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Voorwoord
De afgelopen decennia worden gekenmerkt door opeenvolgende crises. De financiële crises van
2008, de eurocrises, de wooncrises, de stikstofcrises, de klimaatcrises en natuurlijk de coronapandemie. Wat deze opeenvolgende crises ons leren is dat het huidige systeem niet functioneert en
op de lange termijn leidt tot onherstelbare schade aan onze gezondheid, aan de leefbaarheid en aan
onze planeet.
Al deze en andere maatschappelijke problemen kennen hun oorsprong in het kapitalisme. De wereld
om ons heen is gebouwd op een systeem waarbij kortetermijn-rendement bepalend is. De SP levert al
sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw als enige politieke partij op alle fronten consequent strijd tegen
dit systeem. De SP signaleert en analyseert de tekortkomingen en komt met voorstellen voor
fundamentele systeemwijzigingen, dit noemen wij modern socialisme.
De SP is ook op gemeentelijk niveau bezig met het signaleren en analyseren van de tekortkomingen
van het huidige systeem. Dit doen wij door met behulp van onze inwoners lokale problemen te
signaleren, maar hier ook een gedegen analyse van te maken. Oplossingen voor deze problemen
dragen wij aan vanuit onze kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
Want het is de combinatie tussen een goede analyse en onze kernwaarden die samen de échte
oplossing vormen voor onze problemen.
Als raadslid van de SP voer je dagelijks gesprekken met onze inwoners om te luisteren naar wat er
speelt in onze buurten en wijken. Toch komt verandering niet van binnen de muren van het stadhuis,
maar échte verandering komt vanuit de mensen zelf. Daarom is het belangrijk dat de SP samen met
onze inwoners de strijd aangaat voor een gemeente Vlissingen, waarbij de menselijke waardigheid,
gelijkwaardigheid en solidariteit voor iedereen gegarandeerd is.
Om deze strijd de komende vier jaar voort te zetten hebben wij een grondige analyse gemaakt op een
zeven belangrijke thema’s: Zorg & Onderwijs, Wonen, Klimaat & Milieu, Werk & Inkomen, Cultuur &
Ontspanning, Veiligheid en Integer Bestuur. Hierbij vragen wij de inwoners van de gemeente
Vlissingen om de komende vier jaar samen met ons de strijd aan te gaan om van Vlissingen, Souburg
en Ritthem een mooiere plek te maken.

Speerpunten


Stop de bureaucratie in de zorg en herstel het vertrouwen in de zorgprofessional!



De vrijwillige ouderbijdrage zorgt voor tweedeling op scholen, maak afspraken over de
afschaffing hiervan!



Maak afspraken met L’Escaut en Zeeuwland voor de bouw van honderden extra goedkope en
middeldure woningen in Vlissingen en kleinere woonvormen voor bijvoorbeeld studenten en
arbeidsmigranten.



Het is onvermijdelijk dat grote delen van de fossiele industrie zullen verdwijnen. Vlissingen
moet zich actief richten op de vestiging van bedrijven in duurzame energiesector en recycling
industrie.



In Vlissingen wordt niemand zijn huis uitgezet of brodeloos als gevolg van schulden! Door als
gemeente vroegtijdig schulden te signaleren, kunnen wij naast deze mensen staan en de
basisbehoeften met elkaar blijven garanderen.



Gesubsidieerde cultuurinstellingen zoals het MuZEEum en de piek moeten gratis toegankelijk
zijn voor onze inwoners. Dit bevorderd de integratie en betrokkenheid van onze inwoners bij
cultuur.



De wijkagent moet terug want politiewerk is buurtwerk! De politie moet de kans krijgen het
vertrouwen onze inwoners terug te winnen, door in gesprek te komen met onze inwoners.



Er moet voor belangrijke onderwerpen een bindend referendum komen in de gemeente
Vlissingen! Inwoners krijgen zo zeggenschap over het beleid van de gemeente, dit herstelt de
band tussen onze inwoners en de gemeente.

Zorg en onderwijs
Zorg
De zorg in Nederland wordt de afgelopen 20 jaar gekenmerkt door de invoering van meer
marktwerking en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Ook de zorg die sinds 2015 door
de gemeente geleverd wordt via bijvoorbeeld de Wet Maatsschappelijke Ondersteuning of de
Jeugdzorg, wordt gekenmerkt door marktwerking en bezuinigingen. Mensen worden klanten en
de zorg wordt een product. Toverwoorden als de participatiesamenleving en mensen in hun
eigen kracht zetten, betekenen in de praktijk dat u het zelf uit moet zoeken!
Voor de SP staat vast: zorg is geen product, maar een fundamenteel recht! Ieder mens heeft
recht op goede zorg en is daarmee geen zorgconsument. Het gevolg van de neoliberale kijk op
de zorg is ook dat er een enorme bureaucratie is ontstaan tussen bijvoorbeeld de gemeente en
zorgleveranciers. Deze bureaucratie leidt tot enorme uitgaven en ondermijnt het vertrouwen in
ons zorgsysteem.


Maak meerjarige afspraken met een beperkt aantal zorgverleners voor het verlenen van
kwalitatief goede zorg. Ga hierbij uit van wederzijds vertrouwen en de volledige zorg die onze
inwoners nodig hebben, dus niet van zorgproducten en uurtje-factuurtje. Schaf de
marktwerking af!



Stel als gemeente zo min mogelijk administratieve eisen aan de zorgverlener en geef onze
inwoners een stem in het beoordelen van de kwaliteit van de geleverde zorg. Kortom: schaf
de bureaucratie af en herstel het vertrouwen in de zorgprofessional.



In Zeeland doet de situatie zich voor dat we voor een aantal specifieke vormen van zorg
afhankelijk zijn van één zorgverlener, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Geestelijke
GezondheidsZorg van Emergis. Wanneer dit het geval is vinden wij dat deze zorg door de
overheid zelf georganiseerd moet worden, zodat deze cruciale voorzieningen in Zeeland
behouden kan blijven voor toekomstige generaties.

Onderwijs
Ook het onderwijs heeft de afgelopen jaren te maken met de neoliberale politiek. In het
onderwijs wordt steeds vaker de nadruk gelegd op de resultaten van bijvoorbeeld de CITO
toetsen, dit heeft negatieve gevolgen. Als eerste leidt dit er toe dat er meer aandacht is voor
vakken als rekenen en taal en minder aandacht voor zaken zoals cultuur- en
bewegingsonderwijs. Het tweede effect is dat scholen van alle niveaus kinderen weren die
mogelijkerwijs meer aandacht vragen van de leerkracht, er wordt een enorm beroep gedaan op
het speciaal onderwijs. Als laatste heeft dit tot effect dat scholen met elkaar concurreren voor
de leerlingen zonder rugzakje, hierdoor wordt er minder samengewerkt tussen scholen en gaat
er meer geld en aandacht naar bijvoorbeeld schoolreisjes.


Passend onderwijs is mislukt, nog teveel kinderen hebben geen plek in het reguliere
onderwijs. Scholen moeten alle leerlingen toestaan, mits de veiligheid van de leerlingen
gewaarborgd is.



Artikel 23 van de grondwet, de vrijheid van onderwijs, is niet bedoeld als concurrentiemodel
tussen basis- en middelbare scholen. Scholen in dezelfde buurt moeten samenwerken en
actief hun activiteiten buitenom het curriculum met elkaar afstemmen.



De gemeente moet scholen actief stimuleren om niet de CITO-resultaten, maar de brede
algemene vorming centraal te stellen. Door middel van subsidies voor bijvoorbeeld
KunstEducatieWalcheren, bevorderen we de dat scholen deze algemene vorming opnemen in
het curriculum.



De gemeente maakt afspraken met scholen over de afschaffing van de vrijwillige
ouderbijdrage, deze zorgt voor tweedeling op scholen.

Wonen
De wooncrisis is een acuut en nijpend probleem voor miljoenen Nederlanders waaronder veel
inwoners van de gemeente Vlissingen. Deze crisis is het directe resultaat van tientallen jaren
neoliberaal beleid. Dit beleid heeft geleid tot grote woningnood, excessen in de huizenmarkt,
betaalbaarheid die verder onder druk staat en schandalige winsten bij vastgoedondernemers.
Voor de SP staat al sinds de jaren ’80 vast dat goede huisvesting een fundamenteel recht is,
een recht dat niet verkwanseld mag worden aan de markt.
De oorzaken achter de huidige crises zijn: De afbraak van de woningcorporaties, de grote
toestroom van beleggers op de woningmarkt, de woningproductie die achterblijft op de
bevolkingsgroei en gemeenten die machteloos toezien hoe projectontwikkelaars de regie over
de nieuwbouw in handen kregen. De oplossing voor deze problemen zijn niet meer markt, maar
minder markt! De overheid moet de regie op de woningmarkt terugpakken en samen met de
woningcorporaties aan de slag om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken.


De lokale woningcorporaties, L’Escaut en Zeeuwland, vormen het fundament van de
woningmarkt. De gemeente en de woningcorporaties moeten samen plannen maken voor de
realisatie van honderden extra goedkope en middeldure woningen in Vlissingen en kleinere
woonvormen voor specifieke doelgroepen zoals studenten en arbeidsmigranten.



Woningcorporaties moeten tevens met behulp van subsidies van de provincie en de
rijksoverheid goedkope particuliere woningen die niet langer toekomstbestendig zijn opkopen
en op termijn deze woningen slopen en vervangen door nieuwbouw.



De gemeente moet de regie over nieuwbouwplannen volledig in eigen hand hebben, niet
projectontwikkelaars maar de gemeenten moeten nieuwbouwlocaties in eigendom verkrijgen
en ontwikkelen. Onteigening is gezien de enorme vraag naar nieuwbouwlocaties een gepast
middel.



De gemeente moet ook veel strakker regie voeren op de particuliere woningvoorraad.
Koopwoningen dienen gekocht en bewoond te worden door de eigenaar en niet als
beleggingsobject gebruikt te worden door huisjesmelkers. Ook recreatief gebruik van de
goedkope en middel dure woningvoorraad moet verder ingeperkt worden. Een systeem van
verhuurdersvergunningen kan hiervoor een goed middel zijn.

Klimaat & Milieu
De grootste uitdaging voor de mensheid die voor ons ligt is die van klimaatverandering. Het
kapitalisme heeft er toe geleid dat de afgelopen 150 jaar de industrie heeft kunnen groeien
zonder hierbij rekenschap te geven aan de planeet waarop wij met z’n allen leven. Dit geldt
natuurlijk op veel meer vlakken dan alleen de CO 2 uitstoot, dit is ook merkbaar in de teruggang
in biodiversiteit, de stikstof-crises en de perikelen rond PFAS. En niet de mens of de intensieve
veehouderijen of de industrie is de directe oorzaak van deze problemen, dat is het kapitalisme!
Ieder systeem dat gebouwd is op kortetermijnwinst, zonder de langetermijneffecten in
ogenschouw te nemen, leidt tot negatieve effecten voor het klimaat & milieu. Daarnaast heeft er
vanaf de tweede helft van de 20e eeuw een enorme democratisering plaatsgevonden van onder
andere vervoersmiddelen als de auto en het vliegtuig, deze zijn in toenemende mate bereikbaar
voor iedereen. Dit heeft geleid tot overconsumptie en extra uitstoot, consuminderen is het
devies de komende jaren!
- Alle woningen in de gemeente Vlissingen moeten in 2050 CO2 neutraal zijn! Hiervoor moeten
woningcorporaties en eigenaren van particuliere woningen flink investeren. Voor particulieren met een
smalle beurs moet de gemeente subsidies en opkoopregelingen in het leven roepen. Op deze manier
houden we de energietransities betaalbaar voor iedereen.
- Niet de elektrische auto, maar de fiets en het openbaar vervoer vormen het duurzame vervoer van
de toekomst. Dit betekent dat de gemeente moet investeren in betere fietsinfrastructuur, maar tegelijk
het autobezit moet ontmoedigen in het stadscentrum en nieuwbouwlocaties. Doelgroepenvervoer is
alleen bedoeld voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De gemeente
moet de toegang tot het openbaar vervoer democratiseren door ouderen en mensen met een smalle
beurs te voorzien van een gratis busabonnement.
- Natuur- en natuurontwikkeling moet ook in een stedelijke gemeente als Vlissingen prioriteit krijgen.
Door binnen de stad ruimte voor natuur te creëren en het beheer van de openbare ruimte anders te
doen, help je de biodiversiteit en daarmee de leefbaarheid in de stad. Natuurlijk groen helpt ook tegen
bijvoorbeeld zware regenval en hittestress.
- Bedrijven in het havengebied van North Sea Ports moeten plannen maken om hun productie voor
2050 CO2 neutraal te maken. Toch is het onvermijdelijk dat grote delen van de fossiele industrie, op
basis van de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen, zullen verdwijnen. Daartegenover
staat dat de energietransitie ook nieuwe kansen biedt voor ontwikkelingen in de duurzame
energiesector en recycling industrie. Vlissingen moet zich actief richten op de vestiging van dit type
van bedrijvigheid.
- Voor de opwekking van duurzame energie ziet de SP een pad dat leidt tot minder energieverbruik en
het gebruik van meer zonne- en windenergie. Kernenergie is wat de SP betreft vanwege de hoge
kosten en de lange ontwikkeltijd geen optie.

Werk & Inkomen
Vanaf de jaren ’90 is er ook in Nederland een groeiende kloof ontstaan tussen arm en rijk, deze
kloof is vooral zichtbaar in de vermogensverschillen. De verdiensten van arbeid zijn bewust
uitgehold ten behoeve van het rendement op kapitaal. De uitholling van de sociale zekerheid,
het verdwijnen van het draagvlak van onze vakbonden, de flexibilisering van de arbeidsmarkt
en de integratie van de Europese arbeidsmarkt zijn allemaal drijvende factoren achter deze
verandering.
De komende jaren zullen gekenmerkt worden door forse prijsstijgingen. Basisvoorzieningen
zoals huisvesting, energie en voedsel zullen als gevolg van schaarste en de blijvend lage rente
flink in prijs gaan toenemen. Het directe gevolg hiervan zal zijn dat armoede en schulden ook
zullen stijgen, juist bij dat deel van onze inwoners met een betaalde baan.


Bij de vestiging van nieuwe bedrijven kijkt Vlissingen bewust ook naar de onderkant van de
arbeidsmarkt. Door vroegtijdig met Orionis en het Scalda opleidingstrajecten op te zetten,
kunnen we er voor zorgen dat personeel niet per definitie van buiten onze landsgrenzen hoeft
te komen.



In de huidige arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen en het is de
verplichting van de werkgever mensen daarin te ondersteunen. Voor mensen zonder werk is
Orionis het bedrijf waar mensen zich kunnen ontwikkelen en begeleiding kunnen krijgen naar
betaalde arbeid. De mensen die bij Orionis werken doen dit ofwel middels een parttime
leerwerktraject of in dienstverband, afhankelijk van hun situatie. Mensen krijgen hiervoor
conform cao betaald, maar met behulp van loonkostensubsidie kunnen werkgevers
gecompenseerd worden.



De Zeeuwse overheden werken samen om flexibele arbeid uit te bannen. De huidige
arbeidsmarkt leidt er toe dat overheden elkaar in toenemende mate beconcurreren en
ambtenaren ingehuurd worden tegen absurde tarieven. Door kennis en kunde te delen tussen
de Zeeuwse overheden en afspraken te maken over de maximale inhuur kunnen we dit
uitbannen. Ook bij aanbestedingen van diensten en producten moet er door alle overheden
een paragraaf arbeidsvoorwaarden worden opgenomen waarin flexibele arbeidscontracten
worden uitgebannen.



In Vlissingen wordt niemand zijn huis uitgezet of brodeloos als gevolg van schulden! Een
voedselbank, als vorm van liefdadigheid, is een grove schande in een land als Nederland en
volstrekt onnodig. Door als gemeente vroegtijdig schulden te signaleren, kunnen wij naast
deze mensen staan en de basisbehoeften met elkaar blijven garanderen.



Overheden hebben als schuldeiser te weinig oog voor de menselijke maat, datzelfde geldt
voor de gemeente Vlissingen! Het is terecht dat overheidsschulden voorgaan op andere
schulden, maar dat ontslaat de overheid niet van zijn zorgplicht. De overheid moet zo min
mogelijk extra kosten in rekening brengen, deze kosten kwijtschelden als dat nodig is,
ruimhartige betalingsregelingen treffen, voorschotten alleen terugvorderen zover dit niet
besteed is aan basisvoorzieningen en bij onterechte uitkeringen alleen het hieruit verkregen
voordeel terugvorderen. De gemeente Vlissingen, maar ook instanties die werken uit naam
van de gemeente Vlissingen, gaan volgens deze principes werken.

Cultuur & Ontspanning
Cultuur
Cultuur in de breedste zin van het woord, vormt de basis waarop menselijke beschavingen zijn
gebouwd, dit is al sinds de prehistorie het geval. Cultuur vormt een belangrijk medium in onze
maatschappij om nieuwe ideeën te vormen, over te brengen en te inspireren. Het is echter pas
in de tweede helft van de 20e eeuw geweest dat cultuur gedemocratiseerd werd en dat cultuur
niet alleen voor de elite was.
Deze trend van democratisering is in het neoliberale tijdperk doorbroken, door opeenvolgende
bezuinigingen is cultuur buiten het bereik van velen geraakt en dreigt het snel zijn
maatschappelijke betekenis te verliezen. Maar ook de cultuursector zelf heeft hier een bijdrage
aan geleverd. Door onderscheid te maken tussen de verschillende kunstvormen en zich
bewust te vervreemden van het volk, raken zij langzaam hun gevoel met de maatschappij kwijt.


Om de bereikbaarheid van de lokale cultuursector te borgen maakt de gemeente bij het
verstrekken van subsidie afspraken over gratis toegang voor onze inwoners. Bijvoorbeeld
iedere maand een gratis bezoek aan het MuZEEum of een gratis concert voor inwoners in de
Piek bevorderd de integratie en betrokkenheid van onze inwoners bij cultuur.



De gemeente Vlissingen moet in haar communicatiebeleid kunst- en cultuur bewust inzetten
om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken. Kunst, in welke vorm dan ook, kan
onze inwoners inspireren om mee te denken over deze thema’s en hun bijdrage te leveren
aan mogelijke oplossingen.



Er moet een sterke basis zijn voor jong volwassenen om hun talent te ontdekken en te
ontwikkelen. Dit begint bij goed onderwijs, maar er moet ook ruimte zijn in buurten en wijken
om samen te komen en bijvoorbeeld met een band te oefenen. Dit vraagt in investering in
zowel ruimte als personeel.

Ontspanning
Een mens is niet gemaakt om hele dagen te werken of thuis te zitten, er moet ook geleefd
worden. Of het nou sport, ontspanning of de lokale fanfare is, sport en recreatie vormt een
integraal deel van het leven. Toch zien we hierin ook een gevaarlijke trend dat de tijd die
mensen hebben om te ontspannen afneemt en dat mensen vaker individuele sporten of
hobby’s uitoefenen. Een trend die dus verankerd ligt in de manier waarop wij onze tijd
besteden, maar wel één die wij graag gekeerd zien worden.
- De gemeente Vlissingen moet verenigingen ondersteunen in hun kansen om aan te sluiten bij de
maatschappij. Het is belangrijk dat verenigingen hierbij over hun eigen grenzen heen kijken en zich
niet blind staren op hun eigen activiteiten. Het is juist het menselijk contact en de gezelligheid die een
vereniging zo bijzonder maakt.
- Gelukkig zien we de laatste jaren dat mensen in toenemende mate een gezonde levensstijl
nastreven. Dit betekent ook dat de gemeente Vlissingen de openbare ruimte moeten aanpassen voor
mensen die willen sporten en faciliteiten moet bieden waar dat mogelijk is.
- De recreatieve sector is in Zeeland een serieuze bedrijfstak die veel mensen aan het werk helpt.
Toch dreigt ook hier dat de lasten in toenemende mate gedragen worden door onze inwoners, terwijl
de lusten toekomen aan een select groepje beleggers. Door te kiezen voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit en
het beleggers lastig te maken, kan de gemeente een gezonde recreatieve sector opbouwen. Hier
hebben zowel inwoners als beleggers op de lange termijn profijt van.

Veiligheid
De veiligheid is in Nederland in absolute zin enorm toegenomen, criminaliteit is afgenomen en
bijvoorbeeld het aantal doden door brand of verkeersongevallen neemt al jaren af. Toch is bij
veel Nederlanders het gevoel van veiligheid afgenomen, de oorzaak hiervan ligt bij de
afbraakpolitiek van de VVD. Bezuinigingen op politie en brandweer zorgen dat deze niet meer
zichtbaar zijn in wijken en buurten.
Naast de bezuinigingen is er ook sprake van systeemrot. Als eerste is er een ongezonde focus
ontstaan op meetgegevens en statistiek. Daarnaast slaagt de georganiseerde misdaad er in
toenemende mate in de Nederlandse rechtstaat te ontwrichten en te ondermijnen. Als laatste
zien we dat de invloed van het grote bedrijfsleven op het politieke-bestuur tevens een
ondermijnende factor is die bijvoorbeeld de handhaving op milieudelicten in de weg staat.


De agent vormt de basis van onze rechtstaat en is het eerste aanspreekpunt van onze
inwoners. Deze agent zou zich niet moeten bekommeren met criminaliteitscijfers en
statistieken, maar vormen de ogen en oren in de buurt. Etnische profilering is een gevolg van
deze cijferdrang en moet aangepakt worden. Politiewerk is buurtwerk, het vertrouwen winnen
van onze inwoners en problemen groot of klein oplossen. Door als gemeente Vlissingen de
politie geen onzinnige doelstellingen mee te geven zorgen wij er voor dat zij beter zichtbaar
zijn in de buurten en wijken.



De ondermijning door de georganiseerde misdaad vindt ook op gemeentelijk niveau plaats.
Door alle vergunningsaanvragen te screenen kan Vlissingen het lastig maken voor criminelen
om hun geld wit te wassen. Ook integrale samenwerking met de belastingdienst in het
opsporen van deze praktijken maakt Vlissingen minder aantrekkelijk voor witwassers.



De havens van Vlissingen vormen een belangrijk doorvoerpunt voor de internationale
drugshandel. Het havenbedrijf, de gemeenten, het OM en de douane moeten hiervoor nauwer
samenwerken. Bedrijven die hun zaken niet op orde hebben moeten per direct stil gelegd
kunnen worden.



Het Nederlandse softdrugs beleid vormt een voedingsbodem voor georganiseerde misdaad.
De gemeente Vlissingen zet alles op alles om over te gaan op legalisering van softdrugs.



Het brandweer korps bestaat voornamelijk uit vrijwilligers, het behoud en de werving van deze
vrijwilligers is steeds lastiger gebleken. De veiligheidsregio Zeeland moet de
arbeidsvoorwaarden voor de vrijwillige brandweer verbeteren. Daarnaast moet er om de
veiligheid in Vlissingen te waarborgen een permanent bemande brandweerpost bijkomen.



Het stellen van milieuvoorwaarden en het handhaven van deze voorwaarden is geen kwestie
van de politiek. Alle bedrijven die het milieu en de gezondheid schaden moeten gedwongen
hun bedrijfsvoering aanpassen. Daarom legt de gemeente Vlissingen al zijn bevoegdheden
m.b.t. milieuhandhaving bij de regionale uitvoeringsdienst en buiten de handen van het lokaal
bestuur.

Integer Bestuur
De neoliberale politiek heeft een negatieve impact gehad op de betrouwbaarheid van het
politieke bestuur in ons land. De invloed van het grote bedrijfsleven op de politiek is
toegenomen ten koste van de invloed van de mensen. Het gevolg van deze invloed is dat de
besluiten genomen door onze bestuurders niet altijd in het algemeen belang zijn, maar soms
het belang van het grote bedrijfsleven dienen.
Op het hoogste niveau kan men zelf wel spreken van netwerk-corruptie. Politici in Den Haag
worden in hun netwerk beïnvloed om hun macht te misbruiken en de belangen van het
bedrijfsleven te dienen. De beloning hiervoor wacht na afloop van hun politieke loopbaan in de
vorm van een lucratieve baan in datzelfde bedrijfsleven. Dit en andere praktijken ondermijnt het
vertrouwen van onze inwoners in de overheid.


Om het vertrouwen in de overheid terug te winnen is het van belang dat deze volledig open en
transparant handelt. Alle besluiten van de gemeente Vlissingen moeten in openbaarheid
genomen worden en indien de privacywet het toestaat direct publiek toegankelijk te zijn via de
website.



Om corruptie tegen te gaan moeten alle nevenfuncties van raadsleden, burgemeester,
wethouders en ambtenaren openbaar zijn. Bovendien moet er voor de bestuurders van de
gemeente Vlissingen een afkoelperiode van twee jaar afgesproken worden, voordat zij in het
bedrijfsleven van Vlissingen aan de slag kunnen.



Inwoners moeten zeggenschap krijgen over het beleid en uitgaven van de gemeente
Vlissingen. Dit doen we door bij belangrijke onderwerpen een bindend referendum te
organiseren in samenloop met andere verkiezingen. Daarnaast moeten buurten en wijken
zichzelf kunnen organiseren en gezamenlijk een begroting opstellen voor de investeringen in
hun directe omgeving.

