heeft 
een lijvig rapport gepresenteerd met daarin een opsomming van alle Vlissingse accommodaties. Ook gaf Newae 
adviezen over wat te doen met deze gebouwen en terreinen. Dat gaf veel onrust in met name de cultuur, sport en 
welzijnsorganisaties die gebruik maken van de vele gemeentelijke gebouwen en (sport)terreinen. Dat er iets moet 
gebeuren staat vast, maar hoe dit moet (nog) niet! 
Partij Souburg Ritthem heeft regelmatig gesprekken met diverse mensen en instanties. Van privé personen tot 
bedrijven en sportclubs. Tijdens zulke gesprekken hoor je vaak oplossingen die helemaal zo gek nog niet zijn.  
Wat te denken van particulier ondernemerschap? Een voorbeeld: 
 

Stel dat een aantal ondernemers hun oog hebben laten vallen op een grote sportaccommodatie in onze gemeente. 
Een accommodatie die in het rapport van Newae op de nominatie staat om te verdwijnen. Hiervoor in de plaats 
moet dan wel een nieuwe accommodatie gebouwd gaan worden.  
 

Stel: Deze ondernemers willen het gebouw met percelen overnemen van de gemeente, deze renoveren en 
moderniseren, een meer multifunctionele functie geven en dan nog steeds beschikbaar stellen (lees verhuren) 
waar deze voor bedoeld is, namelijk SPORTEN! 
 

Stel dat dit gebeurt, wat levert dit dan op? 
 

Welnu: een gerenoveerde en gemoderniseerde sportaccommodatie; geen onderhoudskosten voor de gemeente; 
geen investering in nieuwbouw; een effectiever gebruik (multifunctioneler) van de gebouwen; meer leven in de 
brouwerij met mogelijk meer uitgaven in onze gemeente door gebruikers en bezoekers van de nieuwe 
multifunctionele (sport)accommodatie. 
Kortom, particulier ondernemerschap in onze accommodaties is volgens de PSR een win-win situatie.  
Wij zijn hier voorstander van en kijken uit naar initiatieven! 


