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ACTIES. 
 
In 2017 is veel aandacht besteed aan het leefbaar houden van verschillende wijken in onze 
gemeente. Vooral de grote instroom van arbeidsmigranten, op zichzelf een goede ontwikkeling, gaf 
spanningen in het midden gebied en de Rooie wijk. Actief is deelgenomen aan overleg tussen 
gemeente, de gemeenteraad en bewoners. Dit leidde wel tot meer begrip, maar niet tot definiteve 
oplossingen. Een punt van zorg is ook de ontwikkelingen in het winkelcentrum. Een in het leven 
geroepen denktank, waarin onze partij niet welkom was, heeft niets opgeleverd. De vervuiling neemt 
toe, het onderhoud neemt, onder druk van de art. 12 status, af. Raadslid Kraan is voorzitter van de 
werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen in de binnenstad, hij noemt het letterlijk: dweilen met de 
kraan open. 
Het meldpunt was ook in 2017 actief: meldingen uit 2017 zijn afgerond en een nieuwe melding is in 
behandeling genomen.  
De situatie in het ABC complex is verergerd. Op initiatief van de POV heeft de burgemeester 
gesproken met de bewoners en is de eigenaar, een woningcorporatie aangesproken. Dit blijft een 
punt van zorg. 
De ontwikkelingen rondom het Nollebos hebben tot veel commotie geleidt, de POV neemt hier een 
duidelijke positie in ter behoud van het historische bos en het groene karakter. 
 
GEMEENTERAAD. 
In 2017 zijn alle raadsvergaderingen bijgewoond. Ons raadslid was aktief als plv. voorzitter van de 
raad, als voorzitter van de auditcommissie en als lid van het presidium. De partij heeft verschillende 
moties ingediend en was succesvol in het voorkomen van sluiting van de trailerhelling in de 2e 
binnenhaven. Binnen de oppositie is goed samengewerkt en zijn verschillende verbeteringen van 
raadsvoorstellen bereikt. De openbare fractievergaderingen trokken regelmatig een volle zaal, en de 
verkiezingskoorts nam zienderogen toe. De partij is in volle voorbereiding voor die verkiezingen en 
screende de kandidaten voor de lijst. Eind 2017 was de lijst gereed en presenteerde de partij een 
tiental mensen die namens de POV het raadswerk willen oppakken! 
 
FINANCIEEL. 
Aan inkomsten is een bedrag van € 3.908,00 ontvangen; onder meer doordat een oude vordering op 
een ex lid door de rechter is toegewezen en door de schuldenaar is voldaan. Aan de uitgavenkant 
stonden administratie- en bankkosten van ongeveer € 480,00 en € 440,00 aan kosten voor de 
website. Ultim0 2017 was er € 3.047,05 aan banksaldo en kasgeld. De vereniging had geen schulden 
of uitstaande vorderingen per 31.12.2017. 
 
BESTUUR. 
Eind 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
R. Kleefman, secretaris 
W. Kraan, penningmeester en voorzitter a.i. 
C., Elzas, algemeen bestuurslid 
R. Brunke, Algemeen bestuurslid. 
 
Het bestuur ziet de toekomst van de partij met vertrouwen tegemoet. Wél spreekt het bestuur de 
wens uit een versterking van het bestuur door het aantrekken van een nieuwe voorzitter. Wij hopen 
dat in 2018 te kunnen realiseren. Het bestaansrecht van onze partij is meer dan bewezen in de 
afgelopen jaren, en wij rekenen dan ook op een toenemende steun vanuit de lokale bevolking. 
 
Vlissingen, februari 2017, 
Het bestuur. 


