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VOORWOORD
In ons vorige programma voor de gemeenteraadsverkiezingen stond dat de art.12 status onafwendbaar was.
In de verkiezingsstrijd vielen andere politieke partijen over ons heen, maar binnen een half jaar ging de raad
vrijwel unaniem akkoord met de aanvraag. In de loop van de komende raadsperiode zal de art.12 status
waarschijnlijk niet meer nodig zijn. Maar we zullen nog wel lange tijd met verplichte, hoge gemeentelijke lasten
zitten om de torenhoge schuld terug te brengen. Meevallers zullen we wel weer voor de stad kunnen gebruiken.
Ondanks die art.12 status zijn er toch zaken voor elkaar gekomen, waar veel van de afbeeldingen in deze tekst
naar verwijzen. Zij zijn een verdienste van de coalitie waar de SP 4 jaar lang deel van heeft uitgemaakt. Ook
zijn er wat andere items geweest, waar we als SP een rol in hebben gespeeld: extra budget voor de bestrijding
van kinderarmoede; gemeentelijk bijgedragen aan minima-vakanties; de oplossing van de wateroverlast in de
Primulalaan; de verlaging van stoepranden in Westerzicht; een verlaging van de eigen bijdrage van de
dagbesteding; een Nota Dierenwelzijn voor Vlissingen. Verder is de Piek nog steeds behouden en komen er
geen huisjes in het Nollebos. Onze afdeling is hier direct actief mee aan de slag gegaan, na het naar buiten
komen van de megalomane plannen i.c. met andere afdelingen in Zeeland.
Er wordt vaak gezegd dat Vlissingen goud in handen heeft, laten we dat dan maar eens verzilveren. Met dit
realistische programma wordt daarmee gestart. De SP heeft er vertrouwen in dat we ook in Vlissingen verder
kunnen bouwen aan een menswaardige samenleving, waarin de inwoners met en voor elkaar, gelijkwaardig
en solidair kunnen leven. Daarin past dat we de voortdurende overlast van de illegale straathandel in drug en
alle uitwassen die dat met zich meebrengt, op alle fronten in de Bloemen- en de Scheldebuurt, maar ook elders
in de gemeente moeten blijven aanpakken.
Er ligt ook een opgave vanuit landelijke regelgeving: in 2050 zullen de gebouwen energieneutraal en gasloos
zijn. De bewustwording hiervan zal nog een behoorlijke inspanning vergen om de noodzakelijke draagkracht te
creëren, alvorens iedereen kan meeprofiteren van de duurzame samenleving. Door, van en voor elkaar. Want
het gaat verder dan een woning isoleren of het dak van een kantoor volleggen met zonnepanelen of een
windmolenpark op zee. Ook het hergebruik van afval, de isolatie van gebouwen en het behouden van
voorzieningen in dorpen en wijken, vraagt de volle aandacht. We doorbreken daarbij het huidige beleid van
heffingen en subsidies, dat de rijken rijker en de armen armer maakt. Geen plaats voor e-armoede
(energiearmoede).
We zijn ook de volgende raadsperiode bereid om verantwoording te dragen in het besturen van deze gemeente,
bestaande uit Ritthem, Souburg en Vlissingen. En dan is Sem weer onze kandidaat wethouder.
De voorzitter
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ONZE SPEERPUNTEN
Aanpakken armoedeval heeft de hoogste prioriteit. Een Walchers beleid is
noodzakelijk, 130% van het minimum.
Welzijnswerk zijn de ogen en oren van de politie, deze moeten aanwezig zijn in alle
wijken van Vlissingen.
De SP streeft naar het behoud van de Piek als poppodium.
De gemeente creëert een fonds waaruit mensen geld kunnen lenen om hun
particuliere woningen duurzaam te maken. Het geld uit dit fonds stroomt terug in het
fonds om hergebruikt te worden.
Huisjesmelkers moeten worden teruggedrongen.
Hulp van de provincie is nodig bij het opknappen van de binnenstad en de andere
bedrijfsterreinen (revitaliseren).
Geen huisjes in het Nollebos!
Een hoogfrequente en snelle busverbinding die de centra van Vlissingen, OostSouburg en Middelburg en de stations verbind is noodzakelijk voor scholieren en
forenzen.
Er moet een officiële lijst komen met betrouwbare bewindvoerders en
budgetbeheerders.
De havens van Vlissingen richten zich met name op offshore activiteiten.
70 km wegen worden 50 km wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente.
De auto heeft jaren lang centraal gestaan in het gemeentelijk beleid, de fietser en de
voetgangers verdienen wat de SP betreft deze eerste plaats.
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ONZE KANDIDATEN

1 Sem Stroosnijder

2 Sjaak Rijkse

3 Priscilla Kuipers

4 Petra Coret

5 Stefan Steutel
7 Serge von Wenz
9 Lian Colijn
11 Hans de Lange
13 Erik Reijnhout

6 Daniël Rijkse
8 Anja Flipse
10 Olga Penraat
12 Myrthe Schokker
14 Marjan van der Meulen

15 Pieter Peul
17 Henk Postma

16 Yvonne Miedema
18 Willem Houtman

ELKAAR

7

ONS PROGRAMMA
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1. WERK EN INKOMEN
Werk
De afgelopen periode is de werkloosheid gedaald, maar in de toekomst zal een grote groep aan de onderkant
van de arbeidsmarkt werkloos raken en blijven. Beschut werk zorgt voor werkgelegenheid en voldoening, maar
is toegankelijk voor een te kleine groep en het experiment met de garantiebanen is mislukt.
•
•
•
•
•
•

•

Voor mensen die aan de slag willen en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dient met een
persoonlijke begeleider een plan gemaakt worden. De kennis van zowel Porthos als Orionis wordt
hierbij betrokken.
De gemeente zal zich inspannen voor de terugkeer van een sociale werkvoorziening, zodat een grotere
groep mensen aan de slag kan.
Er moet vanuit het rijk meer geld beschikbaar komen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te
plaatsen bij reguliere werkgevers.
Mensen zonder belemmeringen richting de arbeidsmarkt pakken iedere kans op regulier betaalde
arbeid aan, ook wanneer dit werk niet past bij hun wensen of ambities.
De SP wil dat arbeidsgehandicapten op een goede manier d.m.v. maatwerk aan werk worden geholpen.
Daarom neemt de gemeente minimaal 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst en creëert zij
voldoende beschutte werkplekken.
Een grote zorg zijn kwetsbare jongeren. Dit zijn jongeren die het niveau van de entree-opleiding van
het MBO niet kunnen halen, uitvallen op MBO 2-3-4 of vanuit Pro-VSO de aansluiting met de
arbeidsmarkt missen. Deze jongeren komen zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Om hen toch
kansen te geven op de arbeidsmarkt zetten wij ons in voor leerwerktrajecten binnen het
onderwijsdomein (‘perspectiefjaar’).
Maatschappelijke participatie is geen loonarbeid en mag dit ook niet verdringen.

Inkomen
Werken moet lonen, dat staat als een huis! Nederland kent teveel werkende armen, zonder uitzicht op
verbetering. Daarnaast is er een immens probleem met schulden, er is zelfs sprake van een hele bedrijfstak
rond schuldhulpverlening.
•
•
•
•
•
•
•

De gemeente gaat niet over de bijstandsnormen, toch wordt het terugdringen van de armoedeval
aangepakt.
Niemand in de gemeente mag onder het minimumloon werken. Eerlijk loon voor eerlijk werk! Behalve
natuurlijk echt vrijwilligerswerk.
Het armoedebeleid moet volwaardige deelname aan de maatschappij mogelijk maken voor iedereen,
dit voor een zo groot mogelijke groep. Een verhoging van het drempelinkomen naar 130% heeft de
hoogste prioriteit.
Preventie van schulden is belangrijk. Vroegtijdig signaleren (bij woningcorporaties, nutsbedrijven en
zorgverzekeraars) en snel handelen is noodzakelijk!
De kwaliteit van schuldhulpverlening wordt omhoog gebracht, Orionis neemt hierin het voortouw en
hiervoor voldoende middelen krijgen.
Door vereenvoudiging van aanvraag en afhandeling van de kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen gaat de snelheid omhoog.
Er worden een witte en een zwarte lijst van bewindvoerders opgesteld. Er wordt alleen doorverwezen
naar bewezen bonafide bewindvoerders.

Geen verplichte tegenprestatie.
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2. VEILIGHEID
Wat wij constateren
Het algehele veiligheidsbeeld van
Vlissingen wijkt niet af van het
landelijke beeld. Er is echter wel een
drugscircuit die zich met name
manifesteert in de centraal gelegen
wijken van Vlissingen (Westerzicht,
Bossenburgh, Middengebied en
centrum). Daarnaast heeft de
individualisering van de maatschappij
en de structurele onderbezetting bij
de politie geleid tot een groter
onveiligheidsgevoel.

Wat wij vinden
•

•
•
•
•
•

•
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Er komt een landelijke
oproep voor meer blauw op
Saamhorigheid in de wijk verhoogd de veiligheid.
straat,
daarnaast
horen
agenten de tijd hebben voor
hun primaire taak: het
handhaven van de openbare
orde!
Buitengewoon Opsporingsambtenaren geven dagdagelijks invulling aan het gemeentelijk
veiligheidsbeleid. Er komen meer BOA’s, die zich maximaal kunnen inspannen in o.a. het opsporen
van kleine overtredingen.
Door goede zorg en hulpverlening op maat te bieden wordt de voedingsbodem voor drugsmisbruik
weggenomen.
Signalen over onveiligheid worden met de hoogste prioriteit behandeld in overleg met betrokkenen.
Welzijnswerk en buurtpreventie zijn de ogen en oren van de politie, deze moeten aanwezig zijn in alle
wijken van Vlissingen.
Er zijn grote problemen met de leefbaarheid ontstaat door de sociale opbouw in sommige wijken. Met
name groepen 2e en 3e generatie Nederlanders van Marokkaanse afkomst keren de Nederlandse
samenleving de rug toe. Tegelijkertijd is het de samenleving die op hun beurt deze groepen de rug
toekeert, door uitsluitend via de politie te communiceren en het sociale vangnet af te breken. We zien
in dat onze aanpak niet werkt. Door samen met bewoners gesprekken aan te gaan worden er
alternatieven gezocht. En vooral niet vergeten dat ook de Marokkaanse gemeenschap slachtoffer is
van deze problemen.
Vlissingen zal zich inspannen om proefgemeente te worden m.b.t. de legale wietteelt (nieuw
regeerakkoord) als middel om de drugsgerelateerde criminaliteit terug te dringen.

VOOR

3. CULTUUR EN EVENEMENTEN
Algemeen
Ondanks forse bezuinigingen heeft Vlissingen nog steeds een veelzijdig cultureel- en evenementenaanbod.
Hierin neemt Vlissingen een unieke plaats in Zeeland in. Voorbeelden als Film by the Sea, het
Bevrijdingsfestival, Onderstroom, het MuZEEum, de Piek, maar ook evenementen als Rescue Vlissingen, het
Vlissingse Vintage festival, de Colourrun en Vlissingen Zingt vormen allemaal een waardevolle bijdrage aan de
aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Vlissingen. De ingezette koers van cultureel ondernemerschap en
zelfwerkzaamheid wordt voortgezet om dit voor de toekomst te behouden.

Cultuur
•

•

•
•
•

Wij zien de Piek graag terugkomen in handen
van vrijwilligers, die met een minimale
bijdrage van de gemeente een maximale
voorziening voor de inwoners van de stad
mogelijk maken. Dit vanuit de passie voor
muziek en het lef om te ondernemen!
Vlissingen is een maritieme stad en het
MuZEEum is hét maritiem museum van
Zeeland. Door gebruik te maken van de
naamsbekendheid
van
de
Zeeuwse
zeehelden en de verbinding te zoeken met het
Een nieuw evenement.
maritieme bedrijfsleven, kan het MuZEEum
doorgroeien.
De gemeente ondersteunt nieuwe initiatieven met kennis, faciliteiten en waar nodig een startbudget
(aanjaagfonds). Bijvoorbeeld nieuwe initiatieven op het gebied van beeldende kunst, podiumkunsten,
muziek en literatuur.
De beeldende kunstcollectie van Vlissingen is digitaal benaderbaar en blijft open voor gebruik in
exposities.
Het gemeentearchief blijft binnen de gemeente gehuisvest zolang Vlissingen een zelfstandige
gemeente blijft.

Evenementen
•
•
•

Film by the Sea, als hét festival van de boekverfilming, draagt bij aan de landelijke promotie van
Vlissingen en Zeeland. Om dit evenement door te laten groeien komt er een Zeeuwse lobby voor meer
landelijke exposure.
Het Bevrijdingsfestival moet een laagdrempelige evenement voor de regio zijn, het is belangrijk hier
aanstormend talent een podium te bieden.
Onderstroom wordt weer opgezet als een straatfestival en gaat terug naar het centrum van de stad.
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4. DUURZAAMHEID
De realiteit
De klimaatverandering is een realiteit
geworden en het is zaak dat iedereen
daar zijn steentje aan bijdraagt. Het
nieuwe milieubeleid van de gemeente is
een stap in de goede richting, er is echter
geen geld voor beschikbaar gesteld. Toch
heeft de gemeente een voorbeeldrol bij
het bestrijden van klimaatverandering.

Wat wij eraan willen doen
•

•
•
•
•
•

•
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Bij het ontwerpen van straten,
wegen en pleinen stelt de
gemeente duurzaamheid voorop.
Het stadhuis geeft het goede voorbeeld.
Duurzame materialen, voldoende
waterberging en leefgebieden
voor flora en fauna zullen hier
standaard
onderdeel
van
uitmaken.
De auto heeft jarenlang centraal gestaan in het gemeentelijk beleid, de fietser en voetganger verdient
wat de SP betreft deze eerste plaats.
Bij de herplaatsing van parkeermeters worden er standaard oplaadpunten voor elektrische auto’s
geïntegreerd. Op dit gebied zal Vlissingen nog een inhaalslag moeten maken (17 laadpunten in
Dishoek, 30 laadpunten in Middelburg tegen 12 in Vlissingen, waarvan 6 op afsluitbaar terrein).
Alle gemeentelijke accommodaties worden energieneutraal.
De woningcorporatie blijft investeren in energiemaatregelen, energie neutrale nieuwbouw en minimaal
energielabel B voor alle bestaande woningen in 2025.
Er komen mogelijkheden voor particulieren om ondersteuning te krijgen bij investeringen in
duurzaamheid, een voorbeeld kan zijn een (deels revolverend) investeringsfonds. De gemeente zoekt
naar mogelijkheden om ook mensen zonder investeringsvermogen toegang te geven tot deelname aan
renderende projecten voor energiebesparing en opwekking van schone energie.
Gratis onafhankelijk advies is een van de prioriteiten op dit gebied.

VOOR

5. ZORG EN WELZIJN
Zorg
De decentralisatie heeft de gemeente Vlissingen voor grote uitdagingen geplaatst. De bezuiniging die er mee
gepaard gaat, zal in de toekomst wel zijn weerslag krijgen. Het is onmogelijk voor de gemeente om zonder goed
beleid deze bezuiniging het hoofd te bieden. Het uitgangpunt van één gemeentelijke toegang tot zorg kent zijn
kinderziektes, maar is volledig in lijn met de SP gedachte.
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

Porthos zal als gemeentelijke toegang tot zorg blijven fungeren. Niet de zorgaanbieders, maar de
mensen samen met de professionals bij Porthos bepalen de geboden zorg. Porthos is niet alleen
toegangspoort tot de zorg, maar vooral ook een schakelpunt dat verantwoordelijk is voor een zo goed
mogelijke afstemming van de hulp die door uiteenlopende instanties wordt geboden aan individuele
mensen. Uitgangspunt daarbij is steeds dat hulp op maat wordt geboden, dus toegesneden op elk
individueel geval. Dit maakt de zorg effectiever en op termijn aanzienlijk minder duur. Wanneer een zo
goed mogelijke afstemming en zo goed mogelijke hulp op maat in de weg wordt gestaan door wetten
en regels, zoekt Porthos naar mogelijkheden om dergelijke hulp toch te bieden, daarbij ook
samenwerkend met Orionis, zodat de uitvoering van de WMO en de Participatieweg voor iedereen tot
zo adequaat mogelijke oplossingen leidt.
De bureaucratie bij Porthos en bij zorgverleners wordt teruggedrongen. Geen productcategorieën maar
maatwerk voor de cliënt moet leidend zijn.
Door vroegtijdig te signaleren voorkom je de inzet van dure zorg, hiervoor zijn nauwe contacten met
bijvoorbeeld huisartsen, scholen, Orionis, etc. noodzakelijk.
Emergis heeft een monopolie positie, de gemeenten in Zeeland doorbreken dit, door toe te zien op de
kwaliteit van de zorg en door een goede afstemming te bevorderen tussen GGZ en WMO-hulp. De rol
van Porthos daarin wordt versterkt, ook in personele en financiële zin.
Nu het aantal bedden in de psychiatrie flink is verminderd, en de PAAZ-afdelingen in de ziekenhuizen
zijn opgeheven, dient de ambulante GGZ zorg op Walcheren beter op orde gebracht te worden en komt
er op Walcheren een voorziening voor respijtzorg, waar mensen bij een terugval tijdelijk de mogelijkheid
en de rust krijgen om weer op adem te komen.
De problemen in de jeugdzorg (wachtlijsten, gebrek aan vakmanschap, reorganisaties, bureaucratie,
gebrek aan afstemming) moeten voortvarend aangepakt worden.
De gemeenten moeten samen met de Provincie, zorginstellingen en onderwijs een campagne opzetten
om gekwalificeerd personeel naar Zeeland te halen.
De Wet normering topinkomens (WNT) kent voor zittende bestuurders nog een overgangstermijn. Als
gemeente kun je ervoor kiezen om geen zorg af te nemen van organisaties waar bestuurders meer
verdienen dan een minister. Ook kan gedacht worden aan het instellen van een ‘wethoudersnorm’. Dit
kan opgenomen worden in de aanbestedingsvoorwaarden.
Spoedeisende hulpposten, (acute) verloskunde en intensive care afdelingen behoren tot de standaardvoorzieningen van een ziekenhuis. Het sluiten van deze afdelingen is een grote aantasting van het
lokale voorzieningenniveau, het veroorzaakt langere reistijden voor spoedzorg en bevallingen en
grotere risico’s voor patiënten en voor moeder en kind.
De alfaconstructie is verboden. De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Wij pleiten voor een
serieus mantelzorgsteunpunt in de gemeente Vlissingen. Hier kunnen mantelzorgers advies en
ondersteuning krijgen, maar ook respijtzorg voor als het thuis even niet meer gaat.
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Welzijn
•
•
•

•

•
•

Langer thuis wonen van ouderen, past in de moderne zorg. Tegelijkertijd zien we dat woonvormen zoals
Ter Reede immens populair zijn in Vlissingen. Deze grootschalige woonvormen zullen overal in
Vlissingen plaatsvinden.
Eenzaamheid is een groeiend probleem onder ouderen, om deze te bestrijden zal de gemeente een
aparte welzijnstak opzetten gericht op projecten voor ouderen door ouderen.
Iedere gemeente is verantwoordelijk voor zijn eigen inwoners, dit betreft de WMO voorzieningen, maar
vooral ook de opvang en begeleiding van dak en thuislozen. Aan iedereen die een sociale binding heeft
met Vlissingen, garandeert de gemeente Vlissingen tenminste bed/bad en brood, en toegang tot de
reguliere maatschappelijke voorzieningen, waarbij aan daklozen met name ook hulp op maat wordt
geboden die gericht op terugkeer in en deelname aan de maatschappij.
Gemeenten zijn verantwoordelijk gemaakt om mensen met hoge zorgkosten financieel te compenseren
(nadat de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten per 2015 is geschrapt). Deze
regeling is echter vrijblijvend. Goed om hier een aparte regeling van te maken, zodat mensen wel
gecompenseerd worden voor hoge zorgkosten.
Het welzijnswerk wat ROAT uitvoert in de gemeente Vlissingen levert een positieve bijdrage aan de
leefbaarheid van de wijken en wordt gecontinueerd, maar moet ook professioneler uitgevoerd worden.
Het vrijwilligerspunt zal actiever worden.

Nieuw zorgcentrum.
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6. BOUWEN EN WONEN
De situatie van nu
Recent is het aantal nieuwbouwprojecten in Vlissingen explosief gestegen. Deze projecten zijn divers in
prijsklasse, woonmilieu en woningtype. Toch ligt er een enorme kwaliteitsopgave in de bestaande woningen,
de woningvoorraad in Vlissingen is verouderd en wordt voortvarend aangepakt. Kamerverhuur brengt in het
geval van studenten levendigheid met zich me. Maar leidt in ander gevallen in de binnenstad tot
onaanvaardbare situaties.

Wat kan er beter
•

•
•
•
•
•
•

Het Scheldekwartier, Claverveld en Souburg-Noord bieden de gemeente de mogelijkheid om nieuwe
inwoners aan de stad te binden. Door hier voornamelijk in te zetten op middeldure en dure woningen
wordt er actief gewerkt aan de sociale structuur van de stad. Daarbij dient echter niet uit het oog te
worden verloren dat ook sociale woningbouw een plaats krijgt, mede ter voorkoming van een te
eenzijdige bevolkingssamenstelling.
Er blijven voldoende woningen in de sociale huur, met korte wachttijden in alle prijsklassen.
Verouderde huizen worden opgeknapt, behoud heeft hier altijd de voorkeur boven sloop! De
woningcorporatie pakt door in het middengebied. Maar ook verouderde particuliere woningen
(bijvoorbeeld in de Paul Krugerstraat) worden gerenoveerd/gesloopt en gered van de verkrotting!
Het energiezuiniger maken van woningen gebeurt zonder huurverhoging.
Er mogen geen kamerverhuurpanden bijkomen in de Scheldestraat en omgeving. De gemeente werkt
hier actief mee in het zoeken naar oplossingen voor vrijkomende woningen, bijvoorbeeld het toestaan
van gebruik als tweede woning.
De opvangcapaciteit in de dak- en thuislozen opvang wordt omhoog gebracht én niet alleen in
Vlissingen. De snelheid van integratie van bewoners uit het witte huis wordt opgevoerd.
De startersleningen blijven behouden!

Duurzaamheid zonder huurverhoging.
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7. RECREATIE EN NATUUR
Constatering
De gemeente Vlissingen ligt aan het water en heeft binnen de gemeentegrenzen twee groene longen, het
Nollebos/Westduin gebied en het Ritthemsebos. Toch kan Vlissingen met zijn unieke ligging als stad aan het
strand een recreatieve hotspot worden, om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden zullen er keuzes
gemaakt worden.

Wij willen
•
•

•
•
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De natte gebieden in het Nollebos/Westduin gebied worden gerevitaliseerd en het onderhoud in het
gehele gebied zal b.v. door Staatsbosbeheer gedaan worden.
In het Nollebos/Westduin gebied komen geen nieuwe vakantiehuizen! Daar waar natuur- en
landschapswaarden niet in het geding zijn, kunnen de zittende ondernemers initiatieven binnen de
beperking van de vastgestelde kaders ontplooien, die voor levendigheid zorgen in het
Nollebos/Westduin gebied.
Hotspots voor recreatie bevinden zich op de boulevards en in de landstrook hier direct achter. Hotels,
appartementen, campings, camperplaatsen, krijgen daar hun plek.
Bij recreatieve ontwikkelingen in en bij de Spuikom zullen de cultuur-historische waarden van dit gebied
worden gerespecteerd, en versterkt, bijvoorbeeld door resten uit het verleden te behouden en zo veel
mogelijk zichtbaar te maken.

VOOR

8. TOERISME EN ECONOMIE
We hebben beiden nodig
Vlissingen hinkt economisch op twee gedachten, er zijn de haven gerelateerde activiteiten en er zijn toeristische
activiteiten. Toch zijn er veel meer mogelijkheden voor Vlissingen. De kenniswerf biedt een broedplaats voor
nieuwe innovatieve ondernemingen, vaak met een technische achtergrond, zorg voor ouderen kan daarin een
belangrijke plaats innemen, daarnaast is er een midden- en kleinbedrijf dat vraagt om revitalisering van hun
directe omgeving.

Hoe plukken we er op de juiste wijze de vruchten van?
•

•
•
•
•
•

Zeeland wordt wel gezien als het Florida van Nederland, dat hoeft geen schrikbeeld te zijn. De
aantrekkende kracht van Zeeland op vitale ouderen wordt toegejuicht en ondersteund. De mogelijkheid
om een tweede- of recreatiewoning in de stad Vlissingen te hebben wordt uitgebreid, maar wel zodanig
dat woon- en leefklimaat hier niet door wordt aangetast.
Toeristen en inwoners komen voor een dagje uit naar Vlissingen, de stad bruist van activiteiten, hier
varen de horeca en de winkeliers wel bij.
Door de verbinding tussen het onderwijs en de zorg tot stand te brengen, via de kenniswerf, kunnen
innovatieve technische ontwikkelingen ontstaan.
Zorgverleners zullen actief inspelen op de behoeften van mensen, met name ook ouderen en mensen
met een beperking, welke tijdelijk verblijven in de gemeente, dit zorgt voor een uniek aanbod aan
voorzieningen.
De havens van Vlissingen richten zich met name op offshore activiteiten, dit betekent dat personeel
vaak tijdelijk aan een klus werkzaam is. Wonen, werken en welzijn wordt ook voor dit tijdelijke personeel
structureel opgetuigd.
De bestaande bedrijventerreinen en de binnenstad worden met hulp van de provincie gerevitaliseerd,
door als gemeente te eisen dat pandeigenaren ook investeren, kunnen bedrijventerrein Baskensburg,
de kenniswerf en de binnenstad een impuls krijgen.

Niet zoals vroeger, maar toch.
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9. SPORT EN SPEL
In beweging
De inwoners van Vlissingen sporten graag en nemen deel aan activiteiten in de buurt. In het verleden waren
het groepsactiviteiten op het gebied van sport en spel die de norm aangaven, op dit moment beweegt en
recreëert de inwoner meer individueel. Toch is het voor het welzijn van onze inwoners van belang dat sporten,
maar ook het samen genieten van bijvoorbeeld een kaartavond, in alle buurten mogelijk blijft. De kracht van
verenigingen wordt omhoog gebracht, met als doel een impuls te geven aan deze doelstellingen.

Over de stad
•
•
•
•
•
•

•
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Er zal voldoende aanbod zijn van welzijns/sportaccommodaties in alle dorpen en wijken van de
gemeente Vlissingen.
Goed functionerende verenigingen worden actief door de gemeente benaderd om als voorbeeld te
dienen voor anderen. Een gebrek aan vrijwilligers is vaak een symptoom van zwak bestuur.
Om tot sterkere verenigingen te komen wordt het aantal verenigingsondersteuners uitgebreid van één
naar twee, er komt samen met diverse bonden een actieplan tot versterking van de verenigingen en
het bestrijden van versplintering.
Er komen subsidiemogelijkheden voor verenigingen om buurt- en welzijnsactiviteiten te organiseren,
niet alleen de vereniging maar ook de gemeenschap zal profiteren van deze subsidies.
Mensen met een minimaal inkomen moeten in staat zijn om volwaardig deel te nemen aan het
verenigingsleven, dit vraagt op termijn een verruiming van de doelgroep tot 130%.
Sport en bewegen horen een vanzelfsprekend onderdeel van een schooldag te zijn. De gemeente
ondersteunt scholen die minimaal 3 uur bewegingsonderwijs organiseren, gegeven door een
vakdocent. Scholen die hier niet aan voldoen worden geadviseerd om ook met deze norm te gaan
werken. Daarnaast stimuleren we scholen om aandacht te besteden aan gezonde voeding en meer
bewegen, bijvoorbeeld door bewegend leren aan te bieden en/of mee te doen aan The Daily Mile.
Geen kind hoort de basisschool te verlaten zonder zwemdiploma. Zoveel mogelijk kinderen horen het
zwem-ABC te halen om ook veilig in open water te kunnen zwemmen. We zetten weer stappen in de
richting van het herinvoeren van schoolzwemmen voor ieder kind.

VOOR

10. JEUGD EN ONDERWIJS
Opgroeien
De jeugd in de gemeente Vlissingen groeit op in een stedelijke omgeving, uit onderzoek blijkt dat Vlissingse
jongeren vaker in aanraking komen met politie, maar bijvoorbeeld ook minder bijbaantjes hebben dan hun
leeftijdsgenoten elders in Zeeland. Positieve ontwikkelingen zijn dat het gebruik van alcohol en andere
verdovende middelen de laatste jaren afneemt. De nabijheid van zowel middelbaar als hoger onderwijs geeft
de jeugd juist extra mogelijkheden tot het volgen van onderwijs, ook op latere leeftijd.

Campus Vlissingen.

•

•

•
•
•

•

Kinderen en jongeren aan de onderkant van de samenleving verdienen extra aandacht. Dit doen we
bijvoorbeeld door beleid te maken tegen het ontstaan van ‘zwarte’ basisscholen in verschillende buurten
van Vlissingen, door armoederegelingen voor jongeren in te zetten en samen met het middelbaar
onderwijs een sluitend net rond vroegtijdig schooluitval te ontwikkelen.
Er is al jaren speciale aandacht voor kwetsbare jongeren maar daarnaast dienen er ook plaatsen te zijn
waar jongeren, met verschillende interesses, hun plek kunnen vinden in de stad. Een voorbeeld hiervan
kan een skatepark zijn, maar bijvoorbeeld ook een internetcafé voor jongeren of een oefenruimte voor
muzikanten.
De samenstelling van de middelbare scholen zal een afspiegeling zijn van de Vlissingse samenleving,
in overleg met de Walcherse scholen blijft hier aandacht voor.
Het is mooi dat de HZ met de Roosevelt Academy wil samenwerken, maar er dient zeker net zoveel
aandacht te zijn voor de samenwerking met het ROC (Scalda). De Zeeuwse mbo scholieren moeten
een doorlopende leerlijn hebben tussen de verschillende mbo-niveaus en het hbo.
Met de realisatie van studentenhuisvesting in de Adriaen Coortelaan is een echte wooncampus
ontstaan in Vlissingen, het biedt kansen voor Vlissingen als studentenstad om deze ontwikkeling ook
op het gebied van zachte functies door te trekken (studentenverenigingen, studentensociëteit,
studentensportteams, etc.).
De gemeentelijke taken op het vlak van de jeugdhulpverlening behoren optimaal te worden uitgevoerd,
zonder dat sprake is van wachtlijsten of cliëntenstops. Voor Porthos is ook hier een taak weggelegd op
het gebied van afstemming en kwaliteitsbewaking.

ELKAAR

19

11. BESTUUR EN FINANCIEN
Walcheren
De gemeente Vlissingen is geen eiland, hoewel Vlissingen qua sociale structuur en met zijn arbeidersmentaliteit
afwijkt van de rest van Zeeland, zijn onze inwoners toch ook Zeeuwen. De verwevenheid tussen Middelburg en
Vlissingen wordt steeds groter, voorzieningen worden gedeeld, er wordt samengewerkt en er worden af en toe
geschillen uitgevochten. De ongezonde symbiose waarbij Vlissingen het vangnet vormt voor Walcheren en
Middelburg de vruchten plukt van een grote groep middeninkomens dient omgebogen te worden. Het
stadsgewest is beter af als we samen sterk zijn. Zo zijn de financiën van beide gemeenten niet florissant,
Vlissingen is artikel 12 en ook Middelburg heeft grote schulden. Door samen op te trekken kunnen we
doorgroeien als stadgewest en zullen zowel provincie als de landelijke overheid naar ons moeten luisteren.

Hoe nu verder?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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De gemeentelijke begroting van Vlissingen staat voorlopig op slot, de politiek gaat alvast nadenken
over de prioriteiten voor de periode na artikel 12.
De ongezonde symbiose zal middels beleid worden omgebogen tot een gezonde. Niet de problemen
afschuiven op Vlissingen, maar samen werken aan een nieuw evenwicht.
Er wordt samen met Middelburg gekeken naar de kansen en bedreigingen voor het stadsgewest, zodat
er een agenda komt waar zowel de provincie als het rijk een bijdrage aan kan leveren.
De vorming van een gemeente Walcheren kan binnen afzienbare termijn onvermijdelijk zijn.
Samenwerking wordt eerst vanaf de bodem opgebouwd, de schulden van Middelburg moeten worden
opgelost en beleid dient naar elkaar toe te groeien.
Als er sprake zou zijn van gemeentelijke herindeling wil de SP dat burgers zich hierover kunnen
uitspreken, bijvoorbeeld in een lokaal referendum.
Samen met de andere Zeeuwse gemeentes en de Provincie dringt de gemeente er bij het Rijk op aan
dat de korting uit het gemeentefonds wegens dividend, dat we al jaren niet meer ontvangen, met
terugwerkende kracht wordt opgeheven.
Er zal bij het Rijk op aangedrongen worden dat er een meer evenredige verdeling komt van de gelden
beschikbaar gesteld voor uitkeringen, zodat de gemeente daar niet zelf miljoenen aan kwijt is.
Bij inhuur van externen mogen de uitgaven niet boven de 10 procent van de totale personeelskosten
uitkomen.
Segregatie wordt bestreden. Er wordt gestreefd naar gemengde wijken en scholen. Met scholen worden
hierover afspraken gemaakt. Discriminatie op afkomst, leeftijd of seksuele oriëntatie wordt niet
getolereerd in de gemeente. Horeca die wel discrimineert wordt stevig aangesproken en kan rekenen
op sancties. Hetzelfde geldt voor LHBT-discriminatie.
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12. WEGEN EN INFRASTRUKTUUR

Dat is een verbetering!

•

•
•
•

•

•
•
•

•

Als gevolg van jarenlang achterstallig onderhoud
liggen veel wegen in Vlissingen er niet optimaal bij.
Vanwege artikel 12 zal er ruimte komen om deze
achterstanden in te halen, dit betekent dat
Vlissingen de komende jaren op de schop zal
gaan. De verbindingen van Vlissingen met de
omgeving zijn op orde, maar zijn onterecht in
eigendom van de gemeente, hiervoor dient op
provinciaal niveau een oplossing te komen. Op het
gebied van infrastructuur worden de verbindingen
tussen Vlissingen en Middelburg versterkt,
hierdoor worden voorzieningen toegankelijker
voor een breed publiek.

Bij de herinrichting van straten, wegen en pleinen dient soberheid voorop te staan. De wegen dienen
voldoende kwaliteit te hebben, maar hoeven geen paradepaardjes te zijn. Geen geld in bijvoorbeeld
natuursteen waar simpele klinkers voldoen. Uitzondering hierop zijn de uitvalswegen, de binnenstad en
de dorpskernen.
Bij het maken van mobiliteitsplannen dient er beter rekening gehouden worden met de bereikbaarheid,
overzichtelijkheid en veiligheid voor voetgangers en fietsers én het weren van zwaar vrachtverkeer uit
kernen van dorpen en wijken.
De route vanaf de A58 tot en met de verbinding met de provinciale weg n288 bij Lammerenburg maakt
onderdeel uit van de provinciale wegenstructuur. Eigendom en onderhoud hiervan, inclusief de
Sloebrug, dient overgedragen te worden aan de provincie.
De Nieuwe Vlissingseweg, het jaagpad en het kanaal door Walcheren vormen belangrijke noord/zuid
verbindingen voor auto, fiets en vaarverkeer. Door voldoende aansluitingen op deze aders en het
implementeren van een interactieve groene golf voor wegverkeer en een blauwe golf voor varend
verkeer, voorkom je opstoppingen, te hard rijden en natuurlijk milieuvervuiling.
De ventweg langs de Nieuwe Vlissingseweg wordt beter ingericht voor (brom)fietsers. Omwille van de
veiligheidsproblematiek op het Jaagpad en de onbereikbaarheid van dit pad voor pechdiensten, wordt
de ventweg langs de Nieuwe Vlissingseweg beter ingericht voor (bromfietsers), scootmobielen,
rolstoelgebruikers en ander langzaam verkeer.
De intercity Vlissingen-Amsterdam komt terug, de colleges van Vlissingen en Middelburg tuigen
hiervoor een sterke lobby op. Dit is van essentieel belang voor het vestigingsklimaat en jaagt inwoners
onnodig de auto in.
De verbinding tussen station en centrum wordt in het kader van versterking van de binnenstad snel
verbeterd, zowel over land als over het water.
In het kader van de stedelijkheid
komt er een hoogfrequente en
snelle busverbinding die de centra
van Vlissingen, Souburg en
Middelburg en de stations met
elkaar verbinden. Experimenten
met
innovatieve
vervoersmogelijkheden kunnen hieraan
bijdragen.
70 km wegen worden 50 km
wegen binnen de bebouwde kom
van Vlissingen.

En nog een!
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13. IMMIGRATIE
Arbeiders
Vlissingen is een stad welke in haar historie veel migranten heeft opgenomen.
Ook vandaag de dag komen migranten naar Vlissingen, in overgrote mate betreft
het arbeidsmigranten. De binnenstad van Vlissingen kent tientallen verschillende
nationaliteiten, met in het recente verleden een toestroom aan Spaanse,
Portugese, Poolse en Roemeense arbeidsmigranten. Zoals Vlissingen betaamt
worden deze mensen toegelaten in onze maatschappij en geaccepteerd, maar
het leidt in veel gevallen ook tot overlast en vergroting van tegenstellingen. Om
dit te bestrijden is er noodzaak tot ingrijpen.

Een vluchteling is geen gelukszoeker
•

•
•
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In de vorige periode is er een procedure gestart voor de komst van een tijdelijk AZC op Baskensburg.
Door teruglopende instroom van Asielzoekers is dit uiteindelijk niet doorgegaan. Beleidsmakers in Den
Haag, maar ook de inwoners van Vlissingen, moeten begrijpen dat wanneer mensen noodgedwongen
in gymzalen slapen, dat de gemeente Vlissingen altijd zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Maar nu
deze noodzaak ontbreekt heeft Vlissingen onvoldoende fundament om dergelijke voorzieningen te
huisvesten. Dus geen permanent AZC zolang Vlissingen kampt met een onevenredig Sociaal zwakke
structuur.
De asielzoekers die in Vlissingen komen wonen, krijgen dezelfde behandeling als reguliere inwoners.
Integreren en deelnemen aan de maatschappij is niet vrijblijvend. Het actief spreiden van deze
zogenaamde statushouders draagt bij aan de integratie.
Er zullen arbeidsmigranten naar Vlissingen blijven komen en een belangrijk deel zal in Vlissingen zijn
thuis vinden. Wij moeten hiervoor openstaan, maar ook de integratie van deze groepen krijgt een plek.
Zorg ervoor dat ze menswaardige huisvesting hebben en toegang tot bijvoorbeeld taalonderwijs.
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Website:
Mail:
Tel:
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vlissingen.sp.nl
vlissingen@sp.nl
06 – 250 765 39
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