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1. VOORWOORD 
 

De lokale politiek wordt vooral bestuurd door landelijke partijen met  landelijke beginselen, landelijke 

normen en waarden, landelijke opvattingen enz., terwijl juist dat soort landelijke zaken veel minder lokaal 

spelen. 

De directe (lokale) invloed van inwoners op het lokale bestuur hoort in Middelburg groot te zijn en niet 

vervormd te worden door allerlei in Den Haag bedachte en opgelegde partijpolitieke beginselen, 

opvattingen, regeltjes en dergelijke. Want als het daarom gaat, nou, dat kunnen we in Middelburg (samen 

met onze inwoners) zelf ook wel. 

Daarom één enkele onafhankelijke lokale politieke beweging, die direct gericht is op Middelburg en die geen 

bekendheid ontleent aan partijen uit de Tweede Kamer of Provinciale Staten. 

 

Daarom de 

 

LOKALE PARTIJ MIDDELBURG 
 

VERKIEZINGEN 

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Deze verkiezingen zijn belangrijk voor u als 

inwoner van Middelburg. Verkiezingen bepalen immers hoeveel invloed u als burger heeft op uw stad, dorp of 

wijk. Wij van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG hopen overigens dat u heel veel invloed zult hebben. 

ZORGVULDIG EN EERLIJK 

Het wantrouwen naar de politiek en het bestuur kunnen ook wij niet zomaar wegnemen. Maar we willen dat 

wel proberen door dicht bij onze inwoners te gaan staan, door te luisteren, door zorgvuldig en transparant te 

besturen, door eerlijk te zijn en te blijven, door fatsoenlijk, aanspreekbaar, toegankelijk, sociaal en oprecht te 

zijn en te blijven. 

En: we willen besturen samen met alle Middelburgers. Zegt elke partij dat niet? Vast wel. 

Maar u kunt ons als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG daaraan houden. 

BELOFTES NAKOMEN 

Verkiezingsbeloftes waarvoor het geld ontbreekt en beloftes waarvan u na de verkiezingen nooit meer hoort, 

zult u in het programma van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG niet aantreffen.  

Als ons gevraagd wordt de coalitie te versterken is het onvermijdelijk dat wij op punten zullen moeten 

inleveren. 

Daar wijzen wij u nu al op. 

Echter, deelname aan een coalitie biedt tevens de beste garantie om de komende jaren zoveel mogelijk van 

onze – en van uw – doelen te verzilveren! Wij hopen dat u ook daar begrip voor hebt. 

UW BELANG VOOROP 

Wij willen besturen met uitsluitend uw belang voor ogen. Geen vriendjespolitiek, geen banenmachine, geen 

bestuurlijke arrogantie, geen achterkamertjes. 

Daarom vergaderen wij in beginsel altijd in het openbaar. 
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Alles wat wij toch (tegen onze zin) in geheime raads- en/of commissievergaderingen moeten beslissen, willen 

wij altijd later aan u kunnen uitleggen, anders doen wij er niet aan mee. 

Wij vinden ook dat, wanneer er ontwikkelingen zijn of er andere inzichten zijn over wat belangrijk is voor u als 

inwoner, wij als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG de plicht hebben om daar serieus mee om te gaan. Zeker als 

het uw mening betreft. 

En dat betekent dat wij niet halsstarrig aan eenmaal ingenomen standpunten moeten blijven vasthouden. 

VOOR ALLE INWONERS 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is er voor alle inwoners en ondernemers van Middelburg, niemand 

uitgezonderd.  

Iedereen krijgt bij ons een kans, iedereen kan bij ons meepraten en meebeslissen. 

De afgelopen vier jaar wisten veel inwoners van Middelburg de helpdesk van de LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG te vinden. Door middel van individuele gesprekken konden we veel mensen helpen bij het 

aanvragen van zorg en ondersteuning, belastingzaken en toeslagen, het aanvragen van kwijtschelding, 

enz. 

Graag willen wij u ook de komende vier jaar weer van dienst zijn. 

Wij willen dus gewoon een goed bestuur zonder fratsen, zonder peperdure plannen, zonder peperdure 

projecten maar wel samen met alle inwoners, oud en jong, groot en klein, ziek en gezond, rijk en arm en ga zo 

maar door.  

Wij willen een veilig, leefbaar en betaalbaar Middelburg voor iedereen.  

Links, rechts of lokaal: dat rijken rijker worden is prima. Maar dat armen arm blijven of armer worden, dat is 

bepaald niet prima. Aan dat laatste willen wij als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG echt iets doen. 

Aan de andere kant hebben wij de persoonlijke vrijheid van het individu, de vrijheid om te doen wat je graag 

wilt, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om te ondernemen, het recht om geld te verdienen, het 

profiteren van hard werken enz. enz. hoog in het vaandel. 

Verdragen die twee elkaar? Nou, dat lijkt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG geen probleem. Dat moet kunnen. 

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  
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2. WAAR DE LOKALE PARTIJ MIDDELBURG VOOR STAAT 
 

Dit verkiezingsprogramma van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is gericht op de toekomst van Middelburg. 

Maar daarbij is het wel belangrijk om eerst kort te bezien waar we vandaan komen.  

WAAR KOMT MIDDELBURG VANDAAN? 

Het grote 30-jaren plan voor Middelburg was  de Kwaliteitsatlas 1998-2030. Die Kwaliteitsatlas is tussentijds 

weliswaar enkele malen bijgesteld maar toen was het kwaad helaas al geschied. De kostbare mislukking van 

het zogenaamde ‘tweede stadshart” (het Stationsgebied), het onbesuisde grondbeleid en het 

bouwputschandaal hebben de gemeente veel, heel veel geld gekost, honderden miljoenen waar lang niet altijd 

genoeg tegenover stond. Dat merken we nu dus nog. 

Daar kwam de crisis van 2008 nog eens bij. Ook de gevolgen daarvan merken we nu nog. 

Daarom kost het Middelburg veel moeite om financieel weer gezond te worden. Ook straks nog. 

Daar komt ook nog eens bij dat de laatste jaren het sociaal domein, de zorg en het onderwijs steeds 

belangrijker zijn geworden, ook financieel. Daar dreigen inmiddels grote tekorten. 

Eén van de oorzaken daarvan is de overdracht van veel taken van de rijksoverheid en de provinciale overheid 

naar de gemeenten, de zogenaamde “decentralisaties”. Met name omdat dat gepaard ging met enorme 

bezuinigingen (tot wel 30% van het budget dat eerst beschikbaar was voor die taken). Middelburg raakt ook 

om die reden maar heel langzaam uit de financiële problemen. 

WAT VINDT DE LOKALE PARTIJ MIDDELBURG NU BELANGRIJK? 

BESTUUR  

BURGERPARTICIPATIE 

Besluiten moeten zo breed mogelijk gedragen worden. Per onderwerp kan dat natuurlijk verschillen. 

Maar ideologische, historische of politieke macht mag wat ons betreft slechts een zeer bescheiden rol spelen. 

Macht (dat heb je) moet slechts bij uiterste noodzaak worden gebruikt. Gezag (dat verdien je) is veel beter. 

Legitieme wensen van inwoners (en inhoud en betaalbaarheid ervan bijvoorbeeld) moeten daarom een veel 

grotere rol spelen bij het openbaar bestuur. 

Dialoog en debat op redelijke basis horen thuis in de openbaarheid, dus bijvoorbeeld in de gemeenteraad of bij 

bewonersbijeenkomsten. Dat bevordert niet alleen het gezag maar vergroot allereerst het draagvlak en 

geloofwaardigheid van de politiek bij inwoners en is dus in die zin een essentiële randvoorwaarde. 

Dat heet bij de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG gewoon goed bestuur. 

ONZE INWONERS CENTRAAL 

Inwoners horen dus niet alleen centraal te staan bij alles wat wij als gemeente willen doen, nee, inwoners 

moeten ook dichter bij het bestuur komen te staan en het bestuur dichter bij de inwoners, willen wij kunnen 

voortbestaan als gezonde democratische samenleving.  

En dat kan gelukkig. 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil een en ander bereiken op een zorgvuldige, open, nette en goede manier. 

En daarbij willen we lokaal bestuur op maat leveren. Bijvoorbeeld door middel van burgerparticipatie en 

overheidsparticipatie. Dan is allereerst het belangrijkste dat het gemeentelijk bestuur een normaal bestuur 
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wordt wat eerst en alleen de (belangen van de) inwoners op de kaart zet: gewoon, fatsoenlijk, goed en zonder 

(al dan niet kostbare) heldendaden en grote ego’s. Dat neemt niet weg dat wij als LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG  wel degelijk een stevig ambitieniveau hebben passend bij de maat en schaal van ons prachtige 

Middelburg als hoofdstad. 

BESTUUR DICHTERBIJ INWONERS 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil meer wijkgericht werken. Wij willen de historische binnenstad, de wijken 

en de dorpen versterken. Wij willen blijvend  beter communiceren met inwoners. Wij willen graag de wijken 

meer bevoegdheden geven en ook meer budget zodat ze zelf in en over hun wijk kunnen beslissen, om te 

beginnen over groenbeheer, verkeersmaatregelen, parkeren, stratenonderhoud, verlichting en een stukje 

openbare orde en veiligheid (cameratoezicht bijvoorbeeld), om maar eens wat te noemen. Meer zeggenschap 

dus op basis van vertrouwen maar natuurlijk alleen als wijken en dorpen en/of hun wijk- of dorpsteams dat zelf 

willen. Vrijwillig dus. 

OVERLEG, OVERLEG EN NOG MEER OVERLEG MAAR DAN WEL NIEUWE STIJL 

Veel en vaak wordt er door de gemeente en de politiek overlegd met inwoners over problemen en dat gaat 

beter dan in het verleden. Wij ontkennen het niet. Maar heel belangrijk is de houding die de gemeente daarbij 

soms nog steeds aanneemt. Te vaak wordt er bij de gemeente nog achterover geleund en welwillend 

geluisterd, kennelijk uitgaande (en overtuigd) van het eigen standpunt en het eigen gelijk en/of vaak 

vastbesloten daaraan vast te houden. Vaak is er ook al beslist. Ja, dan is elk overleg en elke klankbordgroep bij 

voorbaat al een gelopen race en brengt elk overleg de burger weer verder weg van het openbaar bestuur. 

Zo moet het dus echt helemaal niet, niet als regel en niet als uitzondering. Iedereen die bij ons weleens op de 

fractie geweest is weet dat wij dat echt heel anders willen en ook doen. Onze houding is altijd gewoon anders. 

U bent altijd welkom bij ons, welk probleem u ook heeft. In onze achterzak zit geen eigen gelijk. 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG luistert eerst met een open oor naar uw problemen zonder enig vooroordeel 

(En waarom zouden we ook? We zijn er toch voor u en niet andersom?) en overlegt daarna met u op gelijke 

voet over wat er gedaan en/of veranderd zou kunnen worden. Alles oplossen kunnen wij ook niet, maar we 

kunnen het tenminste wel proberen.  

Overal waar in dit programma staat dat we met u gaan overleggen dan gaan we dat op die manier ook doen, 

daar kunt u op rekenen. Onze deur staat echt altijd open, we willen net als u overlegresultaten waar u als 

burger tevreden over kunt zijn.  

Wat we beslissen, beslissen we zo veel mogelijk samen, u en wij. Zo hoort dat altijd te gaan als de gemeente 

met u overlegt. Wij zijn er niet om onze problemen zomaar bij u neer te leggen maar zijn er om in de eerste 

plaats uw problemen zo goed mogelijk op te lossen. 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.  

En als iets echt niet kan dan zeggen we dat ook ronduit, proberen u dat echt uit te leggen en draaien we er niet 

omheen. Maar wij denken niet dat zoiets  vaak zal voorkomen. Er kan veel meer dan gedacht wordt. 

Dus op bij de gemeente naar overleg en klankbordgroep nieuwe stijl. 

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 
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(Buitengewoon opsporingsambtenaren), ook en zeker in de wijken en elke buurt een buurt-  en/of een 

veiligheidswhatsapp. 

DE GEMEENTE ALS WERKGEVER 

De gemeente kan als werkgever een voorbeeldfunctie vervullen naar andere werkgevers en opdrachtnemers. 

Over hoe de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG dat alles wil doen verwijzen wij u naar Hoofdstuk 4 §3 Bestuur, 

Orde en Veiligheid. 

VERSTERKING HISTORISCHE BINNENSTAD 

We willen graag een nieuwe of aangepaste structuurvisie op onze prachtige  binnenstad. In die visie komt, wat 

de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, de binnenstad meer ten goede aan zowel bedrijven als inwoners van 

de binnenstad. Hen wordt een grotere stem gegeven in plannen voor de binnenstad.  

De culturele, economische, historische en sociale functie van de binnenstad en/of het behoud en beheer ervan 

dient in deze visie verder te worden uitgewerkt en versterkt. De wijktafel en de ondernemersverenigingen 

worden hierbij actief betrokken. 

Voor details verwijzen wij naar Hoofdstuk 4 §2 Versterking van de Historische Binnenstad 

MOBILITEIT, VERKEERSVEILIGHEID EN BEREIKBAARHEID 

Mobiliteit, verkeersveiligheid, onderhoud van wegen en straten en bereikbaarheid zijn belangrijk! Daar gaan 

we echt voor. En ja natuurlijk, voorgenomen verkeersmaatregelen van enige omvang worden per definitie 

eerst voorgelegd aan de wijkverkeerswerkgroepen en de wijk- /dorpsteams. Zo hoort dat. 

Over dit onderwerp hebben we concrete punten opgenomen. Wij verwijzen naar Hoofdstuk 4 §4 Mobiliteit, 

verkeersveiligheid, bereikbaarheid. 

JEUGD EN ONDERWIJS 

Zeeland, zo is uit onderzoek gebleken, is en blijft een krimpregio. Dat geldt op termijn ook voor Middelburg al 

gaat het bij ons gelukkig allemaal wat langzamer. De cijfers zijn niet helemaal onweersproken en misschien valt 

het nog mee, maar duidelijk is wel dat er (nu al) minder kinderen in het basisonderwijs instromen. Dat heeft 

zijn weerslag op het voortgezet- en beroepsonderwijs. Scholen moeten steeds vaker gaan samenwerken 

vinden wij. In het basisonderwijs zijn de Integrale Kindcentra daarvan mooie voorbeelden. De LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG ondersteunt deze initiatieven dan ook van harte. Het voortgezet onderwijs en het 

beroepsonderwijs zullen eveneens niet ontkomen aan het nemen van maatregelen. Ook daarbij willen wij 

graag helpen. 

Krimp heeft ook gevolgen voor personeel en huisvesting. Als samenwerking tussen scholen noodzakelijk is om 

hun voortbestaan te garanderen en als daarvoor aanpassingen in de huisvesting voor nodig zijn, dan moet de 

gemeente in overleg met de scholen om dit mogelijk te maken. 

Om meer vorm en inhoud te geven aan het hierboven gestelde en om draagvlak te creëren wil de LOKALE 

PARTIJ MIDDELBURG ook onze jongeren een stem geven en hen ook een podium bieden in de 

gemeentepolitiek.   

De jeugd heeft immers de toekomst. Voor de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is dit geen loze kreet!  

Hoe de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG een en ander wil doen is beschreven in Hoofdstuk 4 §5 Jeugd en 

Onderwijs. 
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MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE, WERK EN INKOMEN 

Iedereen doet mee, ook op het gebied van werk en inkomen. Maar nog steeds staan veel mensen aan de kant 

die een belangrijke rol kunnen vervullen op de arbeidsmarkt. Daar wordt veel aan gedaan, dat erkennen wij 

volmondig. Er zijn echter mogelijkheden om dat op andere wijze invulling te geven. Bijvoorbeeld door sociaal 

ondernemen. 

Volgens onderzoek van o.a. CBS is verder gebleken dat Middelburg relatief veel huishoudens heeft met een 

laag inkomen, ten minste 9%. Armoede ligt dus op de loer. 

Beleid om armoede te voorkomen moet daarom krachtig worden opgepakt. Vooral in het belang van 

minderjarige kinderen.  

De ideeën van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zijn uitgewerkt in Hoofdstuk 4 §6 Maatschappelijke 

Participatie, Werk en Inkomen. 

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING, ZORG EN JEUGDHULP 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is volop in beweging. Zaken die vroeger vanzelfsprekend 

waren, komen steeds meer onder druk te staan, of erger nog: zij zijn vervallen.  

Termen als Eigen Kracht, zelfregie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, hebben de 

bezuinigingsmaatregelen van de landelijke overheid verbloemd. 

Die decentralisaties op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp welke in de periode 

2014-2018 zijn doorgevoerd, leiden nog steeds tot grote problemen. En dat zowel op het inhoudelijke vlak als 

op het financiële vlak. Daarbij hevelt de rijksoverheid nog steeds taken over naar de gemeente.  

Ook de komende jaren zal dat doorgaan. Daaraan zijn waarschijnlijk, we zeiden het al eerder, ook 

bezuinigingen gekoppeld. De kosten daarvan mogen niet worden afgewenteld op de inwoners van Middelburg, 

vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG  

De oplossingen om de uitvoering van die gedecentraliseerde wetten vorm te geven, hebben ook nog eens 

geleid tot meer bureaucratie. Dat alles moet echt anders. 

Anders doordat de administratieve druk serieus en concreet wordt ingedamd. 

Anders doordat een aantal ( huidige ) taken worden herschikt. 

Anders doordat er hier meer direct door professionals moet worden uitgevoerd  

Anders omdat wij vinden dat er meer naar de wijken kan en moet. Zoveel mogelijk dicht bij huis. 

Anders doordat het geld van de Wmo (wat we van het Rijk krijgen) zoveel mogelijk naar diegenen moet gaan 

die het nodig hebben en niet zondermeer naar een grote instantie met veel personeel. 

Anders omdat er ook nog eens, zeer tegen onze zin, veel geld gestopt is in overhead en inhuur van dure 

externe bureaus en dat zal echt minder moeten worden.. 

Anders omdat bezuinigingen niet alleen iets oplossen maar vaak ook voor andere problemen zorgen, 

bijvoorbeeld dat de kwaliteit afneemt van veel wat de gemeente doet. Daar moeten we echt wat aan gaan 

doen. 

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

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG heeft concrete voorstellen over hoe dat alles kan worden bereikt. Wij 

verwijzen daarvoor naar Hoofdstuk 4 §7 Maatschappelijke ondersteuning, zorg en jeugdhulp. 
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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. De WMO is er 

wat ons betreft zeker meer voor de ouderen dan nu het geval is. 

Het is ook de hoogste tijd het nieuwe ouderenbeleid samen met ouderen te ontwikkelen en niet zoals nu vaak 

gebeurt, over hun hoofd heen. Het wordt tijd om onze ouderen juist daarin beter te gaan behandelen. 

Daarover willen wij graag in overleg met alle betrokken belangen- en ouderenorganisaties.  

En dat is wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft dus overleg nieuwe stijl waaruit concrete maatregelen 

zullen voortvloeien. Voor concrete voorstellen nu verwijzen wij naar Hoofdstuk 4 §8 Ouderenbeleid. 

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 en mantelzorgers is een 

bloedarme samenleving. 

Wij verwijzen naar Hoofdstuk 4 §9 vrijwilligerswerk. 

VRIJE TIJD EN IMAGO 
 

SPORT 
 
Helaas verkeren veel van onze sportverenigingen in zwaar weer door de nu al jarenlang voortdurende 

economische crisis.  De crisis wordt nu wel minder maar de druk op onze sportverenigingen bepaald nog 

niet. 

Veel verenigingen maken zich zorgen over het dalend aantal leden, opzeggingen en wanbetaling. Ook 

kantineopbrengsten en sponsorgelden lopen terug. Het aantal leden en vrijwilligers daalt navenant.  

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil met in overleg nieuwe stijl naar verenigingen. niet om te kijken of  

maar om te kijken hoe daar verandering in kan worden gebracht. 

Zie ook Hoofdstuk 4 §1 Vrije tijd en Imago, onderdeel Sport. 

KUNST EN CULTUUR 
 
De hoofdstad van Zeeland biedt reeds decennialang een podium voor activiteiten op het gebied van 

kunst, cultuur en creativiteit. En dat zijn vooral alle amateurs en mensen met een hobby. 

Onze culturele sector is van groot belang voor de kwaliteit, de aantrekkingskracht en de sociale cohesie 

van onze samenleving. Bovendien draagt zij in grote mate bij aan de versterking van de Middelburgse 

economie.  

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil dan ook de budgetten voor kunst en cultuur onverkort handhaven 

en wil nog meer.  

Wij hebben onze ideeën benoemd in Hoofdstuk 4 §10 Vrije tijd en Imago, onderdeel Kunst en Cultuur. 
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DUURZAAMHEID, MILIEU EN GROEN 

Wij zijn niet Groen Links, niet Groen Rechts, maar Groen Lokaal! Duurzaamheid is bij de LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG allang geen loze kreet meer: Duurzaamheid is onze tweede natuur en behoort tot de 

actualiteit van alle dag.  

Wij beschouwen duurzaamheid niet alleen als noodzaak maar liever nog als een uitdaging. Niet als de 
opgave voor morgen of overmorgen, maar als de opgave voor vandaag. Willen we onze doelstelling voor 
2050 behalen (en bij voorkeur veel eerder), dan moeten we nu aan de slag! 

Voor hoe we daarmee aan de slag willen verwijzen we naar Hoofdstuk 4, §11 Duurzaamheid, Milieu en 
Groen. 

WONEN EN WOONOMGEVING 

De gemeente beoogt een woningbestand in kwalitatief goede staat evenals een evenwichtige diversiteit 

in aanbod aansluitend op de woonbehoefte. De gemeente heeft hierin een regiefunctie.  

Aanvullend dient er sprake te zijn van een goed woonklimaat met voldoende basisvoorzieningen en een 

duurzaam gebruik van beschikbare publieke ruimte.  

Betrokkenheid van inwoners is van wezenlijk belang voor een “gezonde” gemeente, de inwoners zijn 

immers de ervaringsdeskundigen bij uitstek en kennen hun wijk als geen ander! 

Er moet aandacht zijn voor verschillende groepen die woonruimte in Middelburg zoeken, zoals ouderen, 

jongeren en studenten. 

Hoe de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG dat wil aanpakken staat in Hoofdstuk 4 §12 Wonen en 
Woonomgeving. 

ECONOMIE 

Het aantrekken van de economie is positief voor onze stad. Toch zal de economische groei verder 

gestimuleerd moeten worden. Belangrijk daarbij is het scheppen en behouden van een goed 

vestigingsklimaat voor bedrijven, ondernemers en instellingen. 

Er dient ruimte te zijn voor bedrijvigheid, dat creëert immers werkgelegenheid. De beste reclame en het 

beste middel om nieuwe bedrijven naar Middelburg te trekken is de wijze waarop je als gemeente goed, 

zorgvuldig en betrokken omgaat met bedrijven die al in Middelburg gevestigd zijn. 

Hoe de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG dat allemaal wil gaan doen ( en nog meer) staat beschreven in 

Hoofdstuk 4 §13 Economie. 

FINANCIËN, LOKALE LASTEN 

BEZUINIGINGEN EN KEUZES MAKEN 

 

De afgelopen jaren moest Middelburg veel bezuinigen. Dat is, hoe dan ook, altijd een pijnlijke zaak. Echter, wat 

moet dat moet. 

Maar: de manier waarop dit gebeurde, door gewoon over de hoofden van de inwoners heen te bezuinigen, 

zonder verder te luisteren naar diezelfde inwoners, naar ondernemers en naar de oppositie, die manier 

vonden wij echt niet kunnen. En daar hebben we ons tegen verzet. 
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Steeds weer heeft de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG uit alle macht geprobeerd om bezuinigingen terug te 

draaien of af te zwakken of alternatieven te bedenken die de inwoners minder raakte. 

Soms lukte dat een beetje,  zoals bijvoorbeeld bij de Kinderboerderij. 

Vaker lukte dat helaas helemaal niet en werd er dus gewoon keihard verder bezuinigd. 

U moet allereerst echt, hoe dan ook, meer betrokken worden bij het openbaar bestuur en dus ook bij 

bezuinigingen. Bijvoorbeeld door burgerinitiatieven of rechtstreekse inspraak van u als inwoner maar 

vooral  door overleg nieuwe stijl met u. 

Het gaat nu wat beter, maar of u daarmee meer inspraak krijgt, is nog maar zeer de vraag. 

Partijen klampen zich nogal eens vast aan ingezette bezuinigingen en aan hun bestuurlijke  mores en ook 

het landelijk regeerakkoord biedt momenteel weinig extra ruimte voor gemeenten. 

Wij geloven, als bezuinigingen echt moeten, in het zoveel mogelijk samen met de inwoners maken van 

(andere) keuzes. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG neemt uw mening dan ook volstrekt serieus en wenst ook 

hierin volstrekt eerlijk te zijn. Bovendien vinden we, dat we pas met bezuinigingen bij u kunnen komen als 

we eerst in eigen huis voldoende hebben bezuinigd, want daar valt nog wel iets op aan te merken. 

Laten we er daarom nu verder maar geen doekjes omwinden en te zeggen zoals het is. Dat bent u immers 

van ons gewend: de financiële en bestuurlijke positie van Middelburg is nog niet best, zeg maar gewoon: 

slecht. We staan nog steeds onder financiële controle van de Provincie en dat zal zeker nog wel even zo 

blijven. 

Die positie moet de komende jaren echt fors verbeteren. Er moet een herstelplan komen. Dat is wat ons 

betreft onderdeel van de onderhandelingen na de verkiezingen. Daarbij zal de schuldenpositie moeten 

worden teruggebracht, het grondbezit verkleind en de efficiëntie vergroot. Gemeentelijk geld moet 

effectiever, eerlijker  en efficiënter uitgegeven worden. Vrolijk worden we er niet van. We willen er 

daarbij echter wel voor zorgen dat de lusten en de lasten eerlijk worden verdeeld. De lasten voor 

inwoners niet of zo weinig mogelijk verhogen, de laagste inkomens ontzien, bedrijven koesteren en 

sparen voor slechtere tijden. 

Kwetsbare groepen in onze Middelburgse samenleving, zoals ouderen, gehandicapten, minima, om maar eens 

enkele te noemen, mogen er daarbij wat ons betreft op het einde van de komende raadsperiode niet op 

achteruit gegaan zijn maar juist een streepje vooruit, als dat kan. Daar wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG 

zich voor inzetten. 

Dat samen met u als inwoner te doen, wordt een hele klus maar alleen zo wil en kan en moet de LOKALE 

PARTIJ MIDDELBURG dit de komende jaren aanpakken.  

Na een aantal rondes bezuinigen is verder dus niet alleen het vlees van de botten verdwenen, maar dreigt er 

nu ook nog eens een nieuwe bezuinigingsronde in bijvoorbeeld de maatschappelijke ondersteuning en de 

(jeugd)zorg. Dat willen wij echt niet. 

Het moet dus ook daar wel fundamenteel anders. Ook en juist als het weer wat beter gaat. 

En dat betekent bijvoorbeeld in de zorg: minder overhead en meer naar hen die dat nodig hebben. Een andere 

kijk dus op Porthos bijvoorbeeld.  

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG denkt verder dat het mogelijk is om: door herschikking van taken, door een 

aantal van de eigen voorstellen van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG, door effectievere inning enz. geld in 

positieve zin voor de gemeente te kunnen realiseren, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant, 
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waarvan ook nog eens het merendeel structureel (= elk jaar terugkerend). Het gaat hier dan om enkele tonnen 

op jaarbasis, en mogelijk nog wel meer, maar dat weten we pas precies na onderzoek. 

En dit alles wel over de gehele financiële linie van de gemeente. 

Maar natuurlijk ook zo veel mogelijk samen met u als inwoners. 

Wij willen, zoals altijd, heel eerlijk met u zijn. Een aantal van de plannen die wij hebben, zullen niet 

gerealiseerd kunnen worden in het begin van de komende raadsperiode. Daarvoor is onze financiële situatie 

nu te slecht. Maar: als er dan in de loop van de volgende raadsperiode meer financiële ruimte komt, wil de 

LOKALE PARTIJ MIDDELBURG, in plaats van kostbare nieuwe plannen, de meest drastische bezuinigingen 

verzachten en/of gedeeltelijk terugdraaien (groen- en wegenonderhoud, subsidies, kunst en cultuur, sport, 

enz.). 

Samenvattend: het wordt een hele moeilijke maar we gaan het toch proberen: 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zal zich tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de lokale lasten 

voor inwoners en bedrijven over vier jaar relatief lager zijn dan nu. Niet aan het begin van deze raadsperiode 

dus, maar wel aan het einde daarvan. Het is echt even doorbijten nog. 

Tenslotte: Zoals eerder al aangegeven in dit programma zal Middelburg de komende jaren nauwelijks groeien 

in inwoneraantal en na een aantal jaren zelfs krimpen. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ziet dat niet als een 

bedreiging maar als een kans om de koers van onze gemeente in een door ons gewenste richting te verleggen. 

Middelen, die werden aangewend om groei te realiseren kunnen nu worden ingezet voor beheer en 

onderhoud en voor behoud en bevordering van kwaliteit.  

Een aantal zaken kan ook echt wel wat minder of helemaal niet. Zo zien wij voorlopig bepaald geen noodzaak 

om gronden aan te kopen. Anderzijds is ook Middelburg door het Rijk fors gekort. Bovendien krijgt de 

gemeente rijkstaken toegeschoven en ontvangt voor de uitvoering daarvan slechts ten dele de bijpassende 

middelen. En dan komt er ook nog eens de Omgevingswet bij in de nabije toekomst. De LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG is er zich ten volle bewust dat de gemeente Middelburg alle zeilen zal moeten bijzetten om de 

eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Dat vereist inventief denken, willen wij onze plannen, ideeën en 

denkbeelden ook financieel kunnen realiseren. Lichtpuntje daarbij is wel dat het er naar uitziet dat het bedrag 

dat we elk jaar van het rijk krijgen, fors omhoog gaat dit jaar (accres). Dat helpt. 

In Hoofdstuk 4 §14 Lokale lasten en Financiën beschrijven we hoe we dit alles willen aanpakken. 

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 

overtuigingen en denkbeelden klip en klaar bij ons neergelegd. Waar mogelijk zullen wij hun initiatieven daarin 

actief ondersteunen en proberen we bij alle problemen te helpen. Open, eerlijk, transparant en recht door zee. 

De legitieme wensen van inwoners van wijken en kernen zijn immers ook de wensen van de LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG. 

In Hoofdstuk 4 §15 De wijken en kernen heeft de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG per wijk uitgewerkt wat de 

wensen van de inwoners zijn. 
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3. WIE VAN DE LOKALE PARTIJ MIDDELBURG GAAN DAT VOOR U 

DOEN? 
 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG kreeg bij de vorige verkiezingen de meeste stemmen en kwam met vier 

zetels in de gemeenteraad. Deze zetels werden ingevuld door Piet Kraan (fractievoorzitter), Wim Steketee, 

Carla Doorn en Ed de Graaf met daarnaast een drietal fractieassistenten. De fractie werd verder vaak door veel 

inwoners van Middelburg gevraagd en ongevraagd warm ondersteund en geholpen, waarvoor onze hartelijke 

dank. 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben de leden van de vereniging de volgende 

kandidaten op de kieslijst gekozen: 

 

1. Piet Kraan (lijsttrekker) 

2. Wim Steketee 

3. Cees Lodder 

4. Carla Doorn 

5. Ed de Graaf 

6. Vera Barentsen 

7. Jesse Aarnoutse 

8. Bram de Buck 

9. Wim Bartels 

10. Ad Kunst 

11. Gert-Jan Ridderbos 

12. Koen Beekman 

13. John Bish 

14. John Guequierre 

15. Ria Markusse 

16. Piet Lukas 

 

Onze lijst bestaat uit de huidige vier raadsleden en ook uit mensen die al politieke ervaring hebben. Ook 

hebben onze mensen goede dossierkennis. Onze ambities liegen er niet om en zullen het uiterste vergen van 

ons allen ( en van diegenen waarmee we samenwerken) . 
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4. HOE GAAT DE LOKALE PARTIJ MIDDELBURG DAT ALLEMAAL 

DOEN? 
 

1. BURGERPARTICIPATIE  
 

INWONERS DICHTER BIJ BESTUUR 

Tijdens de afgelopen raadsperiode heeft de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG laten zien dat het haar menens is. 

Burgerparticipatie is ons immers op het lijf geschreven. In de afgelopen jaren heeft de LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG zich keer op keer sterk gemaakt voor meer zeggenschap van de wijken. 

En….Middelburg is meer dan Middelburg. We mogen trots zijn op Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland, Sint 

Laurens en Kleverskerke. Niet als wijken, maar als volwaardige woonkernen. Arnemuiden heeft zelfs 

stadsrechten. 

De komende raadsperiode komt het er op aan woorden om te zetten in daden! 

Echter, dat kunnen wij niet alleen. Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij hun stad, dorp, wijk of 

buurt ervaren wij als het hoogste goed. Daar kunt u ons op aanspreken.  

Inwoners werden (en worden) maar al te vaak te weinig of veel te laat betrokken bij nieuw beleid of bij 

projecten in hun wijk of buurt. 

Burgerparticipatie gaat daarom veel verder dan informatieverstrekking aan wijkbewoners over gemeente-

initiatieven alleen. 

IEDEREEN BELANGHEBBEND 

De overheid is, ten eerste, van alle inwoners en dus geen exclusief bezit van politieke partijen. 

Wij willen u zoveel mogelijk en vanaf het eerste begin betrekken bij beleidsvorming, besluitvorming en 

projecten. Iedereen moet daaraan mee kunnen doen. Daarom kiezen wij voor de drie hoogste sporten van de 

participatieladder, namelijk:  

• samenwerken met onze inwoners als erkend medebelanghebbenden; 

• samenwerken met onze inwoners als grootste belanghebbenden; en vooral; 

• samenwerken met onze inwoners als opdrachtgevers. 

UW INBRENG 

Middelburg laat een groot potentieel onbenut, namelijk uw kennis en kunde, uw ervaring en creativiteit!  

Wij zijn ervan overtuigd dat uw inbreng per definitie mede garant staat voor een beter resultaat.  

Daarom wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG u in positie brengen bij de voorbereiding en uitvoering van 

projecten en het maken van beleid.  
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NIEUW PERSPECTIEF: VAN BURGERPARTICIPATIE NAAR OVERHEIDSPARTICIPATIE 

De gemeente moet u ruimte bieden voor initiatieven, gevraagd maar vooral ook ongevraagd. 

Dat vergt een andere houding van de gemeente. U mag er op rekenen dat wij daar al hard aan werken. 

Maar al te vaak worden inwoners voor het karretje gespannen van de gemeente, vaak voor initiatieven die de 

gemeente geheel zelf ontplooit in de wijk. Dat heet dan burgerparticipatie en dat kan natuurlijk best goed 

uitpakken, maar dan wel graag met respect voor de mening van de inwoners en dat respect missen wij nogal 

eens. 

Het is vaak beter volgens ons om te staan voor maatschappelijke betrokkenheid zonder drempels en voor het 

vooraf stellen van vertrouwen in uw initiatief als burger. Dat heet dan overheidsparticipatie. 

Wij zijn er daarom vurig voor dat de gemeente die burgerinitiatieven steunt. Een mooi voorbeeld is het behoud 

van het zwembad in Arnemuiden. Dergelijke initiatieven verdienen de onvoorwaardelijke steun van de 

gemeente. Met raad en daad en dus ook met geld. 

PARTICIPATIECODE 

Op 20 september 2017 heeft de gemeente een start gemaakt met het ontwikkelen van een participatiecode. 

Deze code moet ervoor zorgen dat initiatieven uit de samenleving gehoord worden en uitgevoerd kunnen 

worden. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil een zo hoog mogelijke graad van participatie bereiken en steunt 

deze ontwikkeling dan ook met man en macht. 

 

BURGERPARTICIPATIEFONDS 

Wat de burgerparticipatie en de overheidsparticipatie echt een impuls zou kunnen geven is een jaarlijks 

gevoed fonds voor Burgerparticipatie van waaruit deze initiatieven vanuit de samenleving financieel kunnen 

worden ondersteund. Wij willen zo’n Burgerparticipatiefonds dan ook, het liefst bekostigd door herschikking 

van de bestaande praktijk. 

WIJKGERICHT WERKEN 

Bestuur dichter bij inwoners. Wat bedoelen we daarmee? 

Wijkgericht werken staat voor meer zeggenschap neerleggen bij onze stads-, dorps-, wijk- en buurtbewoners. 

Daarmee bedoelt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG echt wat anders dan het dumpen van 

verantwoordelijkheden over de schutting bij onze inwoners. 

Waar de gelegenheid zich voor doet willen wij, zoals al eerder aangegeven, zoveel mogelijk zeggenschap 

neerleggen bij wijkteams, wijktafels en dorpstafels, juist als dit onderwerpen betreft die er in de wijk extra toe 

doen zoals groenbeheer, wegenonderhoud, verkeersmaatregelen, parkeren, verkeersveiligheid, openbare 

verlichting, een stukje orde en veiligheid (cameratoezicht bijv.) en dergelijke. Maar ook zorg, welzijn en 

maatschappelijke zaken kunnen soms goed aan de wijken en kernen worden overgelaten. 

Kortom, zoveel mogelijk baas in eigen wijk! Dat betekent dat sommige taken en verantwoordelijkheden naar 

de wijk- of dorpstafel kunnen gaan. Uw medewerking is daarbij uiteraard van essentieel belang.  

Dus: wij willen dat alleen als u dat ook zelf wilt. En hoe zien wij dat?                                                                                              

We denken ook in alles wat hierna komt even hardop, dat begrijpt u. 

Wijkteams en wijk- en dorpstafels worden allereerst ambtelijk beter ondersteund en waar nodig beter 

gefaciliteerd. Bijvoorbeeld doordat de verslaglegging verzorgd wordt door de gemeente. De formatie 

wijkmanagers wordt uitgebreid.  
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De positie van onze wijkmanagers, met name in relatie tot het ambtelijk apparaat, wordt verder versterkt 

zodat de wijken ook indirect een grotere stem krijgen bij de gemeente en haar ambtenaren. De zeggenschap 

over het  uitvoeren van gemeentelijke taken zoals groenbeheer, wegenonderhoud verkeersmaatregelen, 

parkeren, verkeersveiligheid, openbare verlichting, een stukje orde en veiligheid (cameratoezicht bijv.) en 

dergelijke wordt, waar mogelijk, bij de wijktafels c.q. de wijkteams ondergebracht. 

Dit houdt in dat het gemeentelijk budget , bijv. voor groenonderhoud, over de wijken wordt verdeeld. 

Dat moet, vinden wij, overigens wel budgettair neutraal gebeuren. Dat kan natuurlijk ook. 

De positie van de wijk- en dorpsteams wordt, als zij dat wensen, versterkt, bijvoorbeeld door hen verzwaard 

advies/instemmingsrecht te geven over zaken welke de wijk betreffen c.q. besluiten die in de wijk of kern 

genomen moeten worden. Indien dan bijv. door het college van het wijk-/dorpsteamadvies wordt afgeweken 

kan dat uitsluitend indien gemotiveerd en door de gemeenteraad bevestigd. 

Het recht op bezwaar bij de raad wordt daarbij dus mogelijk. 

Er moet tenslotte overleg nieuwe stijl komen over wat de wijkteams kunnen, willen en/of moeten doen en hoe 

deze arbeid van de wijkteams dient te worden vergoed en structureel kan worden ingebed. Want ook dat kan 

bijdragen aan de ( door zoveel wijkteams aangegeven ) broodnodige verjonging van deze teams, die zoveel 

goed en noodzakelijk werk doen. 

De positie van de wijktafels dient ook te worden versterkt. Hoe, dat willen we als gemeente overleggen met de 

wijk- en dorpsteams en de wijk- en dorpstafels. Ook hier: alles is vrijwillig. 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG denkt bijvoorbeeld aan tenminste drie wijk-/dorpstafels per jaar en aan de 

mogelijkheid om wijk- en dorpsteams/wijk- en dorpstafels de kans te geven om, ambtelijk ondersteund, 

voorstellen in te dienen welke dan, via het college van B&W, op de Raadsagenda worden geplaatst. Er zijn 

echter ook vele andere mogelijkheden denkbaar. Dit alles en regels daarvoor overleggen we dan als gemeente 

op het gemak met de wijk- en dorpsteams en de wijk- en dorpstafels. Nieuwe stijl! 

Over de wijze en hoeveelheid van besluitvorming in de wijk (bijv. bij wijktafels en wijkteams) en de 

formalisering ervan willen wij ook niet over een nacht ijs gaan. Veel is mogelijk. Niet alles is gewenst wellicht. 

Er is dus allereerst  breed overleg nieuwe stijl nodig tussen de gemeente en de wijken en /of kernen die meer 

zeggenschap willen. Als er daarna  overeenstemming is over de mate van meer zeggenschap (en hoe en 

waarin)  kan worden overgegaan tot het invoeren van besluitvorming in de wijk. Wij schatten in dat dit proces 

toch wel zeker enige jaren zal vergen. Het moet immers ook goed ingebed worden in de sociale structuur van 

de wijk en /of kern. Maar we willen er wel mee beginnen. Zoveel mogelijk baas in eigen wijk! 

Verder stelt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG voor dat er een referendumverordening vastgesteld wordt, 

alhoewel de resultaten in het verleden helaas  niet erg bemoedigend zijn gebleken. Zo mogelijk zou het 

volgende kunnen worden opgenomen: 

• Het referendum kan door inwoners worden aangevraagd; 

• Het referendum betreft een onderwerp dat de gehele stad c.q. de gehele gemeente raakt; 

• Bij voorkeur mutiple-choice vraagstelling; 

• De uitslag van het referendum is raadgevend voor het gemeentebestuur; 

• Het gemeentebestuur legt vast dat de uitslagen van een referendum, zo mogelijk, geheel worden 

gerespecteerd. 

Een wijkreferendum, vinden wij, behoort ook  tot de mogelijkheden die onderzocht moeten worden. 
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COMMUNICATIEVERBETERING 

De communicatie tussen de gemeente en haar inwoners is wel verbeterd maar is nog verre van optimaal. 

Gemeentelijk bestuur en ambtelijk apparaat, maar ook inwoners die dat wensen, worden dan ook, als het aan 

de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ligt, getraind in communicatie met elkaar. 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil ook een raadsspreekuur, bemenst door raadsleden, waarbij ook 

ambtenaren aanwezig zijn voor directe of telefonische raadpleging. 

Tenslotte vinden wij dat er altijd een wethouder of de burgemeester beschikbaar moet zijn voor een gesprek 

met onze inwoners. 

BESTUURSCULTUUR 

Herhaaldelijk ontloopt in Middelburg het bestuur een eigen verantwoordelijkheid in vele zaken, althans, dat 

hebben wij menigmaal zo ervaren. 

Een recent voorbeeld daarvan is de beantwoording van onze vragen inzake de theekoepel Griffioen. 

Wegduiken achter het privaatrecht, achter de WARK, achter de financiën, achter het vele werk, achter 

versluierende woordkeus, achter het niet willen begrijpen van de vraag in zijn essentie, achter het toch maar 

weer reageren in de overduidelijke hoop dat de vragensteller uitgeput raakt en ga zo maar door.  Het is, vinden 

wij, geen fraai gezicht en de  beantwoording van onze vragen over de theekoepel is bepaald niet het enige 

voorbeeld. 

De huidige bestuurscultuur in Middelburg is volgens ons nog te vaak  (mede)oorzaak van veel bestuurlijke 

problemen.  

Het veranderen van bestuurscultuur, zeker als het de houding van de politiek (ook en juist  richting inwoners) 

betreft, is in Middelburg daarom een dringende noodzaak vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG. 

We moeten daarbij af van het idee dat wij als gemeente nooit iets fout doen, we moeten echt beter gaan 

overleggen, we moeten ons opener opstellen, transparanter worden in de besluitvorming richting inwoners, 

we moeten af van de verdeeldheid in de Raad die zo vaak besluitvorming verlamt, we moeten af van al die 

ruzies met de buurgemeenten, we moeten inwoners beter en meer bij besluitvorming betrekken, meer 

zeggenschap naar de inwoners , beter voorlichten en beter informeren  enz. enz. Kortom: de bestuurscultuur 

moet echt veranderen over de volle breedte. 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG heeft daartoe het initiatief genomen en is nu, samen met andere partijen, 

bezig met het maken van voorstellen daarover aan de Raad. Deze voorstellen (meer dan 30) vormen overigens 

slechts een begin en zullen na de verkiezingen aan de nieuwe Raad worden voorgelegd . Ook u zal wat ons 

betreft in de gelegenheid worden gesteld daarover uw zegje te doen voordat de Raad erover beslist. Daar stopt 

het overigens bepaald niet wat ons betreft. Daar begint dit proces pas. 

U mag dan ook verder van ons verwachten dat wij ons continue zullen blijven inspannen om de 

bestuurscultuur te verbeteren en dat wij jaarlijks bij u en bij de Raad met verdere voorstellen terug gaan 

komen. 

MEDIATOR/ OMBUDSMAN 

Inwoners en ondernemers die zich om wat voor reden dan ook door de gemeente niet gehoord of gezien 

voelen, komen al snel terecht in een klachtenprocedure. Om dit te voorkomen, willen wij toch graag een 

Mediator. In plaats van de hakken in het zand gaan we gewoon met elkaar aan tafel en wordt er gewoon naar 

elkaar geluisterd. Dergelijke gesprekken kunnen gaan over vergunningverleningen zoals milieu-, kap- en 

bouwvergunningen, maar ook over opgelegde lokale lasten of huisvestingsproblematiek. Na evaluatie kunnen 
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de taken worden uitgebreid. De Mediator vervult daarbij een grote rol. Hij/zij staat boven het meningsverschil, 

is onpartijdig en is per definitie neutraal en objectief. De Mediator is een bruggenbouwer, een schakel tussen 

gemeente en haar inwoners en hoeft niet veel te kosten. Te onderzoeken valt om deze te rekruteren uit 

raadsleden en/of inwoners. 

KLANKBORDGROEP NIEUWE STIJL 

Afhankelijk van de situatie en de mate van participatie wordt nu regelmatig een klankbordgroep in het leven 

geroepen. Wat wij van leden van klankbordgroepen vernomen hebben stemt ons niet vrolijk. De taak van een 

klankbordgroep moet daarom niet alleen helderder worden, maar vooral ook steviger. Allereerst  moet  een 

klankbordgroep  zorgvuldig worden samengesteld.  Hoe en wat, daar willen we graag over in overleg met onze 

wijken. Een klankbordgroep moet verder tijdig, dus vanaf het allereerste begin, zoveel mogelijk betrokken 

worden bij een project. Tijdig betekent in ieder geval dat de inbreng van een klankbordgroep vastligt voordat 

er definitieve besluiten zijn genomen door college en/of Raad. 

Een klankbordgroep moet voorts in de gelegenheid worden gesteld om een deskundige aan te trekken voor 

professionele begeleiding en advisering. Een deskundige in dit verband is iemand die niet hoeft te worden 

ingevoerd en bijgepraat over de Middelburgse situatie, kortom een ter zake kundige uit onze eigen stad in 

plaats van een buitenstaander. 

Alle door een  Klankbordgroep gemaakte kosten komen tevens ten laste van het betreffende project. Het 

advies van deze Klankbordgroep nieuwe stijl  maakt vervolgens integraal deel uit van het uiteindelijke 

raadsvoorstel. Indien het advies uiteindelijk door de gemeenteraad terzijde wordt geschoven dan krijgt de 

klankbordgroep tenslotte recht op beroep bij diezelfde raad. 

Tenslotte dient de Klankbordgroep nieuwe stijl bij de gehele uitvoering betrokken te blijven. 

Dit alles wordt, als we het er met zijn allen over eens zijn geworden, in een klankbordgroepprotocol aan de 

wijktafels en wijkteams ter goedkeuring voorgelegd. 

Niet langer treuzelen maar aan beginnen vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG. 

BUURTBEMIDDELING 

De aanpak van bewonersoverlast is een structurele voorziening. Bij relatief eenvoudige problemen heeft 

Buurtbemiddeling zich als instrument bewezen, mede dankzijde grote inzet van omwonenden en andere direct 

betrokkenen. Echter, bij problemen van ernstiger aard zal adequaat moeten worden opgeschaald naar een 

team van professionals (ketenaanpak). Daarenboven moet het college mogelijkheden bieden om beter in te 

kunnen grijpen. Bijvoorbeeld door bij overlast veroorzakende bewoner(s) meer uithuiszetting toe te passen om 

het te doorlopen traject te bekorten. 

Dan kan ook gedacht worden aan een huisverbod van 10 dagen met de mogelijkheid tot verlenging naar een 

maand. Om bewonersoverlast zoveel mogelijk uit te bannen willen wij, om de huidige werkwijze effectiever te 

maken, hoe dan ook, nog meer en nog beter beleid ontwikkelen, natuurlijk in samenwerking met 

ervaringsdeskundigen en slachtoffers. 

VERDER OVERLEG 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil, in het verlengde van de voorgestane bestuurscultuurverandering, 

structureel ingebed en frequenter overleg nieuwe stijl van gemeentewege met vertegenwoordigers van 

belangengroeperingen zoals de wijkteams, de dorps-en wijkverenigingen, de wijktafels, de Verkeers-en 

Groenwerkgroepen, de ondernemers, de WMO-adviesraad, de Sociale Cliëntenraad Walcheren, Orionis, de 

Werkgroep Gehandicapten Walcheren, de Huurdersvereniging, Stichting Welzijn Middelburg, Ouderenbonden, 

sportverenigingen enz. enz. De lijst is immers nog veel langer. Maar: wie met beide benen in de samenleving 

wil staan, moet daar ook wel iets voor doen. 
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WIJK-EN DORPSVISIE 

Voor alle wijken en kernen is er een visie op de ontwikkeling ervan. Het is zaak om dat tegen het licht te 

houden en het resultaat concreet en vooral waar te maken. Niet door opnieuw mooie stukken te maken, maar 

door concrete projecten uit te voeren. En wel samen met de inwoners van die wijken en kernen. U dus. 

 

ONLINE INWONERPANEL 

Met behulp van een (korte) vragenlijst wordt online de mening van inwoners zo breed mogelijk gevraagd over 

onderwerpen die de gemeente aandraagt maar ook over onderwerpen welke inwoners kunnen aandragen. De 

resultaten worden adviserend voorgelegd aan college en/of raad. Dit panel moet wat de LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG zo snel mogelijk van start. 
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2. VERSTERKING VAN ONZE HISTORISCHE BINNENSTAD  
 

Middelburg zonder binnenstad is als een woordenboek zonder woorden! 

De binnenstad is de kurk waarop Middelburg drijft. Dus: beheer, behoud en versterking van onze prachtige 

binnenstad met zijn vele monumenten en evenementen is een absolute noodzaak waar wij allemaal baat bij 

hebben, bezoekers, inwoners, ondernemers enz. enz. Hoe denken wij dat te gaan doen? 

PORTEFEUILLE BINNENSTAD 

Er komt binnen het college van burgmeester en wethouders een speciale portefeuille binnenstad met 

versterking, behoud en beheer van de binnenstad als doel. Voor de binnenstad komen structureel gelden 

beschikbaar. 

HET TERRASSENBELEID 

Het terrassenbeleid wordt versoepeld c.q. aangepast (winterterrassen bijv.). De resultaten van overleg nieuwe 

stijl hierover met de Horeca wordt vastgelegd in regelgeving. 

BIZ-HEFFING BINNENSTADSFONDS 

In plaats van de gebruikelijke ondernemersheffingen (bijv. precariorechten en reclamebelasting) komt er 

onderzoek naar (en overleg nieuwe stijl met de ondernemers over) een stimuleringsheffing voor alle winkels in 

Middelburg, budgettair neutraal . Dat alles kan (wettelijk) overigens alleen als ondernemers dat zelf willen. 

Galerieën, winkels met een charitatief doel e.d. worden uiteraard gevrijwaard van heffingen. 

Het is vaak al heel gezellig druk in de binnenstad gelukkig: wat een verschil met 25 jaar geleden! Maar dit kan 

nog beter door meer regelmatig terugkerende evenementen, festivals, beurzen, concerten e.d. te realiseren en 

te faciliteren. Het betreft dan wel liefst regelmatig terugkerende evenementen (dus bij voorkeur niet alleen 

eenmalige) welke geen of niet al te veel beslag leggen op gemeentelijke middelen. Wellicht kan er aansluiting 

tot stand komen met de evenementen van Middelburg 800. Ook daarom wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG 

een binnenstadfonds Het fonds wordt gebruikt voor voorfinanciering en onvermijdelijke bijdrages naar inzicht 

van de ondernemers en wordt wat ons betreft energiek en effectief ingezet, zo mogelijk ook voor andere 

vormen van versterking van de binnenstad, zoals bij monumenten ( zie onder). Het fonds wordt (mede) gevoed 

vanuit de stimuleringsheffing  

WONEN 

Het wonen boven winkels wordt actiever bevorderd, eventueel door middel van subsidies of versoepelde 

regelgeving. Daartoe wordt een actieplan opgesteld. Het vestigen van alternatieve winkels (zoals winkels met 

een charitatief doel) in leegstaande panden en/of anderszins wordt met kracht bevorderd. 

Het bouwen van ( duurzame en leeftijdsbestendige) appartementen in de binnenstad ( ook en juist voor 

senioren) wordt actief bevorderd, te beginnen bij de bouwput. Ook moeten leegstaande panden in de 

binnenstad daar zoveel mogelijk in worden betrokken. 

WINKELTIJDEN 

Om de winkeliers zelf in alle vrijheid te laten beslissen zouden wij willen dat  de winkeltijden worden 

vrijgelaten. Daarover dan ook graag overleg nieuwe stijl met de ondernemers. Zondag- en avondopening komt 

immers de levendigheid van de binnenstad ten goede en biedt bijv. tweeverdieners ruimere mogelijkheden. 

De gemeente moet zich er sterk voor maken dat in de binnenstad op zaterdag een apotheker geopend is. 
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FIETSPARKEERPLAATSEN 

In de belangrijkste winkelstraten worden de fietsparkeerplaatsen niet weggehaald maar juist uitgebreid  en 

worden deze beter benut, bijvoorbeeld door de fietsbeugels anders en efficiënter neer te zetten. De fiets 

wordt bijvoorbeeld door veel ouderen als steun gebruikt in de winkelstraten en dat willen wij hen zeker niet 

ontnemen. 

GRATIS WIFI 

Wij willen gratis goede Wifi in de gehele binnenstad, dat lijkt ons geen overbodige luxe. 

VVV 

Graag zouden wij toch weer het VVV terug willen hebben in Middelburg en in de binnenstad. Herkenbaar, op 

een goede (openbare) plek. Wellicht zou het Stationsgebouw een goede plek hiervoor zijn? Maar ook als het 

VVV (financieel) geen haalbare kaart blijkt te zijn, dan nog zal de toeristeninformatie over de volle breedte echt 

moeten verbeteren vinden wij. Daar gaan we ons hard voor maken. 

OPENBARE TOILETTEN 

Het aantal openbare toiletten dient te worden uitgebreid in overleg met ondernemers en de wijk- en 

dorpstafels. 

MONUMENTEN 

Er komt een actiever panden-/monumentenbeleid. 

Eigenaars van panden die in verval raken of dreigen te raken worden daarop door de gemeente aangesproken. 

Er wordt gezamenlijk een herstel-/ renovatieplan gemaakt waarbij de gemeente haar expertise op dit terrein 

ter beschikking stelt. De component uit de algemene uitkering voor historische bebouwing die het Rijk jaarlijks 

ter beschikking stelt kan hiervoor gedeeltelijk worden aangewend. Deze component wordt ook aangesproken 

voor het zo nodig oprichten van een Monumentenfonds ter verdere versterking van de uitvoering van het 

actievere monumentenbeleid. Wat de gemeente hier al doet wordt daarin verwerkt. 

De gemeente stelt zich ook meer proactief en voortvarend op bij herstel-en hergebruikinitiatieven en stelt 

geen nadere eisen aan kleuren voor het interieur. Interieurs welke monumentaal zijn (of anderszins uniek) 

moeten ook als monument worden geoormerkt, vinden wij. 

Over de voeding van het fonds wordt overleg nieuwe stijl gepleegd met eigenaars . Deze voeding zal, denken 

wij, voor een deel ook voor rekening van de gemeente moeten komen. 

PARKEREN 

Er komt breed overleg nieuwe stijl met de inwoners van de binnenstad over hoe zij de toekomst van het 

parkeren in de binnenstad zien en willen, inclusief het bewonersparkeren (zie paragraaf Mobiliteit). De 

resultaten daarvan worden aan de gemeenteraad voor besluitvorming voorgelegd. 

KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE 

Er komen in overleg nieuwe stijl met de wijktafel meer kunst- en cultuuruitingen in de binnenstad, bijv. op de 

Bolwerken (zie bv park Middelheim in Antwerpen). Daarbij worden lokale kunstenaars, de wijktafel en bijv. de 

Stichting Beeldende Kunst Middelburg en/of het bestuur van de Kunst- en Cultuurroute betrokken. De LOKALE 

PARTIJ MIDDELBURG wil crowdfunding van kunst, zeker van kunst in de openbare ruimte, bevorderen. 

CULTURELE ONDERNEMERS 

De hoofdstad van Zeeland en dan met name de binnenstad vormt reeds decennialang het podium voor een 

keur aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en creativiteit. Onze culturele sector en in het bijzonder 
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onze culturele ondernemers zoals de galerieën dragen in grote mate bij aan de versterking van de 

Middelburgse economie en zijn van groot belang voor de kwaliteit en de sociale samenhang van onze 

samenleving. 

We willen onze culturele ondernemers helpen en hen daarom zoveel mogelijk ontzien bij de lokale heffingen. 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil verder, zodra daarvoor ruimte is, ook de budgetten voor kunst en cultuur 

handhaven en dan ook de kortingen op de subsidies verzachten of geheel of gedeeltelijk terugdraaien. 

ONDERHOUD 

De al jaren slechte bestrating her en der in de binnenstad (bijv. op de Zuidsingel en in de Korte Noordstraat) 

willen we adequaat gaan aanpakken. 

MOLENWATERPARK 

Wij als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG willen hier toch de vereniging Molenwater bedanken voor alle gedane 

moeite en geleverde inspanningen. Wij betreuren het daarom ten diepste dat het burgerinitiatief hier door 

middel van overheidsparticipatie niet is gelukt. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vindt dat de 

verantwoordelijkheid daarvoor bij de gemeente ligt. Daar is nu helaas weinig meer aan te doen. Wij 

ondersteunen daarom nu het plan van Bosch en Slabbers. Het te realiseren Molenwaterpark dient wel ten 

dienste te staan van geheel Middelburg en is en blijft wat ons betreft dus in zijn geheel openbaar toegankelijk. 

Wij zullen de ontwikkelingen daar nauwgezet volgen. 

KUSTTRAM 

Onderzoek samen met andere overheden, en ondernemers de mogelijkheid van een kusttram die dan 

uiteraard ook Middelburg aandoet. Duur? Zeer zeker. Onmogelijk? Zeker niet. Het kon in België immers ook?  

VERROMMELING BESTRIJDEN 

Een schone stad is goud waard. Middelburg kan zich niet veroorloven om in een stad met vuil en veel onkruid 

te wonen. Dit geldt niet alleen voor de Binnenstad maar ook voor de wijken en dorpen. Op het maken van 

troep, rotzooi en vervuiling  in de openbare ruimte moet stevig bekeurd kunnen worden. 

Het opruimen ervan moet verhaald kunnen worden op de veroorzaker. Extra controle is daarbij noodzakelijk. 

Hierdoor kunnen we toeristen ontvangen zonder schaamrood op de kaken en zal het winkelen, wonen en 

leven verbeteren. 

Belangrijk voor de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is daarbij: 

• Meer handhaving op het gebied van verkeer, groen en het cafébezoek. 

• Meer handhaving (fte’s) en verruiming van de werkuren 

• Meer financiële middelen voor groen , schoonmaak (ook en juist op zondag!) en veiligheid. 

• Bovenstaande verbinden aan een portefeuille Binnenstad 

• De ondernemers hierin betrekken. 

 

BOLWERKEN 

De Bolwerken van Middelburg zijn van hoge historische waarde, en vormen een aanzienlijk deel van de groene 

longen van Middelburg, en al helemaal van de Binnenstad. Het betreft hier immers het grootste stadpark van 

Nederland.  Dat we dus heel erg zuinig op de Bolwerken moeten zijn, nu en in de toekomst , staat voor de 

LOKALE PARTIJ MIDDELBURG als een paal boven water. Goed onderhouden dus. 

Bovendien lenen de Bolwerken zich uitstekend voor kunst (zie Antwerpen, park Middelheim). Dat willen we 

graag. 
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Uitbesteding van de werkzaamheden van het onderhoud van de Bolwerken dient te geschieden op basis van 

kwaliteit en niet op basis van de laagste prijs. 

Inwoners moeten hier in kunnen meedenken en participeren zodat we als Middelburgers trots kunnen blijven 

op onze Bolwerken.  
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3. BESTUUR, ORDE EN VEILIGHEID 
 

COMMUNICATIE 

Die dient vanuit de gemeente met inwoners, ondernemers, bedrijven en instellingen te geschieden op een 

open en eerlijke wijze. Overleg nieuwe stijl dus. Klaar uit. 

SAMENWERKING OP WALCHEREN 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ziet, voorlopig althans, nog echt meer heil in goede en steeds steviger 

wordende samenwerking met onze buurgemeenten Veere en Vlissingen dan in een gedwongen samenvoeging 

of fusie tot één gemeente. We kunnen dus wel streven naar één gemeente Walcheren op middellange termijn 

en doen dat ook maar zeker niet afgedwongen. Dat laatste niet alleen vanwege de bekende aanzienlijke 

cultuurverschillen maar ook vanwege de resultaten van gedwongen samenvoeging uit het verleden 

(Arnemuiden bijvoorbeeld was daar echt niet blij mee). Een enkele gemeente betekent bepaald niet dat je dan 

ook een enkele stad hebt.  Tenslotte , geen samenvoeging zonder raadpleging van onze inwoners! 

VERMINDEREN REGELDRUK 

Er komen voorts aantoonbaar minder regels voor inwoners en ondernemers, ook bij welstand-en 

vergunningverlening. Regels worden transparanter. Minder betutteling. Zorg voor korter, krachtiger en sneller 

afhandelen van procedures, ook en juist voor ondernemers.  

EIGEN REGIE 

Bij planvorming en -uitvoering neemt de gemeente weer het heft in eigen hand in plaats van de regie over te 

laten aan consortia en projectontwikkelaars. 

HAALBAARHEIDSONDERZOEKEN  

Haalbaarheidsonderzoeken worden tot een minimum beperkt en bovendien zo min mogelijk uitbesteed. De 

beschikbare lokale kennis en kunde wordt zoveel als mogelijk benut, in ieder geval bij alle nieuwe projecten. 

KWETSBAARHEID ORGANISATIE 

Wij stellen vast dat de gemeente risico’s loopt door onvoldoende aanwezige deskundigheid binnen het 

ambtelijk apparaat, zeker ook daar waar de gemeentelijke organisatie is gekrompen. De LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG wil dat de gemeente inzet op bevordering van kennis en kunde van onze ambtenaren. Daar 

hebben wij geld voor over.  

Wij willen verder zorgen voor nog kortere lijnen tussen het college en (leidinggevende) ambtenaren. De 

organisatie kan daarom wat ons betreft nog iets platter. Wij zetten vervolgens in op 4 wethouders in de 

komende raadsperiode. Wij willen tenslotte ook graag een college met goed gemandateerde wethouders met 

een samenhangend takenpakket (bijvoorbeeld grondbedrijf, ruimtelijke ordening en investeringen in een 

hand). 

DE GEMEENTE MIDDELBURG ALS WERKGEVER 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft als werkgever. Dat 

betekent dat we liever geen flexibele arbeidskrachten willen op plekken waar sprake is van vast werk. Om dat 

te bereiken dient al het personeel, dus zowel het vast personeel als het tijdelijk personeel en het personeel in 

de flexibele schil, wel gelijke ontwikkelingskansen te krijgen.  

De gemeente Middelburg zal dus, het stond hierboven al, meer in de ontwikkeling van het eigen personeel 

moeten investeren, maar zeker ook waar het communicatie met inwoners betreft. Dit alles is noodzakelijk om 
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de binding met de gemeente en daarmee met de inwoners te versterken. Ontwikkeling maakt de werknemer 

ook flexibeler om binnen de organisatie andere taken uit te voeren. 

Er wordt verder niet getornd aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden en aan beloningsinstrumenten zoals 

kerstpakketten. Wij hechten ook sterk aan een goede, zij het indirecte, relatie met de ondernemingsraad. 

Diversiteit is ook iets waar de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Dat heeft momenteel vooral betrekking 

op het bieden van (liefst langdurige) arbeidscontracten voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet 

Banenafspraak). 

GEKOZEN BURGEMEESTER. 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is voor het meer verkiesbaar maken van openbare functies, dus wij zijn ook 

voor een gekozen burgemeester. Tot dat moment willen wij vasthouden aan het voor ons evidente gegeven 

dat in een sollicitatieprocedure de politieke kleur van een kandidaat niets uitmaakt. 

TOEZICHT en BOA’S. 

We willen, het is al gezegd, meer aandacht voor de veiligheid in Middelburg. Daarom moet niet alleen de 

wijkagent en stadswacht terugkomen in de wijk maar willen wij ook meer Boa’s (Buitengewoon 

Opsporingsambtenaren) aanstellen. Hoeveel en wanneer, dat hangt ook af van de beschikbare financiën, maar 

we willen het wel. Daarbij verdienen bestrijding van vandalisme en diverse vormen van overlast zoals geluids-

en verkeersoverlast, drugsoverlast, illegale straathandel, inbraken e.d. flink prioriteit. Deze  Boa’s worden dus, 

voor alle duidelijkheid,  niet alleen in de binnenstad ingezet maar ook en juist meer in de wijken. 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil in alle buurten/wijken een buurt-whatsapp als preventie tegen 

criminaliteit en overlast. 

DRUGSPROBLEMATIEK 

Wij vinden wel dat in Middelburg plaats is voor één coffeeshop, maar daarbij moet de in het verleden ervaren 

en geconstateerde overlast van het drugs dealen volstrekt worden beperkt, zo niet afwezig zijn. Wij willen deze 

coffeeshop daarom nu vooralsnog niet, niet in de binnenstad en niet in de wijken. Hoe zit dat? 

Kijk, inmiddels zijn er wel proefprojecten opgestart in andere steden welke de overlast bij coffeeshops keihard, 

stringent, consequent en in nauw overleg met en op aangeven (en met instemming)van omwonenden 

aanpakken. We wachten op de resultaten van deze aanpak. Er zijn verder landelijke ontwikkelingen die wijzen 

op mogelijke legalisering. Eerst dient de landelijke overheid dus met regels te komen over legalisering van de 

aanvoer en distributie van softdrugs. Het gedoogbeleid moet , welke kant het ook op gaat, nu eindelijk eens op 

de helling. 

En er komt tenslotte ook nog een onderzoek naar de mogelijkheid om samen met andere Zeeuwse gemeenten 

wietteelt te legaliseren. Wij willen dit alles daarom even afwachten en op alle wijktafels bespreken alvorens 

een definitief besluit te nemen. 

(PERMANENT) CAMERATOEZICHT 

Dat vinden wij zondermeer acceptabel op die locaties in de wijken waar dit geboden is. Uiteraard wel in 

overleg nieuwe stijl met en/of  instemming van de wijk- /dorpstafels. 

We vinden cameratoezicht noodzakelijk in de binnenstad, bv op probleemplekken en in winkels ( zie onder). 

Wel moet daarbij de privacy zoveel mogelijk in acht worden genomen. 
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INBRAKEN 

Het aantal inbraken zal verder moeten verminderen. Voorlichting is goed maar meer voorlichting is nog beter. 

Meer politie-inzet eveneens. Verder meer inbraakpreventie door woningen minder inbraakgevoelig te maken. 

Daarover willen wij voortgezet breed overleg met bijv. Woongoed en de Huurdersvereniging Middelburg. 

Tenslotte moeten er naast de Boa’s meer wijkagenten worden ingezet. 

VUURWERK 

Het afsteken van vuurwerk kost ons als gemeenschap aan schade en letsel elk jaar weer veel geld . Het 

vuurwerk wordt ook steeds zwaarder. Wij zijn die overlast en die ellende eigenlijk meer dan zat. Er moeten 

scherpere regels komen en die willen we, alvorens ze in te voeren, uiteraard eerst voorleggen aan de wijk- 

/dorpstafels. Bijvoorbeeld: de periode dat afsteken van vuurwerk mag veranderen/verkorten, strengere 

handhaving, gezamenlijk afsteken van siervuurwerk, locaties verbieden,(knal)vuurwerk verbieden enz. Maar 

ook: nog meer en betere voorlichting op scholen en zeker aan ouders: zij zijn tenslotte verantwoordelijk. Ook 

bij de landelijke overheid wordt hierover een discussie gevoerd. Hangende meer duidelijkheid hierover zou 

Middelburg, wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, zelf kunnen overgaan tot het inperken van de 

overlast. 

VANDALISME 

De Oud- en Nieuw-viering kostte de gemeente dit jaar enkele duizenden euro’s. Een stuk minder dan vorig jaar, 

zeker, we gaan dus de goede kant op. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil daar een vervolg met een positieve 

prikkel aan geven. Alles wat het de gemeente komend jaar en de daaropvolgende jaren aan vandalisme minder 

kost dan afgelopen jaren wordt besteed aan jongeren, jongerenfaciliteiten en/of jongerenactiviteiten. Dat 

laatste geldt natuurlijk ook voor onze studenten. 

Tegen vandalisme wat het gehele jaar door optreedt moet harder worden opgetreden en lik-op-stuk beleid 

stringent worden uitgevoerd. Zie ook Toezicht en Boa’s . 

BURGERVRIENDELIJKHEID 

Er is al veel verbeterd maar er moet nog veel meer verbeteren. Inwoners moeten zich serieus genomen voelen 

en dienen ten allen tijde klantvriendelijk behandeld te worden. Dat kan bijvoorbeeld bereikt worden door de 

communicatie verder te verbeteren en het ambtelijk apparaat beter te scholen. Dat gaan we dan ook doen. 

DIENSTVERLENING 

Naar de mening van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG schiet de gemeentelijke dienstverlening, de goeden 

zeker niet te na gesproken (want die zijn er zeer zeker ook), tot op de dag van vandaag helaas nogal eens 

tekort en wordt er lang niet altijd voldoende meegedacht met de inwoners.  

Een klein voorbeeldje: het gebeurt dat inwoners voor een nieuw paspoort of rijbewijs komen, dat de foto `s 

vervolgens niet goed zijn en dat alles moet wachten tot een andere keer als er wel goede foto`s voorhanden 

zijn. Waarom gaat de gemeente niet eens praten met een ondernemer om te bezien of en zo ja, hoe er foto`s 

gemaakt zouden kunnen worden in het stadskantoor? Een kleine moeite en of het nu wel of niet kan weet de 

LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ook niet maar het werd niet eens geprobeerd. Na al die jaren zijn er nu pas 

initiatieven. Dus daar willen wij ook aan gaan werken want ook hier moet de bestuurscultuur veranderen. Wat 

meer inlevingsvermogen zou de gemeente immers niet misstaan. U kunt rekenen op een stevige interne 

discussie. De resultaten daarvan zullen wij met u delen. 
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ASIELZOEKERS 

We hebben een enkel goed asielzoekerscentrum in Middelburg en wat ons betreft blijft het daarbij, in ieder 

geval totdat ook omliggende gemeenten (Veere, Vlissingen) hun verantwoordelijkheid hierin hebben 

genomen. Wij hanteren bij het bepalen van het aantal asielzoekers wat in Middelburg terecht kan voorlopig de 

1%-norm voor Middelburg , dus ten hoogste 500. 

Statushouders willen wij helpen om zo snel mogelijk te integreren in de Middelburgse samenleving, inclusief 

inburgeringscursussen. Afgewezen asielzoekers moeten zo snel mogelijk terug naar het  land van herkomst 

vindt de  LOKALE PARTIJ MIDDELBURG. Die kunnen dus echt niet in Middelburg blijven. 

VEILIG ONDERNEMEN 

Er dient t.a.v. winkelcriminaliteit regelmatig voldoende (voldoende naar het oordeel van betrokkenen!) overleg 

nieuwe stijl te zijn tussen  de gemeente, de politie en  ondernemers(verenigingen). Daarbij dienen in ieder 

geval de volgende punten steeds terug te komen: de aanrijtijden van de politie , de behandeling van gestolen 

goederen als bewijsmateriaal, de periode van vasthouden van winkeldieven na diefstal, het aanpakken van 

winkeldiefstallen en het plaatsen van camera’s in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. 
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4. MOBILITEIT, VERKEERSVEILIGHEID EN BEREIKBAARHEID 
 

STRATENONDERHOUD 

Wij willen beter (en goed afgestemd) onderhoud aan straten, trottoirs en wegen. De bezuinigingen daarop 

zullen echt moeten worden afgebouwd. Het onnodig lang en dubbel opbreken van straten is uit den boze. Het 

mag bovendien zeker niet dienen om verkeersstromen een andere route te laten nemen en daardoor 

gewenning te creëren. Over gepland groot stratenonderhoud wordt met inwoners en zeker ook met 

ondernemers overleg gepleegd. Geef ondernemers in overleg nieuwe stijl een adequate compensatie voor 

onderhoud dat ondernemers hindert. En maak daar zo nodig een vaste regeling voor. 

VERGUNNINGPARKEREN BINNENSTAD 

Een autoluwe binnenstad vraagt om het terugdringen van auto-en vrachtverkeer evenals het terugdringen van 

parkeren op het straat). Maar we zijn onze inwoners van de binnenstad hier ook wel iets verplicht. Er komt 

daarom, als het aan de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ligt, een onderzoek om te bezien of er in de binnenstad 

wellicht gekomen kan worden tot een alternatieve mogelijkheid (dus naast de bestaande) van exclusief 

vergunningparkeren voor inwoners van de binnenstad en voor de in de binnenstad gevestigde bedrijven. 

Dat zou, ter verduidelijking, dus garantie van een parkeerplaats op straat en/of in de parkeerkelders kunnen 

inhouden (als mogelijkheid dus naast de nu al bestaande faciliteiten voor de binnenstad). Daar zou overigens 

wel een fiks kostenplaatje aan kunnen hangen. Over de resultaten van dit onderzoek en de eventueel daaruit 

voortvloeiende maatregelen wordt overleg nieuwe stijl gevoerd met inwoners van de binnenstad en de in de 

binnenstad gevestigde bedrijven. Een van de uitkomsten  zou dan wel kunnen zijn dat er meer 

parkeergelegenheid in of zeer dicht bij de binnenstad moet komen. Ook daarover moeten we dan wel overleg 

nieuwe stijl plegen inclusief de financiële haalbaarheid. Maar we willen wel die kant op. 

DISTRIBUTIECENTRUM 

Een autoluwe binnenstad vraagt om het terugdringen van vracht- en bedienend verkeer. Wij zijn voorstander 

van een distributiecentrum aan de periferie van de binnenstad, bijv. nabij het Aquaduct. Dit distributiecentrum 

wordt bij voorkeur als sociale onderneming gerund en is liefst energieneutraal. De inzet van elektrisch vervoer 

is dan een stevige wens. 

DREMPELVRIJE WANDELROUTES 

De vergrijzende bevolking van Middelburg vraagt om nog betere toegankelijkheid voor rollator- en 

rolstoelgebruikers, waar mogelijk met behulp van bewegwijzerde routes. Daarover willen we overleg nieuwe 

stijl met ouderenbonden, en andere betrokkenen zoals bijv. het Gasthuis, Ter Veste ,enz. 

FIETSPARKEREN 

Wij bepleiten veilige en duidelijke fiets- en wandelroutes van en naar de binnenstad, het kernwinkelgebied en 

de winkelcentra in de diverse wijken en kernen. Wij willen handhaving van de verkeersregels, ook voor fietsers. 

Daarnaast wordt overlast van geparkeerde fietsen aangepakt, onder andere door uitbreiding ( en niet door 

inkrimping zoals  de gemeente nu wil) van de bestaande hoeveelheid fietsbeugels/ fietsparkeerplaatsen in de 

belangrijkste winkelstraten en door handhaving. Veel ouderen gebruiken bovendien hun fiets als steun bij het 

winkelen en die mogelijkheid willen wij in ieder geval hen zeker niet ontnemen. 

MEER PARKEREN ONDER MAAIVELD 

Bij nieuwbouwplannen wordt zoveel mogelijk gekozen voor ondergronds parkeren. 
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ELEKTRISCH HEEFT DE TOEKOMST 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil specifiek beleid maken op de kwantiteit, kwaliteit en locatie van 

oplaadpunten voor elektrisch vervoer. En wel zo dat dit beleid toekomstbestendig is en gedragen wordt door 
de inwoners. 
 
STATIONSBRUG 

Wij vinden dat de gemeente met de provincie in overleg moet treden over de vervanging van de Stationsbrug 

door een bredere brug op termijn, gelijk of identiek aan de Schroebrug, zodat ook het autoverkeer bij een 

openstaande brug door kan rijden over de andere brug. Van de onmogelijke linksaffer bij de Schroebrug zijn 

we dan ook eindelijk af.  

Daarbij mag overigens de kaaienroute geen sluiproute worden. Autoverkeer wat dan over de ( nieuwe) 

Stationsbrug richting stad gaat moet dan gelijk linksaf.  

Verkeersoverlast, bijv. op de Blauwedijk, moet en kan worden voorkomen. Dat kan bijv. door het Kanaal tussen 

de twee bruggenhoofden fors te versmallen en de weg daarheen te verleggen.  

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG beseft dat dit alles veel, heel veel geld kost en dat dit zeker niet van de ene 

op de andere dag geregeld is. Maar we willen het uiteindelijk wel want het is goed voor Middelburg en hier 

moeten we met Provincie en Rijk maar eens over de brug komen! En laten wij als gemeente daar dan alvast 

maar voor gaan sparen. 

VIERDE KANAALKRUISING 

We houden bovendien de op termijn onontkoombare verlenging van de rondweg en een vierde kanaalkruising 

ter hoogte van de Stromenweg in het vizier. Dat moet want de verkeersdruk op de Schroeweg zal de komende 

jaren alleen maar weer toenemen. 

WATERTAXI’S 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil toch weer serieus de mogelijkheid onderzoeken, samen met 

ondernemers,  van de inzet van watertaxi’s of pendelboten (eventueel in combinatie met de kusttram zie 

hoofdstuk 5. Versterking van de Historisch Binnenstad).Het gebruik van het Kanaal en onze binnenwateren is 

een effectieve en attractieve keuze om de binnenstad toegankelijk te maken. Hierbij sluiten wij aan op ideeën 

die ontwikkeld zijn door een aantal ondernemers.   

VERKEERSSNELHEID 

Het onnodig uitdelen van bekeuringen op snelheid op de gebiedsontsluitingswegen heeft niet onze sympathie. 

Verkeersstromen moeten voorts vlot verlopen. Verkeerssnelheden en de daarop aangepaste inrichting van 

straten en wegen moeten altijd onderwerp van besluitvorming zijn in de wijk- en dorpsteams. Wegen moeten 

overigens, vinden wij, meer zo ingericht worden dat de maximumsnelheid ook de meest voor de handliggende, 

meest veilige en/of meest comfortabele is. 

VERKEERSGEDRAG 

Veel inwoners ergeren zich nog al eens aan het gedrag van verkeersdeelnemers. Automobilisten, fietsers, 

voetgangers enz. Van verkeershufters houden wij niet.  Dus naast dat we niet-toegestaan gedrag strenger 

willen aanpakken, doen we een dringend beroep op iedereen om zich aan de regels te houden of anderen 

daarop aan te spreken. Initiatieven van wijk- en dorpstafels hierin steunen wij daarom. 

Wij roepen u als inwoner ook op om hierin oplossingsgericht met ons mee te denken en ons te laten weten 

hoe u dat ziet.  
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5. JEUGD EN ONDERWIJS 
 

De jeugd heeft de toekomst. Daarom wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG de jeugd meer betrekken bij de 

politiek. Jongeren moeten zich ook kunnen uitspreken over zaken die in de gemeente spelen. Graag willen we 

dat vorm geven, bijvoorbeeld door het instellen van een Jeugdraad en/of een Jeugdburgemeester. 

JEUGDVOORZIENINGEN 

Het is belangrijk dat de jongerencentra draaiende worden gehouden en dat jeugdhonken blijven bestaan en 

naar alle wijken/kernen worden uitgebreid. Wel in overleg nieuwe stijl met de wijkteams en jongerenwerkers 

en uiteraard met de jongeren zelf! Naast de inzet van jongerenwerkers kunnen deze voorzieningen helpen 

buurtoverlast te voorkomen. Ook sportvoorzieningen spelen hierbij een belangrijke rol. 

AANSPREKENDE EVENEMENTEN 

Aansprekende evenementen, zoals het City-of-Dance-Festival en de Popronde, dienen verzekerd te zijn van 

een blijvende plaats binnen het Middelburgse cultuuraanbod. 

Het is in het belang van Middelburg en haar ontwikkeling als aantrekkelijke en levendige stad dat ook nieuwe 

evenementen worden ondersteund. Een goed voorbeeld hiervan is het Introfestival geweest. Hier zijn van 

heinde en verre studenten op af gekomen, welke normaal niet naar Middelburg zouden gaan. Dit soort 

initiatieven moeten we willen ondersteunen. 

INTEGRALE KINDCENTRA 

Het bestand aan brede scholen en scholen met meervoudig gebruik moet worden uitgebreid. Ontwikkelingen 

als het Integrale Kind Centrum moeten gestimuleerd worden, ook en juist door de gemeente.  

OPVANG 

In het verlengde daarvan: in elke kern hoort een goede vorm van voor- en naschoolse opvang te zijn. Goede 

samenwerking tussen scholen, kinderopvang en verenigingen is daarbij essentieel. 

FLEXIBELE (ONDERWIJS)HUISVESTING 

Goede samenwerking tussen scholen, kinderopvang en verenigingen vragen ook een flexibele huisvesting 

zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van gebouwen. Eerst kijken waar mogelijkheden zijn bij reeds 

bestaande bouw voordat er nieuwbouw plaatsvindt. Duurzame en energiezuinige nieuwbouw of renovatie 

moet daarbij overigens worden gestimuleerd.  

KWALITEIT ONDERWIJS 

Vanaf augustus 2014 heeft het Passend Onderwijs zijn intrede gedaan. Steeds duidelijker wordt dat er toch 
weer een toename is te zien van leerlingen naar het speciaal onderwijs. De problematiek is dan vaak heftiger. 
Daarnaast lopen leerlingaantallen terug. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor het onderwijs en 
zullen de nodige aanpassingen vragen. Scholen moeten nog meer gaan samenwerken om kwaliteit en 
diversiteit te waarborgen. De gemeente zal daar waar nodig ondersteuning moeten bieden, ook als dat leidt 

tot hogere uitgaven. Dat vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG. 

GOEDE SEKSUELE VOORLICHTING 

Wij vinden dat de gemeente, in overleg nieuwe stijl met het onderwijs, zeker moet stellen dat jongeren 
tijdig en zo goed mogelijk geïnformeerd worden over seksualiteit, daarbij nadrukkelijk inbegrepen 
homoseksualiteit en biseksualiteit evenals genderproblematiek. 
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Tolerantie, respect, verdraagzaamheid, acceptatie van en begrip voor anderen en anders gerichte mensen 

moeten daarbij een belangrijke rol spelen. Dat kan onze jongeren immers niet vroeg genoeg bijgebracht 

worden. 

Wij tolereren verder ook geen weigerambtenaren van de burgerlijke stand. 

Wat ons betreft gaat tenslotte elk jaar de regenboogvlag een keer uit. 

ZWEMLESSEN EN MUZIEKLESSEN 

Wij vinden dat muzieklessen erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Daarom stelt de LOKALE 

PARTIJ MIDDELBURG voor om de scholen daarvoor geheel of gedeeltelijk te subsidiëren of om anderszins 

muziek dichter bij kinderen en /of de school te brengen. Wij staan ook hierbij volstrekt open voor suggesties 

van onze inwoners. 

Aan het zwemonderricht voor speciaal onderwijs wordt niet getornd. Daarnaast moet de gemeente met 

basisscholen en naschoolse opvang in gesprek (overleg nieuwe stijl!) om te kijken of zwemonderricht voor alle 

kinderen gerealiseerd kan worden. Zwemmen is een must! Het zwemonderwijs moet dus weer verplicht 

worden en daarom wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG dat de gemeente dat in de loop van de nieuwe 

raadsperiode weer geheel of gedeeltelijk gaat betalen. 

SCHOOLUITVAL 

Schooluitval moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Alle mogelijke middelen moeten hiervoor worden 
ingezet. Ouders/verzorgers moeten bij al deze ontwikkelingen nauw betrokken worden. 

MIDDELBURG ONDERWIJSSTAD 

THE UNIVERSITY COLLEGE ROOSEVELT wordt door ons bijzonder gewaardeerd. Het zou een goede zaak zijn 
als wij hen meer zouden kunnen inburgeren en/of betrekken bij evenementen, muzikaal, letterkundig en 
anderszins en ook als wij meer gebruik zouden kunnen maken van hun kennis en kunde, bijvoorbeeld bij 
onderzoeken van gemeentewege. Laten we daarover eens met hen indringend gaan praten. 

Middelburg kent voorts een verouderende beroepsbevolking . Een van de doelstellingen van het UNIVERSITY 
COLLEGE ROOSEVELT is toch ook (om te proberen) om jongeren meer permanent aan de stad Middelburg te 
binden? Daar zien we nog niet zo verschrikkelijk veel van. Laten we daarom ook daarover eens indringend 
met hen gaan praten en natuurlijk ook met ondernemers. 

De verhuizing van technische opleidingen van de HZ University of Applied Sciences naar Middelburg juichen 
wij toe. Dit brengt nog meer levendigheid naar Middelburg. De locatie voor de bouw van studentenwoningen 
aan de Kanaalweg West vinden we een goede keuze. Wel zijn we van mening dat de uitstraling van deze 
woningen meer bij Middelburg als historische stad moet passen en dat de hoogte van deze woningen fors 
omlaag moet. De voorgestelde bouwmassa is veel te omvangrijk en past daar niet. Overleg nieuwe stijl dus 
met omwonenden. En  zorg ervoor dat dan ook de renovatie van het Station tegelijkertijd wordt aangepakt. 
Nu staat het maar te verkrotten. 

PREVENTIE 

In de hoogste groepen van de basisschool en in het voortgezet onderwijs voortgezet onderwijs moet 
aandacht worden besteed aan alcohol- en drugsgebruik in relatie tot onder meer gezondheidsrisico’s. Het 
project ‘laat ze niet (ver)zuipen’ moet blijvend worden voortgezet. 
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WERKENDE JEUGDIGEN 

De gemeente dient werkgevers, die jeugdigen (15-17 jaar) een bijbaan aanbieden, aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheid t.a.v. het naleven van voor deze leeftijdscategorie geldende arbeidsvoorwaarden en 
werkomstandigheden, in het wat betreft maximale arbeidstijden en rusttijden. Met klachten kunnen 

jongeren ook altijd bij de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG terecht! 

Jongeren geven bij herhaling aan dat het vaak moeilijk voor ze is om stageplaatsen te vinden. De gemeente 
zou hierin een voortrekkersrol moeten kunnen spelen, ook in de eigen organisatie. 

JONGERENCENTRA 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil jeugdcentra beter en met meer mogelijkheden verankeren in elke wijk 

en/of kern maar wel zo (locatie bijv.) dat er geen overlast ontstaat en ook zo dat overlast die er al is daarbij 
wordt weggenomen. Natuurlijk in overleg met de wijk-/dorpsteams, de wijk-/dorpstafels en de betrokken 
organisaties. 

Op basis van gesprekken met jongeren pleiten wij voor het vaker en dan ook in de avond openstellen van de 
jongerencentra, het meer organiseren van activiteiten. Overigens en vooral door de jongeren zelf! En 
natuurlijk zonder (meer) overlast! Geen jongerencentra dus die overlast veroorzaken!! 

Laten we hier maar gauw mee beginnen. 
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6. MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE, WERK EN INKOMEN 

 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vindt het van het allergrootste belang dat diegenen die niet zelf in hun 

inkomen kunnen voorzien of ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk of het kunnen rondkomen 

van een minimum, die hulp ook krijgen. Het middel is dan tot op zekere hoogte niet zo belangrijk. Het doel 

wel. 

WERK EN UITKERING 

In Middelburg moeten meer personen dan het landelijk gemiddelde een beroep doen op een Participatiewet-

uitkering (bijstand). Wij willen dat het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering omlaag 

brengen van 6,4% naar onder het landelijk gemiddelde van 5,9% van het totaal aantal huishoudens in 

Middelburg. Op zich is er wel een dalende trend in het aantal uitkeringsgerechtigden te zien, maar die hangt 

voor een groot deel samen met de economische groei. Die  is voor ons dus nog niet voldoende. Dat betekent 

dat het aantal personen van 18 jaar of ouder met een bijstandsuitkering moet afnemen met minimaal 4 per 

duizend die we in Middelburg boven het landelijk gemiddelde zitten. Wij vragen specifiek aandacht voor 

oudere, jongere en arbeidsgehandicapte werkzoekenden. 

JEUGD 

Jeugdwerkloosheid willen wij bestrijden. Dat betekent dat er (opnieuw) extra middelen moeten worden 

ingezet op het voorkomen en bestrijden van werkloosheid onder jongeren. Er moet meer gebruik worden 

gemaakt van het netwerk rondom jongeren.  

DE JONGERE MET EEN ARBEIDSBEPERKING 

Door de nieuwe Participatiewet is de positie van de Wajongere verslechterd en is vaak niet meer in het zicht 

van instanties. Bijvoorbeeld omdat doordat de jongere thuis woont, geen uitkering meer heeft. Daarmee raken 

zij ook vaak uit beeld voor allerlei maatregelen om ze aan het werk te krijgen. Wij vinden dat de gemeente 

actief op zoek moet naar deze jongeren en ze moet gaan ondersteunen. 

WERKEN MET BEHOUD VAN UITKERING EN VERDRINGING 

Wie productief werkt, verdient ook loon. Dat is rechtvaardig. Daarom moet met werken met behoud van 

uitkering behoedzaam worden omgesprongen. Daar mag alleen en zeer tijdelijk gebruik van worden gemaakt 

als de uitkeringsgerechtigde in een leer- en ontwikkelingstraject zit. Er moet perspectief zijn op een baan. 

ZORGEN VOOR GELD EN VOORKOM GELDZORGEN 

De wettelijke termijn voor het afhandelen van een aanvraag om uitkering op grond van de Participatiewet 

wordt meestal gehaald. Maar dat wil niet zeggen dat er geen geldzorgen kunnen zijn doordat omdat het 

afhandelen van een aanvraag te lang duurt. Dat betekent dat er tijdig voldoende geld moet zijn om 

verplichtingen te kunnen nakomen. Hierin moet de gemeente proactief zijn. 

ARMOEDE-EN MINIMABELEID 

In Middelburg kampen zo’n 1.800 huishoudens met armoede. Mensen met een uitkering, maar ook mensen 

met een laagbetaalde baan, flexwerkers en zelfstandigen zonder personeel moeten volwaardig kunnen 

deelnemen aan de maatschappij. Ook de kinderen in deze huishoudens vragen veelal extra aandacht. Bij het 

heffen van eigen bijdragen willen wij deze doelgroep dan ook ontzien. Goede informatieverstrekking over het 

recht op voorzieningen zoals bijzondere bijstand, minimaregelingen en kwijtschelding van gemeentelijke 

belastingen is een eerste vereiste. 
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ARBEIDSMIGRANTEN 

De gemeente dient werkgevers, die arbeidsmigranten in dienst hebben of nemen, onder meer in het kader van 

vrij verkeer van werknemers binnen de EU-lidstaten, aan te spreken op hun verantwoordelijkheid t.a.v. het 

naleven van geldende arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. 

Arbeidsmigranten zijn weliswaar minder aanwezig in Middelburg, maar die er zijn, zijn behoorlijk kwetsbaar. 

Aangezien deze mensen een baan hebben en daarmee (grotendeels) in eigen behoefte kunnen voorzien 

komen ze minder snel in beeld op de radar van de gemeente. Hiermee zijn ze echter niet minder kwetsbaar, 

gelet op  de (vaak) lage salarissen en het onvermogen om de bureaucratische weg te vinden (door bijvoorbeeld 

taalbeperkingen). Hier zou de gemeente een actief helpende hand kunnen bieden om misbruik van deze 

situatie te voorkomen en verdere integratie te bevorderen. 

SOCIALE WERKVOORZIENING  

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is voorstander van het ontvlechten van de bestaande sociale 

werkvoorziening uit Orionis. En om, in overleg met vakbonden en Ondernemingsraad, de medewerkers in 

dienst te nemen van de gemeente. In ieder geval dient de gemeente Middelburg zo veel mogelijk 

arbeidsplaatsen te creëren bij de eigen organisatie en bij door de gemeente gesubsidieerde organisaties. 

SOCIALE ONDERNEMINGEN 

Het zogenaamde Beschut Werk moet maximaal worden benut voor diegenen waarvoor het moeilijk of zelfs 

onmogelijk is een baan te vinden. Daarom wordt actief de vestiging sociale ondernemingen ondersteund. 

Indien nodig in een publiek-private samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van energie en duurzaamheid, 

ecologisch verantwoorde voedselvoorziening, enzovoorts. 

ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP EN PARTICIPATIEWET 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is voorstander van het ondersteunen van uitkeringsgerechtigden om een 

eigen bedrijf op te richten of om als ZZP’er aan de slag te gaan. 

SCHULDHULPVERLENING 

Schuldhulpverlening en budgetcoaching dienen ruimhartig te worden ingezet. Het kan veel ellende voorkomen 

en oplossen. 
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7. MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING, ZORG EN JEUGDHULP  
 

TOEGANG TOT WMO-, INKOMENS- EN PARTICIPATIEVOORZIENINGEN 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil dat de toegang tot de zorg, hulpverlening, maatschappelijke 

ondersteuning, inkomensondersteuning en hulp bij het zoeken naar dagbesteding of werk begint in de wijk of 

de kern via het sociaal wijknetwerk. Vanuit deze toegang wordt een ondersteuningsplan opgesteld door de 

professional. 

SOCIALE UITSLUITING 

Sociale uitsluiting door vereenzaming, en niet alleen van ouderen, maar ook van gezinnen met allerlei vormen 

van problematiek, moet sterk worden bestreden en dient te worden voorkomen. Daartoe krijgen, wat de 

LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, wijk- en dorpsteams meer mogelijkheden, met steun van professionals, 

vrijwilligers, kerken en andere organisaties. Door deze aanpak komt ook de vroegsignalering terug op 

wijkniveau. De gemeente faciliteert hierbij de dorps- en wijkteams. 

MANTELZORGERS EEN EREPLAATS 

De mantelzorgers zijn er altijd geweest, maar niet altijd in beeld. Dat moet veranderen. Wat de  LOKALE 

PARTIJ MIDDELBURG betreft krijgen belangenorganisaties en kerken/synagoge/moskee betere ondersteuning 

in hun taak om mantelzorgers te organiseren en te begeleiden. Door bijvoorbeeld trainingen te organiseren. In 

overleg met de Manteling. Of vervanging om er eens even uit te kunnen. De gemeente faciliteert 

bijeenkomsten voor mantelzorgers, waar het nuttige met het aangename kan worden verenigd. 

Uit wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat mantelzorgers met een baan, vaker en langer 

ziekteverzuim hebben. Vooral ook nadat door bijvoorbeeld een opname of overlijden het mantelzorgen 

ophoudt. Door een gepaste interventie en het maken en uitvoeren van beleid, kunnen werkgevers dat 

ziekteverzuim voorkomen of beperken. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is voorstander van het uitvoeren van 

een pilot om werk en mantelzorg beter met elkaar in balans te brengen. 

EERLIJKE PRIJS 

Bij aanbestedingen voor zorgaanbieders moeten vooraf kostendekkende tarieven en kwaliteitseisen in de 

contracten opgenomen worden om te komen tot een eerlijke prijs. Gelet op de te verwachten forse toename 

van het aantal ouderen en ter bescherming van hen moet het beschikbaar gestelde geld geoormerkt worden.  

Maar ook ZZP’-ers in de zorg moeten een kans krijgen. Dat is nu eenmaal het beeld van deze tijd, namelijk dat 

zelfstandige zorgprofessionals bewust kiezen voor het ondernemerschap. 

JEUGDHULP 

De Jeugdhulp wordt op Zeeuws niveau geregeld. Maar Middelburg zet wat ons betreft in op een experiment 

om bij enkele huisartsen een praktijkondersteuner jeugd te bekostigen. Daarmee kan specifieker op aanwijzing 

van de huisarts naar een op de vraag gerichte passende vorm van jeugdhulp worden bemiddeld. Zo wordt 

voorkomen dat omwille van de korte beschikbare tijd bij de huisarts, voor de zekerheid wordt verwezen naar 

een te zware vorm van jeugdhulp. Door een praktijkondersteuner kan de jongere adequater worden verwezen. 

Dit kan bovendien leiden tot lagere kosten. 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG kan het maar moeilijk verkroppen dat er bezuinigd moet gaan worden op 

jeugdhulp. De bezuinigingen staan in de huidige meerjarenraming vanaf 2019 ingepland voor ruim 1,7 miljoen. 

Structureel. Daarom wensen wij een uiterste inspanning en creativiteit om door andere keuzes, door minder 

bureaucratie (bijv. door herschikking c.q. aanpassing van de taken van Porthos) en door eventuele meevallers, 

bezuinigingen op jeugdhulp te voorkomen. 
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SOCIAAL VERVOER 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is voor het realiseren van sociaal vervoer als collectieve voorziening. Dat 

betekent dat zoveel mogelijk vervoersvoorzieningen beschikbaar zijn voor een brede groep mensen. En 

daarmee bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld voor ouderen en gehandicapten die 

zelfstandig wonen of willen blijven wonen en toch op bezoek willen bij familie en vrienden, huisarts en 

ziekenhuis, mee willen doen aan activiteiten of zelfstandig hun boodschappen willen doen. 

De SERVICEBUS blijft daarom gewoon volledig rijden. Hier wordt door ons niet op bezuinigd. Tegen een lage 

prijs per rit. Tijden en stopplaatsen worden zo nodig uitgebreid. Alle wijken dienen in de dienstregeling te 

worden opgenomen, om te beginnen de wijken De Griffioen en Dauwendaele. De gemeente dient zich 

hiervoor sterk te maken bij provincie. Of anders met een eigen oplossing te komen. 

Verder zijn wij van mening dat de vervoerspas weer automatisch beschikbaar worden gesteld aan bepaalde 

groepen inwoners. Bijvoorbeeld 75-plussers. 

TOEGANKELIJKHEID VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 

Aan de hand van de Toegankelijksheidsagenda zal het toegezegde prioriteitenplan niet alleen moeten worden 

opgesteld, maar ook worden uitgevoerd. Een concreet voorbeeld is wat ons betreft het uitbreiden van 

openbare toiletten.  

ADMINISTRATIEVE DRUK 

De administratieve regels en de regeldruk zijn echt een probleem. Wij hebben de indruk dat deze regeldruk 

vooral voortkomt uit een gebrek aan vertrouwen in de professionals. Door professionals meer vertrouwen te 

geven zijn minder regels nodig en zal de tijd die aan de cliënt wordt besteed vanzelf groter zijn. Verder moet 

tot in detail worden gekeken naar de noodzaak van administratieve regels.  

PORTHOS 

De administratieve taken rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen worden ondergebracht 

in een Walchers bureau, Porthos. Deze organisatie beperkt zich, wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, 

tot het toetsen van de rechtmatigheid (wordt voldaan aan de wet- en regelgeving) van ondersteuningsplannen, 

het afgeven van een beschikking, het factureren en andere administratieve taken.  

Verder moet Porthos de voorlichting en preventietaak op zich nemen. Communicatie en helderheid in 

procedures moet voor iedereen duidelijk zijn. 

ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING 

Onafhankelijk betekent dat de ondersteuning niet beïnvloed mag worden door andere belangen dan die van 

de zorgvrager.  

Daarom wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG dat de onafhankelijke cliëntondersteuning niet (meer) 

ondergebracht wordt bij de gemeente of bij Porthos. Organisatorisch niet en ook niet fysiek. Wat ons betreft 

mag deze taak worden uitgevoerd door bijvoorbeeld MEE Zuidwest Nederland, die deze rol ook al voor de 

zorgverzekeraars in Zeeland vervult. Of bij een andere onafhankelijke organisatie, al dan niet nieuw op te 

richten. 

Uiteraard moeten alle informele onafhankelijke cliëntondersteuners van bijvoorbeeld de Ouderenbonden, 

kerken, enz. alsmede de Vrijwillig Burgeradviseurs van de Stichting Welzijn Middelburg, een podium krijgen. En 

vanuit de toegang moet er actiever op de mogelijkheden van de vrijwillig burgeradviseurs worden gewezen. 
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8. OUDEREN EN OUDERENBELEID 
 

HUISVESTINGSPROBLEMATIEK 

Door diverse oorzaken is er nog steeds een huisvestingsproblematiek. In de woonservicezones is wel extra 

capaciteit gerealiseerd, maar in de reguliere woningvoorraad is nog steeds onvoldoende betaalbare 

woonruimte voor ouderen beschikbaar. Dat geldt overigens ook voor woonruimte voor jongeren. Er moet 

blijvend met de woningcorporaties en particuliere verhuurders worden overlegd om deze situatie te 

verbeteren. Wij bepleiten meer seniorenappartementen, het liefst in de binnenstad. Een andere kans is om 

leegstaande kantoorruimte geschikt te maken voor bewoning door ouderen of juist jongeren. Het liefst in een 

mix om daarmee zodoende eenzaamheid te voorkomen. 

MAATREGELEN RIJK 

Alle maatregelen welke het Rijk op het bordje van de gemeente legt en die de ouderen in negatieve zin raken, 

zullen wij proberen op gemeentelijk niveau ongedaan te maken. Daar hebben we geld voor over. Het betreft 

dan wel maatwerk. Dus ook overleg nieuwe stijl met betrokkenen. 

OUDERENZORG 

Deze dient in ieder geval na de overheveling van rijkstaken intact te blijven. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG 

zal zich, in samenwerking met de ouderenbonden, er verder sterk voor maken dat het gemeentelijk 

seniorenbeleid kwalitatief beter wordt en dat de voorzieningen voor ouderen verbeteren en zo goedkoop 

mogelijk blijven. Kortom, meer aandacht voor ouderen. 

De doelstelling was, is en blijft wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, dat iedereen, met name ouderen 

en gehandicapten, zich goed in en rond het huis kan bewegen. 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is voor een actieve benadering van ouderen om (dreigende) eenzaamheid te 

voorkomen en voor een goede signalering daarvan. Buren, postbodes, wijkverpleegsters, 

huisartsen,wijkagenten, Boa’s enz. enz., kunnen daarbij een goede rol spelen. 

Wij denken dat 1 ons welzijn 1 kilo zorg kan besparen. 

WELZIJNSACCOMMODATIES WOONSERVICEZONES 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vindt dat welzijnsaccommodaties voor de woonservicezones moeten 

worden behouden. Deze moeten als sociaal café en ontmoetingsruimte voor ouderen behouden blijven. In de 

binnenstad wordt een dergelijke accommodatie node gemist. Dat zou moeten worden opgelost. Overigens 

moeten de accommodaties dan wel geschikt zijn daarvoor (en niet te koud zijn zoals het atrium in Hof ter 

Veste!). Door ze een bredere functie te geven kunnen we dat financieren met de middelen die we daarvoor 

van het rijk ontvangen. Ook kunnen deze accommodaties perfect dienen voor het organiseren van de toegang 

tot zorg, ondersteuning en jeugdhulp op wijkniveau.  

BEWEGEN EN VITALITEIT 

De welzijns- en sportaccommodaties worden, in overleg, meer ter beschikking gesteld van ouderen die daar 

hun sport willen uitoefenen (bijv. biljarten). Het reserveren van accommodaties moet minder bureaucratisch 

worden en op meer locaties kunnen. Waar nodig komt de activiteitenbegeleiding terug. 

SENIORENRAAD 

Wij willen een seniorenraad die echt iets te vertellen heeft en waar de politiek echt naar moet en wil luisteren. 

Daarover overleg nieuwe stijl met alle betrokkenen. 
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GOEDE DIENSTVERLENING 

Goede en juiste dienstverlening, ook en juist richting ouderen, is niet alleen noodzakelijk vanuit het 

Stadskantoor, maar ook vanuit andere dienstverlenende sectoren en aan de overheid gerelateerde instanties. 

Ondanks onze beperkte invloed hierin willen wij hier toch verantwoording nemen door ons hard te maken voor 

een verbeterslag. 

Ter illustratie een drietal voorbeelden:  

• PAPIER BLIJFT NODIG 

Veel dienstverlening wordt pas toegankelijk als daarom digitaal gevraagd wordt. Als we willen, en dat 

willen we, dat IEDEREEN gebruik kan maken van de voorzieningen waar men recht op heeft, dan moet de 

papieren stroom (aanvragen, wijzigingen, meldingen van klachten, enz.) blijven bestaan. Zeker voor de 

grootste groep ouderen blijft dat noodzakelijk. 

We vinden dat ervaring en inzicht nog steeds belangrijker zijn dan gebruiksgemak (digitalisering). 

• NS-STATION MIDDELBURG 

Wij, en velen met ons, maken ons ernstig zorgen over de toenemende verpaupering en afnemende 

dienstverlening van het NS-station. Pak dit nu eindelijk eens behoorlijk op, vindt de LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG.  Om onder meer visueel gehandicapten, ouderen en toeristen de helpende hand te 

kunnen bieden willen wij verder aandringen op een Servicebalie in de Stationsrestauratie, ingericht voor 

reisinformatie en kaartverkoop. Wellicht dat hier vrijwilligers een rol kunnen spelen. De toezeggingen van 

ProRail en NS moeten we scherp in de gaten houden.  

•  PINAUTOMATEN 

Pinautomaten verdwijnen steeds meer uit beeld, met name in de wijken en de kleine kernen. Het tij moet 

worden gekeerd: ook banken dienen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het kan niet 

zo zijn dat kwetsbare groepen in de samenleving, die eerst min of meer gedwongen werden hun 

geldzaken per automaat af te handelen, nu de dupe worden van dergelijke maatregelen. Banken dienen 

actief te worden benaderd om gebruikersvriendelijke oplossingen aan te dragen. 
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9. VRIJWILLIGERSWERK 
 

WAARDERINGSPRIJS 

Er komt een jaarlijkse vrijwilligersprijs voor individuele vrijwilligers en/of vrijwilligersgroepen.  

DE COLLECTIEVE VRIJWILLIGERSONGEVALLENVERZEKERING 

De collectieve vrijwilligersongevallenverzekering moet behouden blijven en zo nodig worden uitgebreid. 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 

Er dient voorzien te worden in een breed cursusaanbod om deskundigheid nog meer te bevorderen.  

MEER FACILITEREN DOOR GEMEENTE 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil bezien hoe wij onze vrijwilligers nog meer tegemoet kunnen komen. Wij 

zullen dit de komende periode weer nadrukkelijk aan de orde stellen in de gemeenteraad. 

VRIJWILLIGERSAFTREK. 

Nog steeds merken wij dat veel vrijwilligers niet of niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van 

vrijwilligersaftrek. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is daarom via haar helpdesk bereid om vrijwilligers 

kosteloos  hierin en hierover (en over ander zaken) bij te staan. 

Het bovenstaande vinden wij overigens echt nog te mager! Wij zijn ons immers met nadruk bewust van het 

grote belang van vrijwilligers. Misschien dat een vrijwilligerspas, welke kortingen voor de vrijwilliger mogelijk 

maakt,  tot de mogelijkheden behoort? Laten we het eens onderzoeken. 

Tenslotte: als u hierover ideeën heeft, laat het ons weten! 
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10. VRIJE TIJD EN IMAGO  
 

SPORT 
 

ACCOMMODATIES 

Naast het stimuleren van een goed vrijwilligersbeleid en het deugdelijk plegen van onderhoud aan 

sportaccommodaties wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG, om de overlevingskansen van de verenigingen te 

vergroten, tevens de accommodatiehuur bevriezen tot zich weer betere tijden aandienen. 

Dat betekent ook dat bezuinigingen de komende vier jaar geheel of gedeeltelijk moeten worden 

teruggedraaid. De balans tussen wat verenigingen zelf moeten doen en waarin de gemeente bijdraagt moet 

weer hersteld worden. Wij willen daarover op korte termijn overleg nieuwe stijl  met alle betrokken 

verenigingen. 

KUNSTIJSBAAN 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil graag een haalbaarheidsonderzoek naar een permanente kunstijsbaan in 

Zeeland en het liefst op Walcheren. Wij denken dat daar genoeg belangstelling voor zal zijn. 

ROLSTOELSPORTEN 

Wij zijn voor het stimuleren van rolstoelsporten. Hoe, dat willen we in overleg nieuwe stijl met rolstoelsporters 

bereiken. Dit is van groot belang voor de doelgroep. Zij mogen niet worden vergeten, evenals de 

rolstoeloudere in de gemeente Middelburg. 

DENKSPORT 

Wij bepleiten het stimuleren van denksporten en denksportevenementen, bijv. door actief te participeren in 

een op te richten denksportcentrum en het faciliteren van grootschalige denksportevenementen. Graag 

overleg nieuwe stijl! 

JEUGDSPORTFONDS 

Wij achten het van groot belang dat kinderen uit arme gezinnen de kans krijgen zich op het gebied van sport 

actief te ontplooien. Sportbeoefening vergroot de sociale vaardigheden van het kind en daarmee de kansen in 

de maatschappij. Kinderen uit arme gezinnen mogen niet achter blijven bij kinderen van meer draagkrachtige 

ouders vindt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG.  

Financiële belemmeringen moeten daarom zo veel mogelijk worden weggenomen, zodat laagdrempeligheid 

deelname garandeert. 

SPORT VOOR OUDEREN 

Bewegingssport door ouderen wordt meer gestimuleerd, bijv. door ouderen effectiever te benaderen en 

initiatieven in deze richting meer te stimuleren. 

KUNST EN CULTUUR 
Zoals indertijd een beroemd dirigent het ongeveer zei toen zijn (beroemde) orkest met veel te zware 
bezuinigingen werd geconfronteerd: “You abandon the (civilised) arts at your peril”. 

Zo is het maar net. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is dan ook niet van plan om kunst en cultuur aan 

hun lot over te laten. 
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CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP  

We willen onze culturele ondernemers zoals de galerie- en atelierhouders alsook de Stichting Kunst- en 
Cultuurroute ondersteunen en hen daarom zoveel mogelijk ontzien bij de lokale heffingen. 

AFSTEMMING PROGRAMMERING 

Middelburg heeft zo’n divers aanbod van cultuur dat wij graag overleg nieuwe stijl met de sector willen 
om eens te onderzoeken of wederzijdse afstemming bij de diverse programmeringen tot de 
mogelijkheden behoort, e.e.a.  om te komen tot een afgerond en compleet aanbod.  

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG denkt dan bijvoorbeeld aan de Schouwburg, de Concertzaal, het 

Minitheater, de Kloveniersdoelen, de Oostkerk enz. enz. 

OPENLUCHTTHEATER 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zou graag zien dat er weer een (centraal) openluchttheater kwam in 

onze stad. We vinden dat de gemeente de mogelijkheden daartoe, in overleg nieuwe stijl met de sector 
(waaronder natuurlijk ook het Zeeland Nazomerfestival) moet gaan onderzoeken, met inbegrip van de 
locatie. 

ONDERNEMERS EN BEDRIJVEN 

Ondernemers en bedrijven hebben bewezen mogelijkheden te zien het aanbod van cultuur in de 
gemeente te stimuleren en te versterken. Daarom dragen wij activiteiten zoals de Middelburgse 
Stadsfeesten, De-Nacht-Van-De-Nacht en het vervolg op Middelburg 800 een warm hart toe!  

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG heeft er dus wel iets voor over om deze activiteiten in een of andere 
vorm voort te zetten. 

AANSPREKENDE EVENEMENTEN 

Aansprekende evenementen zoals het Middelburg-Volkóren-Festival en het City-of-Dance-Festival dienen 
ook verzekerd te zijn van een blijvende plaats binnen het Middelburgse cultuuraanbod. Daar willen wij 
aan gaan werken. 

FAÇADE 

De gemeente subsidieert tot op heden steeds minder, we moeten hier en daar (maar niet overal!) 
misschien ook wel anders gaan denken. Façade 2012 en 2017 waren schitterende voorbeelden hoe het 
anders kan: in opdracht van gemeente Middelburg zag CBK Zeeland door middel van sponsorwerving 
kans onze bijdrage te verveelvoudigen!  

Wij als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG willen ons hard maken om het succes van Façade iedere vier jaar te 
herhalen. 

DE VLEESHAL 

De Vleeshal blijft ondanks de bezuinigingen het Middelburgse boegbeeld annex podium voor regionale, 
nationale en internationale kunstenaars, ongeacht welke samenwerkingsvorm met de Zeeuwse 
beeldende kunstorganisaties zich ook aandient. Samenwerking juichen wij overigens toe maar alleen als 
dit de positie van de Vleeshal versterkt. En als het kan bezuinigingen ook hier terugdraaien. 

Stichting Beeldende Kunst Middelburg, die namens de gemeente de Vleeshal exploiteert, moet verder 
onderzoeken op welke wijze er nog meer inhoud geven kan worden aan publieksparticipatie, hoe 
verdienmogelijkheden zijn in te zetten, and last but not least: hoe plaatselijke en/of regionale 
kunstenaars zijn te betrekken in de programmering. 
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KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE 

Er komen in overleg met wijk- /dorpstafels en inwoners meer kunst- en cultuuruitingen in de binnenstad, 
bijv. beelden op de Bolwerken(zie Antwerpen, park Middelheim). Een beeldentoer, dat zou toch mooi 
kunnen zijn? Daarbij worden dan ook lokale kunstenaars en bijv. de Stichting Beeldende Kunst 
Middelburg en/of de Stichting Kunst- en Cultuurroute betrokken. Hierbij kan tenslotte eveneens  
crowdfunding als instrument worden ingezet. Herplaatsing van nu opgeslagen kunstwerken (bv 

Molen/Couzijn en windmobiel Plein ’40) is voor de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG  hierbij ook 
nadrukkelijk aan de orde. 

AMATEURKUNST 

Bij cultuurbeoefening denken wij niet alleen aan professionele kunsten, maar zeer zeker ook aan 
amateurkunstbeoefening en Kunsteducatie. Mede gezien het belang van deze instellingen voor onze 

jeugd blijft de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG voorstander van een goede gemeentelijke subsidierelatie. 
Iedere vorm van amateurkunst moet de gelegenheid krijgen zich te profileren en te etaleren. 

JEUGDCULTUURFONDS 

De gemeente Middelburg gaf in 2010 het startsein voor deelname aan het Jeugdcultuurfonds Zeeland. 
Inmiddels is het fonds een groot succes. Wij achten het van groot belang dat kinderen (ook en juist uit 
arme gezinnen) de kans krijgen hun creativiteit en talenten actief te ontplooien. Dit kan zijn op het gebied 
van dramatische en/of beeldende vorming, muziekbeoefening enz. Cultuurbeoefening vergroot de 
sociale vaardigheden van het kind en daarmee de kansen in de maatschappij.  

Kinderen uit arme gezinnen mogen verder hierin niet achter blijven bij kinderen van meer draagkrachtige 
ouders. Financiële belemmeringen moeten daarom worden weggenomen, zodat laagdrempeligheid 
deelname garandeert.  

HET MUZIKALE AANBOD 

Het muzikale aanbod in onze gemeente is van bijzonder hoogstaande kwaliteit en navenant breed: er is 
voor elk wat wils en daar zijn wij bijzonder trots op. Popmuziek vormt daarop in zekere zin een 
uitzondering. Weliswaar biedt Poppodium De Spot beginnende en getalenteerde bands de ruimte te 
excelleren, popmuziek is daarentegen nog steeds geen structureel onderdeel in het gemeentelijk 
cultuurbeleid.  

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil dat en wil ook popmuzikanten actief bij de uitvoering daarvan 

betrekken. Dus: snel overleg nieuwe stijl van de gemeente met alle betrokkenen. Daarbij mogen de 
wensen van de muziekkorpsen niet worden vergeten! Wij zouden bv graag weer eens een (jaarlijkse?) 
taptoe zien op de Markt. 

DE ZEEUWSE CONCERTZAAL 

De Zeeuwse Concertzaal kent een lange traditie en biedt mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers een 
breed aanbod aan muzikale prestaties zowel op klassiek als experimenteel gebied. De unieke 
accommodatie wordt met recht door binnen- en buitenlandse musici geprezen omwille van haar unieke 
akoestiek. Ook de productie van concertregistraties ter plaatse staan in hoog aanzien.  

De Concertzaal weet ook met haar aanbod de jeugd te enthousiasmeren voor de meer serieuze muziek 
en vervolgens aan zich te binden. Handen dus voorgoed  af van onze Concertzaal! Daar mag tenslotte 

voor wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft wel wat meer geld naartoe. 

DE SCHOUWBURG 

De Schouwburg blijft ter versterking van de binnenstad gevestigd aan het Molenwater en wordt nu 
gerenoveerd. U mag van ons verwachten dat wij het bouwproces en de financiële risico’s nauwlettend 
volgen en zo nodig bespreekbaar maken. 
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MUZIEKPODIUM ZEELAND krijgt wat ons betreft weer een vaste plaats in Middelburg. Wij zien uit naar 
constructief overleg nieuwe stijl daarover. 

Wij willen dat de OOSTKERK, als vitaal cultureel onderdeel van het rijtje Schouwburg, Concertzaal, 
Kloveniersdoelen, Minitheater enz. volledig wordt betrokken bij het culturele Middelburgse aanbod, het 
liefst met afgestemde  programmering.  

OVERLEG 

Voor een nieuwe BKR regeling hebben ook wij helaas geen geld. Maar kunst en cultuur, cultuurbeleid en 
het kunst- en cultuurklimaat in Middelburg gaan ons toch wel heel erg aan het hart en zijn wel heel 
belangrijk. Iedereen uit de kunst en cultuur, of het nu kunstenaars, galeriehouders, musici, 
vertegenwoordigers van culturele instanties, ach, wie het ook is, iedereen moet weten dat ze  bij ons echt 
welkom zijn om te praten over problemen, of over wat dan ook. En als we iets met raad en daad kunnen 
doen dan zullen we dat doen.  

Overleg nieuwe stijl dus! Daarnaast willen wij tenslotte ook in overleg over hoe en in hoeverre de reeds 
doorgevoerde bezuinigingen kunnen worden verzacht en/of geheel of gedeeltelijk kunnen worden 
teruggedraaid, loop deze raadsperiode of in de nabije toekomst.  
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11. DUURZAAMHEID, MILIEU EN GROEN 
 

HOGE AMBITIE 

Middelburg scoort hoog wat betreft duurzaamheid: de gemeente ontving in 2010 de Groene-Trui i.v.m. 
het groenste Zeeuwse coalitieprogramma, in 2011 was Middelburg landelijk winnaar van de FSC-
Opdrachtgever-Award i.v.m. de toepassing van gecertificeerd hout en papier en in 2012 ontving 
Middelburg als eerste gemeente in Nederland het ECO-XXI-Certificaat-Kwalificatie-Goud i.v.m. de hoogste 
score op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. In 2015 wist Middelburg deze onderscheiding te 
prolongeren. Al deze blijken van waardering beschouwen wij als een uitnodiging om het nog beter te 

doen! Ons ambitieniveau zullen wij continue bewaken en zo nodig actualiseren. Wij van de LOKALE 

PARTIJ MIDDELBURG zetten ons in voor een leefbare omgeving op het gebied van biodiversiteit, 

duurzame energieproductie, schone mobiliteit en bio-based en circulaire economie. Deze elementen 
moeten ook terugkomen als afweging bij beslissingen op andere terreinen. 

BENUTTEN BODEMKWALITEIT 

Ieder te ontwikkelen in- of uitbreidingsplan respecteert de aanwezige cultuurhistorische, 
landschappelijke en natuurwaarden. Bovendien, door op een slimme manier de aanwezige 
bodemkwaliteit te benutten is de gemeente in staat heel veel geld te besparen. Onze voorouders wisten 
dat maar al te goed: wij Zeeuwen bouwden vroeger niet voor niets bij voorkeur op kreekruggen en op 
zandgronden! Door een nieuwe vorm van stedenbouw te bedrijven, waarbij niet de esthetica prevaleert, 
maar waarbij de bodemgesteldheid leidend is, beperken we de noodzaak tot allerlei overbodige 
investeringen. Het is beter om de natuurlijke gegevenheid te benutten dan de natuur naar onze hand te 
zetten. Daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld dat esthetica wordt opgeofferd, integendeel. 

Als voorbeeld noemen we het integreren van bestaande slotenverkavelingen en natuurlijke 
waterpartijen. Door niet te dempen wordt op een voor de hand liggende wijze voorzien in waterberging 
en wordt de noodzaak tot draagkrachtverbetering van de ondergrond voor funderingen en verhardingen 
tot een minimum beperkt. Een slimme manier om tegemoet te komen aan de bezuinigingsopgave, als u 

het de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vraagt! 

STADSLANDBOUW 

Door duurzamer te produceren en maatschappelijk verantwoord te ondernemen versterken wij onze 
economische positie. Om het huidige consumentisme enigszins aan banden te leggen, zetten wij als 

LOKALE PARTIJ MIDDELBURG hoog in op stadslandbouwinitiatieven in onze wijken en buitengebieden. 

De mogelijkheden om dat met participatie, opleidingen en toeleiding naar werk of dagbesteding te 
combineren vinden wij belangrijk. Van de volkstuinen blijven we daarom af en zo nodig komen er nog bij. 
Daarom ook omarmen wij een initiatief als Cityseeds. Uitbreiding daarvan, eventueel ook naar andere 
wijken, zouden wij overigens toejuichen.  

Wij hebben daar geld voor over. 

GROENONDERHOUD 

Verder bezuinigen op het groenonderhoud achten wij onverantwoord! Immers het groen in de wijken, de 
parken, de Bolwerken en de groene corridors zijn bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en 
het welzijn van onze inwoners. Vergroening van de leefomgeving bevordert de volksgezondheid, 
vermindert ziektekosten, verhoogt aanzienlijk de waarde van onroerend goed, brengt verkoeling, zuivert 
lucht en water en vermindert overlast van overvloedig regenwater bij extreme buien. Dus wat ons betreft 
wordt op het groenonderhoud niet alleen niet meer bezuinigd, er mag ook wel wat meer geld naar toe in 
de loop van de volgende raadsperiode. 
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PARTICIPATIE VAN INWONERS IN ONDERHOUD 

Participatie van inwoners in het onderhoud van het openbaar groen dient meer de ruimte te krijgen en 
wellicht beter te worden beloond. De gemeente moet ook initiatieven hierin tegemoet komen door 
vrijwilligers meer en beter te faciliteren. Daar waar mogelijk snippergroen afstoten door deze aan te 
bieden aan particulieren. 

BOMEN 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ziet het liefste dat er meer bomen in de hele gemeente worden 

geplant en wel op een verantwoorde wijze, zodat er geen wortelopdruk ontstaat. Het rooien/kappen van 
gezonde bomen dient met kracht te worden tegengegaan. Bij het ontwikkelen van bouwprojecten en 
bestemmingsplannen moet  rekening worden gehouden met de aanwezigheid van bestaande bomen 
waarbij behoud voorop staat. Verplanten van bomen uitsluitend als laatste redmiddel hanteren onder 
voorwaarde dat dit op verantwoorde wijze wordt verricht. In samenspraak met de Stichting Tuin van 
Zeeland is een lijst van waardevolle bomen vastgesteld. Er dient op te worden toegezien dat deze 
waardevolle bomen niet clandestien worden gerooid. Voor elke gerooide/gekapte boom dienen er wat 
ons betreft drie terug te komen en dat dan niet ergens elders maar zoveel mogelijk in Middelburg zelf. 
Om gezonde bomen te mogen kappen tenslotte (het kan soms noodzakelijk zijn)  wordt over een 
kapvergunning (weer) besloten door de Raad. 

PARTICULIERE TUINEN 

De binnenstad van Middelburg kent een rijkdom aan historische bomen in met name particuliere tuinen. 
Gezien het unieke karakter van dit bomenbestand moet de gemeente particulieren nog meer 
ondersteunen met adviezen. 

Hittestress is een serieus probleem (de binnenstad is een aantal graden warmer) en een grote oorzaak is 
verstening van tuinen. Om Middelburg ecologisch sterker te maken, zou het een goede zaak zijn om 
initiatieven te ontwikkelen waar naar oorzaken en oplossingen gekeken word. Denk bijvoorbeeld aan het 
ondersteunen van ouderen en minder validen door Orionis bij het aanleggen van een tuin, of voorlichting 
over hoe een onderhoudsarme tuin aan te leggen voor werkenden. 

BIODIVERSITEIT 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG is er op uit de vermindering van biodiversiteit, met name in de 

buitengebieden, een halt toe te roepen. Op het gebied van groenbeheer overleggen wij met 
belangenverenigingen zoals Stichting Tuin van Zeeland, Imkersvereniging Walcheren en de agrarische 
sector om te komen tot verbetermaatregelen. 

MIDDELBURG ROZENSTAD 

Middelburg Rozenstad is een kleinschalig initiatief met een enorme potentie, voor en door inwoners. Wij 
willen het succes van dit burgerinitiatief verder mee uitbouwen en faciliteren, samen met betrokken 
inwoners, ondernemers en instellingen. 

GROENE LONGEN 

Wat er nu nog rest van de groene longen blijft vanaf heden volstrekt onaangetast en wordt, zo mogelijk, 
uitgebreid op termijn. De doorloop  van de kanaaldijken tot aan en vrijwel in de binnenstad moet daarbij 
onbebouwd doorlopen met zoveel mogelijk onbebouwd gebied er omheen. Het zijn immers belangrijke 
groene longen. Of, zoals het in de tijd van de wederopbouw werd gedefinieerd: het landschappelijk 
akkerbouw- en weidegebied moet doorlopen tot aan de Vesten. Dus: grazende koeien bij de Schroebrug, 

prachtig toch! Zo althans denkt de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG er over. 
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DE WANDELROUTES 

De Wandelommetjes door ‘t Zand, Stromenwijk en de Griffioen alsook de blauwgroene wandelroute door 
Dauwendaele zijn voorbeelden die navolging verdienen. Door nauwe samenwerking tussen de diverse 
wijkteam en de gemeentelijke dienst zijn fraaie en verrassende natuurwandelroutes tot stand gebracht, 
garant staand voor een nieuw elan van onze wijken. Ook maken wij ons sterk voor een aantrekkelijke 
(beelden)wandelroute over de Bolwerken.  

DIERENWELZIJN 

Dierenwelzijn is niet voor iedereen een uitgemaakte zaak. Toch heeft de mensheid tegenover dieren 
verplichtingen. Dieren zijn in meer of mindere mate afhankelijk van mensen. Daarom moet dierenwelzijn 
onderdeel zijn van gemeentelijk beleid. Wij zijn tegen de exploitatie van dieren voor evenementen of 
volksvermaak en willen ontwikkeling van bio-industrie ontmoedigen binnen onze gemeentegrenzen. 

Stichting Dierenasiel Walcheren, de Kinderboerderij en De Mikke zijn voor de LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG dan ook erg belangrijk en kunnen onverkort op onze steun rekenen. 

HONDENUITWERPSELEN zijn een vaak gesignaleerd probleem. Wij willen dat de gemeente er eindelijk 
werk van maakt dit probleem serieus aan te pakken door inzet van poepslurpers, handhaving van het 

opruimgebod en/of door bewustwording van de hondenbezitters..  De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil 

daartoe opbrengsten van de hondenbelasting vanuit de algemene middelen (dus indirect) inzetten. Ook 
hier: geen woorden maar daden! Zie ook: “Lokale lasten en financiën”. 

AFVALBELEID 

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de uitvoering van het afvalbeleid, maar vooral de 
communicatie daarover met inwoners, nogal te wensen overlaat. Een snelle evaluatie lijkt op z’n plaats. 
Daar gaan wij ons hard voor maken. 

Bijvoorbeeld over de inzameling van oud papier. Nog deze raadsperiode heeft de LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG hier actie op ondernomen. Zo vinden wij dat verenigingen of kerken, zoals de scouting, die 
door dit beleid verminderde inkomsten hebben, volledig gecompenseerd moeten worden. 
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12. WONEN EN WOONOMGEVING 
 

BESTAANDE WONINGVOORRAAD 

Gemeentelijke groei is niet zaligmakend en leidt uiteindelijk tot overtolligheid en leegstand, zodra de 
aangekondigde jaren van krimp voor onze deur staan. Kwaliteitsverbetering en aanpassing van de 
bestaande woningvoorraad heeft bij ons dan ook meer prioriteit dan nieuwbouw. 

NOTA HOOGBOUW 

Wij zijn voorstanders van het opstellen van een Nota Hoogbouw. Daarin wordt bijv. aangegeven wat er 
onder hoogbouw en middelhoogbouw dient te worden verstaan. Ook dient daarin de specifieke 
hoogbouwproblematiek (bijv. parkeren bij hoogbouw en meervoudig grondgebruik) te worden belicht. 

Een voorbeeld is de hoogbouw tegenover de Singel aan het begin van de Noordweg (nota bene direct 
grenzend aan beschermd stadsgezicht van de Noordweg).  

Hoogbouw aan het Kanaal nabij de Oostperkweg, vergelijkbaar met de appartementengebouwen in het 
Maïsbaaigebied, is wat ons betreft bespreekbaar mits het dijkprofiel en jaagpad annex grasweide, dus zeg 
maar de groene long aldaar, ongemoeid worden gelaten.  

Aan de voorgenomen hoogbouw in het stationsgebied west dient paal en perk te worden gesteld.  

Aan de nota hoogbouw ligt vanzelfsprekend ten grondslag dat het aanzien van het kenmerkende 
Middelburgse stadssilhouet wordt bewaakt en gekoesterd. 

DE BETAALBAARHEID VAN WONINGEN 

De betaalbaarheid van woningen is van groot belang. Door het landelijk overheidsbeleid komen steeds 
meer huurders financieel in de knel. Met gemiddelde huurverhogingen van rond de 5% nu, en ook voor 
de komende jaren, zal binnenkort ruim 30% van de huurders na aftrek van woonlasten op of beneden de 
armoedegrens uit komen. Een onaanvaardbare situatie vinden wij!  

Wat kunnen wij als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG daaraan doen?  

We moeten ervoor zorgen dat voldoende goedkope maar ook duurdere woningen beschikbaar zijn. De 
verhouding tussen goedkope, betaalbare en dure huurwoningen moet in balans zijn met de 
inkomensgroepen en tot uiting komen in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Eigenlijk 
moeten er woningen beschikbaar zijn voor elke portemonnee. Dan pas ontstaat daar voldoende 
doorstroming. 

Van groot belang is ook dat de gemeente stringent controleert op het nakomen van gemaakte afspraken. 

ENERGIEZUINIG 

Juist de huurders met de laagste inkomens wonen in de slechtst geïsoleerde huurwoningen en worden 
meer en meer geconfronteerd met toenemende energiekosten. Ons beleid is dat deze woningen in ieder 
geval voor het jaar 2022 energiezuinig worden gemaakt, waarbij de daarbij behorende huurverhoging 
zich tot een minimum beperkt.  

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD 

Achterstallig onderhoud dient adequaat te worden aangepakt. De gemeente moet corporaties, 
ontwikkelaars en particuliere verhuurders hierop actief aanspreken en dat ook blijven doen. Wij willen 
dat, bij de keus tussen renovatie of sloop, de mening van de huurders c.q. de huurdersvereniging een 
doorslaggevende rol speelt. Overleg nieuwe stijl dus! 

 



 

46 

 

LEEGSTAND 

Leegstand in kantoren en boven winkelpanden kan worden aangewend om de tekorten aan goedkope 
huurwoningen in te lopen. Waar nodig kan c.q. moet de bestemming van langdurig leegstaande kantoren 
gewijzigd worden in een woonbestemming, zeker in de binnenstad. 

VERPAUPERING EN VERLOEDERING 

Verpaupering en verloedering van wijken en buurten moet ten allen tijde voorkomen worden. Aan de 
basis van iedere wijk ligt dan ook een goede differentiatie en behoorlijke spreiding ten grondslag van de 
verschillende woon-en prijscategorieën. Daarvoor moet per wijk een concreet voorstel worden gemaakt. 

SENIOREN-EN JONGEREN- EN STUDENTENHUISVESTING 

Voldoende betaalbare seniorenwoningen en het vergroten van de kansen in de huursector voor jongeren 
die zelfstandig willen wonen, hebben meer dan onze speciale aandacht. Wij willen daarover bindende 
afspraken maken met wooncorporaties en projectontwikkelaars en belanghebbenden. Vaak gewenst door  
veel senioren: geschikte behuizing in de binnenstad. Laten we daarom eens beginnen met op de bouwput 
betaalbare appartementen te realiseren, zowel voor senioren als voor jongeren. 

Studentenhuisvesting is essentieel. De ontwikkeling van studentenhuisvesting aan de Kanaalweg vinden wij 
zoals gezegd een goede ontwikkeling. Maar dan zeker niet te vol en niet te hoog! 

VERNIEUWENDE WOONVORMEN 

Bij nieuwbouwprojecten en renovatie vragen wij aandacht voor vernieuwende woonvormen zoals 
levensloopbestendige woningen, mantelzorgwoningen, tiny houses en gemeenschappelijke woonconcepten.  

GRONDPRIJZEN 

Voor de goedkope huizensector streven wij realistische grondprijzen na. In deze categorie mag de 
verkoopprijs van gemeentelijke grond dus zeker niet te hoog zijn. 

STARTERSLENING 

Het verkleinen van de stap naar de koopwoningmarkt, met onder meer het instrument van de starterslening, 

moet gehandhaafd blijven. 

Het is voor jongeren bijzonder lastig om een huis te kopen. De hoge huren in Middelburg (of het gebrek 
aan lage huren) maken dat het sparen van een dergelijk bedrag, zeker gezien de toenemende 
flexibilisering van de arbeidsmarkt, geen sinecure is. Gezien ook koopwoningen in Middelburg niet 
goedkoop zijn, dient de starterslening dit te compenseren. 
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13. ECONOMIE  
 

HET VERTREK/DE KRIMP VAN OVERHEIDSDIENSTEN 

Het vertrek van overheidsdiensten uit Middelburg of de krimp daarvan moet worden gestopt en zo mogelijk 

worden teruggedraaid. Dit vereist onder meer een intensievere lobby in Den Haag, het liefst samen met nog 

meer andere gemeenten/ overheden. Wij zijn bereid daar geld voor uit te trekken. 

BEDRIJVENTERREINEN 

Belangrijke vraag: zit elke ondernemer wel op de juiste plek? Dat wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG graag 

onderzocht zien. Onderzoek dan tevens nog maar weer eens  de daadwerkelijke behoefte van het bedrijfsleven 

aan bedrijfsterreinen en betrek daarbij de benodigde faciliteiten en het maatschappelijk belang (bijv. 

werkgelegenheid). 

BEDRIJVENTERREIN RAMSBURG 

Het bedrijventerrein Ramsburg is gelegen aan een van de toegangspoorten tot de stad. Om het visitekaartje 

van Middelburg te kunnen zijn moet Ramsburg worden opgeknapt en verder worden ontwikkeld. De Cyclehub 

moet definitief een plek krijgen. Ook voor grotere bedrijven is er voor wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG 

betreft voldoende ruimte. Daartoe moeten b.v. de oude vuilstortplaatsen worden gesaneerd. Dat kost geld 

maar dat kan terugverdiend worden en het biedt ondernemers mooie bedrijfsterreinen, vlak bij de N57. We 

willen dit alles op zijn minst eens goed onderzocht en doorgerekend zien. 

DE CONCURRENTIEPOSITIE 

De concurrentiepositie van Middelburgse bedrijven ten opzichte van bedrijven uit andere gemeenten wordt 

zoveel mogelijk versterkt. Middelburg moet investeren in optimale bereikbaarheid, een gunstig 

vestigingsklimaat met lage grondprijzen, kwalitatief goede locaties en het uiteindelijk relatief  verlagen van 

belastingen, zoals precariorechten en reclamebelasting. Deze zouden overigens wat ons betreft voor alle 

bedrijven omgezet kunnen worden in een budgettair neutrale exploitatiebelasting. Goede communicatie 

tussen, overleg met en instemming van vertegenwoordigers van het midden-en kleinbedrijf, de Middelburgse 

Bedrijven Club, de Vereniging Ondernemers Middelburg en de gemeente zijn hierbij essentieel. Gelet op de 

financiële positie van de gemeente zullen ook voor ondernemers de lasten wellicht aan het begin van de 

volgende raadsperiode iets moeten stijgen. Wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, zullen de lasten 

voor het bedrijfsleven over vier jaar relatief gedaald moeten zijn. Een lastige opgave, maar wij denken dat het 

kan. 

TOERISME 

Middelburg is een vooraanstaande monumentenstad en een toeristische trekker van formaat. De toeristische 

ontwikkeling draagt bij aan een groter draagvlak voor voorzieningen en aan de omzet voor detailhandel en 

horeca. Uitbreiding van hotelkamers en verbetering van de jachthaven dragen bij aan de verdere economische 

ontwikkeling van Middelburg. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil dit alles in overleg met betrokkenen verder 

stimuleren. 

HET KERNWINKELGEBIED 

Het kernwinkelgebied vormt samen met de historische binnenstad de levensader voor de Middelburgse 

middenstand. Wij maken ons ernstig zorgen over de toekomstige ontwikkelingen in de Nederlandse 

detailhandel (internet bv). Om hier op voorbereid te zijn willen wij dat er op zeer korte termijn een vernieuwd 

Integraal Plan van Aanpak of een (aangepaste) structuurvisie voor de binnenstad wordt voorbereid door de 

gemeente, uiteraard in nauw overleg met de ondernemers en hun beroepsverenigingen. De integraliteit zal 

borg moeten staan voor het beter laten functioneren van horeca en detailhandel.  
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PRIORITEITEN 

Bestrijding van leegstand, bevorderen van een schone binnenstad en een toenemende veiligheid voor onze 

inwoners en bezoekers hebben onze hoogste prioriteit. Zie ook hoofdstuk 5. Versterking van onze Historische 

Binnenstad.   

EVENEMENTEN 

Om een bruisende, levendige binnenstad te creëren en dus de verblijfskwaliteit te verbeteren, zullen er in de 

binnenstad nog meer evenementen moeten kunnen plaatsvinden. Een goede afstemming tussen de gemeente 

en de Vereniging Ondernemers Middelburg, de Middelburgse Bedrijven Club en Stichting Evenementen 

Middelburg is in dit verband een absolute randvoorwaarde. 

CREATIVITEIT 

Het midden-en kleinbedrijf draagt in hoge mate bij aan de economie en stedelijke leefbaarheid. Wij geven 

graag ruimte aan creatieve ideeën, weliswaar binnen vastgestelde kaders, maar wel binnen ruimere kaders dan 

tot op heden. Snel en intensief overleg nieuwe stijl hierover met betrokkenen is dan ook geboden en kunt u 

van ons verwachten. 

HERSTRUCTURERING ARNESTEIN 

Sinds de realisatie van het tracé van de N57 en het Aquaduct doet bedrijventerrein Arnestein dienst als een 

van de belangrijkste hoofdentrees van de Middelburgse binnenstad. Alle inspanningen ten spijt verdient de 

herstructurering van dit bedrijventerrein alles behalve de schoonheidsprijs. Daarom moet Arnestein de 

komende periode met prioriteit en met voortvarendheid worden aangepakt. De zgn. gronden Kluijfhout 

worden aangekocht en blijven dan ter beschikking voor vestiging van bedrijven. Wellicht moet er een 

Arnesteinfonds (BIZ-fonds) komen. Maar daar gaat wat ons betreft natuurlijk dan niet alleen de gemeente geld 

in storten! Reconstrueer tenslotte met voorrang de bedrijvenstrook tussen het kanaal en de Kleverskerkseweg. 

Architectenbureau Rothuizen c.s. heeft daar al een goede aanzet gegeven. 

ZEP 

Wij betreuren het dat ZEP tot op heden niet datgene heeft gebracht wat er in beginsel van werd verwacht. 

Anderzijds zijn wij ook van mening dat de gemeente geen mede-probleemeigenaar moet zijn of worden in deze 

kwestie. Wij zijn bereid om mee te denken, bijv. door aanpassing van de bestemmingsvoorschriften te 

overwegen, echter het moet nu van gemeentewege klaar zijn met het nodeloos geld pompen in dit project. 

Decathlon is voor ons op ZEP niet welkom. Dat doet teveel afbreuk in onze ogen aan de binnenstad. Is 

Decathlon bereid zich geheel of gedeeltelijk in de binnenstad te vestigen, dan verandert de zaak en willen we 

daarover overleg met de ondernemers. 

HORECABELEID 

Dat mag wel eens op de helling. Er moet onder meer worden nagedacht over de spreiding van horeca, over het 

beter faciliteren van de gehele horeca bijv. in het terrassenbeleid, over het aantal danceclubs/nachthoreca in 

Middelburg, over het alcoholbeleid voor jongeren, over drugs, openingstijden, enz.  

Wij willen die discussie ingaan met de insteek om de horeca meer mogelijkheden te geven zonder dat er nu 

(meer) overlast ontstaat. Sterker nog, die overlast moet daardoor verminderen. 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG denkt daarom dat het opheffen van de differentiatie in openings- en 

sluitingstijden overlast kan inperken. Verdere verbreding van het aanbod van horecagelegenheden is nodig om 

de binnenstad van Middelburg voor het steeds breder wordende uitgaanspubliek, voornamelijk door de groter 

wordende groep studenten, aantrekkelijker te maken. Verder denken wij dat dit het imago van Middelburg kan 

verbeteren in het kader van een definitieve vestiging van jongeren in Middelburg. 
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We moeten de horeca als ondernemingen ook niet onderschatten.. Voor wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG 

betreft willen wij daarom de precario dan ook op termijn iets verlagen en de regeltjes voor de horeca zeker 

niet strak toepassen, maar: wel consequenter dan tot nu toe. Er zijn meer horecazaken bijgekomen in de 

afgelopen 4 jaar en dat is een goede zaak maar het kan nog beter. Pamper de horeca een beetje, maak 

Middelburg nog aantrekkelijker en bevorder het toerisme! 

VERMINDEREN REGELDRUK 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil de regeldruk voor ondernemers verminderen, ook en juist de 

beginnende. Samen met ondernemers willen we hiervoor concrete voorstellen doen. Laat bijvoorbeeld alle 

eisen van aanbesteding vallen die niet echt hoeven.  

Pamper starters zodat ze maximale kansen krijgen.  

GEMEENTELIJKE ORDERS 

Gemeentelijke opdrachten, aanbestedingen en/of orders worden zoveel mogelijk direct of indirect uitgevoerd 

door lokale bedrijven en lokale ZZP-ers. Dat versterkt het lokale ondernemingsklimaat vindt de LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG. 

Bij aanbestedingen dient de gemeente vooral voor kwaliteit te gaan. En niet persé voor de laagste prijs. Zo 

mogelijk worden contracten voor langere tijd aangegaan, mede in het belang van personeel. Uiteraard dienen 

opdrachtnemers van de gemeente CAO’s na te leven.  

Social Return on Investment mag niet leiden tot verdringing van bestaand werk. 

ONDERNEMERSBELANGEN 

Een klein puntje nog. Wij vinden dat ondernemers ook richting Middelburg verantwoordelijkheden hebben en 

daar ook belang bij hebben. Hun belang is volgens de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG immers breder dan alleen 

maar het eigenbelang van de onderneming. Wij verwachten dan ook van ondernemers dat zij het belang van 

de stad in het oog houden, Maatschappelijk ondernemen heet dat. Wij verwachten van ondernemers dat zij 

zien dat de binnenstad de kurk is waarop Middelburg drijft. En dus dat ook ondernemers die niet in de 

binnenstad zitten er in hun eigen belang toch iets voor over hebben om de binnenstad te versterken. En 

tenslotte verwachten wij dat ondernemers inzien dat nog meer winkelbedrijven aan de rand van de stad de 

binnenstad zullen uithollen en ook naar dat inzicht zullen handelen.  

Zo nodig willen wij hierover met hen in overleg nieuwe stijl. Want we willen het niet verplichten maar zouden 

het wel logisch vinden als ook bedrijven in het buitengebied (Mortiere, ZEP) een bijdrage leveren aan een 

bruisende en gezonde binnenstad. 

  



 

50 

14. LOKALE LASTEN EN FINANCIËN 
 

UITGANGSPUNTEN 

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. Het was, is en blijft 

bovendien een verplichting om zuinig te zijn want het is niet ons geld maar uw geld. Er is niet mis met die 

Zeeuwse zuunigheid, zuunig op de omgeving, zeker, zuunig op mensen ook , maar hier is  bovenal zuunigheid 

met uw geld geboden. Dus: strikte discipline in de gemeentefinanciën. Als iets kan via de publiekrechtelijke 

weg (belastingen, bestemmingsheffingen en retributies) dan heeft dat de voorkeur boven een 

privaatrechtelijke weg (prijs). Die weg geeft de burger meer waarborgen en is transparanter. De gemeente is 

geen bedrijf dat winst beoogt, is dus ook geen ondernemer en moet ook niet op die stoel (willen) zitten. Die les 

uit het verleden moet echt getrokken worden. (Zie kwaliteitsatlas, actieve aankoop gronden, Bouwput, 

Waterpark Veerse Meer enz., enz.). 

BELASTINGEN 

De tarieven van de gemeentelijke belastingen stijgen als het aan ons ligt de komende vier jaar met de inflatie 

(consumentenprijsindex). 

Belastingen worden zoveel mogelijk budgettair neutraal vereenvoudigd, met name richting ondernemers. We 

gaan ons stinkende best ervoor doen dat op deze manier aan het einde van de volgende raadsperiode deze 

lokale lasten voor onze inwoners en bedrijven relatief lager zijn. 

Leges, scheepvaartrechten, grafrechten en marktgelden worden wel 100% kostendekkend.  Inwoners en 

ondernemers betalen  zelf  voor de diensten die ze vragen. 

Er komen marktconforme prijzen voor werken die door de gemeente worden uitgevoerd op verzoek  

Er is inmiddels (via de VNG) wetgeving in de maak waarbij de boetes voor andere parkeerovertredingen dan 

die voor betaald parkeren ook door ons als gemeente kunnen worden geïnd. Als dat werkelijkheid wordt ( we 

verwachten loop dit jaar, begin volgend jaar) dan gaan we dat ook direct doen. 

Voor kleine overlast gaan wij als gemeente administratieve boetes opleggen. 

Wij willen minder gaan afschrijven op wanbetalers van gemeentelijke belastingen. Betere handhaving dus.  

We gaan proberen om strenger te handhaven op het reinigingsrecht voor bedrijven. Er is, eerlijk is eerlijk,  

echter geen plicht voor bedrijven om hun afval door de gemeente te laten ophalen. Zij kunnen hiervoor ook 

een ander bedrijf inschakelen, dus handhaving wordt lastig. Maar we willen hierover overleggen in nieuwe 

stijl  met betrokken ondernemers. 

Op ons initiatief is de toeristenbelasting onlangs verhoogd naar € 2. Dat wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG 

drie jaar zo houden en dan gedifferentieerd verhogen naar € 2,50. 

Wat sommige inwoners niet weten is dat lang geleden de hondenbelasting is ingevoerd om het gebruik van 
trekhonden tegen te gaan: een diervriendelijke maatregel dus zou je kunnen zeggen. Hondenbelasting 
opheffen lost wel iets op voor hondenbezitters maar niets voor alle anderen die overlast van honden ervaren. 

Daarom wordt, wat de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG betreft, de hondenbelasting in feite een 

bestemmingsheffing: de gehele opbrengst wordt (bijv. via de algemene Reserve) gebruikt voor 
hondenmaatregelen (de vervuiler betaalt). Buitengebied vrijstellen van hondenbelasting. Ruimere toepassing 
van administratieve boeten in de handhaving, met name voor overlast en verder waar wettelijk mogelijk. 
Samenvattend: De hondenbelasting wordt grotendeels een doelbelasting: de opbrengst gaat naar 
hondenmaatregelen. In Middelburg wordt over te weinig honden de hondenbelasting betaald. Dit komt door 
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een gebrek aan handhaving. We gaan op hondenoverlast en hondenbelasting beter handhaven en de boetes 
komen in de gemeentekas. 
 
INNING EN INVORDERING 

Adequaat innings- en invorderingsbeleid. Openbaarmaking van het percentage van de opgelegde heffingen dat 

oninbaar word verklaard met een uitsplitsing per heffing. Benchmarking (samen vergelijken en optrekken) met 

andere gemeenten om zo sturing mogelijk maken. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil een actief beleid om 

stapeling van inningskosten op schulden te matigen en zo problematische schulden te voorkomen door o.a. 

een integraal gemeentelijk debiteurenbeleid. 

Crediteuren zijn 30 dagen na datum ontvangst factuur betaald. 

RETRIBUTIES EN BESTEMMINGSHEFFINGEN 

Deze tarieven dienen (100%) kostendekkend te zijn. Dit geldt per product/hoofdstuk, niet per verordening. 

Dienstverlening die onder de dienstenrichtlijn valt, willen wij nu 100% kostendekkend maken. Kruis-

subsidiëring: dat wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG niet. Wie gebruik maakt van een dienst betaalt daarvoor 

en niet iemand anders. Ook hier worden overschotten/tekorten meegenomen naar het volgende jaar. 

FAIR SHARE 

Zo wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG het: eenieder betaalt zijn deel, geen vrijstellingen op maat en geen 

verkapte subsidies in de heffingen. Omwegen via privaatrechtelijke tegemoetkomingen (deels gemeente/deels 

bedrijf/burger) zijn ongewenst. Wie (we zeiden het al) dus profijt heeft van een (publieke of private) dienst 

betaalt daarvoor altijd een kostendekkende vergoeding. 

GRONDBEDRIJF 

Het grondbedrijf is ziek en moet weer gezond worden. Dat zal niet van de ene op de andere dag gaan maar 

heel langzaam . De grondpositie mag in ieder geval niet worden uitgebreid maar wordt verkleind of, in ieder 

geval, dient er meer te worden afgeboekt. Ook de schuldpositie moet worden verkleind. We betalen nu 

bijvoorbeeld ca. € 4.200.000,--rente per jaar. Dat is al heel veel, maar dat rijst de pan uit zodra de rente stijgt. 

Dat kan zo niet lang meer. 

Daarom: 

• We hebben in beginsel afscheid genomen van de actieve grondpolitiek en dat blijft zo; 

• Er wordt waar het kan zo snel mogelijk afgeboekt in een nog hoger tempo dan nu; 

• Voor de Trekdijk en Cleene Hooge wordt naar alternatieven gezocht; 

• Waar mogelijk wordt de schuld van Middelburg sneller afgelost; 

• Inwoners worden met aankoop of teugkoop van stukken en/of lapjes grond beter gefaciliteerd; 

• Alle grote en kleine keuzes in het grondbedrijf worden de Raad voorgelegd; 

• Alles wordt zorgvuldig, fatsoenlijk, open en transparant afgewogen. 

Die laatste doen we als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG zeker al en blijven we doen. Daar kunt u op vertrouwen. 

En we bespreken ze waar het kan eerst in brede kring en hopelijk ook met u. 

OMBUIGINGEN 

Een herstelplan zal er in ieder geval moeten komen. Het is verder ten tijde van deze verkiezingen nog steeds 

niet zeker of er nog een nieuwe ronde bezuinigingen op ons af komt. We hopen van niet maar zeker is dit nog 

niet. Hoe de overdracht van Rijkstaken ons verder financieel zal raken is ook onduidelijk. Mocht er toch een 

nieuwe ronde van bezuinigingen nodig zijn dan zal de kaasschaaf naar het oordeel van de LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG niet meer voldoen. 
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Er zullen dan , denken wij, op termijn allereerst fundamentele keuzes moeten worden gemaakt over de 

inrichting van de gemeentelijke overheid en haar bestuur voordat we fiks hogere belastingen gaan heffen. 

Voor die keuzes lopen wij overigens niet weg, maar ook hier geldt: wat alle betrokkenen dan kunnen, mogen 

en moeten verwachten is een eerlijke en faire behandeling en bemiddeling. Zo ook een zuiver en goed 

luisterend oor, volstrekt sociaal en oplossingsgericht. 

De gemeente neemt deel aan verschillende samenwerkingsverbanden, vooral gemeenschappelijke regelingen. 

De kosten van deze samenwerkingsverbanden rijzen steeds meer de pan uit. En uit onderzoek is gebleken dat 

deze samenwerkingsverbanden niet per definitie leiden tot efficiencywinst. Zeker als we de resultaten 

daartegen afzetten is daarop nog wel wat af te dingen. Daar willen we doen in overleg met alle betrokkenen. 

Doel: kosten naar beneden proberen te krijgen. 

HERSCHIKKING MIDDELEN 

Middelen die ingezet werden voor realisatie van groei worden vanaf heden zoveel mogelijk ingezet voor 

kwaliteitsverbetering van de binnenstad, de kernen en de wijken en voor verlichting van de lokale lasten. 

VERHUUR GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 

We moeten actiever worden in het verhuren van gemeentelijke gebouwen. Alleen al bij het Stadskantoor 

lopen we daarom elk jaar veel geld mis. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil daar nog harder aan gaan 

werken. 

PARKEREN 

Volgens ons is er nog wel ruimte om de parkeergelden voor bezoekers iets te verhogen op het maaiveld (zeg 

maar op straat) zonder ze net zoveel te verlagen in de parkeergarages. Dat ontlast het maaiveld, is beter voor 

onze inwoners en levert ook nog geld op. 

ONDERNEMERSFONDS OF BIZ-BIJDRAGE 

We gaan in overleg nieuwe stijl met de ondernemers om ( allereerst )te komen tot twee BIZ-fondsen, een voor 

de binnenstad en een voor Arnestein. 

Daarbij gelden wel de volgende beperkingen: 

• Het initiatief om te komen tot een BIZ-fonds ligt allereerst niet bij de gemeente.  

• De wet geeft verder duidelijk aan dat de ondernemers bepalend zijn en dat de gemeente faciliteert. 

• De ondernemers bepalen tenslotte, vooraf in een bedrijfsplan en in overleg met de gemeente, 
waaraan het geld uitgegeven wordt. 

Alleen als zij er voor kiezen een BIZ-fonds in te voeren voor taken en kosten die nu voor rekening van de 

gemeente komen, levert dit voor de gemeente in financiële zin overigens iets op. Maar we willen een en ander 

graag samen met de ondernemers bekijken. 

SUBSIDIES VERWERVEN. 

Gemeenten kunnen vaker een beroep doen op allerlei subsidies dan nu in de praktijk gebeurt. De LOKALE 

PARTIJ MIDDELBURG is voorstander van een actievere gemeente om meer externe middelen te genereren, 

ook uit Brussel, bijvoorbeeld voor projecten waarin burgerparticipatie de basis is. Daarbij is het uitgangspunt: 

liever specifiek en gericht dan generiek en algemeen. 

Maar aan de andere kant moet het subsidiebeleid onder de loep worden genomen. Meer op maatschappelijk 

resultaat sturen dan op gewoonterecht, vinden wij. 
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TAFELZILVER 

Er komt ( nogmaals) een stringenter onderzoek naar wat de gemeente zou moeten houden en wat weg zou 

kunnen. Tafelzilver zoals bijvoorbeeld het stadskantoor (van zeer ruim over de 30 miljoen!!) mag wat ons 

betreft óf goed worden verhuurd óf worden verkocht. Het staat immers voor een belangrijk deel al geruime 

tijd leeg. Er is volgens ons ook elders genoeg kantoorruimte in Middelburg, ook in en bij de binnenstad. 

Daarnaast wensen wij overleg samen met andere overheden en/of ondernemingen en/of maatschappelijke 

organisaties over overdracht, huur, verhuur of verkoop van tafelzilver. Ga bijvoorbeeld (weer)eens  praten met 

de DELTA/PZEM, Waterschap, Rijkswaterstaat, Provincie e.d. over creatieve oplossingen, (inwoning?).  
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15. ONZE WIJKEN EN KERNEN 
 

Uit vele gesprekken, ook door als LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vragen te stellen of voorstellen te doen, 

hebben wij per kern of wijk een aantal speerpunten geoormerkt, die we willen oppakken.  

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil verder werken aan onze kernen. Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland,  

Sint Laurens en Kleverskerke vormen samen met de stad de gemeente Middelburg. De eigen identiteit van 

deze kernen is onmiskenbaar. De cultuur, het erfgoed en de sociale structuur en cultuur van deze kernen moet 

gerespecteerd en beschermd worden. Daarbij dienen inwoners de belangrijkste stem te hebben. 

Zo wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG bijvoorbeeld dat er in alle wijken en kernen voldoende Boa’s 

(Buitengewoon Opsporingsambtenaren) aanwezig zijn en dat er pinautomaten zijn.  

BINNENSTAD 
 

Voor wat betreft onze visie en voorstellen voor de binnenstad verwijzen wij naar Hoofdstuk 2 Versterking 

van onze Historische Binnenstad. 
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MORTIERE 
 

WIJKVOORZIENINGEN 

De Mortiere heeft weinig voorzieningen. Deze waren bij de start van de bouw ook niet bedoeld. Maar in de 

loop van de jaren is de opzet van de Mortiere veranderd. Er worden veel meer huizen gebouwd dan bij de start 

bekend was. 

Door het vertrek van Scalda ontstaat de mogelijkheid het gebouw aan de Ravensteijnweg een multifunctioneel 

gebruik te geven. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil bevorderen dat dit gebouw een multifunctionele 

bestemming krijgt ten dienste van onze inwoners. Onder andere voor voorzieningen voor Mortiere en mogelijk 

ook Dauwendaele. Die mogelijke voorzieningen willen wij dan wel afstemmen met de ondernemers van het 

nieuwe winkelcentrum Dauwendaele. 

VOORZIENINGEN 

In Mortiere dienen voorzieningen te komen, zoals een pinautomaat. Ook moet worden gekeken naar openbaar 

vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan uitbreiding van de servicebus. De LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG wil dat de gemeente, in overleg met de wijkteams van Dauwendaele en de Mortiere, 

onderzoekt aan welke andere voorzieningen behoefte is. Het nieuwe  winkelcentrum Dauwendaele moet daar 

wel bij betrokken worden. 

TINY HOUSES 

Vooral onder jongeren wordt het fenomeen ‘tiny houses’ steeds populairder. Wellicht is het ook mogelijk om 

een aantal van deze goedkope, complete,  woonvoorzieningen in de Mortiere te situeren. Dat willen we graag 

onderzoeken. 

HONDENUITLAATGELEGENHEID 

In overleg met  inwoners worden maatregelen welke hondenoverlast tegengaan gerealiseerd. 

GROEN 

De Mortiere is een jonge wijk. Er wordt nog steeds gebouwd. LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ziet hierin een 

uitgelezen kans om flink te investeren in groen.  Bij voorkeur in overleg met inwoners. Die zouden wellicht ook 

een deel van het onderhoud kunnen verzorgen. Maar wel in goed overleg! 

TOEZICHT 

Ook in Mortiere worden meer Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) ingezet. 

OVERLAST 

In nauw overleg met het wijkteam en de exploitanten van ZEP c.q. Studio A58 garandeert de gemeente dat er 

geen overlast zal ontstaan als gevolg van evenementen en optredens die daar georganiseerd gaan worden. 

De gemeente beëindigt zo snel mogelijk de rol van het Consortium en neemt alle verantwoordelijkheden op 

zich en bouwt zo snel mogelijk de wijk af. 
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DAUWENDAELE 
 

IDENTITEIT 

Dauwendaele heeft een eigen identiteit en die moet worden behouden. 

WINKELCENTRUM 

Allereerst wil de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG een aantrekkelijk en eigentijds winkelcentrum. Met voldoende 

horeca-en parkeervoorzieningen. De bankautomaat moet blijven. 

Boven de winkels is het bouwen van appartementen een verbetering van het middelpunt van de wijk. Toch nog 

maar eens bezien of dat niet kan. 

BASISONDERWIJS 

De basisscholen in de wijk zullen in de toekomst moeten toegroeien naar het inmiddels vertrouwde recept van 

een brede school. Het liefst in de omgeving van het winkelcentrum en Hof Mondriaan. 

WOONDIFFERENTIATIE 

Meer verschillende woningtypes in de wijk, zowel in de koop-als huursector. Overleg met Woongoed om te 

komen tot meer eigen huizen en/of appartementen. Nu is er bv geen koopappartement in Dauwendaele te 

vinden. Voor inwoners van Dauwendaele die in de wijk willen blijven wonen is dat een gemis. 

TOEZICHT 

Meer Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) in de wijk, jongerenoverlast beperken. Handhaving 

verbeteren van openbare orde en veiligheid, in het bijzonder t.a.v. dealen en drugs. 

SPEELVOORZIENINGEN 

Behoud en verbeteren van de aanwezige speelvoorzieningen. 

VERKEER 

Verbetering van fiets- en autoroutes van, naar en door Dauwendaele. 

GROEN EN STRATEN 

Voor een goede uitstraling moet het onderhoud aan straten en trottoirs sterk worden verbeterd. En 

achterstallig onderhoud worden ingehaald. 

Verbetering van het groenonderhoud en meer aandacht voor onkruidbestrijding. Verder uitbouwen en 

promoten van de groenblauwe wandelroute. 

SAMENHANG 

Meer aandacht voor sociale minima. Meer aandacht voor elkaar en de saamhorigheid vergroten, mede door 

grotere steun aan het wijkteam en de wijkvereniging, dat laatste ook financieel. Alle initiatieven welke 

bijdragen aan het voorafgaande intensief steunen en zo uiteindelijk ook het tot de beste wijk van Middelburg 

te maken. De Edelstenenbuurt in dit alles helemaal maar dan ook helemaal meenemen! Meer duidelijkheid 

over wijkinterventieteam.   
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STUDENTENWONINGEN KANAALWEG WEST 

Op zich een goede ontwikkeling ware het niet dat de gemeente hier wel erg ver doorschiet in de 

bebouwing. Wij steunen actief alle initiatieven van omwonenden om daar zo weinig mogelijk hoge bebouwing 

te realiseren. Wij willen samen met omwonenden overleg daartoe met de projectontwikkelaar.  
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MIDDELBURG ZUID 
 

WINKELCENTRUM 

Het kloppend hart van de wijk is het winkelcentrum met de brede school en het Meiveld voor ontspanning en 

culturele activiteiten. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vindt dan ook dat minimaal ingezet moet worden op 

het op peilhouden van de voorzieningen en dat er aandacht moet zijn voor de infrastructuur van en naar het 

winkelcentrum. 

JONGERENCENTRUM 

In Middelburg-Zuid moet een jongerencentrum komen.  

HET MEIVELD 

Het Meiveld willen wij, gekwalificeerd als wijk overstijgend park, de nodige aandacht geven voor wat betreft 

onderhoud en uitstraling. De Speeltuin en de Kinderboerderij moeten uiteraard behouden blijven. Ook zouden 

wij graag het Southpark-Festival of een dergelijk festival terug zien keren en daar hebben we wel wat voor 

over. 

INFRASTRUCTUUR 

Beter onderhoud wegen, straten, trottoirs en openbaar groen. 

PARKEREN 

Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij het winkelcentrum/Het Palet. Aanpakken van de nog steeds 

aanwezige parkeeroverlast in Veldzigt door de gemeente in overleg met inwoners. 

TOEZICHT 

Meer Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) in de wijk, jongerenoverlast beperken. Handhaving 

openbare orde en veiligheid, in het bijzonder t.a.v. dealen en drugs. 

KLACHTENAFHANDELING 

Klachtenafhandeling door de gemeente moet worden verbeterd en serieus genomen. Betere bestrijding van 

geluidsoverlast. 

NIEUWBOUW 

Wij willen grote terughoudendheid met het bebouwen van Essenvelt. Er wordt het liefst alleen met 

instemming van Vlissingen gebouwd, de uitbreiding van Essenvelt als groene long langs de Reyersweg met 

deze laatste als ontsluitingsweg hoeft van ons al helemaal niet en is bovendien fors verliesgevend. Zet er maar 

mooi openbaar groen neer. 

VOORZIENINGEN 

In Middelburg-Zuid dienen voorzieningen te zijn of te blijven, zoals een pinautomaat. Ook moet worden 

gekeken naar openbaar vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan uitbreiding van de 

servicebus. 

De kinderboerderij is voor de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG erg belangrijk en kan onverkort op onze steun 

rekenen. Zodra dat kan, willen we de bezuiniging op de kinderboerderij geheel of gedeeltelijk terugdraaien.  
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‘ZAND/STROMENWIJK 
 

BEHOUD SOCIALE SAMENHANG 

Qua sociale samenhang een hele goede wijk, met oprechte dank voor alles wat er in wijk tot stand werd en 

wordt gebracht, mede dankzij de wijkverenigingen en dankzij de inwoners zelf. De LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG is van mening dat die cohesie zeker niet verloren mag gaan en is altijd bereid initiatieven vanuit 

de wijk met raad en daad te ondersteunen.  

WINKELCENTRUM 

Wij zetten in op behoud en zo mogelijk nog uitbreiding van het winkelcentrum. Daarbij moet een bank-/betaal-

(pin-) automaat blijven.  

VERENIGINGSLEVEN 

Meer daadwerkelijke steun voor de wijkverenigingen, waar mogelijk en gewenst ook financieel. 

INFRASTRUCTUUR 

Beter onderhoud wegen, straten, fietspaden, trottoirs, verlichting en openbaar groen. 

De discussie over gebruik en verlichting van het pad in park Toorenvliedt is er een die aan de wijktafel 

thuishoort. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG vindt dit bij uitstek een voorbeeld om meer zeggenschap in de 

wijk te realiseren. De gemeente faciliteert en financiert de door de wijk bedachte oplossing. En dat willen wij 

ook graag doen als de wijktafel hier een besluit over heeft genomen. 

Bij de herinrichting van de Poelendaeleweg willen wij meer parkeerplaatsen voor inwoners realiseren 

VERBETERING COMMUNICATIE 

van de gemeente in overleg met de buurt en de inwoners. De gemeente neemt het initiatief op zich van het 

verbeteringstraject.  

TOEZICHT 

Meer Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) in de wijk. 

VERKEER 

De verkeerssituatie in de wijk moet samen met het wijkteam goed onder de loep worden genomen. In ieder 

geval dient op de Langevieleweg een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur te gaan gelden. In overleg met 

het wijkteam faciliteert en financiert de gemeente de door het wijkteam aangedragen oplossingen. 

DE MIKKE 

De Mikke is voor de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG erg belangrijk en kan onverkort op onze steun rekenen. 

Zodra dat kan, willen we de (geplande) bezuiniging op de Mikke geheel of gedeeltelijk terugdraaien. 
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DE GRIFFIOEN 
 

UITVOERINGSPROGRAMMA 

De Griffioen heeft met een jaarlijks uitvoeringsplan invulling gegeven aan de vastgestelde wijkvisie. Het is wat 

ons betreft van het grootste belang dat het wijkteam daarin alle medewerking krijgt. En wel vanuit de visie die 

de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG heeft op zeggenschap voor de wijken. 

Wij willen zoals het wijkteam dat heeft aangegeven, een eigen wijkaccommodatie voor de Griffioen. 

WANDELPADEN. 

Naast het pad langs de Domburgse Watergang moet er een structuur met echte doorgaande wandelpaden 

komen.  

BEWEEGPAD. 

De gemeente faciliteert de verdere realisatie van (nog meer) Stichting Middelburg beweegt. 

THEEKOEPEL 

Wij willen graag het gebruik en de functie van de theekoepel voor de bewoners van de Griffioen houden zoals 

het was. Daar zullen we ons best voor doen. 

CLEENE HOOGE. 

Molensteen rond de nek van de Griffioen zijn de gronden van de gemeente in het gebied Cleene Hooge. 

Aangekocht door de gemeente om projectontwikkelaars daar buiten de deur te houden, overweegt de 

gemeente nu nota bene zelf bebouwing aldaar! Bureau Magrid voert momenteel een onderzoek uit naar de 

mogelijkheden op Cleene Hooge en Poppenroede. De resultaten van dat onderzoek wachten wij af. Daarna wil 

de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG in overleg met wijkbewoners en de betrokken stichting, om te komen tot 

een blijvende en goede oplossing, waarbij wat ons betreft Cleene Hooge onbebouwd blijft en uitsluitend 

minimaal op Poppenroede wordt gebouwd.  We weten dat dat veel geld kost maar er is al een voorziening 

voor gevormd dus dat moet dan maar. Worden deze financiële consequenties (al dan niet in samenhang met 

de Trekdijk) zodanig ernstig dat Middelburg dit niet kan dragen en daardoor bijv. onder toezicht van het Rijk 

komt, dan verandert de zaak: dan willen wij opnieuw met de wijkbewoners en de betrokken stichting 

overleggen (nieuwe stijl!). 

BUSVERVOER 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG wil het liefst een servicebus dwars door De Griffioen. Of als dat niet mogelijk 

is minimaal een regulier openbaar vervoer (weer) dwars door de wijk. 

VOORZIENINGEN 

In De Griffioen dienen voorzieningen te zijn of te blijven, zoals een pinautomaat. 

TOEZICHT 

Boa’s dienen vaker actief te zijn in De Griffioen. 
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NIEUW–MIDDELBURG 
 

SAMENHANG.  

De gemeente neemt maatregelen die resulteren in een sociaal sterkere wijk. Daartoe gaat de gemeente in 

serieus overleg met de wijkbewoners, inventariseert wensen en behoeften en handelt daarnaar. Op dit 

moment signaleert de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG verminderde sociale samenhang maar de renovatie van 

Woongoed heeft de wijk veel goed gedaan. 

VERBETERING COMMUNICATIE.  

Door inwoners gesignaleerde problemen als foutparkeren, het dumpen van vuilnis en de verwaarlozing van 

tuinen daadwerkelijk aanpakken middels directe benadering, effectieve regelgeving e.d. 

INFRASTRUCTUUR.  

Beter onderhoud wegen, straten, fietspaden, trottoirs en openbaargroen. 

TOEZICHT.  

Meer Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) in de wijk. 

VOORZIENINGEN 

In Nieuw Middelburg dienen voorzieningen te zijn of te blijven, zoals een pinautomaat. Ook moet worden 

gekeken naar openbaar vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan uitbreiding van de 

servicebus. 

Het winkelcentrum Veersche Poort en Grand Café Willem en de speeltuin zijn belangrijk voor Nieuw 

Middelburg. Deze voorzieningen moeten daarom blijven en verder worden versterkt. 

BOA’S 

Boa’s dienen vaker actief te zijn in Nieuw Middelburg. 

  



 

62 

KLARENBEEK/VEERSEPOORT 
 

TOEZICHT 

Meer Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) in de wijk. 

SPORTPARK NASSAULAAN/SPORTLAAN (VEERSCHEPOORT V) 

“wordt zo min mogelijk bebouwd maar behoudt zoveel bovenwijkse functie als dat maar kan bijvoorbeeld door 

de sporthal  op te knappen en in te zetten voor denksporten.” 

Tsja: dat stond in ons vorige verkiezingsprogramma. Inmiddels is de grond (Veersche Poort V) verkocht aan een 

projectontwikkelaar die daar veel te veel woningen wil gaan bouwen. Wij wilden en willen dat niet. Hier wordt 

immers een bovenwijkse voorziening opgeofferd. Wij steunen actief alle initiatieven van omwonenden om 

daar zo weinig mogelijk bebouwing te realiseren. Wij willen samen met omwonenden overleg daartoe met 

bureau Herzberger ( de supervisor) en de projectontwikkelaar en vinden dat de gemeente hier 

klankbordgroepen nieuwe stijl moet inzetten en hen optimaal moet faciliteren. 

TOEKOMST WIJK 

Aan de wijktafel wordt een demografische prognose van Klarenbeek voorgelegd, met inbegrip van de door het 

bestuur gewenste bevolkingsontwikkelingen. 

PARK 

Wij willen, wat er resteert van de groene long Sprencklaan/ President Rooseveltlaan behouden en er een park 

van maken  door middel van volledige Burgerparticipatie. Op groenbeheer wordt niet verder bezuinigd, daar al 

helemaal niet. 

ROUTE NAAR DE BINNENSTAD 

Een blijvend goede en veilige route naar de binnenstad voor vooral fietsers en voetgangers, maar vooral ook 

voor minder valide weggebruikers. Er kan nog genoeg worden verbeterd. 

NIEUWE EN LOPENDE PROJECTEN 

Alle lopende en nieuwe projecten worden naar behoefte van het wijkteam opnieuw besproken en waar 

mogelijk aangepast. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG gaat dat overleg zo spoedig mogelijk opstarten. 

OVERKAPPING WINKELCENTRUM 

Het winkelcentrum Veersche Poort moet worden voorzien van een deugdelijke overkapping. De huidige 

situatie veroorzaakt overlast. 

BUURTOVERLAST 

Buurtoverlast bij het jeugdhonk bij de Fazantenhof moet worden aangepakt. Drugsoverlast, waar dan ook, 

eveneens. 

VOORZIENINGEN 

In Klarenbeek/Veersche Poort dienen voorzieningen te zijn of te blijven, zoals een pinautomaat. Ook moet 

worden gekeken naar openbaar vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan uitbreiding van de 

servicebus. 

BOA’S 

Boa’s dienen vaker actief te zijn in Klarenbeek/Veersche Poort.  
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ARNEMUIDEN 
 

ERFGOED.  

Bij de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG staat behoud van het cultureel en cultuurhistorisch erfgoed van Smalstad 

Arnemuiden voorop. 

HET JULIANABAD 

Het Julianabad gaat open en de gemeente steunt de inmiddels opgerichte stichting actief door een structurele 

financiële bijdrage zolang er nog onvoldoende subsidies zijn. Daarnaast wordt de stichting actief ambtelijk 

ondersteund in het verwerven van subsidies voor nieuwe investeringen voor het energie neutraal maken van 

het bad en het plaatsen van voorzieningen. 

Alles om het zwembad als ontmoetingsplaats voor iedereen in ere te herstellen. 

INFRASTRUCTUUR. 

Het onderhoud van de wegen, de trottoirs en het openbaar groen moet beter. Met het dorpsteam kunnen 

concrete voorstellen worden gedaan voor betere wandelmogelijkheden. Aan de Doelenweg kan het fietspad 

aan beide zijden voorzien worden van lage struiken. 

 

RONDWEG EN VERKEER 

Het toenemende verkeer op de hoofdontsluiting krijgt door landbouwverkeer en nieuwbouw over het spoor 

en het toenemende verkeer naar campings en nieuwbouw aan het Veerse meer te veel zwaar verkeer te 

verwerken. Dit verkeer pal langs woningen geeft overlast en onveiligheid en luchtvervuiling. De LOKALE PARTIJ 

MIDDELBURG vindt dat er in overleg met de inwoners op termijn een rondweg moet komen om deze 

problemen op te lossen. 

 

Verder moeten onveilige verkeerssituaties, zoals bij de oversteekplaats bij de Oleanderhof en de oversteek van 

de Cittersweg ter hoogte van de begraafplaats, acuut in beeld worden gebracht en in overleg met de 

dorpstafel oplossingen worden gerealiseerd. 

 

LANDBOUWVERKEER.  

In overleg met betrokkenen komen er in ieder geval maatregelen welke de overlast van het landbouwverkeer 

permanent wegneemt. 

VOORZIENINGEN 

In Arnemuiden dienen voorzieningen te zijn of te blijven, zoals een pinautomaat. Ook moet worden gekeken 

naar openbaar vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan een servicebus. 

BOA’S 

Boa’s dienen vaker actief te zijn in Arnemuiden.  
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SINT LAURENS 
 

ACCOMMODATIES 

Dorpshuis en gymzaal blijven open. De gemeente ondersteunt actief het initiatief om de molen in ere te 

herstellen en het gebruik multifunctioneel te maken. Dergelijke accommodaties zijn ook te gebruiken als 

jeugdhonk, maar dan wel zonder overlast. 

PASSENDE WOONRUIMTE.  

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG signaleert een behoefte aan passende woonruimte voor de oudere 

dorpsbewoners. Zodat deze in hun eigen dorp zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarbij moeten ook 

gemeente en woningcorporatie initiatief nemen.  

INFRASTRUCTUUR EN VERKEER. 

Beter onderhoud wegen, straten, fietspaden, trottoirs en openbaar groen. 

Bovendien dient de maximum snelheid van 30 km per uur over de Noordweg frequenter en harder te worden 

gehandhaafd. Desnoods worden snelheidsremmende maatregelen getroffen. 

SPEELVOORZIENINGEN voor de jeugd goed onderhouden en verbeteren. 

NIEUWE BEBOUWING  in het ZuidWest gedeelte wordt voor besluitvorming voorgelegd aan een 

klankbordgroep nieuwe stijl zoals elders in dit programma vermeld.  

VOORZIENINGEN 

In Sint Laurens dienen voorzieningen te zijn zoals een pinautomaat. Ook moet worden gekeken naar openbaar 

vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan een servicebus. 

BOA’S 

Boa’s dienen vaker actief te zijn in Sint Laurens. 
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NIEUW -EN SINTJOOSLAND 
 

BESCHIKBAARHEID ACCOMMODATIE 

Het huren van de accommodatie op Nieuw- en Sint Joosland moet makkelijker worden. Misschien dat ook de 

inwoners van de Mortiere er meer gebruik van kunnen maken. 

De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG pleit voor het opnieuw exploiteren van het leegstaande restaurant naast het 

dorpshuis. Misschien is een combinatie van ondernemerschap en welzijnsvoorziening mogelijk. De gemeente 

moet hierin een actieve(re) rol spelen. 

Een dergelijke accommodatie kan ook worden gebruikt als jeugdhonk. 

WEREN DUMPERS 

En dan de grote dumpers die door het dorp komen. Al jaren proberen de inwoners aan deze gevaarlijke en 

hinderlijke situatie een eind te maken. Het weren van de dumpers en vervolgens handhaven vinden wij een 

must voor Nieuwland. 

TREKDIJK 

Het besluit tot ontwikkeling van een bedrijventerrein Trekdijk wordt bij de bestemmingsplanprocedure in 

heroverweging genomen. De LOKALE PARTIJ MIDDELBURG ziet geen noodzaak om tot deze ontwikkeling over 

te gaan. Worden de financiële consequenties daarvan (al dan niet in samenhang met Cleene Hooge) zodanig 

ernstig blijken zijn, dat Middelburg dit niet kan dragen en daardoor bijv. onder toezicht van het Rijk dreigt  te 

komen, dan verandert de zaak maar dan willen wij eerst opnieuw met de inwoners en belanghebbenden 

overleggen. 

Overleg met (en met instemming van) de inwoners zijn voor ons hier immers sleutelbegrippen. Dit indringend 

overleg en de resultaten ervan dienen aan de raad bekend te zijn voordat tot besluitvorming wordt 

overgegaan. 

VOORZIENINGEN 

Op Nieuw- en Sint Joosland dienen voorzieningen te zijn zoals een pinautomaat. Ook moet worden gekeken 

naar openbaar vervoer en moet worden onderzocht of er behoefte is aan een servicebus. 

BOA’S 

Boa’s dienen vaker actief te zijn op Nieuw- en Sint Joosland.  
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5. SLOT EN OPROEP 
 

Onze inwoners staan centraal in alles wat wij doen. 

Wilt u ons volledige verkiezingsprogramma nogmaals doorlezen of wilt u uitgebreidere informatie, bezoek 

dan ook onze website: 

www.lokalepartijmiddelburg.nl 

Bent u het eens één of meer met bovenstaande zaken: 

……stem dan LOKALE PARTIJ MIDDELBURG (LIJST 1) 

file:///C:/Users/Gebruiker/Dropbox/LPM%20Verkiezingsprogramma%202018-2022/www.lokalepartijmiddelburg.nl

