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Waar de Lokale Partij Middelburg voor staat
De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is klaar voor de verkiezingen. 
De belangrijkste thema’s voor ons zijn:

Inwoners moeten meer te vertellen hebben. Daarom:
• Burgerparticipatie
• Meer zeggenschap en budget voor de wijken en kernen
• Nieuw en vernieuwend overleg met burgers en ondernemers: Overleg en klankbord-

groepen Nieuwe Stijl
• Wonen en werken in Middelburg moet veilig, leefbaar, betaalbaar, duurzaam en groen 

zijn
• Wij willen goed voor onze inwoners zorgen door:
• Een sociaal beleid te voeren, dat vooral gericht is op onze kwetsbare inwoners zoals ou-

deren en mensen met een beperking of een minimuminkomen
• Armoede te voorkomen en te bestrijden
• Zorgen dat iedereen mee kan doen
• Gemeentelijke lasten uiteindelijk te laten stijgen met ten hoogste de inflatiecorrectie 

Dat alles willen we betaalbaar houden en daarbij de gemeentelijke financiën op orde bren-
gen en houden
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Een kleine greep uit onze concrete voorstellen
 

1. Burgerparticipatie moet meer en concreter worden in ieder geval door Overleg en Klank-
bordgroepen Nieuwe Stijl; 

2. Meer wijkgericht en vanuit de wijk werken met name door overdracht van verantwoor-
delijkheden en budgetten; 

3. De eigen identiteit van de dorpen en kernen Arnemuiden, Sint Laurens, Nieuw- en Sint 
Joosland en Kleverskerke moet behouden blijven en worden versterkt door meer zeg-
genschap; 

4. Aanpak van inbraak, vandalisme en overlast, en dergelijke, door meer handhaving en 
mogelijk meer inzet van Boa’s in alle wijken en kernen; 

5.  Versterken van de culturele, economische en sociale functie van onze binnenstad en 
behoud en beheer daarvan; 

6.  Straten, wegen, trottoirs en groen beter onderhouden; daar moet meer geld heen; 

7. Actie ondernemen bij gevaarlijke verkeerssituaties in wijken en kernen; inwoners weten 
zelf goed welke plekken gevaarlijk zijn; 

8. De slechte bereikbaarheid en de slechte staat van het station moet zo snel mogelijk 
worden aangepakt; 

9. Nog betere fietsroutes naar en rond de binnenstad;
10. De toegevoegde mogelijkheid van exclusief vergunningparkeren in de binnenstad voor 

bewoners onderzoeken; 

11. Energieneutraal distributiecentrum aan de rand van de stad; 

12. Beleid op kwaliteit, kwantiteit en locaties van oplaadpalen elektrische vervoermiddelen; 

13. Jongeren een podium bieden in de politiek door JeugdRaad en JeugdBurgemeester; 

14. De gemeente moet actief op zoek naar jongeren met een beperking en moet hen onder-
steunen onder andere in het zoeken naar werk; 

15. Wij willen graag de jeugdcentra beter en met meer mogelijkheden verankeren in elke 
wijk maar wel zo dat er geen overlast ontstaat en zo dat overlast die er is daarbij wordt 
weggenomen. 

16. Wij willen graag dat het schoolzwemmen weer verplicht wordt. Dat ook de gemeente 
daaraan geld zal moeten bijdragen, dat spreekt voor ons vanzelf; 

17. Sociaal ondernemen moet worden bevorderd; 

18. Laat kinderen niet de dupe worden van armoede; 
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19. De toegang tot zorg, hulpverlening, maatschappelijke ondersteuning moet in de wijk of 
het dorp waar je woont, beginnen; 

20. Professionals, en niet de gemeente, bepalen welke zorg, hulpverlening of ondersteuning 
nodig is; 

21. Het zorgloket Porthos kan volgens ons anders en zuiniger; 

22. Mantelzorgers krijgen meer aandacht; 

23. De Servicebus blijft en wordt zelfs uitgebreid; 

24. Communicatie met de inwoners is en blijft belangrijk. Maar papier blijft ook nodig, zeker 
voor ouderen. Dus niet alleen digitale informatie of aanvragen van diensten; 

25. Pinautomaten moeten blijven of terugkomen daar waar ze weg zijn gehaald; 

26. Bevriezen van huur van sportaccommodaties en het op termijn verzachten of geheel/
gedeeltelijk terugdraaien van bezuinigingen in de sport en cultuur; 

27. Nieuwbouw van (sociale) huur- en koopwoningen stimuleren, voor starters, voor meer 
kapitaalkrachtigen, eigenlijk voor allemaal; 

28. Verminderen van regeldruk voor inwoners en ondernemers; 

29. Lokale lasten zo weinig mogelijk laten stijgen; 

30. Het Zwembad in Arnemuiden moet in 2018 open; daar hebben wij geld voor over;
31. Meer geld voor tegengaan verrommeling en vervuiling in de binnenstad , te beginnen 

met schoonmaken op zondag; 

32. Bolwerken beter onderhouden en geschikt maken voor openbare kunst.

Wilt u echt alles weten (en dat hopen we natuurlijk), dan kunt u ons volledige programma, 
ook ons programma per wijk of kern, terugvinden op onze website.
Heeft u vragen kunt u natuurlijk terecht bij mensen van ons team.
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In dit verkorte verkiezingsprogramma 2018-2022 hebben we 
onze visie gegeven op hoe en wat we met en voor Middelburg, 
Arnemuiden, Sint Laurens, Nieuw- en Sint Joosland en Kleverskerke 
willen voor de komende vier jaar. 

Bestuur
Burgerparticipatie

Besluiten moeten zo breed mogelijk gedragen worden. 

Wij willen meer wijkgericht werken, de historische binnenstad, de wijken en de dorpen 
versterken en blijvend  beter communiceren met inwoners. We willen graag de wijken meer 
bevoegdheden geven en ook meer budget zodat ze zelf kunnen beslissen, om te beginnen 
over groenbeheer, verkeersmaatregelen, parkeren, stratenonderhoud, verlichting enz. Maar 
natuurlijk alleen als wijken en dorpen en/of hun wijk- of dorpsteams dat zelf ook willen.

Wat we beslissen, beslissen we zo veel mogelijk samen, u en wij. Zo hoort dat altijd te gaan 
als de gemeente met u overlegt. Vaak is er al beslist. Dat moet veranderen bij bijvoorbeeld 
overleg en klankbordgroepen. Pas dan komt de burger dichter bij het openbaar bestuur en 
dat moet ook. Hier hoort de bestuurscultuur dus behoorlijk te veranderen en daar werken wij 
keihard aan. 

Dus op naar overleg en klankbordgroepen  nieuwe stijl!

Versterking historische binnenstad
De culturele, economische, historische en sociale functie van de binnenstad en/of het behoud 
en beheer ervan dient in een nieuwe of aangepast visie verder te worden uitgewerkt en 
versterkt. Monumenten krijgen wat ons betreft een prominente plaats. De wijktafel en de 
ondernemersverenigingen worden hierbij actief betrokken.

Orde, leefbaarheid, veiligheid. 
Mensen moeten niet alleen veilig zijn in onze stad omdat anderen dat zeggen, nee, mensen 
moeten zich ook zelf veilig voelen en dat moet aantoonbaar zijn.

Inbraken, drugs-, buurt- en welke andere overlast dan ook, misdaad, vandalisme, in welke 
wijk dan ook, het moet hard en echt duidelijk aangepakt worden. Het hoort niet, het mag niet 
en het kan niet.  Als oplossingsrichtingen om te beginnen: hardere aanpak,  meer handhaving 
door de politie, wellicht meer Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren), ook en zeker in 
de wijken en elke buurt een veiligheidswhatsapp.
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Mobiliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid
Mobiliteit, verkeersveiligheid, onderhoud van wegen en straten en bereikbaarheid zijn 
belangrijk! Daar gaan we voor. En voorgenomen verkeersmaatregelen van enige omvang 
worden per definitie eerst voorgelegd aan de wijk- /dorpstafels. We willen dat inwoners 
van de binnenstad, de wijken en de kernen zelf aangeven waar het niet best is met de 
verkeersveiligheid. Samen met hen moeten concrete oplossingen worden uitgevoerd. En die 
hoeven niet altijd duur te zin.

Jeugd en onderwijs
Zeeland is een krimpregio. Er komen minder kinderen in het basisonderwijs en dat heeft 
zijn weerslag op het voortgezet- en beroepsonderwijs. Scholen moeten steeds vaker gaan 
samenwerken. Als samenwerking tussen scholen noodzakelijk is om het voortbestaan te 
garanderen, en als daarvoor aanpassingen in de huisvesting voor nodig zijn, dan moet de 
gemeente in overleg met de scholen dit mogelijk maken.

Maatschappelijke participatie, werk en inkomen
Iedereen doet mee, ook op het gebied van werk en inkomen. Nog steeds staan veel mensen 
aan de kant die een belangrijke rol kunnen vervullen op de arbeidsmarkt. Daar wordt veel 
aan gedaan, maar er zijn mogelijkheden om nog meer te bereiken. Bijvoorbeeld door sociaal 
ondernemen. Ook door de gemeente zelf. Beleid om armoede te voorkomen moet krachtig 
worden opgepakt. Met name in het belang van kinderen.

Maatschappelijke ondersteuning, zorg en jeugdhulp
De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is van mening dat er meer direct door professionals moet 
worden uitgevoerd en zo min mogelijk door ambtenaren. Ook hier vinden wij dat er meer 
naar de wijken kan en moet. Zoveel mogelijk dicht bij huis. Daardoor kan ook Porthos anders 
en goedkoper worden ingericht.

De administratieve druk moet serieus en concreet worden ingedamd.

Geld voor de zorg moet gewoon naar goede zorg. Punt uit.

Ouderen en ouderenbeleid
Nu de vergrijzing mede door het vertrek van jongeren uit onze provincie zich in haar volle 
omvang begint af te tekenen, vinden wij het de hoogste tijd de verdeling van middelen in 
heroverweging te nemen. 

Het is ook de hoogste tijd het ouderenbeleid samen met ouderen te ontwikkelen en niet zoals 
nu vaak gebeurt, over hun hoofd heen.
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Daarom willen wij graag in overleg met alle betrokken belangen- en ouderenorganisaties. 
En dat is wat LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft overleg nieuwe stijl waaruit concrete 
maatregelen zullen voortvloeien.

Vrijwilligerswerk
Onze inwoners die zich in hun vrije tijd inzetten voor vrijwilligerswerk hebben recht op 
goede voorzieningen. Zij moeten bovendien worden gekoesterd. Een samenleving zonder 
vrijwilligers is een bloedarme samenleving.

Sport
De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil in de huur van accommodaties bevriezen, 
bezuinigingen verzachten of geheel of gedeeltelijk terugdraaien.

Verder willen we een haalbaarheidsonderzoek naar een kunstijsbaan en willen we 
rolstoelsporten en denksporten stimuleren.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur dragen wij een warm hart toe. Van Vleeshal tot het enorme scala aan 
amateurkunstbeoefening en kunsteducatie. 

Middelburg heeft een rijk aanbod aan kunst- en cultuur. Toch zien we graag nog meer 
aansprekende evenementen.

Kunst- en cultuur van amateurs willen we subsidiëren.

Duurzaamheid, milieu en groen
Wij van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zetten ons in voor een leefbare omgeving op het 
gebied van biodiversiteit, duurzame energieproductie, schone mobiliteit en biobased en 
circulaire economie.

Stadslandbouw en volkstuinen passen in een duurzaam en groen beleid.

Bezuinigingen op groenonderhoud mogen van ons niet meer. Sterker nog: Er moet weer 
meer geld naar groenonderhoud. En als inwoners daar zelf ideeën over hebben, dan willen 
we dat steunen, maar wel in overleg nieuwe stijl.

Dierenwelzijn hebben we hoog in het vaandel. Dierenasiel, De Mikke, de kinderboerderij 
steunen we van harte. Ontwikkeling van bio-industrie in onze gemeente willen we niet.
Afvalbeleid kan beter worden uitgevoerd, om te beginnen met de communicatie daarover.
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Wonen en woonomgeving
Kwaliteitsverbetering en aanpassing van de bestaande woningvoorraad heeft bij ons voor nu 
even meer prioriteit dan nieuwbouw. Leegstand van kantoren en leegstand boven winkels 
bijvoorbeeld kunnen daarvoor gebruikt worden.

Verder willen we dat woningen betaalbaar blijven, zeker omdat door de alsmaar hogere 
huren steeds meer mensen onder de armoedegrens komen. Dat mag niet gebeuren!

Ook jongeren moeten kansen krijgen door goedkope huur- en koopwoningen. Daarom willen 
we bijvoorbeeld de starterslening behouden.

Economie
Wij willen dat er geïnvesteerd wordt in optimale bereikbaarheid en een gunstig 
vestigingsklimaat voor bedrijven.

Bestrijding van leegstand, bestrijding van verrommeling en ruimte voor creatieve en 
innovatieve bedrijven. Verder ontwikkelen van de toeristische aantrekkingskracht van 
Middelburg en de kernen zullen de lokale economie verder versterken. 

De horeca moet de ruimte krijgen wat betreft openingstijden, zodat de overlast beperkt 
wordt. De gemeente moet bevorderen dat er voor jongeren een café tot 18 jaar in de 
binnenstad komt. In overleg met ondernemers en jongeren zelf natuurlijk.

Vermindering van de regeldruk kan bij een en ander goed helpen.

Verder willen we dat gemeentelijke opdrachten zoveel mogelijk worden gegund aan 
lokale bedrijven en ZZP’ers. We gaan dan voor kwaliteit en niet persé voor de laagste prijs. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt wat ons betreft de norm.

Lokale lasten en financiën
Het gaat langzaam beter met de gemeentelijke financiën. Dat is echter bepaald geen reden 
om de geldkraan weer eens flink open te zetten. Daarvoor zit Middelburg nog veel te diep in 
de schulden. Daar moeten we eerst uit komen. 

Gemeentelijk geld moet effectiever, eerlijker en efficiënter uitgegeven worden. We willen er 
daarbij ook voor zorgen dat de lusten en de lasten eerlijk worden verdeeld. De lasten voor 
inwoners en ondernemers niet of zo weinig mogelijk verhogen, de laagste inkomens ontzien 
en sparen voor slechtere tijden. 

Als er dan meer financiële ruimte komt , wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG, in plaats 
van kostbare nieuwe plannen die weinig opleveren, de meest drastische bezuinigingen 
verzachten en/of gedeeltelijk terugdraaien (groen- en wegenonderhoud, subsidies, kunst en 
cultuur, sport, enz.).
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Wijken en kernen
De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil meer zeggenschap voor de wijken en kernen. 
De inwoners moeten meer te zeggen krijgen over wat er wel en niet moet gebeuren in 
hun wijk of kern. Het is zogezegd de basis van wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG 
wil bereiken. Daarom spreken we veel met individuele inwoners, verenigingen, ook met 
de wijk- of dorpsverenigingen of wijkstichtingen, sportverenigingen, zorgaanbieders, 
belangenbehartigers, enzovoorts.

Verder hebben veel inwoners om allerlei redenen onze openbare fractievergaderingen 
bezocht en hun overtuiging klip en klaar bij ons neergelegd. Waar mogelijk zullen wij hun 
initiatieven actief ondersteunen en proberen we bij problemen te helpen. Open, eerlijk, 
transparant en recht door zee. De legitieme wensen van inwoners van wijken en kernen zijn 
ook de wensen van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG.

Doe mee!
Blijf niet aan de zijkant staan, maar denk mee, praat mee en doe mee!
Laat uw stem op 21 maart 2018 daarom niet verloren gaan! 

Bent u niet meer in staat om zelfstandig naar het stembureau te gaan? Wij helpen u en 
brengen u op 21 maart a.s. erheen op het tijdstip dat het u uitkomt. U kunt dan bellen met 
0118-651085, 06-21817999 of 06-31003523. Ook voor andere vragen kunt u contact met ons 
opnemen. Bel genoemde nummers of vul het contactformulier in op onze website.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij de komende verkiezingen.

Het team van de 

Lokale Partij Middelburg


