
1

LIJST 7

Manifest, Actiepunten & Kandidatenlijst

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022.

Bij de POV telt u écht mee!

Leefbaar,Veilig, Bereikbaar & Zeker.
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Vlissingen, januari 2022.

Voor u ligt een beter plan voor de toekomst van Vlissingen, Souburg en Ritthem. Een beter plan

omdat het de inwoner centraal stelt en niet het grote geld. En dat is het waar het voor ons om draait:

De mensen in de wijk, de woonkern, het centrum. Er is in onze gemeente veel aandacht geweest

voor het geld, en terecht. Want we stonden er slecht voor en nog steeds is het zorgelijk. Als we over

een aantal jaren de artikel 12 status kunnen verlaten staan we eigenlijk nog met lege handen: een

minimale vermogenspositie en de hoogste tarieven aan belastingen voor de inwoner.

Dat het met Vlissingen beter gaat is mooi. Ook wij zijn blij met de ontwikkelingen op het

Scheldekwartier, al zijn we er daar nog zeker niet! Vergeet niet dat wij daar allemaal aan hebben

meegewerkt, offers voor hebben gebracht. Voor de inwoners wel een gebied om straks trots op te

zijn, om er te wonen, te wandelen en te flaneren. Het is daarmee een mooie uitbreiding van het

centrum.

Waarom dan toch een programma met zo veel actiepunten van de POV? Omdat, helaas, het

Scheldekwartier wél een witte raaf is. Want er is jammer genoeg veel misgegaan de afgelopen tijd.

Denk aan het mislukken van Porthos, aan het mislopen van de Marinierskazerne waarvan de

compensatie vooral buiten onze gemeente terecht komt. Aan het mislukken van het

accomodatieplan, of beter gezegd, aan het ontbreken daarvan. Net als het ontbreken van een

verkeersplan, of een goede visie op kunst, cultuur. Het gestuntel rondom de Boulevards, de Spuikom,

de binnenstad, de schuurtjes in Bossenburgh, de sluiting van het Gemeentearchief en de

trailerhelling. En vooral de bedreiging die mensen ervaren in woongebieden als de Oranjebuurt, het

Arsenaal, Lammerenburg en Souburg. Plannen die in de buurt worden gedumpt nadat geheime

besluitvorming al heeft plaats gevonden. Plannen waarbij het college de regels in de geest negeert en

de wet naar eigen behoefte verbuigt. Niet gek dat het vertrouwen in dit college tot een minimum is

gedaald bij vele inwoners. Wel mooi dat die inwoners, gesteund door oppositiepartijen, de

onaanvaardbare plannen met het Nollebos hebben weten in te perken, de coalitie tot een

compromis dwongen, zo kan het dus ook!

De POV staat met ervaren én met jonge mensen klaar om de goede lijnen die er zijn, voort te zetten

en de schade te herstellen. Herstellen van vertrouwen in de lokale overheid, door openheid, helder

te zijn op voorhand en niet achteraf. Door de gemeentelijke organisatie weer op orde te brengen na

een mislukte reorganisatie en een massale leegloop aan deskundige ambtenaren. Door de regels niet

te buigen maar te respecteren. Door ieders belang serieus te nemen. En vooral door met u in gesprek

te gaan – en te blijven.

Het manifest en de actiepunten zijn duidelijk en voor ons de leidraad om de komende 4 jaar uw

gemeente te besturen. Zo willen wij dat gaan doen!

Wij hopen op uw steun, wij zijn er klaar voor. De raad die u kiest zal er één zijn die vooral eerst naar u

luistert. Zoals wij deden toen wij u ontvingen in de Ballroom, spraken op straat of op het stadhuis. De

mensen van de POV zijn altijd en overal aanspreekbaar, ook voor u.

Met hartelijke groet,

Bestuur, leden en Fractie POV
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KERNPUNTEN:

 Wij zijn voorstander van menswaardige huisvesting voor iedereen, ook arbeidsmigranten.

Voor arbeidsmigranten die hier tijdelijk verblijven worden géén complexen gerealiseerd op

de nu voorliggende locaties, maar bij de Oostelijke Bermweg en in Vlissingen-Oost.

 Er worden woonwijken ontwikkeld voor starters, 2 persoonshuishoudens en ouderen met

steun van de gemeente bij Zuidbeek, in Souburg Noord en bij Ritthem.

 Er komt geen EBI, er wordt een nieuwe bestemming gezocht voor dit terrein waarbij de

inwoners mee kunnen bepalen wat de beste bestemming is, gedacht wordt aan een gebied

voor zelfvoorzienende community wonen/voedsel/werken/duurzaamheid /natuurgebied, of

uitbreiding van de Buitenhaven. Maar ook een toeristische voorziening, een ijsstadion of

activiteitenterrein zijn mogelijkheden.

 Er komt een verkeersplan voor de hele gemeente met onder meer een oplossing voor de

Vlissingsestraat, verbetering kruising Oranjeplein-Stemerdinglaan, blauwe zones bij

winkelgebieden in Souburg en Vlissingen, rotonde en ontsluiting Baskensburg - Sloeweg én

een doorsteek over het Bellamypark naar het Groenewoud. De snelle intercity stopt weer bij

station Souburg.

 We stoppen met de commercialisering van woonwijken en kernen. Géén grootschalige

plannen in of direct bij woonwijken anders dan na instemming van de omwonenden en géén

planvorming meer in de achterkamertjes van het stadhuis. Wij geven prioriteit aan de

leefbaarheid in onze wijken en dorpen en willen géén verdere onttrekking van woningen

voor toerisme of kamerverhuur.

 In alle kernen en centra worden wijktafels gehouden waar raadsleden aan deel nemen. Het

directe contact tussen raad en de inwoners wordt hersteld, en de inbreng van inwoners

wordt weer leidend.

 De veiligheid in de wijken wordt verhoogd door invoering van camera registratie, meer boa’s

en een hardere aanpak van drugscriminaliteit. Wij streven naar verplaatsing van beide

coffeeshops uit het centrum. Hardrijdende auto’s en scooters worden aangepakt.

 De jeugd krijgt meer speelplaatsen in de wijken en op de scholen wordt het schoolzwemmen

weer ingevoerd. Er komt meer groen en het aantal openbare toiletten wordt uitgebreid.

Buiten wordt beter!

 Onze gemeente kenmerkt zich door een sterke sociale betrokkenheid bij mensen die het

minder goed hebben. Wij verzorgen daklozenopvang, een blijf-van-mijn-lijfhuis en zijn

centrumgemeente voor de sociaal zwakkeren in Zeeland. Dat heeft zijn tol geëist als het gaat

om de structuur van de gemeente, de samenstelling van de bevolking én het imago. Om die

“schade” te herstellen is naast economische versterking ook nodig dat we verder afzien van

het huisvesten van asielzoekers in complexen. De wettelijke taak voor statushouders wordt

gerespecteerd, maar géén opvang van asielzoekers in onze gemeente.

 De verontreiniging van de Westerschelde door PFAS heeft voor de POV een hoge prioriteit.

Aangezien er nog veel te veel onduidelijk is over de effecten op mens en dier dringen wij

sterk aan op een gedegen onderzoek op korte termijn. Ook dient de gemeente zich veel pro-

actiever op te stellen naar de Provinciale- en Vlaamse overheid om de lozingen te stoppen

die een bedreiging vormen voor de gezondheid van onze inwoners en toeristen.

 Wij gaan ons ervoor inzetten dat mensen die financieel of sociaal in een lastige positie zitten,

weten hoe ze gebruik kunnen maken van beschikbare hulp, de procedures voor aanvragen

daarvan vergemakkelijken en we gaan zorgen dat ze deze hulp ook echt krijgen. Wij willen

dat het voor iedereen mogelijk is om naar de tandarts te gaan, een bril aan te schaffen,

hulpmiddelen te verkrijgen en voldoende financiële draagkracht heeft om op cultureel en
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sportief gebied deel te nemen aan het leven. We zullen daarbij het oog hebben voor

individuele gevallen, voor mensen die net buiten de regeltjes vallen. Het leven moet voor

iedereen prettig de moeite waard zijn.

PERSPECTIEF OP VLISSINGEN!

De POV maakt zich Sterk voor jou.

Leefbaar, Veilig, Bereikbaar en Zekerheid!

Politiek in Vlissingen

Voor het besturen van iedere organisatie geldt dat er een aantal zaken tot in de puntjes geregeld en

op orde moeten zijn, zoals een duidelijke visie, een missie en een strategie. Met duidelijke

doelstellingen en de weg daarnaartoe. Dat is waar een lokaal politiek bestuurder over na moet

denken: waar willen wij als gemeente naar toe?

Vlissingen is een gemeente met wijken en dorpen. Ieder met eigen karakter, mogelijkheden en

problemen. Wij hebben een leefgemeenschap met verschillende sentimenten. Door mensen wordt

die leefgemeenschap gevormd, als stad, de buurt, een vereniging en het gezin. Het is evident dat een

stadsbestuur steeds rekening moet houden met de vele kleinere gemeenschappen die samen de te

besturen leefgemeenschap vormen, ieder met zijn eigen belangen, emoties, aardigheden en

eigenaardigheden. Een gemeentebestuur bestuurt de gemeente, vertegenwoordigt al haar inwoners

en komt op voor hun welzijn, belangen, gezondheid en toekomst.

Stadsbestuur

Een stadsbestuur zal bij iedere beslissing de afweging moet maken wat die beslissing concreet

betekent voor de inwoners. Dat er een gedegen afweging gemaakt moet worden staat voorop: dat je

de invulling vervolgens op diverse manieren kan maken is het boeiende aan politiek. En dat moet je

doen in volstrekte helderheid, oprechtheid en openheid.

De POV is voor helderheid: al jaren zijn onze fractievergaderingen openbaar, en wij vinden ook dat

alle vergaderingen openbaar toegankelijk moeten zijn. Bij de POV géén coalitiedwang: de Raad

besluit in alle openheid, géén achterkamertjes overleg!

Lokaal beleid
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Het bovenstaande geeft aan dat die afwegingen het beste gemaakt kunnen worden door politieke

partijen die zich uitsluitend richten op die gemeentelijke samenleving. Een lokale politieke partij

zonder provinciale of landelijke verplichtingen en belangen. Een lokale politieke partij die zich

uitsluitend richt op de belangen van de mensen in Vlissingen, Souburg en Ritthem en daarbij volledig

onafhankelijk is. De POV is een sterke lokale partij die de inwoner centraal stelt! Een partij die wèl

luistert naar wat er buiten Vlissingen gebeurt, maar haar eigen afwegingen maakt.

Voor de POV staat de vorm dus vast; het besturen van de stad werkt het beste met zo weinig

mogelijk dwingende – maar wél goede - banden met de buren en partners binnen en buiten de eigen

gemeente, en los van iedere vorm van ‘landelijke of provinciale bemoeienis’. Deze onafhankelijkheid

en eigenwijsheid zit de POV in het bloed. De POV heeft uitstekende contacten buiten de eigen

gemeente, ook in Den Haag, maar luistert eerst en vooral naar de eigen inwoners.

In een gemeente met een magere financiële situatie als Vlissingen moet er wel perspectief voor de

bewoners zijn, een toekomst. En juist die toekomst staat bij de POV voorop. Want als het nu goed

gaat met Vlissingen, gaat het dan ook goed met u, met de inwoners?

Visie perspectief en kwaliteit & zekerheid

De POV stelt u, de inwoner van Vlissingen centraal. Uw welzijn, uw belang gaat ons aan, gaat ons aan

het hart. Natuurlijk is het prima dat er gebouwd wordt op het Scheldekwartier, maar wat wilt u in uw

eigen wijk, in uw dorp, in uw straat. Dát is waar je de POV kunt vinden en op kunt vertrouwen. Want

de mond vol hebben van successen als het economisch goed gaat is ons te gemakkelijk, wij gaan niet

voorbij aan de te hoge gemeentelijke belastingen die u moet betalen, wij vergeten niet de

onveiligheid in te veel straten van Vlissingen, en wij vergeten niet de ellende van armoede of van

eenzaamheid. Zeker, we kunnen misschien niet alles oplossen: maar we kunnen er wél veel aan

doen!

Dat is wat ons bezig houdt, dat is de essentie die wij bestuurlijk belangrijk vinden: Wat is het beste

voor de mensen die in onze stad wonen, werken, ziek zijn, kinderen krijgen, naar school gaan,

sporten, uitrusten, lachen, huilen en uitgaan? Dat is toch dat dit allemaal kan, dat er uitzicht en een

toekomst is voor jou, u en de uwen inclusief de mogelijkheid van goed leven en werken in onze stad.

Iedereen moet kunnen wonen in verscheidenheid, in veiligheid, in kwaliteit en met voldoende

voorzieningen binnen bereik. Voorzieningen als winkels, gezondheidszorg, onderwijs, vermaak,

ontspanning en cultuur. Het maakt dan niet zoveel uit hoe die voorzieningen worden georganiseerd,

als je het maar wel doet.

Waar je als inwoner van uit moet kunnen gaan is zekerheid van besturen. Dat je niet verrast wordt

door ongewenste ontwikkelingen in je wijk, of dat er jarenlang een vervelend plan bestaat over de

buurt waar je woont. Besturen is óók zekerheid bieden, is óók garanties geven als het gaat om

ontwikkelingen: dus geen plannen doorduwen via sluiproutes als “tijdelijk” en dergelijke, je niet

verschuilen achter anderen, maar de regels meer dan respecteren – in al je handelen als bestuur!

Daar staat de POV voor: kwaliteit in het bestuur!

Voor de POV geldt daar vooral ook bij: welzijn gaat boven financiën, vrijheid boven regeldrang,

cultuur boven geld, leefbaarheid boven winstgevendheid en respect boven eigen belang. Wij vinden
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dat de overheid zich niet alleen aan de letter, maar ook vooral aan de geest van regelgeving moet

houden.

Doelstelling korte termijn

De POV wil in de komende jaren de zaken uitvoeren die we hierbij aan u presenteren. Een visie en

doelstellingen met een duidelijk zicht op resultaat, op wat belangrijk is en wat daar voor nodig is. Een

heldere kijk op de toekomst van Vlissingen. De POV is van mening dat ons gemeentebestuur het

volgende moet doen: luisteren, stimuleren, mogelijkheden scheppen en besturen. Een bestuurder is

geen manager en geen ondernemer: Het gemeentebestuur heeft een rol van initiatieven, van visie,

van zorg en het bieden van zekerheid dat de wetten en regels worden gehandhaafd. Een rol die u als

inwoner veel vrijheid maar ook bescherming biedt en die het ondernemen aan de ondernemers

overlaat.

De POV is daarover duidelijk: Wij zijn voorbereid op het deelnemen aan het dagelijks besturen van

onze gemeente, met mensen die weten waar ze het over hebben, die graag samen willen werken

maar altijd voor ogen houden waarom ze het doen! En als wij meedoen, merkt u dat direct: Dan staat

u centraal – niet het grote geld.

LEVEN, WERKEN EN WONEN

Cultuur

Leven is ook ontspannen, hobby’s, uitgaan en ontwikkeling. Daarom is cultuur een essentieel
onderdeel van ons leefklimaat. Kunst, in welke vorm dan ook, is daarin onmisbaar. Voor de POV staat
vast dat de keiharde bezuinigingen op het gebied van kunst en cultuur het leefklimaat in Vlissingen
slechter hebben gemaakt. Zo is het verdwijnen van het van Doesburgcentrum met een
verscheidenheid aan kunst en educatie een stevige aderlating. Dat geldt ook voor de minimalisering
van de bibliotheekvoorziening, het verdwijnen van de Willem III, en het sluiten van het geliefde
stadsarchief niet in het minst. Het beëindigen van deelname aan de Zeeuwse Muziekschool was ook
een triest dieptepunt.

Er is de afgelopen periode behoorlijk bezuinigd, maar de doelstellingen zijn niet gehaald. Feitelijk
kwam het neer op kaalslag op cultureel gebied. Het is al eerder genoemd: het van Doesburgcentrum,
de Bibliotheek, de Willem III, de Piek, het Zwaantje, kortom, het culturele leven in Vlissingen Ritthem
en Souburg is slachtoffer geworden van eerder financieel wanbeheer.
Een verdergaande bezuiniging op kunst en cultuur is ongewenst en past ook niet in het streven om
Vlissingen te ontwikkelen in een aantrekkelijke stad om in te werken, te recreëren en toeristisch een
breed scala te bieden.

De gemeente moet een leidende rol nemen door te stimuleren en te faciliteren, duwtjes in de rug te
geven en een visie te ontwikkelen die Vlissingen als Kunststad weer op de kaart zet. Wij zullen ons
sterk maken voor een agenda die aandacht heeft voor professionele kunstenaars in onze gemeente,
die festivals als Onderstroom versterkt en de cultuur ook ziet als een economische impuls.

Een heldere en nuchtere visie op cultuur, met realistische doelstellingen en een verantwoordde

financiering zorgen ervoor dat Vlissingen op cultureel gebied weer een sterke en unieke positie in kan



8

nemen. Voor ons betekent het dat wij de festivals zullen behouden, ruimte maken voor de Piek, en het

Muzeeum als uitgangspunt nemen voor ons erfgoed. Zo gaat de POV dat doen.

Onderwijs

Belangrijk is dat onderwijs door iedereen in alle vrijheid kan worden genoten. Dat wil zeggen dat er

een actief beleid moet worden ontwikkeld dat voorkomt dat mensen afhaken omdat de ouderlijke

bijdrage te hoog is. Dure reisjes naar het buitenland zijn voor veel gezinnen onbetaalbaar. Het nut er

van is beperkt en zorgt voor onrust op de scholen. Voor Vlissingen als studentenstad, en de

ontwikkeling van de Kenniswerf als kraamkamer voor nieuwe bedrijvigheid, is het behoud van de

Hogeschool Zeeland een absolute must. Vlissingen moet de uittocht van hoogwaardige opleidingen

stoppen en de HZ een prima thuisbasis op de Kenniswerf blijven bieden. De POV wil ook dat

leerlingen méér meekrijgen dan droge lesstof: wij zullen het schoolzwemmen weer invoeren omdat

ieder kind de mogelijkheid moet hebben te leren zwemmen. Wij zijn tegen scholen met een

éénzijdige oriëntatie op afkomst of geloof die de verschillen in onze samenleving versterken.

Vrijheid van onderwijs is een grondrecht: de POV vindt daarbij bereikbaarheid, goede huisvesting én

diversiteit van onderwijs een must voor Vlissingen. Wij zijn voor het concept van brede scholen, maar

willen de scholen in de wijk ook graag behouden.

Werken

Vlissingen is een arbeidersstad: niet lullen maar poetsen! Dat klopt. Vroeger was er een scheepswerf

waar duizenden mensen werk vonden. Een werf is er gelukkig nog, maar er zijn veel meer

mogelijkheden voor werk bij gekomen. Naast scheepsbouw is er vooral haven gebonden

werkgelegenheid ontstaan. Zaken waar een gemeente nauwelijks invloed op heeft. Vlissingen moet

onder meer zorgen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen aan de Westkant van het kanaal

door Walcheren, zoals Baskensburg - West. Het is prima om toerisme als motor voor de Vlissingse

economie te gebruiken, maar het kan nooit de enige motor zijn. Zorg voor een goed

vestigingsklimaat en verwelkom ondernemers.

De POV zal ruimte creëren voor ondernemers die zich hier willen vestigen en een voortvarend

huisvestingsbeleid uitvoeren voor nieuwe inwoners. Wij stimuleren de ontwikkelingen op de

Kenniswerf op het gebied van onderwijs en innovatie.

Leefklimaat en veiligheid.

Wonen in een veilige omgeving is een absolute noodzaak. U moet zich in uw woning veilig voelen

maar ook daarbuiten. Toestanden als in het middengebied, de Bloemenbuurt en rond de

Scheldestraat zijn funest voor het welzijn van de bewoners. De situatie in het 55+ complex boven het

ABC centrum is nog steeds onaanvaardbaar, het huidige college heeft geen vinger uitgestoken naar

de bewoners daar. Daarbij komt nog dat Vlissingen als centrumgemeente functioneerde voor de

regio voor de sociaal zwakkere medemens. In de praktijk betekent dit een te grote concentratie van

verslaafden, daklozen en zwakkere mensen in Vlissingen. Dat is al van negatieve invloed op onze

samenleving gebleken en daar komt nog de gebrekkige zorg die aan deze probleemgroepen besteed

wordt bij. Als gezagsdragers de instelling hebben dat het wel ‘went’, als zorginstellingen te veel

mensen aan hun lot overlaten, als de zorgverstrekking wordt gebruikt om rijker van te worden, dan

verergerd de situatie. Een gemeentebestuur kan en mag dat niet tolereren.
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Daarbij past geen verdere groei van opvang van mensen in probleemsituaties. Dus géén opvang van

asielzoekers wél de wettelijke vestiging van statushouders.

Vlissingen bestaat uit buurten, wijken en dorpen. Ieder met hun eigen karakter, met hun eigen

identiteit. En dat mag je koesteren. Om te weten wat er leeft in de wijken, op straat in de dorpen, bij

de inwoners zelf, moeten er wijktafels in alle buurten en dorpen komen. Aan die wijktafel moeten de

bewoners zitten én leden van de gemeenteraad. Dus niet alléén de ambtenaren, of een enkele

wethouder maar structureel raadsleden die gesprekken voeren in de wijk, in het dorp. Dat is de

kortste weg voor de inwoner naar het hoogste orgaan van de gemeente: de gemeenteraad.

In Vlissingen blijft een bemande politiepost. Dat is nodig voor snel en adequaat optreden van de

handhavers bij calamiteiten en overlast.

De POV staat voor een leefbare woonomgeving. Ook in de oude wijken van Vlissingen zoals het

Arsenaalgebied en de Oranjebuurt, waar de leefbaarheid bedreigd wordt door plannen voor

grootschalige recreatiecomplexen die de aantrekkingskracht van dit karakteristieke, historische deel

van de stad zullen aantasten en die de verkeersdruk op dit toch al drukke gebied zullen verhogen. De

kwaliteit en de leefbaarheid van dit gebied wordt in onze optiek verhoogd door het gebied in serieuze

samenspraak met de bewoners voor vergroening te zorgen, hoogbouw te weren,

leegstaande commerciële gebouwen te herbestemmen voor permanente bewoning en de buurt

autoluw te maken door parkeeroplossingen voor bezoekers aan te bieden aan de rand van de stad.

De POV vindt de plannen voor de vestiging van een EBI een verkeerde invulling van de compensatie

voor het verlies van de marinierskazerne. Wij willen de onderhandelingen over die compensatie op dit

terrein heropenen, en de miljoenen die daar mee gemoeid zijn besteden aan een versterking van de

economische structuur, voor meer hoogwaardige werkgelegenheid.

De POV zal maatregelen nemen om in alle kernen en wijken de normale verhoudingen te herstellen,

en is tegen de komst van een centrum voor asielzoekers. De voorgestelde locaties voor grootschalige

huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten zijn in onze ogen niet aanvaardbaar. De POV wil een direct

contact tussen bevolking en de raadsleden. Dat kan door raadsleden aan wijktafels te laten

deelnemen.

Gezondheid

Het behoud van een ziekenhuis voor poliklinieken en planbare zorg is een goede zaak. Maar er dreigt

een tekort te ontstaan aan huisartsen en tandartsen in Vlissingen. De 1e lijnzorg is van groot belang

voor onze gezondheid. De POV wil dan ook een actief beleid voeren dat het aantrekkelijk maakt voor

huisartsen om zich hier te vestigen. Omdat veel huisartsen nog slechts in deeltijd willen werken is

een werkomgeving in grotere en bredere gezondheidscentra aantrekkelijker. Die moeten er dus

komen. Vlissingen moet er voor zorgen dat medische hulp bereikbaar blijft voor iedereen. Dat

betekent óók dat het ziekenhuis in Goes beter met openbaar vervoer te bereiken moet zijn. Kleinere

bussen bemand door vrijwilligers zouden voor een shuttledienst tussen Walcheren en Goes kunnen

zorgen. De POV gaat daar een voorstel voor doen. Een goede ambulante zorg voor de geestelijk zieke

medemens is een must: daar is in Vlissingen verbetering geboden. Intensief overleg met verzorgende

instellingen, Zeeuws breed als het gaat om de jeugd en goede contractuele afspraken zullen daar een

basis voor bieden.

De POV wil niet passief toezien hoe de gezondheidszorg in Vlissingen achteruitgaat: wij willen een

proactief beleid voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg voor al onze inwoners. Wij zijn
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tegen de kosten opdrijvende marktwerking in de zorg: er moet een strenge selectie komen van

dienstverleners, vooral in de jeugdzorg. De POV is voorstander van bereikbare tandheelkundige zorg

voor iedereen. Ernstige milieuproblemen zoals rondom PFAS moet voortvarend en zonder aarzelingen

worden aangepakt.

Wonen

Het woon- en leefklimaat in sommige wijken heeft geen goede naam. Hierdoor stokken de

ontwikkelingen in die wijken én ontstaan er concentraties van bewoners uit het buitenland. Het

beleid moet erop gericht zijn dat er integratie komt, wijken voor iedereen toegankelijk en

bewoonbaar zijn en concentraties worden voorkomen. En iedereen moet zich realiseren dat

inburgering een must is en niet vrijblijvend. Als je naar Nederland komt en welkom bent, doe dan ook

mee aan de samenleving: leer de taal spreken en steek een handje uit in de samenleving.

In toenemende aantallen verdwijnen woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning uit de

woningvoorraad: vakantiebewoning en kamerverhuur zijn daar de oorzaak van. Een passief beleid

van dit college, slechts reagerend op klachten, heeft een toestand opgeleverd waarbij meer dan

1.000 van die woningen niet langer beschikbaar zijn voor starters en jonge gezinnen, de toekomst

van hen, en dus van Vlissingen, is hier in het geding. We moeten stoppen met de uitbreiding van

commerciële ontwikkelingen binnen de woongebieden.

De POV heeft het initiatief genomen om tot striktere en betere maatregelen te komen. Zo willen wij

invoering van een huisvestingsvergunning in delen van de gemeente waardoor er controle komt op

de woning voorraad. Het aan de markt overlaten blijkt niet te werken, dan moet je als overheid

regelend optreden. Het college heeft die gedacht omarmt en heeft uitvoering in 2022 toegezegd. Wij

zullen er op toezien dat dit ook gebeurt!

Daarnaast moet er in een grotere verscheidenheid en in een hoog tempo aantrekkelijke woningen

voor de beter verdienende en jongere inwoners worden ontwikkeld. Voor jonge gezinnen ontbreekt

het aan passende woningen en daardoor zijn vele Vlissingers dan ook elders in de provincie terug te

vinden. Naast de nieuwbouwwijken Claverveld en Souburg-noord willen wij woningbouw mogelijk

maken bij Zuidbeek. Geen huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten daar, maar wél woningen voor

onze inwoners. Helaas zijn er honderden sociale woningen verdwenen en maar zeer beperkt

vervangen door nieuwbouw: Ronduit teleurstellend, daar is men erg passief geweest.

Starters op de woningmarkt en ook jonge gezinnen moeten in Vlissingen in een goede en betaalbare

woning kunnen wonen en leven. De POV heeft daar oog voor. Wij zullen voor realisering van

Starterswijken zorgen, niet alleen in het Scheldekwartier, maar ook op andere plaatsen in de

gemeente. Door ook passend te bouwen voor ouderen kan er weer doorstroming op gang komen. De

POV vindt overigens dat de markt daar de risico’s van moet dragen: niet de burgers!

Verkeer & parkeren

Vlissingen is geen gemakkelijke gemeente voor een goed verkeersbeleid, maar er is verbetering te

behalen. Zo willen wij absoluut een rotonde in de Sloeweg bij de Weyevlietweg met een afslag naar

Baskensburg en willen wij onderzoeken of ook in Vlissingen een kanaaltunnel haalbaar is. Wij hebben

plannen om de situatie in de Vlissingsestraat in Oost-Souburg aan te pakken, de kruising Oranjeplein

met de Stemerdinglaan te wijzigen, en te zorgen voor bloktijden van de drie bruggen over het kanaal

tijdens spitsuren. Ook moet de snelle intercity weer het station Souburg aandoen. Het centrum van

Vlissingen moet niet autovrij maar autoluw worden, met een goede bereikbaarheid voor bewoners
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en optimale parkeergelegenheid voor bezoekers van de stad. Zo zou een ontsluiting voor bewoners

van het Groenewoud via het Bellamyplein, eventueel elektronisch gecontroleerd, een goede

aanvulling kunnen zijn. Voor het gebruik van de Boulevards heeft de POV plannen ontwikkeld die alle

belangen afgewogen hebbend een alleszins een mooie oplossing biedt voor bewoners, bezoekers én

ondernemers!

Er moet hard worden opgetreden tegen hardrijders in onze wijken en dorpen. Er zijn helaas al

slachtoffers gevallen, en langer toezien is geen optie. Woonwijken zijn geen parkeerplaatsen,

parkeren daar is uitsluitend voor zien voor bewoners.

TOERISME, VRIJE TIJD, PARKEN EN STRANDEN, WINKELEN.

Toerisme

Toerisme is voor onze stad en regio van groot belang. Wij als POV willen een verdere ontwikkeling

van toerisme koppelen aan een verbeterde leefomgeving voor de bevolking. Dit betekent in de

praktijk dat de te realiseren voorzieningen niet alleen voor toeristen aantrekkelijk zijn, maar ook voor

mensen die hier altijd zijn. Met dat uitgangspunt in ons achterhoofd kijken wij naar bestaande en

nieuwe voorzieningen. Dat betekent concreet, en we hebben het in dit manifest al eerder gezegd, wij

zullen iedere nieuwe ontwikkeling of voorziening toetsen aan de vraag; wat betekent dit voor de

eigen inwoners? Mochten ontwikkelingen de belangen van onze inwoners aantasten dan kunnen die

niet doorgaan.

Moderne City Marketing met oog voor de belangen van onze inwoners is een must die de POV zal

realiseren. Dat betekent dat wij de leefbaarheid in Vlissingen niet willen laten aantasten door

economische activiteiten of projectontwikkelingen.

Vrije tijd & sport

De POV wil dat de gebruikers van gemeentelijke accommodaties zélf verantwoordelijk worden voor

het beheer daarvan. De sportverenigingen worden verantwoordelijk voor het beheer van hun

sportaccommodatie. De gemeente trekt zich terug als beheerder en waar mogelijk ook als eigenaar.

Voor de gebruikers zal dit budgettair neutraal worden gemaakt. Dat geldt ook voor huisvesting van

hobbymatige, culturele en educatieve instellingen. Op basis van maatschappelijke afwegingen wordt

ondersteuning geboden en afspraken gemaakt.

De POV zal een beleid voeren dat uitgaat van eigen beheer van alle accommodaties, met een
teruggetrokken, maar wél ondersteunende rol van de Gemeente.

Unieke stad Vlissingen

De unieke combinatie van een stedelijke omgeving met stranden en wandelgebieden in bossen en

langs de dijken is volgens ons in essentie hetgeen de mensen naar Vlissingen trekt. Het is ook vaak
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datgene wat de Vlissingers zelf zo waarderen in hun leefomgeving. Wij willen geen verdere

aantasting of vervreemding van onze parels zoals het strand, de Groene Boulevard, het Nollebos en

Westduingebied, het Ritthemse bos, de Souburgse kanaaldijk en de havens. Dat is slecht voor het

toerisme en het tast direct ons woongenot als inwoner aan. Wij zeggen dan ook: niet aankomen!

De POV zal geen concessies doen aan het groene karakter van onze leefomgeving en onze parken en

stranden. Géén bouw in de parken en bossen, geen nieuwe grootschalige vakantieparken.

Winkelen

De binnenstad van Vlissingen is aantrekkelijk door het compacte en gezellige karakter. Het

winkelaanbod heeft echter een kritische ondergrens bereikt. Sterker nog, Vlissingen wordt als

winkelstad gemeden door de grote ketens die meer en vaker kiezen voor Middelburg. Dat betekent

dat Vlissingen als winkelgebied haar aantrekkelijkheid dreigt te verliezen. Het is absoluut

noodzakelijk dat er twee hoofdlijnen worden vastgehouden en een beleid daarop wordt uitgevoerd.

Vlissingen heeft een boodschappen centrum met winkels en horeca én heeft de perfecte

voorwaarden voor een hoge vermaak factor in het winkelgebied. De POV zal daar zoals eerder

aangegeven initiatieven voor steunen, meer mogelijk maken voor ondernemers op het gebied van

vergunningen en uitstallingen, maar vooral flankerende maatregelen nemen. Zo vinden wij dat de

bereikbaarheid van de winkels en horeca in het centrum moet worden gegarandeerd, ook per auto.

Een goed afgewogen verkeers- en parkeerplan ontbreekt: de POV zal dat invoeren. Wij zullen de rol

van de VOC versterken, en niet verzwakken door een parallelle eigen stichting, dat werkt niet.

Winkelen in Vlissingen

Vlissingen kent winkelcentra in Souburg, bij Papegaaienburg, Pauwenburg, in de Scheldestraat en in

het centrum. Supermarkten zijn er ook op Baskensburg, waar van de POV meer grote winkels zich

mogen vestigen, bijvoorbeeld in elektronica, woninginrichting of fietsen. Versterking van de

Scheldestraat als veilige winkelstraat is een prioriteit, evenals het verder ontwikkelen van een

strategie voor het centrum. Je kunt wel miljoenen uitgeven aan nieuwe stenen, maar daar komt geen

koper meer door in de stad! Daarvoor is een beleid nodig dat bezoek aan de winkels en horeca

stimuleert, er voor zorgt dat de bereikbaarheid optimaal is en je snel als het moet, maar langer als

het kan, het centrum kan bezoeken en daarbij vooral de ondernemers de ruimte biedt.

Souburg en de andere winkelcentra buiten het centrum dienen hun functie te behouden, zij zijn

essentieel voor het leefklimaat in de dorpen en wijken. Waar nodig zal de gemeente zich daar sterk

voor maken. In Souburg zullen we voor een betere bereikbaarheid zorgen door blauwe zones voor de

winkels in te stellen.

De POV wil de ondernemers in onze centra steunen met investeringen in infrastructuur en extra

bijdrage voor evenementen in de binnenstad van Vlissingen en in Oost-Souburg. Daarnaast zijn de

wijkvoorzieningen belangrijk zoals in Pauwenburg en Papegaaienburg, maar ook op Baskensburg

kunnen meer grootschalige winkels worden gevestigd, zoals elektronica, interieur, mobiliteit.
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BESTUUR, GELD EN ORGANISATIE

Organisatie

De onlangs afgerond reorganisatie was de laatste kans die politiek Vlissingen had om het besturen
van de stad weer volledig naar zich toe te trekken. Maar die reorganisatie is mislukt, de organisatie
loopt leeg en twee van de 4 directeuren zijn vertrokken met gezwinde spoed. Een
rekenkamerrapport over het beheer van de gemeentelijke accommodaties is vernietigend. Er zijn nog
altijd heilige huisjes op het stadhuis, er is nog steeds geen integrale organisatie. De bezem moet er
echt een keer door, we moeten terug naar de kerntaken met minder maar wel deskundige mensen.
We zullen de organisatie verder af slanken en stoppen met dure inhuur van adviseurs. De POV zal de
organisatie in lijn brengen met de resterende taken, een slot aanbrengen op kosten van beheer &
organisatie bij verbonden partijen en geen externe adviseurs inhuren anders dan voor duidelijk
omschreven taken & korter dan 6 maanden.

De POV zal mandaten van college & organisatie terugbrengen naar de gemeenteraad, en voor

correcte en gezonde verhoudingen zorgen. Harde maatregelen worden niet geschuwd.

Bestuur en wettelijke taken

Het is opvallend dat op het gebied van uitvoering van de wettelijke taken Vlissingen merendeels
heeft gekozen om deze niet zelf uit te voeren. Deze taken worden overgedragen aan
Gemeenschappelijke regelingen zoals Orionis, de Veiligheidsregio, of aan een andere gemeente,
zoals de belastingdienst aan Middelburg is uitbesteed.
Maar de niet-wettelijke taken, zoals ondernemen in grond en het speculeren met
gemeenschapsgeld, die doet het stadhuis zelf. En hoe! Miljoenen aan verlies op vrijwel elke
grondaankoop, uitmondend in een negatieve vermogenspositie van nog altijd meer dan 100 miljoen
euro! De artikel 12 status is wel een oplossing, maar gaat ten koste van veel kwaliteit van
leefbaarheid.

De POV zal alle risicodragende activiteiten beëindigen. De gemeente behoort zich te beperken tot
haar wettelijke taken. De organisatie zal daar op worden aangepast.

“DE BOZE BUITENWERELD”

Een gemeente als samenleving maakt ook deel uit van haar omgeving en heeft een veelheid aan

relaties te onderhouden. Relaties als buurgemeenten, provincie en Rijk, Waterschap, bedrijven

waarin wordt deelgenomen en vele andere grote en kleinere partners. Het onderhouden van die

relaties is essentieel voor onze stad. Immers, veel ontwikkelingen zijn er van afhankelijk. Daarom zijn

ordinaire ruzies met o.a. de HZ, Damen Group, het Waterschap, Middelburg en anderen veel

schadelijker dan men denkt. Zo is, mede als een direct gevolg hiervan, de ontwikkeling van

woningbouw in Vlissingen geblokkeerd geweest, zijn we de zeggenschap en de inkomsten over onze

stranden kwijt en gaat een groot deel van de HZ uit Vlissingen weg. Niet alleen heeft Vlissingen grote

financiële schade opgelopen bij deze conflicten en ook al lijkt de brand geblust – de waterschade

blijft nog jaren merkbaar. Het herstellen van de normale verhoudingen met omringende instellingen

en bedrijven is een absolute noodzaak. Het stappen uit de Walcherse commissie als
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communicatiemiddel voor Walcherse raadsleden is een triest dieptepunt: onnodig en vooral erg

onverstandig. Dus moeten we in het vervolg op beschaafde en zakelijke wijze met elkaar omgaan,

om de onafhankelijkheid van onze stad te waarborgen.

De POV hecht aan goede relaties met andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Er moet een protocol komen waar Vlissingse gezagsdragers zich aan moeten houden. Deelname aan

de Walcherse commissie voor raadsleden moet weer worden opgestart, de communicatie met de

andere Walcherse gemeenten moet worden genormaliseerd.

Gemeente Walcheren

De vorming van één gemeente Walcheren staat op de agenda van provincie en het Rijk. Echter, de

POV ziet geen enkele aanleiding om ook maar aan een samengaan met andere gemeentes te denken.

De te behalen voordelen liggen ook in de huidige situatie voor het oprapen: het samenvoegen en

verzelfstandigen van gemeentelijke diensten gebeurt al, en kan worden uitgebreid. Dan moet daar

wél consequent voor worden gekozen, waarbij niet de dubbeling van functies wordt gehandhaafd die

we nu bij samenwerkingen als Orionis en Porthos zien. Eén reinigingsdienst voor heel Walcheren is

natuurlijk prima uitvoerbaar, en wellicht Zeeuws breed haalbaar. Dat geldt natuurlijk ook voor

diensten als groenvoorziening en wegenonderhoud.

BUURTEN, DORPEN, WIJKEN.

Centrum, Boulevards & Middengebied.

Vindt u ook dat uw woonwijk geen parkeergarage is, dat het woonklimaat hersteld moet worden

door de terugkeer van gezinnen in uw wijk, door het tegengaan van grootschalige plannen voor

toerisme in en bij de woonwijken. Dat er scholen moeten zijn, buurtcentra en goede medische zorg.

Dat de verkoop van woningen aan niet-ingezetenen aan banden moet worden gelegd, dat de

binnenstad weer bereikbaar moet worden en dat de Gravestraat géén doorgaande weg is? Lees dan

wat de POV voor u gaat doen. Stem op één van de mensen die de Vlissingse bevolking centraal stelt,

en niet het grote geld. Stem op de mensen van de POV. De enige echte lokale partij voor Vlissingen!

Zie de wijkgerichte actiepunten!

Pauwenburg, Lammerenburg & Vredehof.

Bent u ook tegen de vestiging van arbeidsmigranten bij Lammerenburg maar vóór het inrichten van

een Starterswijk daar? En er moet dringend iets gebeuren aan de Pauwenburgweg, ook bij de van

Woelderenlaan. En vind u ook dat uw buurt géén parkeerplaats is voor bezoekers van ter Reede,

ADRZ en de Boulevards? En vind u het ook een schande dat dit college wél de bouwplannen in het

Nollebos wil goedkeuren, maar voor het broodnodige onderhoud geen cent heeft vrijgemaakt? De

POV is voor behoud van buurtcentra, medische zorg ook in uw wijk en heeft een gezonde kijk op

wonen – ook in uw wijk. Stem daarom op de enige lokale partij die uw belang centraal stelt, en niet

het grote geld: de POV.

Zie de wijkgerichte actiepunten!
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Oost- en West Souburg & Ritthem.

Wilt u na 10 jaar sukkelen eindelijk een oplossing voor de Vlissingsestraat, een oplossing waarbij de

berijdbaarheid sterk wordt hersteld? En vindt u het ook waanzin om langs het kanaal massaal tijdelijk

verblijvende buitenlandse werknemers te laten wonen? En vind u ook dat een gevangenis met de

meest criminele en zwaarste delinquenten van Nederland met de grote bedreiging die daar van uit

gaat niet in uw achtertuin thuishoort? En dat het sluipverkeer door Abeele aangepakt moet worden,

net als het kruispunt Oranjeplein en Stemerdinglaan? En dat de snelle Intercity gewoon in Souburg

moet stoppen? Kies dan voor de Souburgers die wél voor uw belang opkomen, die wél naar u

luisteren en handelen, de Souburgers van de POV!

Zie de wijkgerichte actiepunten!

Papegaaienburg, Bossenburg & Westerzicht.

De POV wil de snelheid op de Sloeweg verlagen naar 50 km vanaf de brug, een rotonde bij de

Weyevlietweg, géén arbeidsmigranten in of bij de woonwijken, zekerheid over de

buurtvoorzieningen zoals buurthuis en gezondheidszorg. Wij maken een einde aan het gezeur over

de schuurtjes in Bossenburgh en willen een Starterswijk realiseren bij uw buurt. Ook genoeg van

overlast, hardrijders en criminaliteit? Stem dan op één van de mensen van de POV, de Echte lokale

partij voor Vlissingen!

Zie de wijkgerichte actiepunten!

Actiepunten wijkgericht:

Oost- en West Souburg, Ritthem & Claverveld

1. Uitbreiden jeugdspeelplaatsen o.a. bij Skatepark/Basketbalplein extra voorzieningen.

2. Aanpak hardrijders Ritthemsestraat, Stemerdinglaan, Lekstraat, Spoorstraat, Bermweg etc.

3. Oplossing van het verkeersprobleem in de Vlissingsestraat door een nieuw verkeersplan voor

Oost-Souburg.

4. Aanpak kruising Oranjeplein en Stemerdinglaan en sluipverkeer door Abeele.

5. Beter onderhoud van groenvoorzieningen en straatmeubilair;

6. Bloktijden - geen doorvaart dus - voor alle bruggen 07 00 – 09 00 & 16 00 – 18 00

7. Er is te weinig groen en er zijn bijna geen stilteplekken in Souburg, dus uitbreiding van het groen

aan de Lekstraat en Bermweg/Buitenhaven pad,

8. Een Souburgs Bos of mountainbike parcours op huidige heuvel bij het Buitenhavenpad goed voor

Leefbaarheid, Co2, en een mooi entree voor Vlissingen.

9. Er komt een permanent overleg van burgers, raadsleden en organisatie die gezamenlijk een

dynamische visie voor Souburg & Ritthem zullen opstellen met als belangrijke onderwerpen het

behoud van de leefbaarheid, voorzieningen en huisvestingsmogelijkheden voor jong en oud.
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10. Géén huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten bij de dorpskernen Souburg en Ritthem maar in de

periferie van Vlissingen Oost.

11. Er komt geen EBI, er wordt een nieuwe bestemming gezocht waarbij de inwoners mee kunnen

bepalen wat de beste bestemming is, gedacht wordt aan een gebied voor zelfvoorzienende

community wonen/voedsel/werken/duurzaamheid /natuurgebied, of uitbreiding van de

Buitenhaven, en toeristische voorziening of activiteitenterrein.

12. Vestiging van een multifunctioneel ontmoetingscentrum in de kern Souburg (voor toneel,

muziek, dansen, biljart, kaarten, sjoelen, lezen, handarbeid, tekenen, computeren,

expositieruimte etc. etc.) Mooie plek in Oost-Souburg is de oude zoute viever: er is parkeerplek,

het Lekstraatpark wordt een echt park, een multifunctioneel ontmoetingscentrum met uitzicht

op mooi park en met terras voor bakje koffie! Dit heeft Souburg nodig. Is wel een belangrijk iets

voor de leefbaarheid, behoud deze locatie voor de toekomst.

13. In de winkelstraten parkeerregulatie door blauwe zones met beperkte parkeertijden;

14. Meer nieuwbouw van seniorenwoningen en woon-zorgcomplexen zodat doorstroming vanuit

eengezinswoningen op gang komt.

15. Meer nieuwbouw van sociale huurwoningen en starterswoningen in Oost- en West-Souburg.

16. Nederland heeft het minste bos van Europa, daarom is er een nu een bosvisie, aanschaf van

bomen wordt ondersteund onder meer door Rijk en provincies: 10% meer bos in Nederland!

17. Aanleg Souburgse Boulevard (westelijke bermweg) voor wandelen, recreëren, flaneren, relaxen,

sporten en ontmoeten.

18. Station Souburg wordt weer opgenomen als stopplaats voor de snelle Intercity treinen.

19. Stimuleren en behoud winkelaanbod in de dorpskern

20. Uitbreiding van de fietsenstalling bij het station

21. Versterken van het DNA en identiteit van Souburg door openbare teksten van Pieter Louwerse

en beeltenis van het Melkmeisje en andere kenmerkende monumenten zoals molen de Pere, de

Hervormde kerk en de Karolingenburcht

Centrum, Boulevards & middengebied

22. Leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid staan voorop. Zo willen we het oude centrum beter

bereikbaar maken voor bewoners, dat kan door voor de bewoners een doorsteek te maken op

het Bellamypark naar het Groenewoud.

23. Aandacht en actie voor het Arsenaalgebied en de Oranjebuurt, waar de leefbaarheid bedreigd

wordt door plannen voor grootschalige recreatiecomplexen die de aantrekkingskracht van dit

karakteristieke, historische deel van de stad zullen aantasten en die de verkeersdruk op dit toch

al drukke gebied zullen verhogen. Die plannen kunnen niet doorgaan zonder instemming van de

omwonenden.

24. Aanpak stankoverlast Schuitvaartgracht.

25. De Boulevards zijn er voor iedereen. Daarom zijn ze toegankelijk als het kan maar afgesloten als

het moet. Wij hebben een passend regime daartoe aan de raad voorgelegd dat in meerderheid

werd gesteund. Dat wordt uitgevoerd.

26. De kwaliteit en de leefbaarheid van het Arsenaalgebied en de Oranjebuurt te vergroten door

vergroening (samen met de bewoners), hoogbouw te weren en

leegstaande commerciële gebouwen te herstemmen voor permanente bewoning

27. Doelgerichte aanpak overlast gevende panden rondom de Scheldestraat, van Dishoekstraat,

Hercules Segherslaan en Bloemenlaan.
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28. Er komen openbare toiletten

29. Er komt geen nieuwbouw in het Nollebos en er wordt geld vrijgemaakt voor het noodzakelijke

groot onderhoud. In de Spuikom kunnen slecht weer voorzieningen komen. Er komt meer groen

in de binnenstad.

30. Er moet een einde komen aan de overlast door ongebreidelde kamerverhuur of recreatieve

bestemming: Dat gaan we doen door de invoering van een integraal plan voor een eerlijker

verdeling van de woningvoorraad. Onder meer door waterdichte registratie van

kamerverhuurpanden, proactieve controles daarop, respecteren van de 5% regeling,

vergunningen op naam van de eigenaar van de panden stellen én die onderwerpen aan een

antecedentenonderzoek.

31. In het centrum komt een project om wonen boven winkels te stimuleren. Wij denken daarbij aan

gezinnen, maar ook aan studentenhuisvesting.

32. Op het Scheldekwartier wordt een Starterswijk gerealiseerd;

33. Overlast door ongedierte moet actief worden bestreden. Zo moeten er maatregelen komen

tegen muizen en ratten en een broedverbod worden ingevoerd voor meeuwen. Eigenaren van

daken worden betrokken bij maatregelen om die broed te voorkomen.

34. Vestiging van een multifunctioneel Gezondheidscentrum.

35. Voor koopwoningen komt er een huisvestingsbeleid met een vergunningsstelsel en wordt een

zelfwoonplicht ingevoerd voor koopwoningen tot € 350.000.

36. Wij willen 2-richtingverkeer op de gehele route vanaf de Boulevards over de Coosje

Buskenstraat, Aagje Dekenstraat en de Willem Ruijsstraat. Daartoe komt op de kruising

Boulevard met Coosje Buskenstraat een kleine rotonde.

37. Woonwijken zijn geen parkeerterreinen. Er moet strikt de hand worden gehouden aan het weren

van woon-werkverkeer uit de woonwijken, het vergunning parkeren moet worden uitgebreid

met Paul Krugerstraat en Singel en bewoners moeten betere mogelijkheden krijgen bij hun huis

te parkeren. In het centrum komen blauwe zones voor kort parkeren bij de winkels.

38. Extra aandacht voor de omgeving van het ziekenhuis, de Bloemenbuurt en Hercules Segherslaan

met inzet van camera’s, controles op onderverhuur, druggebruik en wapenbezit.

Vredehof, Pauwenburg, Lammerenburg, Rozenburg

39. Illegale ’bouwsels’ die aantoonbaar langer dan 10 jaar staan, alsnog vergunning te verlenen

onder voorwaarde van een toetsing door een "schoonheidscommissie"/veiligheidstoets

40. Aanpak parkeerproblemen rondom ter Reede;

41. Aanpak Pauwenburgweg door reconstructie en aanleggen van verkeersremmers. Gevaarlijke

kruispunten zoals Pauwenburgweg – van Woelderenlaan aanpakken.

42. Behoud buurtvoorzieningen en veiligstellen van de functies in de Burgerij.

43. Beschermde oversteekplaats voor fietsers in de Gerbrandystraat.

44. Bestrijding van hardrijden op de van Woelderenlaan en elders in de wijk.

45. Bij de rotonde bij Lammerenburg het grasveld te omheinen waar honden vrij en veilig kunnen

loslopen

46. Geen nieuwbouw in het Nollebos buiten de bestaande vestigingen. Beschikbaar stellen van

voldoende middelen om het Nollebos en Westduinpark adequaat en actief te onderhouden.

47. Geen huisvesting van arbeidsmigranten bij Lammerenburg, of elders bij een woonwijk.

48. Invulling van het terrein Gemeentewerken Vredehoflaan in overleg met de omwonenden;

49. Ontwikkeling van een starterswijk bij Lammerenburg (Zuidbeek) aan de Jacoba van Beierenweg

bij de N57.
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50. Vestiging van een multifunctioneel gezondheidscentrum in de wijk.

51. Woonwijken zijn geen parkeerterreinen. Door een strikter beleid meer ruimte voor parkeren

door eigen bewoners.

Westerzicht, Papagaaienburg & Bossenburg

52. Aanleg van een rotonde op de Sloeweg bij de kruising met de Weyevlietweg en een nieuwe weg

naar het Baskensburgplein.

53. Aanleg van een starterswijk op Weyevliet.

54. Inrichten van een buurtcentrum voor verenigingen;

55. Regulering van schuurtjes in Papegaaienburg;

56. Terugbrengen van de maximumsnelheid op de Sloeweg naar 50 km per uur.

57. Vestiging van een multifunctioneel gezondheidscentrum in de wijk.

58. Géén commercialisering van de woningvoorraad.

59. Aanpak illegale onderverhuur en criminaliteit.

60. Station Souburg wordt weer opgenomen als stopplaats voor de snelle intercity treinen en de

fietsenstalling bij het station wordt uitgebreid.

DE POV is duidelijk: de bewoners en hun belangen staan voorop: niet het grote geld bepaald wat er

gebeurt in en om de woonwijken, maar u als bewoners. Daarom: wijktafels met raadsleden, inspraak

bij plannen eerst op de agenda en geen sluitstuk; geen uitzonderingen op bestemmingsplannen maar

solide handhaving daarvan én regels handhaven!

ACTIEPUNTEN ALGEMEEN:

GEZONDHEID & ZORG

1. We gaan strikte voorwaarden stellen aan subsidies en uitkeringen die bij (jeugd)zorginstellingen

terecht komen. Onafhankelijke controle naar de kwaliteit vindt Zeeuws-breed plaats. De cliënt

krijgt een ruimere keuze aan (geselecteerde) hulpverleners.

2. Aanvragen voor WMO-hulp wordt beter toegankelijk en aanvragen worden professioneel

beoordeeld. De 1e lijn zorg krijgt daarin een bepalende rol, de gemeente een faciliterende rol.

3. Anticonceptie moet voor iedereen financieel bereikbaar zijn en minima worden gecompenseerd

voor hogere energierekening

4. De huisartsenpost komt terug naar Vlissingen, het ziekenhuis behoud minimaal de huidige functies

en er komen multifunctionele gezondheidscentra in de wijken en kernen.

5. Een strikt toezicht op de huisvesting van mensen met problemen door instellingen die ook het

financiële beheer over deze mensen voeren onder een vergunningsstelsel waar een
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antecedentenonderzoek/BIBOP deel van uit maakt te laten vallen. Dit geldt ook voor

budgetbeheerders en bewindvoerders.

6. Er komt een beter vangnet waardoor (basis) tandheelkundige hulp en de aanschaf van een bril

financieel bereikbaar blijft voor iedereen;

7. Er zullen ruimhartig hulpmiddelen beschikbaar gesteld worden waar dit de kwaliteit van leven kan

vergroten en een verlenging van het zelfstandig wonen kan worden bereikt;

8. Hulp in de thuissituatie zal altijd prioriteit hebben boven uithuisplaatsing;

9. Premie collectieve zorgverzekering Orionis-CZ gaat omlaag;

10. Stoppen met het functioneren als centrumgemeente voor opvang van de sociaal zwakkeren.

11. Vlissingen krijgt betere toegang tot spoedeisende hulp.

12. We ontwikkelen een actief beleid om huisartsen en tandartsen naar Vlissingen te halen en in

Vlissingen te houden.

13. De organisatie van Orionis wordt teruggebracht tot een samenstelling die strikt uitvoerend te

werk gaat: beleidsmedewerkers horen bij de gemeentelijke organisatie, en de nu bestaande

“dubbeling” wordt beëindigd. De overhead kosten van Orionis worden geminimaliseerd.

VEILIGHEID

14. Cameratoezicht wordt uitgebreid en de handhaving wordt versterkt, de regels strikt toegepast;

15. Er worden meer boa’s ingezet tijdens evenementen en in het zomerseizoen door inhuur van

buitenaf; ze zijn meer zichtbaar op straat en werken vooral preventief; duidelijker communicatie

van hun taken;

16. Er wordt strenger gecontroleerd op de naleving van milieuvergunningen bijvoorbeeld in relatie

tot PFAS;

17. Het huidige beleid op het gebied van handhaving bij drugscriminaliteit wordt gehandhaafd;

18. Het schrappen van het ingezeten criterium wordt definitief en het beleid strikt gevolgd, waarbij

verplaatsing van beide coffeeshops de voorkeur heeft;

19. Vlissingen heeft als havenstad een volwaardige politiepost met marechaussee afdeling. De politie

wordt meer zichtbaar op straat en er blijft een bemand politiebureau in het centrum van

Vlissingen;

20. Het oplossen van de onveiligheid op straat heeft de hoogste prioriteit en er moet een absoluut

zero tolerance beleid worden ingevoerd waarbij straatverboden worden opgelegd én

gehandhaafd.

LEEFOMGEVING

21. We treffen voorzieningen die het ouder worden vergemakkelijken en prettiger maken;

22. Er komen meer openbare toiletten in de openbare ruimte;

23. Er komt meer openbaar groen met bankjes voor ontmoeting en rust;

24. Er worden in alle wijken ontmoetingscentra gerealiseerd;

25. Het ondergronds storten van afval wordt overal ingevoerd met nascheiding;

26. Speel voorzieningen worden uitgebreid in de wijken, het inrichten van speeltuinen gestimuleerd;

27. Vergroening van de wijken wordt uitgevoerd in samenspraak met bewoners;

28. Er komen wijktafels met raadsleden in alle wijken;

29. We stoppen met de commercialisering van woonwijken. Woonwijken zijn precies dat: om te

wonen en géén recreatiepark, géén parkeerterrein en moeten worden beschermd tegen

grootschalige ontwikkelingen in de directe omgeving;
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30. Er moet een einde komen aan de overlast door ongebreidelde kamerverhuur: Dat gaan we doen

door de invoering van een integraal plan voor een eerlijker verdeling van de woningvoorraad;

Onder meer door waterdichte registratie van kamerverhuurpanden, proactieve controles daarop,

respecteren van de 5% regeling, vergunningen op naam eigenaar panden stellen én die

onderwerpen aan een antecedentenonderzoek;

31. Voor koopwoningen komt er een huisvestingsbeleid met een vergunningsstelsel en wordt een

zelfwoonplicht ingevoerd voor koopwoningen tot € 350.000.

ONDERWIJS

32. De hoofdvestiging van de HZ blijft in Vlissingen;

33. Er komt een studentencampus in de binnenstad volgens het wonen – boven – winkels principe;

34. We faciliteren de nieuwbouw van een brede school op het Scheldekwartier maar pas na en met

instemming van de bewoners uit de wijken waar de scholen dan uit verdwijnen;

35. We gaan actief beleid voeren om het onderwijs binnen bereik van alle inwoners te brengen;

36. We maken muzieklessen en sportbeoefening voor alle kinderen mogelijk;

37. We ontwikkelen de Kenniswerf verder als centrum voor scholing op MBO- en hbo-niveau;

38. We voeren het schoolzwemmen op de scholen weer in en ondersteunen dat financieel als dat

nodig is zodat ieder kind in Vlissingen een zwemdiploma kan behalen.

VERKEER, PARKEREN, OPENBAAR VERVOER.

39. Betalen voor parkeren kan alleen nog maar met “plastic” betaalmiddelen of via apps. Ook

buitenlandse betaalkaarten kunnen worden gebruikt;

40. Betere ontsluiting voor bewoners van de binnenstad via een doorsteek Groenewoud over het

Bellamypark;

41. De kruising Oranjeplein en Stemerdinglaan worden aangepast en veiliger gemaakt;

42. De snelheid op de Sloeweg wordt tussen de Sloebrug en de rotonde met de N57 brug wordt

teruggebracht naar maximaal 50 km in beide richtingen;

43. Een betere bereikbaarheid en tegelijkertijd een beperking van het doorgaand verkeer in de

binnenstad door middel van een doordacht verkeerscirculatieplan;

44. Er komen bloktijden waarbij geen doorvaart mogelijk is voor alle bruggen tussen 07.00 – 09.00

uur en 16.00 – 18.00 uur. Wij streven naar de aanleg van een aquaduct onder het kanaal en de

spoorweg;

45. Er komt een nieuwe ontsluiting van Baskensburg ter plaatse van de huidige sportvelden

“Baskensburg” via een rotonde in de Sloeweg – Weyevlietweg met een nieuwe zuidelijke

aftakking naar Nieuw Baskensburg;

46. Er stopt weer een snelle intercity op station Souburg;

47. Er worden géén bouwvergunningen meer verleent waarbij in de openbare ruimte geparkeerd

gaat worden als de aanwezige parkeerdruk dat niet toelaat. We gaan de geldende regels

daarvoor strikt toepassen;

48. Er wordt een verkeerscirculatieplan gemaakt voor Oost-Souburg waarbij een oplossing wordt

gevonden voor het verkeersprobleem in de Vlissingsestraat en het sluipverkeer door Abeele;

49. We maken parkeren voor hotelgasten en toeristen mogelijk maken aan de rand van de stad en in

de parkeergarages, maaiveld parkeren is bestemd voor vergunninghouders en Blauwe zones;

50. Straten die uitnodigen tot snel rijden krijgen verkeersremmers en strengere handhaving;
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51. Twee richtingsverkeer instellen over de Coosje Buskenstraat en de rijrichting op de Boulevards de

Ruijter omdraaien met een rotonde aan het begin van de Coosje Buskenstraat;

52. Uitbreiding van blauwe zones op het Bellamypark, de Coosje Buskenstraat, Zeemanserve, de

Scheldestraat, Paspoortstraat en de Kanaalstraat waar 45 minuten gratis geparkeerd kan worden

om een snelle boodschap te doen;

53. Uitbreiding van vergunning parkeren met het gebied tot en met de Singel en Paul Krugerstraat.

54. We gaan een oplossing zoeken op langere termijn voor de opstoppingen en vertragingen op

binnenkomende en uitgaande wegen door trein- en waterverkeer. Aquaduct, brug, tunnel of het

verplaatsen van station;

55. We maken een interactieve elektronische bewegwijzering waarbij routes naar

parkeervoorzieningen in relatie tot afsluitingen op de Boulevards en andere delen van de stad;

56. We willen de Boulevards voor alle gebruikers een prettige plek maken. De boulevards zullen

daarom in de zomermaanden beperkt toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer;

57. Woonwijken zijn geen parkeerterreinen. Door een strikter en sturend beleid komt meer ruimte

voor parkeren door eigen bewoners.

VRIJE TIJD, ONTSPANNING, SPORT & CULTUUR

58. Alle sportaccommodaties komen in het beheer van de sporters zelf, de gemeente trekt zich op

termijn terug als beheerder en waar mogelijk als eigenaar. Wel zal dit voor de verenigingen

budget neutraal gehouden worden;

59. Culturele instellingen krijgen dezelfde regeling: zij worden verantwoordelijk voor het beheer, en

waar mogelijk het eigendom;

60. Een nieuw subsidiesysteem geeft helderheid en de mogelijkheid tot maatschappelijk afgewogen

keuzes, met vooral aandacht voor kunsteducatie en gelegenheid tot ontplooiing. Aanmoediging

tot actieve deelname aan culturele / sportieve evenementen;

61. Lidmaatschap aan culturele- en sportclubs toegankelijk maken voor sociaal zwakkeren;

62. Monument Karolingenburcht wordt interessanter gemaakt met bijvoorbeeld Viking attributen of

een andere culturele invulling;

63. De Piek moet omgevormd worden tot gezond en financieel onafhankelijke club met een eigen

accommodatie én gevestigd in de binnenstad;

64. Het voormalige gebouw van de Bieb behoudt een culturele en maatschappelijke bestemming;

65. We willen bestaande evenementen behouden;

66. Wij gaan een zienswijze op kunst en cultuur ontwikkelen die ook economisch verantwoord is;

67. Wij stimuleren actieve en passieve kunstbeoefening het gaat een integraal deel uitmaken van

onze omgeving en we geven aan mensen de ruimte om zich op dat vlak te kunnen ontwikkelen.

WERKEN, ONDERNEMEN, TOERISME

68. De Scheldestraat wordt als belangrijk winkelgebied aangewezen en voorzien van blauwe zones;

69. De Spuikom wordt bestemd voor slecht weer voorzieningen in overleg met omwonenden;

70. Een blijvend vrije toegang en gebruik van alle stranden waarbij de Horeca paviljoens zich

beperken tot de bebouwing en terrassen;

71. Er komt een binnenvaart terminal aan de Koningsweg voor riviercruise schepen;

72. Er komt een keurmerk voor Vlissingen als badplaats voor wie bijdraagt aan imago en uitstraling;

73. Inrichten van het wonen – boven – winkels project in het centrum van Vlissingen;

74. Verblijfsrecreatie in de vorm van appartementen op het Scheldekwartier wordt in beperkte mate

(maximaal 5% van het totale aantal te bouwen woningen) toegestaan;
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75. Verdere uitbreiding van vakantiehuisjes kan slechts plaatsvinden bij de stadscamping en bij

Ritthem (Karnemelkse hoek);

76. Versterking van het VOC-fonds door de opgelegde heffing 150% uit te betalen en de aparte

stichting op te heffen;

77. Voor campers komt er een gereguleerd camperterrein op het “eiland”, mogelijk buitendijks;

78. We erkennen dat Vlissingen vooral een boodschappen- en horecacentrum is en passen de

voorzieningen daar structureel op aan;

79. We gaan winkels en ondernemers actief ondersteuning bij het verplaatsen van ondernemingen

naar het kernwinkelgebied;

80. We ontwikkelen een sterke Citymarketing. Een integrale aanpak om bezoekers, toeristen,

toekomstige bewoners en bedrijven wegwijs in onze gemeente te maken, alle facetten en

mogelijkheden bekendheid te geven en actief de gemeente te promoten. Citymarketing bundelt

de krachten van de ondernemers, VVV, voorlichters en accountmanagers op het stadhuis tot één

formule en dienstbaarheid;

81. We stellen een ondernemersloket voor het klein- en middenbedrijf in waar men terecht kan voor

alle zaken: one-stop-shop voor ondernemers;

82. We stimuleren verdere ontwikkeling en integratie winkels & lichte horeca;

83. We streven naar een duurzame en innovatieve economie voor de hele gemeente;

84. Er start een onderzoek naar een getijdencentrale in Vlissingen, voor schone stroom en

werkgelegenheid.

BESTUUR

85. Alle gemeentelijke eigendommen en activiteiten waar grote risico’s aan zijn verbonden en die

niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de wettelijke taken worden beëindigd afgestoten of

verkocht op commerciële basis. Bij een cultureel of maatschappelijk gebruik krijgen de gebruikers

een reële mogelijkheid het eigendom te verwerven;

86. Alle mandaten zoals die worden gebruikt door de organisatie & het college worden in kaart

gebracht en ter beoordeling aan de raad voorgelegd;

87. De burger krijgt wordt beschermd in zijn leefomgeving, wordt eerder betrokken bij planvorming

en wordt zekerheid geboden doordat het bestuur in de uitvoering niet de grenzen van de regels

opzoekt, maar de geest daarvan respecteert;

88. Besluiten en toezeggingen van de organisatie en het college worden op een actielijst geplaatst

met een datum erachter. Deze ‘actielijst” wordt iedere raadsvergadering geagendeerd.

Activiteiten met een naderende deadline worden onder de aandacht gebracht en besproken

zodat de voortgang wordt bewaakt en gemaakte afspraken nagekomen worden;

89. De functies directeur (uitvoering, organisatie) en gemeentesecretaris (kwaliteit besluitvorming)

worden gescheiden;

90. De gemeente zet vol in op het verkrijgen van een belangrijke positie in de "Ondermijning";

91. De Gemeenteraad kiest uit haar midden één of meerdere voorzitters voor de leiding van de

Raads- en commissievergaderingen. De burgemeester zit geen raadsvergaderingen voor;

92. De POV streeft naar een college van ervaren lokale bestuurders. Een deel van de zittende

collegeleden hebben een duidelijk tekort aan bestuurlijke vaardigheden laten zien en de raad

heeft dat geaccepteerd, maar wij willen niet dat dit wordt voorgezet;

93. De POV zal de organisatie in lijn brengen met de resterende taken, de organisatie verder af

slanken en stoppen met de inhuur van dure adviseurs. Tijdelijke krachten worden niet langer

ingehuurd dan voor 6 maanden én voor een duidelijk omschreven taak/project We gaan actief
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werken aan de overdracht van alle reinigingstaken aan een Walcherse of Zeeuwse organisatie of

wellicht een commerciële partij;

94. Dubbele invulling van functies zoals veelal op beleidsterrein en bij “Gemeenschappelijke

Regelingen” zoals nu vaak het geval is, wordt beëindigd;

95. Er komen in alle wijken en kernen wijktafels waarbij raadsleden het gesprek aangaan met de

inwoners;

96. Er komt geen EBI, er wordt een nieuwe bestemming gezocht waarbij de inwoners mee kunnen

bepalen wat de beste bestemming is, gedacht wordt aan een gebied voor zelfvoorzienende

community wonen/voedsel/werken/duurzaamheid /natuurgebied, of uitbreiding van de

Buitenhaven. Maar ook een toeristische voorziening of een ijsstadion, activiteitenterrein zijn

mogelijkheden;

97. Er zal geen herindeling van de gemeenten plaatsvinden, onderzoek wijst uit dat er democratische

participatie schade oploopt. De gemeente kunnen wel kiezen voor een samenwerking op vooral

het gebied van uitvoering en planning, maar bestuurlijke zelfstandigheid staat voorop;

98. Er komen in de gemeenteorganisatie medewerkers die zich specifiek bezighouden met aanvraag

van subsidies op nationaal en Europees niveau;

99. Het dualisme wordt versterkt door de mandaten van het college in te perken en de

gemeenteraad haar besluitvormende rol terug te geven;

100. Het geïnvesteerde vermogen in North Sea Ports moet rendement opleveren: dividend moet

uitgekeerd worden aan aandeelhouders. We gaan de belangen van Vlissingen als aandeelhouder

van North Sea Ports beter bewaken;

101. Het weggooien van honderden miljoenen aan gemeenschapsgeld zal stoppen. De POV zal een

eind aan maken het lopen van onaanvaardbare risico’s en storten van geld in bodemloze putten

als het Scheldekwartier, Orionis, de Veiligheidsregio. In Vlissingen komt geen

asielzoekerscentrum;

102. Inhuur van externen wordt beperkt tot 6 maanden, projectgericht met een maximum van 10%

van de Fte’s;

103. Transparantie in het bestuur: alle raads- en presidiumvergaderingen worden openbaar

toegankelijk;

104. Transparantie over financiële zaken: de jaarrekening krijgt een tweede versie waarin

duidelijkheid wordt verschaft over alle gemaakte kosten en uitgaven, op kostensoort,

kostenplaats, geactiveerd of niet. Zodat ook niet-ambtenaren dit kunnen lezen en begrijpen;

105. Voorop staat een gezonde financiële huishouding. Als het traject onder artikel 12 goed wordt

doorlopen, is er zicht op een gezonde situatie, maar nog wel met een minimaal eigen vermogen,

dus weinig of geen ruimte. We nemen geen onaanvaardbare risico’s, we hanteren het principe

dat we pas investeren als er zekerheid van rendement is, er is een gedegen financieel beleid;

106. We gaan niet meer communiceren naar of via de pers alvorens de raad is geraadpleegd of

geïnformeerd om imago schade te voorkomen en blijk te geven van een samenwerkend bestuur;

107. We gaan zorgen voor een goede verstandhouding met belangrijke entiteiten zoals het

Waterschap Scheldestromen, de omliggende gemeenten en grote werkgevers als Damen &

Amels;

108. We zullen overgaan tot het inrichten van een sterke inkoopafdeling, die, op specificatie van de

vakmensen uit de organisatie, zoeken naar geschikte partners, deze vergelijken en zich er van

verzekeren dat er een onafhankelijke en eerlijke vergelijking tussen leveranciers wordt gemaakt

en die een beslissende stem heeft in het plaatsen van opdrachten;

109. We zullen stoppen met actieve projectontwikkeling. De gemeente behoud de regie via

bestemmingsplannen maar laat de risico’s en uitvoering over aan marktpartijen.
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WONEN, RUIMTELIJKE ORDENING.

110. Bestaande groenvoorzieningen worden gerespecteerd. Door middel van erfpacht of huur

kunnen bewoners weer het gebruik en onderhoud van stukjes groen verkrijgen.

111. De bevolking vergrijst. Nieuwbouw en aanpassing van woningen geschikt voor ouderen

stimuleert de doorstroming, waarbij de gemeente oog heeft voor de financiële belemmeringen

en hulp biedt bij het oplossen daarvan.

112. De onttrekking van reguliere woningen ten behoeve van toeristisch gebruik of kamerverhuur

wordt beperkt tot 5% van een postcodegebied met een maximale WOZ-waarde van € 350.000.

Vergunningen worden op naam gesteld en zijn niet overdraagbaar. Bestaande regelingen worden

gerespecteerd.

113. Een stop op het verlenen van vergunningen voor nieuwbouw of herbestemming in de

woonwijken voor vakantiewoningen, hotels, pensions en kamerverhuur wanneer die de kwaliteit

van de leefbaarheid in de wijk of het dorp aantasten.

114. Er wordt een nieuwe ontsluiting gerealiseerd vanaf het Baskensburgplein naar de Sloeweg, met

ter plekke een rotonde.

115. Er worden geen nieuwe zonneweides of windmolens op Vlissings grondgebied geplaatst.

Zonnecollectoren uitsluitend op de daken.

116. Er komt géén bebouwing in groengebieden als Westduinpark, Nollebos, Karolingenburcht en

Ritthemse bos.

117. Er wordt nieuwbouw van woningen voor starters, 2 persoonsgezinnen en senioren ontwikkeld

bij Zuidbeek, Souburg Noord en Ritthem.

118. Er komt een huisvestingsbeleid dat regulerend werkt. Er komen onder meer een zelfwoonplicht

én een vergunningsstelsel voor de aankoop van woningen. Wij ontwikkelen een integraal plan

met een waterdichte registratie & controle op alternatief gebruik van woningen en vergunningen

die op naam staan, een Bibop procedure hebben ondergaan en niet overdraagbaar zijn.

119. Buiten de bestaande structuur wordt en in het Nollebos en Westduinpark géén nieuw asfalt

aangelegd. Er wordt weer voldoende geld beschikbaar gesteld voor adequaat onderhoud.

Nieuwbouw buiten de bestaande 2 locaties staan wij niet toe.

120. Wij zijn voorstander van menswaardige huisvesting voor iedereen, ook arbeidsmigranten. Voor

arbeidsmigranten die hier tijdelijk verblijven worden géén complexen gerealiseerd op de nu

voorliggende locaties, maar bij de Oostelijke Bermweg en in Vlissingen-Oost.

121. Lege gebouwen in de wijken of dorpen kunnen worden herbestemd voor permanente bewoning

of maatschappelijke functies.

122. De gemeente ontwikkeld niet langer zelf. Wij sturen ontwikkelingen aan door het opstellen van

visies en bestemmingsplannen. De risicovolle ontwikkeling laten wij volledig aan de markt over.

123. De POV streeft naar een verdere uitbreiding van bedrijventerreinen Vrijburg en Baskensburg,

waarbij wij op Baskensburg ook grootschalige detailhandel en horeca niet uitsluiten.

Natuurlijk is er meer te doen: besturen van een gemeente is dynamisch. Daarom zijn de actiepunten

nooit compleet. De POV staat voor een open en eerlijke dialoog in de gemeenteraad én op straat. Dus

niet meer mensen overvallen met megalomane plannen op hun stoep, of gevangenissen in hun

achtertuin. Respect voor de belangen van de bewoners is een eerste vereiste voor een degelijk

bestuur. Bij de POV kunt U daar op rekenen!
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De Kieslijst ziet er als volgt uit:

1. Pim Kraan Vlissingen

2. Ruud Kleefman Oost Souburg

3. Robert Brunke Vlissingen

4. Annemarie Geerink Oost Souburg

5. Arnoud van Poepéle Vlissingen

6. Jack Schinkel Oost Souburg

7. Netty van Es Koudekerke

8. Ad Kraat Vlissingen

9. Wim Hirdes Vlissingen

10. Carin Otten Vlissingen

11. Dita Daalmeijer Vlissingen

12. Jan Poppe Vlissingen


