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LOKALE PARTIJ MIDDELBURG. 

  
VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 – 2026      
 
HOE LOKAAL WIL JE HET HEBBEN? 
  
  

1. ALGEMEEN 

  
De Lokale Partij Middelburg is wat haar naam zegt, namelijk dé plaatselijke politieke partij in 
onze mooie Zeeuwse hoofdstad en de omringende kernen Arnemuiden, Sint-Laurens, Nieuw -
en St. Joosland en Kleverskerke.  
Al twee verkiezingen lang is de LPM de grootste partij van Middelburg.  
Wij zijn niet verbonden noch gebonden aan een landelijke partij. We luisteren vooral naar onze 
eigen inwoners en ondernemers. Díe staan voorop en zijn wat ons betreft de baas. Dat is ons 
grondbeginsel. We maken de plaatselijke politiek dus niet ondergeschikt aan de landelijke. We 
zijn zo vrij als een vogel om kritisch te reageren op de landelijke politiek. 
De LPM bestaat verder uit gewone Middelburgers die zich voor 100% richten op de belangen 
van onze eigen gemeente. 
  
LINKS, RECHTS EN LOKAAL 
 
Wij hebben beslist profiel.  
Ten eerste let de LPM extra scherp op de meest kwetsbare inwoners.  
In sociaal opzicht hebben wij het hart links van het midden. Wat ons betreft is dat de normale 
plek voor een hart.  
Ten tweede hechten wij aan eigen initiatief, aan een degelijk en betrouwbaar bestuur en ook aan 
orde en veiligheid.  
In dat opzicht staat de LPM  rechts van het midden.  
Ten derde is de LPM een degelijke middenpartij van betrokken inwoners die de lokale belangen 
vooropstellen en niet enig landelijk partijpolitiek beginsel of bevel.  
Qua politieke kleur zitten bij ons vogels van allerlei pluimage. Dat gaat prima omdat we ons 
focussen op de lokale belangen van Middelburg.  
Daarmee zijn wij lokaal. Wij zien daarbij overigens ook het grotere geheel en werken naar 
vermogen mee om de klimaatverandering tot een minimum te beperken. 
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SAMEN MET U 
 
Geen verkiezingsprogramma van de LPM zonder aandacht voor burgerparticipatie. Dat is ons 
op het lijf geschreven. Keer op keer hebben wij ons daar sterk voor gemaakt. Langzaamaan 
dringt het belang hiervan ook door in de nieuwe wetgeving, zoals bv de Omgevingswet (die 
medio 2022 van kracht wordt).  Juist om de betrokkenheid van al onze inwoners te vergroten 
zetten wij in op het opnieuw vitaal maken van onze wijken en dorpen.   Wij willen nauwer 
samenwerken met onze inwoners. U bent belanghebbende, u bent onze opdrachtgever!  
  
De wijken, dorpen en kernen zijn voor ons de smaakmakers van alles. Wij willen hun eigen 
identiteit bewaken. Wij willen mogelijkheden vergroten zodat zij zelf beslissingen kunnen 
nemen.  
   
Samen met u werken wij aan een goede toekomst! 
 
 
VERKIEZINGEN 
  
Op 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad.  
Deze verkiezingen zijn belangrijk voor u als inwoner van Middelburg. Verkiezingen bepalen 
immers hoeveel invloed u als inwoner heeft op uw stad, dorp of wijk.  
Wij hopen dat u heel veel invloed zult hebben. 
In tegenstelling tot de gang van zaken na de laatste verkiezingen voor de tweede kamer staat 
voor ons de verkiezingsuitslag in marmer gebeiteld. Zodoende sluiten we geen enkele partij op 
voorhand uit om met ons na de verkiezingen in een nieuw college samen te werken. 
 Verkiezingsbeloftes waarvan u na de verkiezingen nooit meer hoort zult u in het programma van 
de LPM 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 ook 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.  
 
ZORGVULDIG EN EERLIJK 
 
Samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel.  
Wij nemen ook graag deel aan het college van B & W.  Dat vergroot onze mogelijkheden om 
Middelburg vooruit te helpen.  
Transparantie vinden wij heel belangrijk. Dat is echt het kenmerk van de LPM.  
Daarom werken wij zoveel mogelijk in de openbaarheid.  
Alleen bij hoge uitzondering stemmen wij in met het geheim houden van stukken of 
vergaderingen, uitsluitend als daarmee het algemeen belang wordt gediend en als we het daar 
besprokene achteraf aan u uit kunnen leggen  
Zelfs onze fractievergaderingen zijn in beginsel openbaar, dus door iedereen te bezoeken.  
  
Wij willen alle activiteiten van de gemeente beoordelen op de gevolgen voor het klimaat. U mag 
niet anders verwachten van een partij die verantwoordelijkheid neemt. 
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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. 
 
Wij willen besturen met uitsluitend uw belang voor ogen. Geen vriendjespolitiek, geen 
banenmachine, geen bestuurlijke arrogantie, geen achterkamertjes. 
  
Daarom vergaderen wij zoals gezegd in beginsel altijd openbaar. 
  
Als wij toch (tegen onze zin) in geheime raads- of commissievergaderingen moeten beslissen, 
willen wij dit altijd later aan u uit kunnen leggen, anders doen wij er niet aan mee. 
  
Wij vinden ook dat wij de plicht hebben om serieus om te gaan met nieuwe ontwikkelingen die 
voor u als inwoner belangrijk zijn.  
Wij blijven dan niet halsstarrig vasthouden aan eenmaal ingenomen standpunten maar passen 
ons aan en stellen daarbij uw mening voorop. 
  
  
VOOR ALLE INWONERS 
  
De LPM is er voor alle inwoners en ondernemers, niemand uitgezonderd. Daarom staat al op 
pagina 1 van dit programma hoeveel wij hechten aan participatie. U bent de belanghebbende en 
u bent onze opdrachtgever! 
 Iedereen krijgt bij ons een kans, iedereen kan op onze vergaderingen meepraten en 
meebeslissen. 
  
De afgelopen vier jaar wisten veel inwoners de helpdesk van de LPM te vinden. Door individuele 
steun konden we veel mensen helpen bij het aanvragen van zorg en ondersteuning, 
belastingzaken en toeslagen, het aanvragen van kwijtschelding enz. 
 Ook de komende vier jaren willen wij u weer graag van dienst zijn. 
  
Wij willen dus gewoon een goed bestuur zonder fratsen, zonder peperdure projecten, 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. 
  
Wij blijven opkomen voor meest kwetsbare inwoners, hebben dit ook met succes gedaan bij de 
noodzakelijke bezuinigingen van de afgelopen vier jaar. 
Wij kennen ook veel waarde toe aan de persoonlijke vrijheid, zoals die van meningsuiting en de 
vrijheid om te ondernemen, om een fatsoenlijk inkomen te hebben, om te profiteren van hard 
werken. 
  
Verdragen die standpunten elkaar? Nou, dat lijkt de LPM geen probleem. Dat moet kunnen. 
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2. ONZE KANDIDATEN 
 
De Lokale Partij Middelburg kreeg bij de vorige verkiezingen de meeste stemmen en kwam met 
zes zetels in de gemeenteraad. Daar waren (en zijn) we echt heel blij mee. Deze zetels werden 
ingevuld door Piet Kraan (fractievoorzitter), Wim Steketee, Ed de Graaf, Vera Barentsen, Jesse 
Aarnoutse en Bram de Buck. De fractie werd bijgestaan door drie fractieassistenten en twee 
fractieondersteuners 
Helaas verloren wij binnen een jaar onze geliefde wethouder Cees Lodder. Gelukkig vonden wij 
in onze Carla Doorn een waardig opvolgster. 
De fractie werd vaak door inwoners van Middelburg warm ondersteund en geholpen, waarvoor 

onze hartelijke dank. 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 tot en met 16 maart 2022 hebben de leden van de 

vereniging op 24 november 2021 de volgende kandidaten op de kieslijst gekozen: 

De kieslijst 

1. Eduard Smit (beoogd wethouder) 
2. Wim Steketee 
3. Bram de Buck (beoogd fractievoorzitter) 
4. Vera Barentsen 
5. Jesse Aarnoutse 
6. Jos v/d Boom 
7. Bert Kollen 
8. Mitchel Lodder 
9. Gert-Jan Ridderbos 
10. Wim Bartels 
11. Frank v/d Plas 
12. Jellie van der Wal 
13. Ard Ridderbos 
14. Hetty de Zwart 
15. Ad Kunst 
16. Ferdi de Konink 
17. Piet Lucas 
18. Mariska Ridderbos 
19. John Bish 
20. John Quequierre 
21. Dilettee Meza-Munoz 
22. Ed de Graaf 
23. Carla Doorn 
24. Piet Kraan (lijstduwer) 

 
 Onze drie prominenten op de nrs. 22, 23 en 24 hebben zich aangeboden als lijstduwer. 
 Zij kunnen helaas niet meer deelnemen aan onze fractie maar blijven de LPM graag steunen. 
 Wij bedanken onze oud-wethouders Ed de Graaf en Carla Doorn en zeker ook onze  
 oud-fractievoorzitter Piet Kraan voor hun grote, betrokken en deskundige inzet gedurende      
vele jaren!  
  
 
 
 



6 
 

 

3. WAAR DE LOKALE PARTIJ MIDDELBURG VOOR STAAT 
 
  
ORDE, LEEFBAARHEID, VEILIGHEID 
 
Veiligheid van de inwoners van Middelburg verdient constante aandacht. 
Dat geldt voor alle inwoners, en zeker voor de meer kwetsbare groepen. 
  
De wijkagent moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Deze hoort in de wijk en niet achter de 
computer. Wij kennen grote waarde toe aan de wijkagent en zullen ons scherp verzetten tegen 
verdere uitholling van deze functie. 
  
Cameratoezicht is een prima instrument dat we, als de situatie er om vraagt en daarmee het 
algemeen belang wordt gediend, vaker in moeten zetten. 
  
Coffeeshops staan we in Middelburg niet toe zolang er geen breed landelijk gedragen beleid is. 
  
Er wordt actief toegezien op het verbod om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18. 
  
Het aantal gemeentelijke BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren) blijft tenminste 
gehandhaafd en wordt zo mogelijk uitgebreid.  
We willen dan BOA’S  ook meer inzetten in de wijken. 
  
In de wijken en buurten wordt gebruik van een veiligheidswhatsapp gestimuleerd. 
  
De burgemeester steunen wij volop bij het gebruik van zijn bevoegdheden om overlast te 
bestrijden en de openbare orde te handhaven. Ook willen wij meer lik- op stukbeleid. 
  
  
BESTUUR 
  
Wij willen blijvend beter communiceren met alle inwoners. Wat we beslissen, beslissen we 
zoveel mogelijk samen, u en wij.  
Zo hoort dat, besluiten moeten zo breed mogelijk gedragen worden. Wij gaan door op de 
ingeslagen weg van participatie waaronder het gebruik van het digitale platform 
doemee.middelburgers.nl. 
  
Mede door de corona-pandemie heeft een aantal wijk- en dorpsteams de afgelopen jaren helaas 
minder goed kunnen functioneren.  
Daar zijn we echt van geschrokken.  
Wij gaan er keihard voor knokken om dit tij te keren. 
 De wijken, dorpen en kernen zijn voor ons niet alleen de smaakmakers maar ook de onmisbare 
voelsprieten van onze samenleving.   
Wij bepleiten daarbij al jarenlang meer zeggenschap voor hen.  
Ook voor de uitvoering van WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet is dat 
het geval.   
Hier ligt de basis van wat de LPM wil bereiken.  
Wij geven daarom in de nieuwe raadsperiode voorrang aan het versterken van de wijkteams en 
-netwerken.  
Dit alles willen wij beleggen in een stevige afzonderlijke wethouders-portefeuille.  
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De positie van de gemeentelijke wijkmanagers wordt dan met nieuw beleid versterkt, ook door 
uitbreiding van hun bevoegdheden. Uiteraard blijven wij ook heel graag samenwerken met de 
Wijkbeheerders van Woongoed Middelburg.  
Het belangrijkste is dat we de deelname van wijkbewoners gaan stimuleren door deze deelname 
aantrekkelijker te maken.  
Wijken moeten meer betrokken worden bij (of meer te zeggen krijgen bij) besluitvorming welke 
hen aangaat, zoals bv wegenonderhoud, openbare verlichting, groenonderhoud, orde en 
veiligheid, verkeer, duurzaamheid enz.  
Hoe? Dat weten we nog niet precies, maar we denken aan allerlei mogelijkheden, waaronder 
ook die van een proefwijk en een passende vergoeding. 
Het moet toch mogelijk zijn om zowel de sfeer in de wijken, dorpen en kernen weer op te laten 
bloeien zoals voor de coronatijd als hen meer zeggenschap te geven? 
Dit is misschien wel onze belangrijkste speerpunt voor de komende raadsperiode.  
Wij schuwen de financiële consequenties daarvan zeker niet. 
 Die vallen immers in het niet bij het grote belang dat wij hechten aan de ‘wederopbouw’ van het 
sociale leven in onze mooie wijken, dorpen en kernen?  
Wij willen daarom ook de (mede)zeggenschap van goed functionerende wijkteams vergroten op 
het vlak van, zoals hierboven aangegeven, wegenonderhoud, groenonderhoud, openbare 
verlichting, openbare orde, veiligheid, verkeer, duurzaamheid enzovoort. 
  
 
In 2022 wordt de nieuwe omgevingswet voor ruimtelijke plannen ingevoerd.  
De gemeente bereidt zich hierop actief voor. 
 De inspraak- en participatiemogelijkheden van inwoners worden daarbij op papier groter. Wij 
zijn daar helemaal voor en zullen er scherp op toezien dat deze nieuwe participatieregels ook  in 
de praktijk goed en snel worden ingevoerd en  nageleefd. 
  
Wij willen meer en verder samenwerken met onze buurgemeenten.  
Onze hand naar hen blijft uitgestoken ondanks het feit dat de samenwerking de afgelopen 
periode helaas is afgenomen. 
Wij willen gewoon beginnen met uitvoeringstaken, zoals bv reinigingsdiensten, het samen 
praktische plannenmaken en meer samenwerking van ambtelijke diensten, 
  
Veel inwoners hebben om allerlei redenen onze openbare fractievergaderingen in het 
stadskantoor bezocht en hun overtuigingen klip en klaar bij ons neergelegd.  
Daar gaan wij graag mee door want dat nu raakt onze kern.  
Waar mogelijk zullen wij hun initiatieven met daadkracht ondersteunen en proberen we hen bij 
problemen te helpen.  
Open, eerlijk, transparant en recht door zee. 
  
  
MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE, WERK EN INKOMEN 
  
Iedereen doet mee, ook op het gebied van werk en inkomen.  
Nog steeds staan veel mensen aan de kant die een belangrijke rol kunnen vervullen op de 
arbeidsmarkt.  
Gelukkig slaagt Orionis in samenwerking met de gemeente er steeds beter in om deze inwoners 
beter van dienst te zijn. Wij stimuleren dit graag.  
Wij steunen krachtig beleid om armoede te bestrijden, met name in het belang van kinderen.  
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Wij hebben noodgedwongen de afgelopen jaren vele bezuinigingen helaas toe moeten staan. 
Het is ons echter steeds gelukt om onze meest kwetsbare inwoners te beschermen door 
handhaving van het bestaande armoedebeleid. 
 Extra aandacht verdient de doelgroep jongeren (tot 27 jaar) welke slechts moeizaam toe kan 
treden tot de arbeidsmarkt.  
Wij overwegen daarom om een Jongerenloket in te voeren om daarmee integrale steun te 
organiseren op het vlak van opleiding, werk en huisvesting. 
  
  
JEUGD EN ONDERWIJS 
  
De gemeente draagt grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van schoolgebouwen. 
 
Door de Corona-pandemie is het belang van voldoende ventilatiemogelijkheden extra duidelijk 
geworden. Voldoende frisse lucht is ook een aantoonbare factor bij goede leerresultaten. Wij 
willen er bv actief op toezien dat alle scholen in onze gemeente echt goed geventileerd worden. 
Onderlinge samenwerking van scholen steunen we met raad en daad.  
  
  
MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING, ZORG EN JEUGDHULP 
  
Per 1 januari 2020 is, tengevolge van een raadsbesluit in 2017,   Porthos ontbonden en worden 
alle aanvragen voor steun door de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet 
rechtstreeks behandeld door TIM (Toegang In Middelburg).  
Dit heeft voorkomen dat de tekorten in het Sociaal Domein volstrekt onbeheersbaar werden. Die 
kwamen voor een belangrijk deel voort uit de desorganisatie van Porthos, waarvan helaas 
voorbeelden te over.  
Wij blijven ons ervoor inzetten dat het Rijk nu eens eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt 
door een veel hogere financiële bijdrage te leveren.  
Het is algemeen bekend en erkend dat deze veel te laag is. Middelburg moest mede daarom de 
afgelopen jaren tweemaal op allerlei beleidsterreinen zwaar bezuinigen en belastingen 
verhogen.  
De LPM kon gelukkig tegengaan dat het armoedebeleid uit werd gekleed.  
Ook hebben we forse verlaging van de algemene gemeentelijke subsidies tegen kunnen 
houden. 
 
De nieuwe structuur van TIM werkt inmiddels goed ondanks startproblemen.  
Zo liet Porthos een grote achterstand na op het bijhouden van de dossiers, en dat was echt niet 
het enige! Ga er maar aan staan. 
TIM verdient daarom onze volle steun.  
Daarbij letten wij er extra op dat iedere aanvrager kosteloos geholpen kan worden door een 
‘onafhankelijk cliëntondersteuner’.  
Ook willen wij dat spoedaanvragen ècht met spoed worden behandeld.  
Daarnaast willen wij een ombudspersoon aanstellen om mogelijke meningsverschillen tussen 
TIM en aanvragers onafhankelijk, gratis en vlot te laten beoordelen. 
Meest belangrijk blijft het om te voorkomen dat onze inwoners in de problemen raken. Afgelopen 
raadsperiode is daartoe het ‘Middelburgs Model’ opgesteld.   
Via 6 wijknetwerken wordt daarmee gewerkt aan zaken als betere algemene gezondheid, het 
bestrijden van armoede en eenzaamheid.  
Wij hebben al uitgelegd dat de LPM alles op alles zal zetten om de wijken, dorpen en kernen in 
sociaal opzicht beter te laten functioneren. 
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Dit dient de belangen van de wijkparticipatie en -vooral- van het woon- en leefgenot.  
Deze actie is bovendien noodzakelijk om de vele mooie plannen voor de WMO en de Jeugdwet 
met succes uit te kunnen voeren. 
  
Over meer dan 90% van de complexe Jeugdzorg hebben wij als gemeentes geen controle en te 
weinig kennis. De complexe Jeugdzorg is volgens ons daarom ten onrechte in handen gesteld 
van de gemeentes.  
Deze overheveling door het Rijk dient z.s.m. terug te worden gedraaid. 
  
Wij steunen de komst van het Sociaal Warenhuis om de Voedselbank en de Kledingbank te 
huisvesten. We stellen daarbij de logische voorwaarde dat de andere twee Walcherse 
gemeenten hier ook in financiële zin aan bijdragen.  
  
De Covid-maatregelen zijn uiterst ingrijpend voor onze jongeren.  
Juist in de levensfase van het ‘ontdekken van zichzelf, anderen, en de wereld’ hebben ze de 
afgelopen twee jaren veel moeten missen.  
Wij willen hen dat, in samenspraak met hen, zoveel als mogelijk in laten halen. 
  
Het is van groot belang dat alle jongerencentra weer opengaan zodra dit gegeven de Covid-
pandemie weer mogelijk is. We willen de openingstijden daarbij zo mogelijk verruimen.  
  
We willen met hoge prioriteit laten onderzoeken of we -met steun van jongeren en de Stichting 
Welzijn Middelburg- meer goede ontmoetingsplekken kunnen creëren. Ze hebben dat nodig, 
maar dit is ook noodzakelijk om overlast voor bewoners (vooral in de binnenstad) tegen te gaan. 
  
Aansprekende evenementen zoals City of Dance en de Popronde worden waar mogelijk 
uitgebreid. 
  
We ondersteunen het onderricht omtrent de seksuele identiteit met informatie over onder meer 
homoseksualiteit, biseksualiteit en genderidentiteit. 
  
We overwegen om ook in Middelburg een Jeugdburgemeester aan te stellen. Wij willen immers 
de politiek graag naar de jongeren brengen. 
  
Middelburg wordt dankzij de UCR en de HZ steeds meer een onderwijs- en dus een 
studentenstad. Wij ondersteunen deze ontwikkeling van harte, ook in financieel opzicht. 
  
  
OUDEREN EN OUDERENBELEID 
 
Allereerst, wij maken ons grote zorgen over plannen van het nieuwe kabinet (VVD, D66, CDA, 
CU) om de AOW los te koppelen van het minimumloon. Dit wordt een bezuiniging die de 
koopkracht van onze oudere inwoners fors aan gaat tasten. Daarbij komt dat de inflatie juist nu 
oploopt waardoor onze ouderen nog minder kunnen besteden. Wij gaan er actief op toezien dat 
ouderen volledig gebruik kunnen maken van de aanvullende voorzieningen en niet in ‘stille 
armoede’ terecht komen. Wij zullen juist de kwetsbare ouderen professionele hulp aanbieden 
om deze aanvragen in te dienen. 
  
Het tekort aan woningen is één van de belangrijkste oorzaken voor de gigantische stijging van 
de prijzen de afgelopen jaren.  
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Wij zien dat vele ouderen graag uit hun (te) grote woning willen verhuizen maar dat niet kunnen 
omdat er nauwelijks aanbod is van geschikte seniorenappartementen.  
Wij bepleiten juist dáár meer van te bouwen, het liefst in de binnenstad, in de buurt van de 
belangrijkste voorzieningen. 
  
Met grote inzet is de afgelopen periode de Buurtbus gestart als opvolger van de Servicebus. Dit 
project draait grotendeels op de inzet van vrijwilligers.  
Vele ouderen uit de noordelijke wijken kunnen zich gelukkig weer laten vervoeren naar 
belangrijke plekken zoals het centrum.  
Wij steunen dit initiatief, willen het verder verbeteren, onder meer door de buslijn -indien 
haalbaar- uit te breiden naar andere wijken en kernen. 
Inwoners welke niet meer in staat zijn zich met de Buurtbus te vervoeren houden de individuele 
voorzieningen voor WMO-vervoer. Alle ouderen moeten zich in- en rond het huis kunnen 
bewegen, ook om dreigend isolement tegen te gaan. 
  
Wij houden er rekening mee dat vele ouderen niet vaardig zijn op ‘de computer’.   
Wij zien erop toe dat zoveel mogelijk officiële handelingen zowel met de computer als ‘gewoon’ 
schriftelijk kunnen worden verricht.  
Het is bovendien belangrijk dat zogeheten digibeten bijgestaan worden. De ZB doet al veel. Dat 
moet zeker zo blijven en indien mogelijk worden uitgebreid. 
Wij blijven scherp op het behoud van zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijke pinautomaten. 
Wij hopen dat onze oudere inwoners zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hiervan 
bovendien nog lang mogen genieten! 
 
De toenemende vergrijzing zorgt voor uitdagingen in het ouderenbeleid.  
Wij vinden het belangrijk dat onze ouderen actief blijven, dat ze blijven participeren en bewegen.  
Daarom willen wij projecten, waarin ouderen (al dan niet in groepsverband) worden gestimuleerd 
om meer te bewegen, meer en beter faciliteren zoals bijv. bij ‘Middelburg beweegt’.  
 
Tenslotte, wij willen graag opnieuw een Seniorenraad in het leven roepen. Deze krijgt een 
belangrijke adviserende stem over het gemeentelijke ouderenbeleid. Wellicht kan deze raad 
verbonden worden aan de A.S.D. (Adviesraad Sociaal Domein).  
Alle adviezen van de Seniorenraad worden met het verzoek om een zienswijze (door het 
college) voorgelegd aan de gemeenteraad.  
De expertise ‘uit het veld’ van onze eigen inwoners nemen wij serieus. 
 Deze kunnen we goed gebruiken! 
  
  
VRIJWILLIGERSWERK EN MANTELZORGERS 
  
Op basis van een schatting van MantelzorgNL zijn er in Middelburg zo’n 15 duizend 
mantelzorgers actief. Dat zijn dan inspanningen rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg 
en jeugd (WMO, Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Schuldhulpverlening).  
Uit onderzoek blijkt dat de druk op mantelzorgers de komende jaren zal toenemen.  
Wij kennen grote waarde toe aan deze onverplichte inzet.  
Waar nodig dient deze waardering ook uitgedrukt te worden in meer financiële ondersteuning 
zoals de subsidie aan de Stichting Manteling en verhoging van het zg. Mantelzorgcompliment. 
 
De premie voor onze vrijwilligers moet sowieso behouden blijven 
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De LPM geeft ook via onze eigen helpdesk advies over de fiscale vrijwilligersaftrek. 
Een samenleving zonder vrijwilligers is immers een bloedarme samenleving. 
Waar we kunnen zullen wij dan ook onze mantelzorgers steunen.  
U kunt voor dergelijke hulp altijd een beroep op ons doen.  
  
 
 
SPORT 
  
Bewegen is goed voor jong en oud.  
Sport biedt bovendien nog veel meer dan dat. 
Wij willen sport toegankelijk houden, ook en juist voor inwoners met beperkingen, ook en juist 
voor inwoners met een gering inkomen.  
Wij blijven steun geven aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur.  
Wij steunen ook het Lokaal Sportakkoord Middelburg.  
  
Initiatieven zoals ‘Middelburg Beweegt’ kunnen zoals gezegd rekenen op onze steun. Wij 
stimuleren graag kleinschalige activiteiten in de wijken, dorpen en kernen. 
 
Maar er is meer.  
Juist bij sport en cultuur hoort het verenigingsleven te bruisen. 
Door de jarenlange bevriezing (dus feitelijke verlaging) van de gemeentelijke subsidies, het 
verminderde aantal vrijwilligers, en dan ook nog de Covid-pandemie verkeren vele 
sportverenigingen in zwaar weer.  
Wij zien deze sportverenigingen -evenals die van de Scouting en de Culturele sector- als het 
cement van de samenleving.  
Ze verdienen alle steun, ook in financiële zin. Wij verzetten ons ook daarom tegen vermindering 
van gemeentelijke subsidies.   
Bij ons zal de sport niet gauw tevergeefs aankloppen.  
  
  
 
 
 
 
KUNST EN CULTUUR 
  
Kunst en cultuur dragen wij een warm hart toe. Van de Vleeshal tot het grote scala aan 
amateurkunstbeoefening en kunsteducatie. 
Middelburg heeft een divers aanbod voor de podiumkunsten, voor zowel professionals als voor 
amateurs. Hieraan zijn ook veelal gemeentelijke accommodaties verbonden. Denk aan de 
Schouwburg, de Concertzaal, de Oostkerk, de Spot, de Kloveniersdoelen/Filmhuis, het 
Minitheater.   
Een op elkaar afgestemd (en compleet!) cultureel aanbod (met bijbehorende programmering) is 
daarbij een innige wens van ons. Daar willen we aan gaan werken. 
 
Voor de beeldende kunsten staan het CBK en mogelijk het Cultuurhuis nog ter beschikking; de 
gemeente is een grote subsidiegever aan de Zeeuwse Bibliotheek (ZB), waarin lezingen etc. 
gegeven worden. Bovendien neemt Middelburg deel aan de Muziekschool (een 
gemeenschappelijke regeling).   
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Wij stimuleren dat de gebruikers van al deze gebouwen zoveel als mogelijk samenwerken onder 
meer in onderlinge afstemming van hun programmering.  
Het wordt een hele opgave deze gebouwen ‘Paris Proof’ te verduurzamen. Wellicht is dit zelfs 
onhaalbaar.  
Daarom moet er ook ruimer gedacht worden.  
Het gaat ons niet om de stenen maar dan moeten er wel voldoende alternatieven zijn. Wij willen 
daarom samen met de betrokkenen onderzoeken of het mogelijk is een nieuw duurzaam 
Cultuurpakhuis op te richten waarin diverse activiteiten kunnen worden samengevoegd. 
  
Wij signaleren dat de Covid-pandemie in Middelburg ook vele ZZP-ers in de kunst- en 
cultuursector financieel onevenredig heeft geraakt.   
In Middelburg wonen en werken relatief veel ZZP-kunstenaars.  
Zij zijn onmisbaar voor de kunst en voor een bruisende en innovatieve gemeente! 
Wij hopen hen zoveel mogelijk te kunnen steunen ook al mag een gemeente geen 
inkomensbeleid voeren. 
  
Middelburg is een kunst- en cultuurstad voor haar inwoners en bezoekers.  
Dat willen we zo houden. 
Van ons mag de binnenstad een magneet zijn voor vele cultuurminnaars.  
Onze gemeente mag ‘overlopen’ van allerlei activiteiten zoals de maandelijkse 
Kunst&Cultuurroute, het Jazzfestival, Middelburg Vol Koren, City of Dance, het Zeeland 
Nazomer Festival, de Nacht van de Nacht etc.  
Wij kijken uit naar het vierjaarlijkse Façade in 2022, waarvoor de gemeente ondanks de 
bezuinigingen ook de afgelopen jaren gelden heeft gereserveerd.  
Met onze prachtige binnenstad mogen we pronken. Dus, de Stadsgidsen, de paardentram, de 
rondvaartboten, ze zijn allemaal een welkome aanvulling.  
En dan bevindt zich in onze unieke Abdij het Zeeuws Museum, om nog te zwijgen over ons 
Stadhuis met de internationaal hoog aangeschreven Vleeshal, centrum voor hedendaagse 
kunst. 
Wij zijn ook enthousiast over het initiatief Middelburg Rozenstad.  
Wij willen culturele ondernemers waar mogelijk stimuleren en faciliteren. Ook hopen wij een 
kunstminnend klimaat te voeden waarbinnen beoefenaren van allerlei kunstvormen en 
kunstgaleriehouders zich thuis voelen.  
Voor dit alles hebben wij geld over. 
  
Ook hier specifieke aandacht voor jongeren.  
Wij steunen het ontwikkelen van een lange-termijn-visie voor (het Pop-podium) De Spot, het 
vooruitstrevende jongerenpodium voor muziek, theater en dans, inmiddels een begrip in het 
Zeeuwse.  
Wij willen (ook financieel) bijdragen aan de opbouw van een gedegen organisatie met een 
gezonde financiële structuur.   
 
Last but not least. 
Wij willen in overleg treden met het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en 
het Stadhuismuseum Zierikzee om de aldaar in het gemeentelijk museum geplaatste opgezette 
laatste stadsarend van Middelburg naar ons terug te laten keren om alhier op een passende 
plek te worden geëxposeerd. 
 
  
 
DUURZAAMHEID, MILIEU EN GROEN 
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Anno 2022 is het bittere noodzaak om elke activiteit van de gemeente allereerst te beoordelen 
op het aspect duurzaamheid.  
Dit moet volledig ‘tussen de oren’ komen.  
Niet voor de schone schijn maar omdat we onze planeet leefbaar willen houden, voor nu en voor 
toekomstige generaties.  
Het rapport 2021 van het gerespecteerde IPCC (Een VN-organisatie) bevestigt dat we de 
opwarming van de aarde slechts kunnen beperken door uiterst forse maatregelen. 
 Het milieu wordt immers op alle fronten bedreigd. We hoeven maar even te denken aan de 
gigantische overschrijding van de PFAS-normen in de Westerschelde. 
Middelburg heeft al vele jaren een goede naam hoog te houden als ‘groene en duurzame’ 
gemeente.  
LPM-wethouder Ed de Graaf werd indertijd ( 2013) zelfs uitgeroepen tot groenste wethouder van 
Nederland.  
Onze gemeente heeft deelgenomen aan vele Europese projecten om te verduurzamen.  
Met grote ambitie wordt het gemeentelijk onroerend goed verduurzaamd en het wagenpark 
geëlektrificeerd.  
Wij ondersteunen dit mede door ons ingezet beleid van harte. 
  
Wij zijn trots op de invoering van de dubbele herplantplicht van bomen en willen deze zelfs op 
termijn uitbreiden. 
  
Het verminderen en goed scheiden van ons afval zien wij ook in dit licht. Overigens letten wij 
daarbij scherp op eerlijke toerekening van de kosten in het belang van de meest kwetsbare 
huishoudens.  
We wachten de dit jaar komende evaluatie van het afvalbeleid af maar wij zullen daarbij toch 
ook de mogelijkheid van het achteraf scheiden meewegen. 
  
Van de volkstuinen en stadstuinbouwinitiatieven blijven wij af; wij breiden ze liever uit. 
 Wij omarmen het project CitySeeds. Daar mogen er wat ons betreft meer van komen, en daar 
hebben we geld voor over. 
  
Houtstook mag wat ons betreft geen overlast of -nog erger- gezondheidsschade veroorzaken. 
Wij zetten voorlopig nog in op het vergroten van het bewustzijn over deze nadelige effecten. De 
meeste inwoners stoken hout omwille van de sfeer en realiseren zich onvoldoende dat daarbij 
bv zowel een astmatische buurtgenoot en ook een hele buurt hiervan de dupe kan zijn.  
En dan spreken we nog maar niet over wat er soms nog meer gestookt wordt. Dat kan echt niet. 
 Daarom blijven we hierover regelmatig publiceren (via de website en De Bode). Daarnaast 
willen we overlastklachten serieus gaan nemen, eventueel door inschakeling van 
Buurtbemiddeling (via SWM) of via handhaving. 
Voor de inwoners die hun basisverwarming volledig in hebben gericht op houtstook zullen 
wellicht aparte voorzieningen getroffen moeten worden (zoals bijvoorbeeld) het Utrechtse model 
van uitkoop.  
We blijven rond dit onderwerp dan ook moties indienen, net zolang tot een meerderheid van de 
raad het belang hiervan daadwerkelijk erkent. 
  
Ook willen wij ons inzetten om onnodige geluidsoverlast van de ring- en toegangswegen te 
beperken. 
Het is toch niet logisch dat de geldende maximumsnelheid op de N57 vanaf Goedereede tot de 
bebouwde kom van Middelburg 80 km/uur bedraagt, dat deze daar verhoogd is naar 100 km/uur 
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op de rondweg om onze woonwijken Klarenbeek, Veerse Poort, Dauwendaele en De Mortiere, 
en dit ook nog eens zonder adequate geluidswallen?  
Snapt u dit beleid van Rijkswaterstaat? 
Onlangs is de maximale snelheid op de Stormvloedkering verminderd van 100 naar  
80 km/uur. Het kan dus gewoon. 
Wij willen allereerst een onderzoek naar de mate waarin verlaging van deze limiet tot 80 km/uur 
de geluidshinder in onze wijken vermindert.  
Vervolgens treden we in overleg met de wegbeheerder. 
  
Het bewustzijn dat biodiversiteit ook mogelijk en nodig is binnen stedelijk gebied groeit.  
Wij stimuleren de al in gang gezette verbeteringen zoals het inzaaien van grasranden met 
bloemen.  
Dit zijn bij uitstek projecten waarbij inwoners kunnen participeren bij de planvorming om 
vervolgens ook actief betrokken te blijven bij de uitwerking hiervan. 
  
Stichting Dierenasiel Walcheren, Kinderboerderij De Klepperhoeve en Vogelopvang De Mikke 
kunnen onverkort blijven rekenen op onze steun. Wij blijven ook anderszins actief betrokken op 
het welzijn van dieren, waaronder onze huisdieren. 
 
Wij stimuleren de plaatsing met vergunning van de door een Middelburger ontwikkelde -en als 
zeer functioneel beoordeelde- langzaam draaiende kleine windmolen om kleinschalig elektriciteit 
op te wekken.  
 
  
WONEN EN WOONOMGEVING 
  
De grote druk op de woningmarkt kan slechts verminderd worden door te bouwen, te bouwen en 
nog eens te bouwen etc. 
Om doorstroming te bevorderen is er met name behoefte aan duurzame appartementen voor 
ouderen.  
Daarnaast gaat het ook om betaalbare woningen voor starters.  
Zo waken wij ervoor dat Middelburg een gevarieerd woningbestand behoudt.  
Zowel huur- als koopwoningen dienen betaalbaar te blijven, juist voor de laagste 
inkomensgroepen, waaronder de starters. 
Middelburg werkt goed samen met de twee wooncorporaties Woongoed Middelburg en 
Woningbouwvereniging Arnemuiden. 
 In goed overleg met de gemeente zullen zij hun sociale missie vooropstellen.  
Ook blijven wij graag in goed overleg met de Huurdersvereniging Middelburg, Stichting Vrienden 
van Middelburg, Tuin van Zeeland, Erfgoedvereniging Heemschut en vele andere betrokken 
personen en organisaties. 
 Dat blijven wij stimuleren, want wij willen de mooie nalatenschap van onze vorige generaties 
goed bewaken terwijl we duurzaam bouwen anno NU. 
Zoals ook elders vermeld zijn wij voor de invoering van een zelfbewoonplicht en/of andere 
maatregelen welke hetzelfde effect sorteren. 
  
De wijk Essenvelt zal ontwikkeld worden als een mooi voorbeeld van duurzame bouw in een 
natuurlijke groene omgeving. 
  
 
Voor Cleene Hooge: is het volgende bereikt. 
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• Is een reservewoonlocatie,  
• Tenminste 70 % ervan in ieder geval blijft onbebouwd, wellicht meer,  
• Daarop (op de 70%) uitsluitend duurzame (biologische) landbouw, ook met schapen.   
• Bebouwing op de resterende maximale 30 procent, zoveel mogelijk op de kreekrug,   
• Bebouwingsdichtheid (wat ons betreft) in landgoederenstijl, dus zo weinig mogelijk 

woningen, met bos en openbaar wandelgebied, (vergelijkbaar met Ter Hooge)  
• Realisatie verschoven naar achteren in tijd,  
• Blijvende aandacht voor het woon- en leefgenot van omwonenden. 

  
Veerse Poort V wordt gebouwd in de eigentijdse bouwstijl van deze wijk. Juist in dit project 
voorzien we vele voor ouderen geschikte appartementen. 
 
Ook zijn wij voorstander van het op de kortst mogelijke termijn bouwen van ± 50 flex-woningen 
in verband met de acute woningnood. 
  
Wij zijn en blijven voorstander van het behoud van één ensemble van authentieke 
Briëtwoningen, namelijk de Baarsjesstraat. Volledige renovatie is daar immers mogelijk.  
De geschiedenis van onze mooie Stromenwijk houden we zo in stand. 
 
  
  
HISTORISCHE BINNENSTAD 
  
Wij zijn supertrots op onze prachtige binnenstad met maar liefst ruim 1100 rijksmonumenten.  
Deze moet de volle aandacht behouden van ons bestuur.  
De wethouders-portefeuille ‘Binnenstad’ moet daarom blijven. 
Het verduurzamen van monumentale panden is kostbaar, complex maar ook noodzakelijk. Wij 
ondersteunen de inzet van de gemeente om dit te faciliteren door inbreng van deskundigheid 
maar wij willen deze inzet ook vergroten, enerzijds door beter toe te zien op een 
onderhoudsplicht, anderzijds door bij noodzakelijk onderhoud te helpen,   
Het beleid om ruimere terrassen toe te staan heeft het centrum gezelliger gemaakt; dit dient te 
worden voortgezet. 
Continu moeten we scherp waken tegen verrommeling, minder leefbaarheid en overlast. 
Daarom zijn wij voorstander van: 
- Meer openbare toiletten; 
- Betere toegankelijkheid voor scootmobiel, rolstoel en rollator; 
- Invoering van parkeerplaatsen voor vergunninghouders, b.v. in zijstraten; 
- Meer handhaving op het gebied van verkeer (zoals de Kaaienroute!), groen en het cafébezoek; 
-  Meer financiële middelen voor groen, meer schoonmaak (ook op zondag!) en meer veiligheid 
(camera-toezicht, uitbreiding fte’s BOA’s) 
-  Samenwerking met de ondernemers in de binnenstad. 
-  Invoering van een zelfbewoningsplicht, in ieder geval in de Binnenstad, maar liever nog in heel 
Middelburg. 
- Houtstook beperken zoals beschreven in de paragraaf milieu; ook uit de binnenstad ontvangen 
wij geregeld klachten; 
- Actiever toezien op herstel van slechte bestrating. 
- Plaatsing van voldoende geldautomaten, dit ook in veilige binnenruimtes. 
 
 
Het concept van het de afgelopen jaren doorgevoerde verkeersconcept met de naam ‘shared 
space’ werkt onvoldoende op doorgaande wegen zoals de Kaaienroute. De kwetsbare 
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voetgangers en fietsers zijn hiervan de dupe. Het is haast niet te doen, en dan nog blijft het 
gevaarlijk om met rollator of kinderwagen over te steken.  
Wij pleiten voor het strategisch aanleggen van zebrapaden en/of verkeersremmers. 
  
Ook is de doorgang voor fietsers niet consequent goed geregeld, zoals bijv. in de Koestraat.  
Dat moet beter. Wij benadrukken al vele jaren het belang voor fietsers van veilige routes. Dat 
geldt niet alleen voor de binnenstad maar ook voor de wijken en kernen. Dat belang is alleen 
maar toegenomen nu kwetsbare ouderen dankzij de elektrische fiets steeds meer en langer 
gebruik blijven maken van dit mooie milieuvriendelijk vervoersmiddel! 
 
Bovendien, zodra de corona-maatregelen het mogelijk maken willen wij dat het fietsparkeren bij 
beugels in de winkelstraten weer toe wordt gestaan. Ook dat is extra van belang voor ouderen 
die hun inkopen niet zo lang kunnen tillen en de fiets ook vaak gebruiken als hulpmiddel bij het 
lopen. (Zie ook paragraaf Economie) 
  
Het parkeerverwijssysteem is niet goed ingesteld op de route naar het terrein op Ramsburg, 
terwijl dit van groot belang is voor de ontlasting van het centrum. Dat willen wij ook beter. 
 
Parkeergarages (Geere bijv.) moeten in de toekomst beter worden onderhouden. Zij zijn een 
visitekaartje van onze gemeente. Wij willen dit vlot aanpakken om meer lekkages en vervuiling 
te voorkomen. 
 
Tenslotte willen wij ook een onderzoek naar vermindering van de parkeerdruk in de Binnenstad 
met mogelijke oplossingen daarvoor.  
  
   
 
ECONOMIE 
  
Het bedrijventerrein Ramsburg begint vorm te krijgen door de vestiging van vooral 
dienstverlenende bedrijven in onder architectuur ontworpen panden. 
  
Het resultaat van de door ons ingezette participatie is dat er toch een bedrijventerrein komt. 
Bij deze besluitvorming over de Trekdijk hebben wij ons tot het uiterste ingezet om het woon- en 
leef genot van Nieuw- en Sint Joosland te bewaken.  
Wij zullen ons daarom blijven inzetten voor het behoud van dat woon- en leefgenot. Het kan niet 
zo zijn dat het woon- en leefgenot van de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland ingeruild wordt 
voor bedrijven aan de Trekdijk. 
Wij zullen ons ook daarom actief op blijven stellen om de nog nader te bepalen onderdelen van 
het bestemmingsplan in participatie met de inwoners op te stellen.  
Nieuw- en Sint Joosland gaat ons aan het hart!   
Het resultaat tot op heden voor de Trekdijk: 
 
 
 
 
 
 

• Geen 18ha maar 14 ha bedrijventerrein  
• Lagere milieucategorie ( dus zeker geen rokende schoorstenen)  
• Grote groene buffer met boomgaard   
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• Meer aandacht voor groen  
• Upgrade ambitie duurzaamheid voor bedrijven   
• Indien gewenst een zonnepark  
• Een nieuwe landbouwverkeersroute buiten het dorp Nieuw- en St Joosland  
• Aandacht voor de entree van het dorp,  
• Blijvende aandacht voor het woon- en leefgenot van omwonenden. 

  
 
De precariorechten voor de horeca zijn tijdens de pandemie in grote lijnen gehalveerd.  
Daardoor konden de terrassen op de Markt fors worden uitgebreid.  
Dat is de aantrekkelijkheid van de binnenstad ten goede gekomen. 
 Die gezelligheid in het oude hart willen we behouden. Samen met de betrokkenen zullen we 
werken aan een eerlijke vaststelling van de precariobelasting. 
 
Waterpark Veerse Meer 
Op deze plek lag tientallen jaren een camping met jaarlijks duizenden gasten.  
Dit vakantiepark is inmiddels tijdelijk gesloten vanwege al jarenlang bestaande plannen het fors 
te vernieuwen.  
Ver voor 2006 heeft de toenmalige gemeenteraad al ingestemd met de vergunning een groot 
nieuw vakantiepark te bouwen. Er is toen zelfs vergunning verleend voor maar liefst 1335 
chalets.  
Deze is nog steeds van kracht maar wordt vooralsnog niet gebruikt.  
Er kwam namelijk in 2017 een nieuwe exploitant, Driestar.  
Deze onderneming heeft een ander plan op gesteld.  
Ze wil ‘slechts’ bijna 900 vakantiewoningen bouwen en het terrein bovendien met zo’n 20 
hectare (beschermd) natuurgebied uit breiden.  
Dit plan is in beginsel goedgekeurd door de gemeente.  
Ook is het door vele organisaties beoordeeld op de landschappelijke inpassing en opgenomen 
in de Gebiedsvisie Veerse Meer.  
Gegeven de in het verleden opgebouwde rechten vinden ook wij dit plan beter dan het oude. 
Echter: belanghebbenden hebben tegen het nieuwe plan van Driestar beroep ingesteld bij de 
Raad van State.  
Het ligt nu dus onder de Rechter. Dan past de politiek slechts te zwijgen. 
Wat de (later dit jaar te verwachten) uitspraak van de Raad van State ook zal zijn, wij zullen 
deze respecteren. Ook beloven wij u dat we hierna eerst met onze inwoners overleg zullen 
hebben. 
Zoals bekend zal zijn hebben wij ons in 2020 met succes gekeerd tegen het (al geheel 
uitgewerkte) raadsvoorstel om pal naast het Waterpark het recreatie-oord ‘Kruitmolen’ toe te 
staan met maar liefst 150 chalets. Wij vonden dat niet acceptabel wegens te voorziene 
aantasting van het woon- en leefgenot van Arnemuiden. 
 
Ondertussen willen wij niet afwachten om voor Arnemuiden een betere verkeersontsluiting te 
realiseren.  
Die is gewoon hard nodig, los van de uitvoering van het Waterpark.    
 
We blijven graag in goed overleg met de vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf, de 
Middelburgse Bedrijven Club (MBC), de Vereniging Ondernemers Middelburg (VOM), de lokale 
afdeling van Koninklijke Horeca, en het recent opgerichte Hart voor Middelburg.   
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 LOKALE LASTEN EN FINANCIEN. 
 
Het gaat na twee zeer zware bezuinigingsrondes langzaam beter met de gemeentelijke 
financiën.  
Het eigen vermogen is flink toegenomen en onze schuldenlast aanzienlijk verminderd.  
Er kan gelukkig straks weer wat meer.   
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.  
Dus: strikte discipline in de gemeentefinanciën blijft wat ons betreft geboden! 
  
De gemeente moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten.  
Die les uit het verleden moet echt getrokken worden.  
Zie de verlieslijdende projecten Kwaliteitsatlas, Actieve Grondpolitiek, De Bouwput, Waterpark 
Veerse Meer enz.…  
  
Als er meer financiële ruimte komt wil de LPM deze allereerst besteden aan goed afgewogen 
investeringen in duurzaamheid en aan noodzakelijke uitgestelde investeringen om vervolgens te 
bezien in welke mate we enkele bezuinigingen van de afgelopen periode zouden kunnen 
terugdraaien.  
Wij komen dus niet zomaar even met kostbare nieuwe plannen die weinig opleveren, want het 
gaat allemaal over UW geld.   
  
 
 
BELASTINGEN 
 
De gemeentelijke belastingen stijgen als het aan ons ligt de komende vier jaar liefst NIET en 
anders met ten hoogste de inflatiecorrectie (consumentenprijsindex). 
Wij doen dit helaas met een slag om de arm omdat het Rijk ons keer op keer financiële 
teleurstellingen bezorgt. 
Het opheffen van de hondenbelasting lost wel iets op voor de hondenbezitters maar niets voor 
Alle anderen welke overlast van honden ervaren. Wij willen de opbrengst van deze belasting 
daarom gebruiken voor het treffen van ‘hondenmaatregelen’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DOE MEE! 
  
Blijf niet aan de zijlijn staan, maar denk mee, praat mee en doe mee! 
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Laat uw stem op 16 maart 2022 daarom niet verloren gaan! 
  
Bent u niet meer in staat om zelfstandig naar het stembureau te gaan? Wij helpen u en brengen 
u op 16 maart a.s. erheen op het tijdstip dat het u uitkomt. U kunt dan bellen met 
0118-651085, 06-21817999 of 06-81594404. 
Ook voor andere vragen kunt u contact met ons opnemen. Bel genoemde nummers of vul het 
contactformulier in op onze website. 
  
Wij wensen u veel wijsheid toe bij de komende verkiezingen. 
  
Het team van de LOKALE PARTIJ MIDDELBURG 
 
 

5. ONZE WIJKEN EN KERNEN. 

 
 
’t ZAND / STROMENWIJK / RITTENBURG 
  
’t Zand / Stromenwijk is met zo’n 7000 inwoners en ± 3400 huishoudens één van de grootste 
wijken. Het is ook een wijk met een historie van verenigingsleven met saamhorigheid dwars door 
de diverse gezindtes heen.  
Zo bevindt zich hier de oudste wijkvereniging (opgericht op 2 juli 1947). Deze geniet bovendien 
van een eigen verenigingsgebouw ‘De vergulde Baars’ met aanpalende speeltuin.  
Ook heeft WVO in de wijk het woonzorg complex Het Getij met daarin algemene voorzieningen. 
In de wijk bevindt zich Tabadila, het wooncomplex voor Molukse- en Indische ouderen. Dit stelt 
zich bij allerlei activiteiten eveneens open voor de hele wijk. 
Het geheel gemoderniseerde winkelcentrum is een belangrijke centrale voorziening. 
Wij vinden het jammer dat er geen geldautomaat meer in de wijk is en willen graag bevorderen 
dat deze alsnog wordt geplaatst. 
  
VERSTERKING SAMENWERKING IN DE WIJK 

 Door de Corona-pandemie zijn er veel minder activiteiten geweest dan gebruikelijk. Toch 
slaagde het wijkteam er nog in om op 12 oktober jl. een wijktafel te organiseren. In vele andere 
wijken werden de najaarsvergaderingen afgeblazen.  
Wij nemen het serieus dat de samenwerking en de sfeer in de wijken de komende jaren weer 
wordt verbeterd. De LPM wil dan graag van u en uw wijkvereniging leren hoe dat aan te pakken! 
Dat wij ons daarvoor tot het uiterste in gaan zetten kunt u ook hiervoor lezen in ons 
verkiezingsprogramma. 
  
WIJKAGENT; BOA’S 

Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en de gemeentelijke BOA’s.  
Hun aantal moet waar nodig worden uitgebreid.  
Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met camera’s komen. 
  
 
 
VOORRANG VOOR WONINGVERKOOP AAN WIJKBEWONERS 

Uit de statistieken blijkt dat de inwoners van ’t Zand / Stromenwijk graag in hun eigen buurt 
blijven. Wij bepleiten dat wijkbewoners verplicht voorrang krijgen bij verkoop van woningen (bijv. 
door Woongoed). Door deze ‘Kernbinding’ blijft u in uw vertrouwde buurt met uw vrienden, uw 
supermarkt, bakker etc. en uw kinderen op dezelfde school. 

tel:0118-651085
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BRIËTWONINGEN 

Wij zijn u uitleg verschuldigd over ons standpunt om enkele woningen te behouden. 
Allereerst, wij staan positief tegenover de plannen van Woongoed om het merendeel van de 
woningen te slopen, dit om er passende hedendaagse woningen voor in de plaats te bouwen. 
Uw woon- en leef genot staat bij ons immers voorop.  
Wij zijn tegelijkertijd ook bezorgd over het volledig wegvagen van de gehele wijk. Wij 
bepleiten een ensemble van zo’n 20 huizen in de Baarsjesstraat (middelste deel) niet te slopen 
maar grondig te renoveren.  
Wij willen dus dat ook deze woningen gaan voldoen aan de eisen van deze tijd, zowel technisch 
als v.w.b. het comfort. Het zal dan geen enkel probleem worden om ook voor deze woningen 
tevreden huurders aan te trekken.  
De LPM is een lokale partij.  
U moet en mag van ons verlangen dat wij op scherp staan om het specifieke karakter van onze 
stad te behouden. En dan letten wij niet alleen op de toeristische trekpleisters zoals het Stadhuis 
of het Abdij-complex maar op de gehele gemeente.  
Wij kennen waarde toe aan de Briëtwoningen welke grotendeels gebouwd zijn tijdens WO 
II, dus onder de Duitse bezetting. In 1940 was de binnenstad grotendeels vernietigd door de 
oorlogshandelingen. Die binnenstad werd in dezelfde periode als de Briëtwoningen opgebouwd 
in een stijl die de bezetter goedkeurde.  
Er zit dus een heel verhaal achter.  
Het gaat ons daarbij ook om het sfeerbeeld van een cluster woningen, een straatje. De stijl van 
deze woningen is bovendien zeer karakteristiek, gelijkend op de vele villa’s die 
architect Briët later voor ’t Gooi ontwierp.  
Dat originele beeld krijgen we nooit teruggetoverd als we alles slopen. 
Vergelijk het met de plannen na WO II om de Bellinkstraat en de Spanjaardstraat te slopen. Het 
waren immers gammele en vochtige huisjes. Deze straatjes zijn ternauwernood ontsnapt aan de 
sloper.  
In gerestaureerde staat zijn ze nu favoriet om in te wonen, en -voor de toerist- om te 
bewonderen! 
 
 
 
 
 
DE MORTIERE 
 
De bebouwing van de Mortiere is gestart omstreeks 2006 en bevindt zich nu in de afrondende 
fase.  
Het is een nieuwe ruim opgezette woonwijk met uitstekende uitvalswegen.De ± 650 woningen 
zijn dus jong. Ook de ± 2100 bewoners zijn vergeleken met andere wijken jong; er wonen veel 
gezinnen met jonge kinderen en betrekkelijk weinig 65plussers. Huishoudens met een minimum 
inkomen zijn er nauwelijks. 
Overeenkomstig het stedenbouwkundige concept zijn er geen voorzieningen. 
Wij vragen ons af of dat laatste wel stand kan houden en komen op korte termijn naar u toe om 
daarover met u te overleggen.   
De dichtstbijzijnde voorzieningen zijn immers pas  te vinden in Dauwendaele of Zuid of in Nieuw- 
en Sint Joosland?. 
  
VERSTERKING SAMENWERKING IN DE WIJK 
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Door de Corona-pandemie is het wijkteam minder actief geweest. De laatste wijktafel werd op 
15 maart jl. online gehouden. Wij nemen dat serieus. Wij zetten ons de komende jaren tot het 
uiterste in om de goede samenwerking en sfeer in de wijk te versterken. Dat kunt u ook lezen in 
ons verkiezingsprogramma. 
  
WIJKAGENT; BOA’s 

Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal 
moet waar nodig uit worden gebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met camera’s 
komen. 
  
ROC-GEBOUW 

Dit gebouw draagt de gemeente over aan Zorgstroom om er een verpleeg- en verzorgingstehuis 
in te vestigen. De biljartclub en het Jongerencentrum 2ND BASE behouden wat ons betreft een 
plek in deze nieuwe opzet. 
  
OVERLAST N57 

Afhankelijk van de windrichting hebben grote delen van de wijk te lijden onder geluidsoverlast 
van de N57. Wij willen een onderzoek naar de geluidseffecten als de maximale snelheid wordt 
verlaagd van 100 naar 80 km/u. 
   
 
DIFTAR 

Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-
systeem Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hier 
mee door moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden en 
niet ten nadele van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al 
dat nascheiding van het afval niet uitgesloten is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIDDELBURG ZUID 
  
Middelburg Zuid is met zo’n 7100 inwoners één van onze grootste wijken. Het is een bundeling 
van Magistraatwijk, Erasmuswijk, Reijershove, Veldzicht en (binnenkort)Essenvelt.  
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De wijk telt ± 3800 woningen. Er wonen relatief weinig jongeren. De bewoners verhuizen niet 
snel. De wijk heeft veel voorzieningen. 
In het centrum van de wijk ligt het moderne winkelcentrum Parkstate met daar tegenover het 
goedlopende wijkcentrum Het Palet. 
Er zijn meerdere basisscholen waaronder een brede school in Het Palet. 
Achter het winkelcentrum ligt het Meiveld, een heerlijk groot park waarin zich kinderboerderij 
De Klepperhoeve, Speeltuin Meiveld en diverse vrij toegankelijke sportveldjes bevinden. Deze 
mogen van ons echt niet weg en daar hebben we heus wel wat voor over! 
  
HET PALET 

Wij steunen de vele activiteiten in Het Palet, zoals de Open Club Magistraatwijk voor 50+ers 
en Resto van Harte.  
  
GELDAUTOMAAT 

De Geldmaat in het winkelcentrum moet blijven. Voor vele ouderen onder ons is en blijft 
het noodzakelijk om te kunnen betalen met contant geld. Deze 
basisvoorziening wordt onderschat door velen die wèl uit de voeten kunnen met smartphone en 
laptop. 
  
PARKEERPROBLEMEN 

Middelburg Zuid kent heel wat parkeerproblemen. Bij het winkelcentrum zijn te 
weinig parkeerplaatsen. Hier moet worden uitgebreid. In de wijk zijn veel 
parkeerplaatsen te krap voor de hedendaagse auto’s. Deze moeten verbreed worden zonder het 
aantal te verminderen. Daar willen we aan gaan werken. 
  
VEILIGE FIETSTUNNELS 

Wij waken voor goed onderhoud van de fietstunnels, ook en juist van de verlichting. Dan blijven 
ze veilig, dat leert de ervaring. Dat kan samengaan met een mooi creatief project. Zo is de 
tunnel tussen Dauwendaele en Middelburg Zuid in juni 2021 dankzij ons LPM-initiatief door 
jongeren opgefrist met mooi graffiti spuitwerk. Dat kan ook in andere tunnels en daar willen wij 
ons ook graag sterk voor gaan maken. 
  
BUURTBUS 

Sinds februari 2021 rijdt op dinsdag en donderdag de buurtbus. Deze verbindt de noordelijke 
wijken (Griffioen, Klarenbeek, Veerse Poort en Nieuw Middelburg) met het Centrum. 
Wij willen dit mooie vrijwilligers-project graag uitbreiden naar Middelburg Zuid. 
  
 
 
 
VOORRANG VOOR WONINGVERKOOP AAN WIJKBEWONERS 

Uit de statistieken blijkt dat ook inwoners van Middelburg Zuid graag in hun buurt blijven. De 
LPM bepleit daarom dat wijkbewoners verplicht voorrang krijgen bij verkoop van woningen (bijv. 
door Woongoed). Door deze ‘Kernbinding’ blijft u in uw vertrouwde buurt met uw vrienden, uw 
supermarkt, bakker etc. en uw kinderen op dezelfde school. 
  
 
 
VERSTERKING SAMENWERKING IN DE WIJK 

Door de Corona-pandemie is het wijkteam minder actief geweest. De laatste wijktafel van 27 
september jl. moest zelfs geschrapt worden. Wij nemen dat serieus. Wij zetten ons de komende 
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jaren tot het uiterste in om de goede samenwerking en sfeer in de wijk te versterken. Dat kunt u 
ook lezen in ons verkiezingsprogramma. 
  
Middelburg Zuid heeft een eigen VerkeersWerkgroep van vrijwilligers. Wij nemen elk signaal van 
deze groep serieus, ook als het gaat om het onderhoud van wegen en paden of 
over de genoemde parkeerproblemen. 
  
WIJKAGENT; BOA’s 

Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal 
moet waar nodig uit worden gebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met 
camera’s komen. 
  
ARBEIDSMIGRANTEN; ZELFBEWONINGSPLICHT 

Wij ontvangen regelmatig klachten over woningen die volgestouwd zijn met 
arbeidsmigranten. Deze hebben geen enkele binding met de wijk, veroorzaken alleen 
maar overlast en nemen veel parkeerruimte in beslag. Dat tast het woon- en leefklimaat van de 
wijk aan en is niet goed voor deze (hardwerkende) mensen zelf. Wij bepleiten afschaffing van 
deze situatie door een zelfbewoningsplicht als voorwaarde te stellen bij verkoop. Samen met de 
al genoemde ‘kernbinding’ is dit een goed middel om het leefmilieu in de wijk te verbeteren. De 
gemeente moet de huisvesting van arbeidsmigranten serieus nemen en de problemen niet 
afwentelen op deze wijk. 
  
  
DIFTAR 

Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-
systeem Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hier 
mee door moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden, 
en niet ten nadele van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al dat 
zelfs nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft. 
 
 
DAUWENDAELE 
  
Dauwendaele is één van de grootste wijken met meer dan 6200 inwoners en zowat 3000 
huishoudens. Het NS-station en de busstations liggen tegen de rand van de wijk. De oude 
binnenstad is slechts gescheiden van de wijk door Het Kanaal door Walcheren. De locatie van 
de wijk is daarom uitmuntend. 
De wijk heeft veel voorzieningen, waaronder een groot winkelcentrum, een medisch centrum en 
twee basisscholen. Ook zijn er veel sportvoorzieningen. 
De wijk is samengesteld uit een mix van eengezinswoningen, koop en huur, alsook diverse 
seniorencomplexen en verzorgingstehuizen. 
  
VELE VRIJWILLIGERSPROJECTEN 

In de wijk draaien enkele prachtige vrijwilligersprojecten, zoals CitySeeds, het Pennywafelhuis, 
Repair Café en Middelburg Beweegt. 
 De nieuwe speelplek in het hart van de Edelstenenbuurt is een succes geworden.  
 De gemeente heeft een aantal jaren met succes het project ‘De Vitale Revolutie’ begeleid. 
Ook het wijkteam heeft in samenwerking met de gemeente veel goed werk verricht. 
  
VERSTERKING SAMENWERKING IN DE WIJK 

De LPM steunt al deze mooie initiatieven waar mogelijk maar is ook bezorgd. 
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Door de Corona-pandemie is het wijkteam minder actief geweest en moest de laatste wijktafel 
zelfs geschrapt worden.  
Wij nemen dat serieus.  
Wij zetten ons de komende jaren tot het uiterste in om de goede samenwerking en de sfeer in 
de wijk te versterken. Dat kunt u ook lezen in ons verkiezingsprogramma. 
  
WIJKAGENT; BOA’s 

 Helaas moet gezegd worden dat in Dauwendaele regelmatig terecht wordt geklaagd i.v.m. 
overlast, of nog erger… 
Wij zijn bezorgd, want het gaat over gedrag dat we niet kunnen dulden. Het woon- 
en leefgenot moeten we met z’n allen bewaken.  
Wij bepleiten de actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s.  
Hun aantal moet waar nodig uit worden gebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met 
camera’s komen. Dus meer handhaving maar ook zoeken naar permanente en structurele 
oplossingen tegen overlast   
  
WINKELCENTRUM 

Wij steunen de plannen om in het winkelcentrum een tweede supermarkt te vestigen en de vloer 
in de passage volledig te vernieuwen.  
Eindelijk wordt er dus wat gedaan. Dit was maar net op tijd om grote verloedering van deze 
belangrijke voorziening te voorkomen! We zetten er op in om alles zsm te realiseren. 
 
PARKEERPROBLEMEN 

Dauwendaele kent heel wat parkeerproblemen. Bij het winkelcentrum zijn te weinig 
parkeerplaatsen. Hier moet worden uitgebreid. In de wijk zijn bovendien veel parkeerplaatsen te 
krap voor de hedendaagse auto’s. Deze moeten worden verbreed zonder het aantal te 
verminderen. Daar willen we aan gaan werken. Niet eenvoudig wellicht maar het moet wel. 
  
 
 
 
 
GELDAUTOMAAT 

De Geldmaat in het winkelcentrum moet blijven. Voor vele ouderen onder ons is en blijft het 
noodzakelijk om te kunnen betalen met contant geld. Deze basisvoorziening wordt onderschat 
door velen die wèl uit de voeten kunnen met een smartphone en een laptop. 
  
BUURTBUS 

Sinds februari 2021 rijdt op dinsdag en donderdag de Buurtbus. Deze verbindt de noordelijke 
wijken (Griffioen, Klarenbeek, Veerse Poort en Nieuw Middelburg) met het Centrum. 
Wij willen dit mooie vrijwilligers-project graag uitbreiden naar Dauwendaele. 
  
VOORRANG VOOR WONINGVERKOOP AAN WIJKBEWONERS 

Wij bepleiten dat wijkbewoners van Dauwendaele verplicht voorrang krijgen bij verkoop van 
woningen (bijv. door Woongoed). Door deze‘Kernbinding’ blijft u in uw vertrouwde buurt met uw 
vrienden, uw supermarkt, bakker etc. en uw kinderen op dezelfde school. 
  
 
 
ARBEIDSMIGRANTEN; ZELFBEWONINGSPLICHT 

Wij ontvangen regelmatig klachten over woningen die volgestouwd zijn met arbeidsmigranten, 
ook in Dauwendaele. Deze hebben geen enkele binding met de wijk, veroorzaken alleen maar 
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overlast en nemen veel parkeerruimte in beslag. Dat tast het woon- en leefklimaat van de wijk 
aan en is niet goed voor deze (hardwerkende) mensen zelf. Wij bepleiten deze ongewenste 
situatie te beëindigen door een zelfbewoningsplicht als voorwaarde te stellen bij verkoop. 
Samen met de al genoemde ‘kernbinding’ is dit een goed middel om het leefmilieu in de wijk te 
verbeteren. De gemeente moet de huisvesting van arbeidsmigranten serieus nemen en de 
problemen niet afwentelen op de wijken. 
 
VEILIGE FIETSTUNNELS 

Wij waken voor beter onderhoud van de fietstunnels, ook en juist van de verlichting. Dan blijven 
ze veilig, dat leert de ervaring. Dat kan samen gaan met een mooi creatief project. Zo is de 
tunnel tussen Dauwendaele en Middelburg Zuid in juni 2021 dankzij ons LPM-initiatief door 
jongeren opgefrist met mooi graffiti spuitwerk. Dat kan overal. 
 
  
DIFTAR 

Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-
systeem Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij 
hiermee door moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld 
worden, en niet ten nadele van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al 
dat zelfs nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft. 
 
 
 
NIEUW MIDDELBURG 
 
Nieuw Middelburg is een karakteristieke goed gerenoveerde wijk uit de jaren twintig aan de rand 
van de stad grenzend aan de nieuwe wijk De Veerse Poort. 
 De wijk telt ±1850 inwoners met ± 1000 huishoudens, waarvan ± de helft eenpersoons. De 
wijkbewoners kunnen gebruik maken van zowel de vele voorzieningen in het Centrum als die 
van de Veerse Poort.  
In het hart van de wijk bevindt zich de fijne speeltuin Van Epenpark. De wijkvereniging ‘Nieuw 
Middelburg’ heeft de zorg over deze grote speeltuin. Ze is ook eigenaar van het 
verenigingsgebouw. 
 
VERSTERKING SAMENWERKING IN DE WIJK 

Door de Corona-pandemie zijn er het afgelopen jaar minder activiteiten geweest dan 
gebruikelijk. De buurt-rommel-dag ging gelukkig door.  
De wijktafel van 25 november jl. vond plaats online. 
Wij nemen deze signalen serieus. Wij zullen ons de komende jaren tot het uiterste inzetten om 
de goede samenwerking in de wijk te versterken. Dat kunt u ook lezen in ons 
verkiezingsprogramma. 
 
SPEELTUIN VAN EPENPARK 

Wij zijn enthousiast over de plannen om de speeltuin flink op te knappen. Dit past volledig in 
onze visie om in de wijken meer activiteiten te krijgen. Daar hebben we ook geld voor over. 
 
DE GELDAUTOMAAT 

De Geldautomaat in de AH van het winkelcentrum De Veersche Poort moet blijven.  
Voor vele ouderen onder ons is en blijft het noodzakelijk om te kunnen betalen met contant geld.  
Het belang van deze basisvoorziening wordt onderschat door velen die wel uit de voeten kunnen 
met een smartphone of laptop. Maar dat kan niet iedereen. 
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WIJKAGENT;BOA’S 

Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. 
 Hun aantal moet waar nodig uit worden gebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met 
camera’s komen. 
 
DIFTAR 

Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-systeem 
Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hiermee door 
moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden en niet in het 
nadeel van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen.  
Ook zeggen wij nu al dat zelfs nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
KLARENBEEK/VEERSEPOORT 
 
Klarenbeek is een wijk uit de jaren 70 met ± 3400 inwoners in ± 1800 huishoudens. 
De wijk Veerse Poort is onder ‘moderne’ architektuur gerealiseerd vanaf 2000 tot ± 2010. Ze telt  
± 1930  inwoners in ± 910 huishoudens.  
Binnenkort wordt gestart met de nieuwbouw van de buurt Veerse Poort V.  
Beide wijken tellen samen zo’n 5300 inwoners, 2700 huishoudens. 
In beide wijken wonen relatief veel 65-plussers. De wijken kenmerken zich voorts door hun 
groene karakter. Het merendeel van de woningen betreft koopwoningen. 
De twee wijken zijn samengevoegd in één wijkteam. 
 
 
VERSTERKING SAMENWERKING IN DE WIJK 

Door de Corona-pandemie zijn er het afgelopen jaar minder activiteiten geweest dan 
gebruikelijk. Toch slaagde het wijkteam er in om twee wijktafels te organiseren, in maart online, 
in september fysiek. Ook werd de website actief beheerd en werden er visies ingebracht bij de 
gemeente, onder meer met betrekking tot de skatebaan. 
Wij nemen de signalen van verminderde slagkracht in de wijken zeer serieus. Wij zullen ons tot 
het uiterste inzetten om de wijken verder te versterken. Dat kunt u ook lezen in ons 
verkiezingsprogramma. 
 
GELUIDSOVERLAST N57 

Het is niet logisch dat de maximaal toegestane snelheid op de N57 vanaf Goedereede tot de 
bebouwde kom van Middelburg begrensd is tot 80 km/u terwijl dit maximum op het gedeelte vlak 
langs de Middelburgse woonwijken 100 km/u bedraagt. Mede door het ontbreken van adequate 
geluidswallen veroorzaakt deze weg (vooral bij oostenwind) forse geluidsoverlast in Klarenbeek 
en De Veerse Poort. 
Wij willen een onderzoek naar de mate waarin verlaging van deze limiet tot 80 km/u de 
geluidshinder in onze wijken vermindert. Vervolgens treden we in overleg met de wegbeheerder. 
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SKATEBAAN; SPEELPLAATS VOOR KINDEREN ONDER 12 JAAR 

Met onze steun heeft de gemeenteraad in 2021 besloten om in participatie met alle betrokkenen 
een nieuwe skatebaan op te zetten op een andere locatie dan aan de Grote Sternstraat. De daar 
gelegen baan wordt in verband met onaanvaardbare geluidsoverlast gesloopt. Op een nieuwe 
locatie zal in de wijk een kleine speelvoorziening op worden getrokken voor kinderen tot 12 jaar. 
 
 
 
GELDAUTOMATEN 

De geldautomaten in de twee winkelcentra moeten blijven. Voor vele ouderen onder ons is en 
blijft het noodzakelijk om te kunnen betalen met contant geld. Het belang van deze 
basisvoorziening wordt onderschat door velen die wel uit de voeten kunnen met een smartphone 
of laptop. 
 
HOUTSTOOK 

In ons verkiezingsprogramma besteden we extra aandacht aan de problemen van de houtstook.  
De meeste klachten hierover ontvangen wij helaas uit deze wijk. 
Wij gaan er van uit dat niemand bewust zijn astmatische buren of de omringende woningen 
geur- en gezondheidsschade toe wil brengen. 
 Daarom zetten wij allereerst in op het vergroten van de bewustwording. Voor huishoudens waar 
de hele verwarming is gebaseerd op houtstook denken wij aan het Utrechtse model door een 
financiële tegemoetkoming te verstrekken om deze te kunnen beëindigen. 
 
WIJKAGENT; BOA’S 

Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal 
moet waar nodig uit worden gebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met camera’s 
komen (mits noodzakelijk i.v.m. het openbaar belang en juridisch goed onderbouwd). 
 
DIFTAR 

Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-systeem 
Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hiermee door 
moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden en niet in het 
nadeel van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al dat zelfs 
nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE GRIFFIOEN 
 
Wijk De Griffioen telt zo’n 3050 inwoners met ±1500 huishoudens. De wijk is na WO II gebouwd 
en wordt wel de groenste van Middelburg genoemd. Er wonen relatief veel 65-plussers (30%). 
In de wijk bevindt zich een klein winkelcentrum. Opvang en onderwijs vanaf 0 tot 12 jaar wordt 
aangeboden door het Kindcentrum Aventurijn. 
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Bewonersactiviteiten worden veelal verzorgd door Stichting Griffioen “De Wijk”. Deze draagt ook 
zorg voor het wijkcentrum dat sedert 2014 gehuisvest is in het nieuwe pand van Zorgstroom. 
De stichting heeft vele activiteiten georganiseerd, zoals Koningsdag, Straatspeeldag, 
Lampionnen-optocht, Vrolijke Griffioen-dag, Muziek-en dansavonden, wijkvoetbaltoernooien, 
disco-avonden, EK en WK op groot scherm, Griffioenloop etc. 
In 2021 werd Sint-Nicolaas ingehaald. 
 
VERSTERKING SAMENWERKING IN DE WIJK 
Door de Corona-pandemie zijn er het afgelopen jaar veel minder activiteiten geweest dan 
gebruikelijk. De wijktafel van 30 november jl. werd afgelast. 
Wij nemen dat serieus. Wij zullen ons de komende jaren tot het uiterste inzetten om de goede 
samenwerking in de wijk te versterken. Dat kunt u ook lezen in ons verkiezingsprogramma. 
 
 
 
WIJKAGENT; BOA’s 

Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal 
moet waar nodig uit worden gebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met camera’s 
komen. 
 
HOUTSTOOK 

In ons verkiezingsprogramma besteden we extra aandacht aan de problemen van houtstook. 
Ook uit uw wijk ontvangen wij daarover klachten.  
Wij gaan er van uit dat niemand bewust zijn astmatische buren of de omringende woningen 
geur- en gezondheidsschade toe wil brengen.  
Daarom zetten wij allereerst in op het vergroten van de bewustwording. Voor huishoudens waar 
de hele verwarming is gebaseerd op houtstook denken wij aan het Utrechtse model door een 
financiële tegemoetkoming te verstrekken om deze te kunnen beëindigen. 
 
DIFTAR 

Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-systeem 
Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hier mee door 
moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden en niet in het 
nadeel van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al dat zelfs 
nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft. 
 
Wat wij tenslotte met Cleene Hooge voornemens zijn kunt u lezen bij Wonen en woonomgeving. 
 
En ja, Speelhof Hoogerzael moet en zal natuurlijk blijven, daar gaan wij voor. 
 
 
 
 
 
 
BINNENSTAD 
 
Onze visie over en voorstellen voor de binnenstad staan verwoord in hoofdstuk 2 onder de kop 
‘Historische binnenstad’.  
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ARNEMUIDEN 
 
Arnemuiden is niet een dorp maar (sedert 1574) een STAD.  
Willem van Oranje zelf heeft dit recht verleend.  
Ook mag gezegd worden dat voor vele Nederlanders en Belgen de naam Arnemuiden bekender 
in de oren klinkt dan Middelburg. 
Met zo’n 5400 inwoners telt het meer dan 10% van de ingezetenen van de gemeente. 
Het voorzieningenniveau is (relatief) zeer goed te noemen. 
Arnemuiden is terecht trots op haar geschiedenis, zoals te zien in het mooie Museum en de 
Historische Scheepswerf C.A. Meerman.  
Onder Arnemuiden valt ook het prachtige dorp Kleverskerke en daarnaast de zogeheten 
Buitengebieden. Dat er goed wordt samengewerkt blijkt wel uit de afspraak dat de BGA de 
financiële transacties voor de dorpsvereniging verricht.  
 
VERSTERKING SAMENWERKING 

Door de Corona-pandemie zijn er afgelopen jaar minder activiteiten geweest dan gebruikelijk. Zo 
heeft de goed georganiseerde Bewonersgroep Arnemuiden de voor 13 oktober jl. geplande 
Bewonersavond af moeten gelasten. Toch mag gezegd worden dat de BGA 
bewonderenswaardig actief is gebleven ondanks de vele beperkingen. 
Zo stelde de BGA met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen november al een 
complete lijst op met vele onderwerpen die van belang zijn voor Arnemuiden.  
De LPM maakt dankbaar gebruik van deze deskundige inbreng! 
Ook de geslaagde inzet van de Stichting Behoud Julianabad is een belangrijk teken dat 
Arnemuiden ondanks de coronapandemie veerkrachtig is gebleven en in staat om op te komen 
voor de eigen stad. Wij willen het Julianabad blijvend ondersteunen. 
Wij nemen de signalen van verminderde slagkracht in de andere wijken, kernen en dorpen 
serieus. Dat kunt u ook lezen in ons verkiezingsprogramma. In Arnemuiden lijkt dit gelukkig 
reuze mee te vallen. We kunnen hier juist van leren! 
 
GELDAUTOMATEN 

De geldautomaten moeten blijven. Voor vele ouderen onder ons is en blijft het noodzakelijk om 
te kunnen betalen met contant geld. Het belang van deze basisvoorziening wordt onderschat 
door velen die wel uit de voeten kunnen met een smartphone, ipad of laptop. 
 
HOUTSTOOK 

In ons verkiezingsprogramma besteden we extra aandacht aan de problemen van de houtstook. 
Ook uit Arnemuiden hebben wij klachten ontvangen hierover. Niet veel, maar toch. Wij gaan er 
van uit dat niemand bewust zijn astmatische buren of de omringende woningen geur- en 
gezondheidsschade toe wil brengen. Daarom zetten wij in op het vergroten van de 
bewustwording. Voor de huishoudens waar de hele verwarming is gebaseerd op houtstook 
denken wij aan het Utrechtse model door een financiële tegemoetkoming te verstrekken om 
deze te kunnen beëindigen. 
 
 
WIJKAGENT; BOA’S 

Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal 
moet waar nodig uit worden gebreid. Wat ons betreft mag er ook meer toezicht met camera’s 
komen. 
In dit verband erkennen wij de jeugdproblematiek rond Oud en Nieuw. Dat kan echt niet door de 
beugel. Het zal anders moeten. Wij willen daar een tweeledige benadering voor kiezen. In de 
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eerste plaats zal er met deze jongeren indringend gesproken moeten worden, waarbij 
jeugdwerkers naar onze mening een belangrijke rol kunnen spelen. In de tweede plaats een 
krachtig lik- op stukbeleid, waarbij bijvoorbeeld alle maar dan ook alle kosten direct worden 
verhaald.  
 
DIFTAR 

Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-systeem 
Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hiermee door 
moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden en niet in het 
nadeel van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al dat zelfs 
nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft. 
 
DE OUDE STAD 

Waar mogelijk willen wij de karakteristieken van de oude stad benadrukken. Dat is wellicht 
mogelijk in de Langstraat en bij de walbebouwing. 
 
BUURTBUS 

Sedert 2021 verbindt de Buurtbus op dinsdag en donderdag de noordelijke wijken van 
Middelburg met het oude Centrum. Wij willen dit mooie vrijwilligersproject graag uitbreiden naar 
Arnemuiden. 
 
WATERPARK VEERSE MEER 

Wij realiseren ons dat dit project van groot belang is voor Arnemuiden. Daarom is hieraan een 
aparte paragraaf gewijd in ons verkiezingsprogramma. 
 
 
 
 
VERKEERSONTSLUITING 

Ook dit onderwerp ligt ons zeer na aan het hart. Wij leggen de nadruk op het woon- en leefgenot 
van de inwoners van Arnemuiden voor de langere termijn.  
Stap voor stap worden oplossingen verder uitgewerkt, maar we zijn er nog niet.  
Voor de vaststelling van een definitieve oplossing kennen wij grote waarde toe aan de 
opvattingen van de bewoners zelf  en aan die van de BGA (Bewoners Groep Arnemuiden).   
 
 

SINT LAURENS 
 
Tot 1966 was Sint-Laurens een zelfstandige gemeente.  
Nu telt het zo’n 900 inwoners in ±370 huishoudens. Het dorp heeft een basisschool en 
sportvoorzieningen. Voor winkels etc. kunnen de inwoners terecht in de wijken Klarenbeek en 
De Griffioen. Er heerst een echte gemeenschapssfeer.  
Het dorpshuis is een goedbezochte ontmoetingsplaats. De Oranje-vereniging en de 
Dorpsvereniging zijn actief. Dat is te merken op Koningsdag en via de uitstekende website van 
de Dorpsvereniging. 
Er staan veranderingen te wachten door de ambitieuze nieuwbouwplannen van de gemeente. 
De eerste fase betreft ± 55 woningen in het zuidwestelijke gebied. Dit plan ligt nog ‘onder de 
rechter’ die wellicht de eerste helft 2022 uitspraak doet. Als alle plannen uitgevoerd worden 
verdubbelt het aantal inwoners van Sint-Laurens. 
Ten noorden van het dorp is een locatie vrijgegeven voor de tijdelijke plaatsing van 7 ‘tiny 
houses’; de eerste 3 zijn eind 2021 neergezet. 
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VERSTERKING SAMENWERKING 

Door de Corona-pandemie zijn er afgelopen jaar minder activiteiten geweest dan gebruikelijk. 
De Dorpsvereniging heeft zich zeer goed staande gehouden, onder meer door de uitstekende 
website. Wij nemen de signalen van verminderde slagkracht in de andere wijken en dorpen 
serieus. Dat kunt u ook lezen in ons verkiezingsprogramma. In Sint-Laurens lijkt dit gelukkig 
reuze mee te vallen. We kunnen hier juist van leren! 
 
MOLEN DE HOOP 

Op de plek waar al in 1426 een molen stond bevindt zich het Rijksmonument van de stenen 
romp van korenmolen De Hoop, eigendom van de gemeente. 
Dankzij de Stichting i.o. ‘Molen Sint Laurens’ zijn er belangrijke stappen gezet om de molen 
weer op te bouwen met kap en wieken. Wij steunen dit initiatief waar maar mogelijk. Juist nu 
Sint-Laurens aan de vooravond staat van een belangrijke uitbreiding (ook om de molen heen) is 
het goed om ook via de molen de eeuwenoude dorpsgeschiedenis zichtbaar te maken. Wij 
denken dan niet alleen aan het herstel maar ook aan het toekomstige gebruik van het 
monument. 
 
WIJKAGENT; BOA’S 

Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal 
moet waar nodig uit worden gebreid. De snelheidsbeperking op de Noordweg tot 30 km/u wordt 
gevaarlijk veel overschreden. Om verdere overlast, om niet te zeggen ongelukken, te 
voorkomen zullen er meer snelheid beperkende maatregelen moeten worden getroffen. 
 
 
DIFTAR 

Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-systeem 
Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hiermee door 
moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden en niet in het 
nadeel van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al dat zelfs 
nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft. 
 
BUURTBUS 

Sinds 2021 verbindt de Buurtbus op dinsdag en donderdag de noordelijke wijken van 
Middelburg met het oude Centrum. Wij willen dit mooie vrijwilligersproject graag uitbreiden naar 
Sint-Laurens. 
 

NIEUW EN SINT JOOSLAND 
 
Tot 1966 was Nieuw- en Sint Joosland een zelfstandige gemeente. Nu telt het dorp zo’n 1200 
inwoners. Het dorp heeft een basisschool en sportvoorzieningen.  
Hiervan maken ook vele bewoners van de nieuwe wijk Mortiere gebruik.  
Het dorp kenmerkt zich ook door de diverse culturele activiteiten, onder meer in het unieke 
kleinschalige theater De Wegwijzer. 
Er heerst een eigen gemeenschapssfeer. Het dorpshuis ‘Durps’uus op d’n Oek’ wordt goed 
bezocht. Ook de Dorpsvereniging is een belangrijke verbindende factor. 
Er staat, iets buiten de kern van het dorp, een verandering te wachten in verband met het 
gemeentelijke gebied, bedrijventerrein ‘De Trekdijk’. 
 
VERSTERKING SAMENWERKING 

Door de Corona-pandemie zijn er afgelopen jaar minder activiteiten geweest dan gebruikelijk. 
De Dorpsvereniging heeft zich gelukkig goed staande gehouden. 
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Ook is de deelname aan de participatie rond de Trekdijk actief voortgezet. 
Wij nemen de verminderde slagkracht in andere wijken en dorpen serieus. Dat kunt u ook lezen 
in ons verkiezingsprogramma. In Nieuw en Sint Joosland lijkt dit gelukkig mee te vallen. 
 
DE TREKDIJK 

De ontwikkelingen met betrekking tot dit belangrijke gebied hebben wij hierboven uitvoerig 
beschreven in ons verkiezingsprogramma. Dit gaat immers de gehele gemeente aan. 
Graag hadden wij in 2018 alles afgeboekt. Het heeft niet zo mogen zijn.  
Voor alles wat we de afgelopen 4 jaar gedaan hebben , voelen wij ons (en zijn wij) ten volle 
verantwoordelijk, dus ook voor de komst van een bedrijventerrein aan de Trekdijk.  
Daar lopen wij niet voor weg. We hebben ons uiterste best gedaan.  
Wij begrijpen echter heel goed dat veel van onze inwoners in Nieuw- en Sint Joosland  absoluut 
niet blij zijn met de komst van dit bedrijventerrein. Wellicht beslist de Raad van State ook nog 
anders. Maar wij hebben het in ieder geval niet tegen kunnen houden. 
Waar gaat het hier verder nu eigenlijk om? Toch zeker om het woon- en leefgenot?  
Dus, wat ons betreft, betekent de komst van een bedrijventerrein zeker niet dat de Nieuwlanders 
zwaar zullen moeten inboeten op hun woon- en leefgenot.   
In de kern komt het er op neer dat wij steeds opnieuw het zwaartepunt zulen blijven leggen bij 
het behoud van het woon- en leefgenot van onze inwoners in Nieuw- en Sint Joosland.  
En dat zullen we onverminderd  blijven doen, zoveel mogelijk samen met  hen. 
 
 
 
WIJKAGENT; BOA’S 

Wij bepleiten een actieve inzet van de wijkagent en van de gemeentelijke BOA’s. Hun aantal 
moet waar nodig uit worden gebreid. 
 
 
DIFTAR 

Wij verzamelen uw ervaringen van het afgelopen jaar met het nieuwe afval-ophaal-systeem 
Diftar. Positief en negatief nemen we deze mee om -met u- te beoordelen of wij hiermee door 
moeten gaan. Een belangrijk punt bij ons blijft dat de lasten eerlijk verdeeld worden en niet in het 
nadeel van de meest kwetsbare huishoudens uitvallen. Ook zeggen wij nu al dat zelfs 
nascheiding van het afval voor ons mogelijk blijft. 
 
 
BUURTBUS 

Sinds 2021 verbindt de Buurtbus op dinsdag en donderdag de noordelijke wijken met het oude 
Centrum. Wij willen dit mooie vrijwilligersproject graag uitbreiden naar Nieuw en Sint Joosland. 
 
 
 
 


