Beleid POV Perspectief op Vlissingen
De POV streeft slechts een belang na, namelijk het belang van iedere inwoner van
Vlissingen. Het belang van de bewoners, of bewonersgroepen, staat boven aan. Als lokale
partij geven wij tegenwicht tegen de landelijke politieke partijen, en willen wij voorkomen
dat het lokale belang ten ondergaat aan landelijke politieke belangen. Wij hechten aan korte
lijnen en een directe band met de bewoners van onze gemeente, en staan volledig inhun
dienst.
Om dit te bewerkstelligen hebben wij onder andere de beschikking over een
calamiteitenteam die vrijwel 24/7 opkomt voor die belangen en bemiddelend optreedt tijdens
geschillen met bijvoorbeeld de gemeente of een woningbouwvereniging.
Wij handelen te allen tijde objectief, onafhankelijk, zonder landelijk politiek oogmerk en
uitsluitend in het belang van onze mede-Vlissingers.
Dit doen wij door het consequent bedrijven van open, eerlijke en transparante politiek; onze
fractievergaderingen zijn vrij toegankelijk en openbaar. Iedere inwoner kan en mag zijn of
haar ideeën, wensen en gedachten naar voren brengen tijdens deze vergaderingen. Indien
de fractie van mening is dat actie geboden en wenselijk is zullen wij dat onmiddellijk
initiëren.
Naast genoemd calamiteitenteam hebben wij speciaal voor ondernemers een meldpunt in
het leven geroepen; het ondernemersloket. Dit meldpunt heeft eenzelfde werkwijze als
hierboven beschreven.
Zoals aangegeven maakt de POV zich sterk voor iedere inwoner van Vlissingen, conform de
Gemeentewet. Inwoners die door diverse instanties van het kastje naar de muur worden
gestuurd hebben onze speciale aandacht. Dit betreft zowel gemeentelijke instanties zoals
Porthos en Orionis maar ook bijvoorbeeld verzekeraars en woningbouwverenigingen.
De POV vindt veiligheid van groot belang. Wij streven er dan ook naar dat iedere Vlissinger
veilig in de stad kan werken, wonen, sporten en recreëren. Voor ons geldt nadrukkelijk;
welzijn gaat boven financiën, vrijheid boven regeldrang, cultuur boven geld, veiligheid boven
vrijheid en respect boven eigen belang!
Wij zien niet passief toe hoe de zorg in Vlissingen achteruit gaat. Wij streven naar een proactief beleid voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg voor onze inwoners.
Wij willen onze doelen bereiken langs democratische weg: door deel te nemen aan de
Gemeenteraadsverkiezingen en zitting te nemen in de gemeenteraad maakt onze partij deel
uit van het bestuur van de gemeente. Daarnaast zijn wij actief in wijkgericht overleg, en
houden openbare bijeenkomsten om geluiden uit de maatschappij op te vangen. Wij doen
dat open en transparant, al onze fractievergaderingen zijn openbaar en voor iedereen
toegankelijk. Iedere aanwezige mag meepraten. Dat is moderne lokale politiek!

