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Rode Jet 

De Rode Jet is het blad van de PvdA Middelburg voor de 
leden van de PvdA afdeling Middelburg.  

Rode Jet is opgezet door: 

Jeroen Louws, Bob van Schuylenburch, Henk Soepenberg, 
David Walvis en Wendy Westerlaken. Henk Licher levert met 
zijn historische artikelen een vaste bijdrage. 
 
 
 
Volgend nummer: 
 
Mei: een Europese Jet 

Kopij voor 15 april 

 
 
 
 



3 

 

 

In dit nummer onder andere: 

 

 

Wat wij de komende vier jaar willen      5 

Van het bestuur         6 

Onze kandidaten         9 

Campagne        30 

Een rode reus, genaamd Wibaut    33 

Kennismaken met David Walvis    38 

Verslag ALV en naschrift      40 

Soepletters        51 

Kopij paste        53 

Sociaal democratie in Middelburg, 

wie weet er nog wat van     55 



4 

 

 

Rode Jet nr. 6 

Deze Rode Jet staat geheel in het teken van de 

gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Onze lijst stelt zich 

voor en zij vertellen stuk voor stuk hun eerlijke verhaal. Het is 

dat we maar één stem mogen uitbrengen, anders zouden we 

op al onze kandidaten willen stemmen. De Henken – Henk 

Licher en Henk Soepenberg - hebben prachtige 

pennenvruchten voor de Rode Jet afgeleverd. Mooi is ook dat 

zowel Henk Licher als Jan Janse zich door Floor Wibaut lieten 

inspireren voor een stuk!  

Het is campagnetijd! We gaan ervoor om zoveel mogelijk 

Middelburgers persoonlijk te spreken. Ons doel is minimaal 

6000. Onze belangrijkste boodschap bij gesprekken aan de 

deur: “get out to vote- laat uw stem niet verloren gaan!”. En 

daarnaast: Samen Sterk – Saskia Szarafinski.  
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Wat wij de komende vier jaar willen voor Middelburg 

Samen Sterk is voor de PvdA de komende vier jaar dé 
routekaart voor Middelburg. De campagneslogan zal worden 
Samen Sterk Saskia Szarafinski. 
 
Met het programma geeft de PvdA duidelijk aan waarvoor 
het staat: Middelburg behouden als een fijne plek voor 
iedereen. In het programma benoemt de PvdA de volgende 
speerpunten: 

Bruisende buurten 
Waar bewoners het zelf voor het zeggen hebben en volop 
ruimte is voor eigen initiatief. Van burendag tot nieuw groen; 
de gemeente staat open voor suggesties en maakt samen 
met de bewoners dingen mogelijk. 
 
Baas over je eigen leven 
Of je nu jong en vitaal bent, een beperking hebt of ouder 
bent en zorg nodig hebt, wij vinden dat iedereen zoveel 
mogelijk de regie over het eigen leven moet houden. 
Bijvoorbeeld: ouderen die dat willen, moeten thuis kunnen 
blijven wonen en daar zorg krijgen. 
 
Ondersteuning 
Wie echt ondersteuning nodig heeft, op het gebied van zorg, 
financieel of op een andere manier, kan op de gemeente 
rekenen. Daar staan wij voor. 
Werkgelegenheid 
Ondernemers moeten meer ruimte krijgen voor initiatieven. 
In een ontregelconferentie willen we daar afspraken over 
maken. Ook willen we een actieplan tegen jeugdwerkloosheid 
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en vinden we het nodig bedrijfsterreinen te ontwikkelen. We 
willen daarnaast dat de gemeente meer lokaal aanbesteed, 
zodat plaatselijke bedrijven de kans krijgen voor de gemeente 
te werken. 
 
1 miljoen voor Dauwendaele 
Wij willen één miljoen investeren in de uitvoering van de 
wijkvisie Dauwendaele. Bijvoorbeeld in een 
kwaliteitsverbetering van het winkelcentrum en de 
huisvesting van de basisscholen in de wijk. 
 
Wilt u het verkiezingsprogramma lezen? Bekijk hem op 
www.middelburg.pvda.nl of vraag hem op via 
pvdamiddelburg@zeelandnet.nl  
 

Van het bestuur 

Beste leden 

Woensdag  19 maart 2014 en donderdag  22 mei 2014 zijn de 

data die met rode stift zijn omcirkeld op de kalender;  dan 

kiezen we de gemeenteraad en mogen we stemmen voor het 

Europees Parlement. 

Inmiddels hebben we de lijnen uitgezet en om een goede 

campagne te voeren. Met een fantastische groep PvdA-ers is 

de campagne opgezet en gaan we er vol tegen aan. Natuurlijk 

is het mogelijk om mee te doen, graag zelfs! 

Campagne voeren kost geld. We hebben als afdeling flink 

gespaard, maar alle beetjes extra helpen. U kunt doneren 

http://www.middelburg.pvda.nl/
mailto:pvdamiddelburg@zeelandnet.nl
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voor de Middelburgse PvdA Campagne; rekening van de PvdA 

Middelburg bij de Rabobank, nummer NL20RABO 

0151225702. 

Campagne voeren en de straat op hoort bij de PvdA. 

Verkiezingstijd is een hectische , maar ook een gezellige tijd. 

De saamhorigheid om met z’n allen op de markt en in de wijk 

campagne te voeren, is hartverwarmend.  In de huidige tijd is 

het niet altijd makkelijk om politiek betrokken te zijn. Er 

waren tijden dat er enthousiaster gereageerd werd als je zei 

dat je lid van de PvdA bent. In allerlei media worden er 

heftige uitspraken gedaan over politiek, politici en partijen. 

Het is slechts een topje van de ijsberg dat zich op deze wijze 

uitlaat. Toch zal u het ook herkennen op de 

verjaardagsfeestjes en bij het koffieapparaat op het werk; 

men heeft weinig vertrouwen in de politiek.  

We zullen deze geluiden moeten aanhoren en omzetten in 

daden. De PvdA heeft laten zien dat het een partij is die 

transparant is en waar de mening van de leden telt. Onze 

partij neemt verantwoordelijkheid. In Middelburg bestuurt de 

PvdA oprecht en trouw aan principes. We hebben al heel wat 

bereikt. In dossiers die lastig zijn, zijn onze motivaties en 

keuzes helder.  

Onze fractie 2010-2014 heeft de afgelopen jaren hard 

gewerkt aan het sociale gezicht van Middelburg. 

Gepassioneerd hebben zij gewerkt aan het uitvoeren van het 

coalitieakkoord en verkiezingsprogramma. Het was geen 
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gemakkelijke tijd, maar terugkijkend hebben we Middelburg 

talloze malen gered van armoede en onhaalbare 

bouwprojecten. Het is voor het bestuur een hartenpijn om 

een aantal mensen niet meer terug te zien in de raad en 

commissie. Het gordijn is nog niet dicht, maar we zullen 

weemoedig hun laatste raads- en commissievergaderingen 

ondergaan. Evie, Nellie en Ernst: jullie zijn echte PvdA 

toppers! En naar goed gebruik hopen we dat jullie nog lang 

met de politiek zullen blijven bemoeien.  

De aankomende raadsperiode zal een behoorlijk zware 

agenda hebben. Er komen taken bij de gemeente, die goed 

en sociaal moeten worden ingevoerd en uitgevoerd. 

Jeugdzorg is een zware verantwoordelijkheid voor de 

gemeente net als het uitvoeren van de WMO . Deze taken 

zullen onder een vergrootglas liggen en de gemeentelijke 

politiek zal hier kundig mee moeten omgaan.  

Woensdag 19 maart is de dag waarop iedereen die kiest voor 

de PvdA naar de stembus moet gaan. De verkiezingen worden 

bepaald door de opkomst. U kunt contact opnemen met mij 

als het u niet lukt om op woensdag naar de stembus te gaan. 

Wij zorgen ervoor dat u gebracht en gehaald wordt!  

Mocht u op woensdag 19 maart niet kunnen stemmen en 

iemand willen machtigen, kunt u ook contact met ons 

opnemen. Tot ziens op de markt, in de buurt en in de straten. 

Bob van Schuylenburch 
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Onze Kandidaten 

Saskia Szarafinski 

Saskia Szarafinski, opgegroeid in rood nest, hard werkende 
ouders die  zelf geen opleiding hadden kunnen voltooien 
tijdens de oorlog. Hierdoor al jong bewust van verschillen in 

de maatschappij.  

Ze heeft een opleiding gevolgd aan de sociale academie, 
Middeloo in Amersfoort. En ging het jeugd & jongerenwerk 
in. Aan de slag met jongeren die het niet getroffen hadden in 
het leven. Ze koos al vroeg voor een lidmaatschap van de 

PvdA (Nu al 25 jaar!).   

Op 28-jarige leeftijd werd ze fractievoorzitter PvdA in 
gemeenteraad Leusden. Omdat ze zag dat je minder kansen 
had als je toevallig in het verkeerde gezin was geboren, of 
omdat je minder inkomen had. Een belangrijke drijfveer voor 
een sociaal democraat! 

In 2001 verhuisde ze naar Middelburg, natuurlijk werd ze 
actief voor de PvdA Afdeling en in 2002 kwam ze in de 
gemeenteraad. In de commissie Ruimte ging ze actief aan de 
slag met verkeer, ook daar de focus op kwetsbare 

verkeerdeelnemers én op participatie van bewoners. Met als 

resultaten de actie Veilige schoolroutes, bewoners die volop 
konden meepraten over de aansluitingen van de N57 bij de 
Veerseweg en overal verkeerswerkgroepen.  

Ze was van 2002 tot 2010 raadslid in Middelburg en vanaf 
2004 fractievoorzitter. Ze is informateur geweest in 2006 en 
2010. 
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2010 was een behoorlijk zwaar jaar voor Saskia, maanden van 
behandelingen tegen borstkanker. Maar vanaf 2011was zij 
weer voop bezig met het steunen en coachen van de fractie 
en het voorbereiden op een eventueel wethouderschap. En in 
oktober 2012 werd ze inderdaad als kandidaat wethouder 
door de fractie naar voren geschoven, als opvolger van Albert 
de Vries.  

 

Saskia heeft een rood hard, dat links van het midden klopt. Zij 
is een echte PvdA-ster, waar we als afdeling trots op zijn. Als 
wethouder zorgt ze er voor dat er een frisse sociale wind 
door het stadskantoor waait. Het college van B & W heeft het 
kompas op sterk en sociaal. Er wordt meer aandacht besteed 
aan de zorgzame kant van de gemeente en progressieve 

ideeën krijgen meer ruimte. Onze sociaaldemocratische 

doelen zijn door Albert gemeengoed geworden in het 
stadskantoor en Saskia kan hier nog meer diepgang aan 
geven.   

Saskia is in haar optreden oprecht en maakt deel uit van de 
samenleving. Zij is volksvertegenwoordiger en sociaal 
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activistisch. Gelet op hetgeen haar gemaakt heeft, kunnen we 
stellen dat zij iemand is die vanuit kennis en ( eigen) ervaring 
de politiek bedrijft.  

De taken die door de gemeente zullen worden uitgevoerd en 
de zware verantwoordelijkheid die de wethouders zullen 
moeten dragen om goede invoering en uitvoering te geven 
aan jeugdzorg , wmo en bijstandswet, durven wij aan maar 
een iemand te geven; Saskia! 

Telefoon: (0118) 67 54 30 

 s.szarafinski@middelburg.nl 

Peter de Doelder 

Wie ben ik: 

Peter de 

Doelder, 

geboren in 

Sluis Zeeuws 

Vlaanderen, 

60 jaar oud. 

Beroep 

huisarts. 

Vader van 5 

kinderen en 

grootvader 

van 7 

kleinkinderen 

mailto:s.szarafinski@middelburg.nl
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Wat heb ik gedaan: 

In de politiek sinds 8 jaar gemeenteraadslid voor de PvdA. 

In maatschappelijk leven steeds geprobeerd actief deel te 

nemen door lid te zijn van besturen variërend van het 

bestuur van Huiskamerproject Vlissingen, Kinderzorg, 

Landelijke Huisartsenvereniging etc. 

Medeoprichter van het Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds Zeeland. 

Waarom ben ik PvdA 

Sociale betrokkenheid kleurt mijn leven en die wil ik mede 

vormgeven door het nemen van 

bestuursverantwoordelijkheid. Het opnemen voor de 

belangen van mensen die in zwakke sociale omstandigheden 

leven moeten is steeds leidend.  

Droom voor de komende 4 jaar: 

Met een grote PvdA fractie onze idealen zo goed mogelijk 

verwezenlijken in de lokale politiek. Over 4 jaar hebben we 

minder jeugdwerkloosheid, krijgen mensen waar ze recht op 

hebben, zijn mensen die dat kunnen aan het werk, en krijgen 

mensen die dat (deels) niet kunnen ondersteuning. Is er 

voldoende zorg voor onze ouderen die in hun huis wonen zo 

lang ze dat kunnen en willen. Is het JeugdSportfonds en het 

Jeugdcultuurfonds weer opgeheven omdat deze niet meer 
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nodig zijn en hebben we bruisende buurten waar mensen 

samen zorgen dat het daar veilig, schoon en fijn leven is. 

Contactgegevens: pdoelder@me.com 

 

Pim van Kampen 

Mijn naam is Pim van Kampen en ik ben erg trots dat ik als 

nummer drie op de lijst van de PvdA mag staan voor de 

komende gemeenteraadsverkiezingen in Middelburg. Eerst 

kort wat over mijzelf zodat jullie een beeld hebben van wie ik 

ben. Ik ben 53 jaar 

oud en al bijna 25 

jaar getrouwd met 

mijn vrouw 

Christine. We 

hebben twee 

geweldige zonen, 

Joost en Luuk, die 

beiden in de 

studieleeftijd zijn. 

We wonen in de 

Veerse Poort, een 

mooie en fijne wijk om in te wonen en leven. 

Al meer dan 29 jaar ben ik actief in het onderwijs. De eerste 

twee jaar van mijn carrière in het basisonderwijs en daarna 

meer dan 27 jaar werkzaam op het OPDC Griffioen waarvan 

mailto:pdoelder@me.com
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de laatste 10 jaar als directeur. Het OPDC Griffioen is een 

onderdeel van CSW en Mondia, hier vangen wij de leerlingen 

op VMBO niveau op met een specifieke hulpvraag. Leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben. Dat werk heb ik met 

zeer veel plezier en idealisme gedaan. Vanaf 1 mei, of zoveel 

vroeger als mogelijk, word ik de nieuwe voorzitter College 

van Bestuur van Nobego, een scholenkoepel van 10 openbare 

basisscholen op Noord-Beveland en Goes. Een nieuw 

uitdaging. 

Naast mijn werk in het onderwijs ben ik al 17 jaar actief bij 

voetbalvereniging Zeelandia Middelburg als vrijwilliger in 

verschillende functies. Ik vind het belangrijk om mezelf in te 

zetten voor het algemeen belang. Dat doe ik met veel plezier.  

Als laatste wil ik nog noemen dat ik presentator ben van het 

voetbalpraatprogramma CTV Voetbal bij CTV Zeeland. Erg 

leuk om erbij te doen. 

Heel mijn leven stem ik al op de PvdA, daar ligt mijn hart. De 

komende vier jaar wil ik mijn enthousiasme, kennis en 

vaardigheden inzetten voor onze stad. 

Ik stel mij kandidaat om dat ik het belangrijk vind dat wij 

samen ervoor zorgen dat wij in een leefbare stad wonen, met 

kansen voor alle mensen in een aantrekkelijk woon-, werk- en 

leefomgeving. Het hoofdthema is en blijft voor mij WERK, 

WERK en nog eens WERK. 
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Om dit voor elkaar te krijgen zullen we altijd de belangrijke 

thema’s samen moeten aanpakken, en de breedste 

schouders mogen daarbij de zwaarste lasten dragen. 

Voor bruisende buurten, waar iedereen meetelt, met extra 

aandacht voor Dauwendaele. 

Samen sterk, daar gaan we voor! 

Stem PvdA 

 

Mehmet Kavsitli 

Beste partijgenoten, 

Ik ben Mehmet Kavsitli, gelukkig getrouwd met Serife. Wij zijn 

de trotse ouders van vijf dochters. In het dagelijks leven 

werkzaam als Adviseur Vergunningen bij de gemeente 

Vlissingen.    

In mijn eerste periode in de gemeenteraad zijn mijn 

gevoelens voor deze stad nogmaals bevestigd. Middelburg 

gaat mij aan het hart en ik wil me dus voor een tweede 

periode inzetten voor een stad waarin iedereen zich thuis 

voelt. 

Middelburg is een stad die werkt. We moeten dus ruimte 

maken voor nieuwe bedrijvigheid en startende ondernemers. 

En we moeten ons uiterste best doen om werkzoekenden een 

baan te bieden in plaats van een uitkering te verstrekken. Wij 

zullen zwaar moeten inzetten op de bouw van voldoende 
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betaalbare huurwoningen voor de starter. Verder wil ik een 

stad die zorgzaam is voor ouderen. Wij moeten het isolement 

doorbreken waarin veel oudere Middelburgers leven en laten 

wij samen ervoor zorgen dat hen een goede zorg en 

huisvesting beschikbaar is.  

Ons Middelburg bruist van historie en van cultuur, een stad 

die zich niet 

zomaar klein laat 

krijgen door de 

crisis. Deze 

eigenzinnige, 

vrijzinnige stad 

van dromers, 

denkers en 

doeners.  

Geen stad zo mooi als Middelburg, in de zomer maar ook in 

de winter met de dichtgevroren Singels, de onder sneeuw 

bedekte monumentale binnenstad en bolwerken. 

Ik hoop dat we Middelburgers kunnen laten zien dat de PvdA 

hun vertrouwen weer waard is!  

Mehmet Kavsitli 

06 22 40 53 89 

e-mail: mekabouwadvies@gmail.com 

 

mailto:mekabouwadvies@gmail.com
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Jeroen Louws 

Als centrumbewoner maak ik dagelijks mee hoe lokale 

politiek het leven van een inwoner van een gemeente raakt. 

Wonend in de Korte Noordstraat tussen de ‘bouwput’ en de 

beoogde mensa van de Roosevelt Academy, ervaar ik in 

contacten met buurtgenoten regelmatig de andere kant van 

besluitvormingsprocedures in 

de gemeenteraad.  Ik – Jeroen 

Louws, 43 jaar en 

adviseur/beleidsmedewerker/

projectleider Informatie & 

Dienstverlening bij de 

gemeente Vlissingen - woon 

samen met mijn vrouw Julia 

en twee kinderen Jonah (13) 

en Rachel (12) overigens nog 

steeds met veel plezier in de 

binnenstad. Daaraan 

verandert ook een incidentje 

als twee brandstichtingen in 

mijn ‘voor- en achtertuin’ op 

eerste kerstavond niets aan. De voorbeelden maken 

natuurlijk wel duidelijk dat politie voor een gemeenteraadslid 

geen ver-van-je-bed-show is… 

Middelburg is een prachtige stad. Maar dat dit zo blijft, blijkt 

lang niet altijd vanzelfsprekend. De afgelopen jaren is 
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Middelburg door visie en daadkracht in staat geweest om 

Middelburg op een hoge plaats op diverse lijstjes te krijgen. 

Eén van de aantrekkelijkste binnensteden, maar bijvoorbeeld 

ook erg goed scorend met bijvoorbeeld schooluitval. Maar 

het is niet allemaal hosanna, want ook hier stijgt bijvoorbeeld 

het aantal woninginbraken. De plaats op al dit soort lijstjes is 

sterk afhankelijk van de keuzes die je als partij of lokale 

politicus maakt. Dat is mijn grootste drive: me voor 

Middelburg inzetten om de juiste keuzes te maken! 

Bij die keuzes is het kompas - zoals Samsom het noemde - 

helder. Middelburg moet voor iederéén een aantrekkelijke 

stad blijven. Ik wil me net als de partij niet neerleggen bij 

ongelijkheid, armoede, onveiligheid. Ik wil niet wonen in een 

stad waar mensen thuis verkommeren, maar juist waar 

mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen als dat nodig 

is. Als je het nodig hebt, krijg je hulp. Maar er is niets mis mee 

dat als je er toe in staat bent, er best dingen van je mogen 

worden verwacht. Ik ben mijn hele leven al zeer actief in het 

verenigingsleven en ook daar is het niet ongebruikelijk dat 

leden een bijdrage leveren. Samen werken om er beter uit te 

komen, dat is waar ik graag een bijdrage aan wil leveren.   



19 

 

Marga de Brauwer  

Al vanaf mijn 12e jaar woon ik in Middelburg. Voor mijn studie 

heb ik jaren in 

Rotterdam 

gewoond en in 

buurthuizen 

daar gewerkt. 

In de oude 

buurten van 

Rotterdam 

merkte ik het 

grote verschil 

tussen de afkomst van mensen en de kansen in het leven. 

Daar groeide mijn besef op te willen komen voor de sociaal 

zwakke medemens. In 2006 ben ik lid geworden van het 

bestuur van de PvdA. Sinds 2010 ben ik lid van  de 

gemeenteraad. Heel graag wil ik me nog 4 jaar inzetten voor 

de stad en haar inwoners. Juist in deze moeilijke tijden wil ik 

me inzetten voor de inwoners van Middelburg, hun werken, 

wonen en leven. Ik vind het belangrijk dat jongeren een kans 

krijgen op werk. Dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en 

lang zelfredzaam kunnen zijn. Dat Middelburg veilig is en 

ruimte biedt voor sport en ontspanning. Dat we in staat zijn 

de gevolgen van de crisis samen met de inwoners het hoofd 

te bieden. 
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Ik wil goed bereikbaar zijn voor onze leden en de inwoners 

van Middelburg en ben te bereiken op: 

margadebrauwer@gmail.com   tel. 06-41210823. 

Tom van Aalst 

Beste partijgenoten, 

Ik ben Tom van Aalst en al 37 jaar gelukkig samen met mijn 

vrouw Marij. We hebben drie kinderen waar we trots op zijn. 

Alle drie zijn ze het huis (en de provincie) uit, één studeert er 

nog. We wonen sinds 1989 in Middelburg: een heerlijke en 

mooie stad, inmiddels echt onze stad geworden. 

Ik heb ruim 28 jaar beleidsmatige en advieservaring in de 

ruimtelijke ordening/ontwikkeling en stedenbouw (bij 

gemeente, provincie en adviesbureau).  Daarbij heb ik me 

altijd ingezet voor realisering en verbetering van een 

aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Hierdoor ben ik 

niet alleen goed bekend met ruimtelijke maar ook met sociaal 

maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen van 

gemeenten. De kwaliteit van leven en het beleven van 

mensen staan voor mij daarin centraal. En dit, het gaat om 

mensen, herken ik ook in de PvdA. Met de PvdA-Middelburg 

wil ik me hiervoor blijven inzetten.  

mailto:margadebrauwer@gmail.com
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Aan Middelburg gaat de crisis helaas niet voorbij. Veel 

inwoners voelen dit. Te veel mensen raken hun baan kwijt en 

krijgen moeilijk ander werk. Vooral jongeren en 50plussers 

komen moeilijk aan een baan.  Winkels en andere 

voorzieningen sluiten hun deuren, met alle gevolgen voor de 

leefbaarheid.  Bij het canvassen in de wijken hoor ik vaak 

schrijnende 

verhalen. 

Sommigen 

voelen zich in 

de steek 

gelaten en 

raken sociaal 

geïsoleerd. 

Ouderenzorg 

staat onder 

druk en mantelzorgers en andere zorgverleners  raken 

overbelast. Dit tij moet gekeerd worden.  

Daarnaast vergt ook de decentralisatie van overheidstaken 

zorgvuldigheid. Bijvoorbeeld de transitie van de Jeugdzorg 

naar de gemeente moet in goede banen worden geleid. De 

kwaliteit van de Jeugdzorg / het belang van het kind moet 

voorop staan. Elk kind verdient dat hij of zij zich goed 

mogelijk kan ontwikkelen in een veilige omgeving. Naast een 

goede samenwerking tussen de gemeente en de 

zorgaanbieders acht ik ook  het behouden, benutten, 
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onderhouden en waarderen van de aanwezige professionele 

deskundigheid daarvoor van essentieel belang.  

De beschikbaarheid van minder middelen vergt (creatief 

zoeken naar) nieuwe concepten voor waarborgen van 

werkgelegenheid, sociale zekerheid, jeugd- en ouderenzorg, 

en daarnaast  ook van kunst en cultuur en een aantrekkelijke 

levendige omgeving. De gemeente moet en kan dat niet 

alleen. Goed luisteren naar de inwoners en hen actief 

betrekken bij de Middelburgse gemeenschap is voor mij 

cruciaal. Ik geloof echt in de kracht van burgers, bewoners in 

de wijk. Zij bedenken vaak goede oplossingen en hebben 

vernieuwende ideeën waar we als politiek naar moeten 

luisteren. Dit vraagt van de politiek om ook buiten de vaste 

en voorspelbare kaders en regels te denken en handelen.  

Middelburg Samen Sterk(er)  maken: daar geloof ik in en daar 

ga ik voor. 

Tom van Aalst 

Telefoon: 06 24954153 

E-mail: tva.pvda@gmail.com 
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Niek Kaag 

Mijn naam is Niek Kaag. Ik ben 51 

jaar en sinds 2010 zelfstandig 

ondernemer. 

Ik zie eerder kansen dan 

bedreigingen en ben een optimist. 

Samen met mijn vrouw en  drie 

kinderen woon ik sinds 2006 zeer naar de zin in Mortiere. 

Middelburg is een prettige stad om in te wonen,de kwaliteit 

van leven is voor veel inwoners hoog. Daar ben ik trots op en 

laten we dat zo houden en op z'n minst zorgen dat dit voor 

iedereen geldt. 

Ik maak me  zorgen over de teruglopende werkgelegenheid. 

Er is een plan nodig om deze trend te keren en ik wil hier 

graag aan mee werken. De economie verandert in hoog 

tempo en we zullen hier op in moeten spelen. Of we nu 

willen of niet. 

Er zal naar nieuwe vormen van samenwerken en ondernemen 

moeten worden gezocht en onze inwoners zullen op alle 

mogelijke manieren gestimuleerd moeten worden om een 

boterham te verdienen. Overal in de stad kunnen plaatsen - 

hotspots -  komen waar ondernemende mensen bij elkaar 

komen om voor zich zelf te beginnen. Er komen steeds meer 

gebouwen leeg te staan en dat is jammer en niet nodig. 
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Ik ben daar met mijn bedrijfje een voorbeeld van. Ik heb met 

mijn collega ruimte gehuurd in de Gortstraat en 

samenwerking met andere ondernemers geeft nieuwe 

kansen. Bovendien inspireert het want aan de keukentafel 

zitten met een laptop is ook niet alles.... 

De  politiek heeft meer mensen nodig die kansen zien dan 

aan dossiervreters en vechtersbazen die al bijvoorbeeld 12 

jaar over hetzelfde dossier praten. 

Ook dit is PVDA!  

Arbeid staat niet voor niets in onze naam. 

U kunt op mijn steun rekenen. Mailt u mij uw ideeën naar 

niek.kaag@demijgroep.nl 

mailto:niek.kaag@demijgroep.nl
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Ruth de Viet 

Beste mede-PvdA’ers, 

Mijn naam is Ruth de Viet, ik ben 29 jaar en woon sinds 5 jaar 

in Dauwendaele. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Sint 

Laurens. Ik ben werkzaam bij de gemeente Vlissingen als 

adviseur omgevingsvergunningen. Daarnaast volg ik in 

deeltijd de master bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in 

Amsterdam.  

Mijn passie is de vrijwillige brandweer, waar ik me als 

brandweervrouw inzet bij de post Torenweg. Verder doe ik 

aan sloeproeien, waarbij we ‘s zomers op het Veerse Meer en 

’s winters in Middelburg trainen.  

Wat ik belangrijk vind in 

Middelburg is dat elke wijk en elk 

dorp dezelfde kansen krijgt, 

waarbij ik in zou zetten op het 

behouden van voorzieningen, 

zoals winkels en 

ontmoetingscentra. Verder zullen 

we burencontacten moeten 

verbeteren, de jeugd proberen te 

verbinden met ouderen zodat 

ouderen niet in een sociaal 

isolement terechtkomen. 
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Omdat ik nog anderhalf jaar bezig ben met mijn studie, wil ik 

me de komende vier jaar eerst achter de schermen in gaan 

zetten voor de PvdA. Het volgen van fractie- en 

commissievergaderingen, canvassen in de wijken en overige 

werkzaamheden lijken me erg interessant. Over vier jaar 

hoop ik me dan in te mogen zetten als raadslid. 

Ruth de Viet 

Telefoon: 06-49744694 

E-mail: ruthdeviet@hotmail.com  

Ginette Venghaus 

Wie ben ik?  

 
Ik ben Ginette Venghaus, ben juriste en woon en werk in 

Middelburg. Ik had al van jongs af aan een 

rechtvaardigheidsgevoel en heb dan ook om die reden 

Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden. 

Momenteel werk ik bij Slachtofferhulp Nederland (een non-

profitorganisatie) als leidinggevende. In mijn werk stuur ik 

onbetaalde medewerkers ofwel vrijwilligers aan. Het is mooi 

om te zien dat burgers, waaronder ook Middelburgers zijn, 

zich onbaatzuchtig inzetten voor hun medeburgers. Ik ben 

opgegroeid in de wijk Dauwendaele en woon daar nog 

steeds. Ik heb altijd met veel plezier in die wijk gewoond en 

heb het helaas ook zienderogen in kwaliteit achteruit zien 

gaan. De wijk Dauwendaele is daarom ook één van mijn 

mailto:ruthdeviet@hotmail.com
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speerpunten. Niet alleen omdat ík in die wijk woon, maar 

samen met mij wonen er ruim 6000 Middelburgers. Een groot 

aantal van deze inwoners zijn gezinnen met opgroeiende 

kinderen met een laag inkomen. Tevens woont er een groot 

aantal senioren. Ik wil dat ook zij op een fatsoenlijke manier 

in de maatschappij moeten kunnen participeren en 

functioneren. 

 

Momenteel ben ik, naast mijn werk, druk doende met 

promoveren, wat veel tijd vraagt. Ik heb echter wel het sterke 

voornemen om in de toekomst, dus zodra ik meer tijd heb, 

politiek actief te zijn. Onderstaande is dan ook wat ik zou 

willen en bereiken, zodra ik in de gelegenheid ben om voor 

de politiek te gaan. Ik ben van mening dat onderstaande ook 

over een aantal jaren nog actueel is. 

Wat wil ik voor de PvdA zijn? 

Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en 

solidariteit. Dat zijn de idealen van een sociaal-democratie. 

De beginselen geven, net als aan de PvdA, ook mij richting. 

Ik wil het gedachtegoed van de PvdA overtuigend en 

aansprekend onder de mensen brengen. Ik ben gedreven om 

de idealen om te zetten in daden. Ik heb voeling met de 

Middelburgse samenleving, ben betrokken, ben 

aanspreekbaar en wil verantwoordelijkheid nemen om zaken 

in gang te zetten. Ik kan door mijn persoonlijke kwaliteiten 
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resultaat behalen en wil mij daarvoor inzetten. Ik wil voor alle 

inwoners een fatsoenlijk bestaan. 

De PvdA is een brede 

partij, een partij waar 

iedereen zich thuis kan 

voelen. En dat wil ik ook 

uitdragen naar de 

Middelburgers. Met breed 

bedoel ik dat ik geen 

onderscheid maak tussen 

jong en oud, vrouw en 

man, arm en rijk, et cetera. 

Iedereen wordt als een 

gelijke behandeld en ook 

als zodanig gezien.  

Het zet ik mij voor de 

leden in en hoe wil ik het 

bereiken? 

 

Ik ben in staat om mijn mening scherp en helder te 

verwoorden. Ik wil het beste voor de inwoners van 

Middelburg. En dat zal dan ook terug te zien in de zorg voor 

de jeugd en ouderen, ontwikkeling in de wijken, werk en 

economie, cultuur, verkeer en milieu. 
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Ik voel me verbonden met Middelburg dus ook met haar 

cultuur, economie, verkeer, milieu en haar wijken en haar 

inwoners. Middelburg kan niet zonder een sterke economie. 

Ik wil dan ook een bijdrage leveren aan een fatsoenlijke, 

leefbare en veilige Middelburgse samenleving. Dit wil ik 

verwezenlijken door een sterke gemeenteraad. 

Ik wil mensen met verschillende achtergronden inspireren. Ik 

wil het verschil maken. 

Progressie bereik je niet alleen, maar samen. Ik ga dus voor 

samen sterk. Samen sterk bereik je in mijn optiek doordat 

iedereen vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid de 

krachten bundelt en samen in te zetten voor een positieve 

ontwikkeling van werk en economie, de wijken, jeugd en 

ouderen, kortom: voor de gemeente Middelburg. 

 

Ik ga voor een sterke en daadkrachtige Middelburgse 

gemeenteraad. 

 

Wegens mijn promoveren ben ik alleen bereikbaar via 

pvdamiddelburg@gmail.com. 

mailto:pvdamiddelburg@gmail.com
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Campagne 

Beste leden en belangstellenden van de PvdA, 

Sinds september verleden jaar ben ik, David Walvis, als 

campagnecoördinator actief. Samen met de negen andere 

leden van de campagne commissie en het bestuur ben ik druk 

bezig met de voorbereiding voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart aanstaande. 

Ook u kunt ons hierbij helpen. 

Wat kunt u allemaal doen: 

- Een poster ophangen. Bij deze Rode jet is er één 
bijgevoegd. Wilt u een groter formaat of heeft u er meer 
nodig, bijvoorbeeld voor de buren: laat het weten. Wij 
zullen er voor zorgen dat u er extra krijgt. We hebben er 
meer dan genoeg. 

- Een gift aan de afdeling doen. Ik beloof u dat we deze 
alleen zullen gebruiken om rode rozen te kopen. We 
willen zoveel mogelijk persoonlijk contact met mensen 
en zijn dan ook voornamelijk op straat te vinden, mét 
rozen. 

 

De data dat wij op straat te vinden zijn:   

 

- Donderdag 6 februari van 16.00 uur tot 18.00 uur 
Stromenwijk, verzamelen bij het Getij. 
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- Dinsdag 11 februari van 16.00 uur tot 18.00 uur Nieuw 
Middelburg, verzamelen bij Grand Café Willem. 
(Oranjelaan 17) 

- Donderdag 13 februari van 16.30 uur tot 18.30 uur 
Dauwendaele, verzamelen bij het Winkelcentrum in de 
Vrijlandstraat.  

- Zaterdag 22 februari canvassen van 11 tot 13 uur in Zuid, 
verzamelen bij het Palet (winkelcentrum Zuid).  
Zaterdag 22 februari van 13 tot 15 uur ook op de Markt.  

- Dinsdag 25 februari van 16.30 uur tot 18.30 uur Nieuw 
Middelburg, verzamelen bij het  
Grand Café Willem. (Oranjelaan 17) 

- Donderdag 27 februari van 16.30 uur tot 18.30 uur ’t 
Zand / Stromenwijk, verzamelen bij Mehmet Kavsitli, 
Wellinkwervestraat. 

- Zaterdag 1 maart canvassen van 11 tot 13 uur, 
Stromenwijk verzamelen bij het Getij. 

- Woensdag 5 maart van 16.30 uur tot 18.30 uur Zuid, 
verzamelen bij het Palet (winkelcentrum Zuid). 

- Donderdag 6 maart van 16.30 uur tot 18.30 uur Zuid / 
Reyershove Torentrans  

- Zaterdag 8 maart canvassen van 11 tot 13 uur 
Dauwendaele, verzamelen bij het winkelcentrum.  

- Maandag 10 maart van 16.30 uur tot 18.30 uur 
Dauwendaele, verzamelen bij de friettent aan de hoek 
Rozenburglaan / Meanderlaan bij de flats daar. 

- Woensdag 12 maart van 16.30 uur tot 18.30 uur 
Griffioen verzamelen bij Saskia Szarafinski, Hugo de 
Grootlaan  
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- Zaterdag 15 maart bij de winkelcentra van 11 tot 12 uur 
en daarna naar de Markt tot ongeveer 16 uur.  

 

- Ook kunt u als u op Facebook zit, de PvdA Facebook 
pagina “liken”. U ontvangt dan automatisch updates in 
uw tijdlijn. https://www.facebook.com/PvdAMiddelburg 

- U kunt ons volgen op twitter: @pvdamiddelburg 
- U kunt helpen bij het verspreiden van de laatste dag 

folder. 
- Helpen bij het canvassen en langs de deuren gaan. 

Iedereen wordt gekoppeld aan een ervaren iemand. 
- Helpen bij het organiseren van leuke activiteiten in de 

afdeling zoals een pub quiz of een bingo. Heeft u ideeën 
laat het ons weten. 

- Verder zoeken we oude foto’s van de PvdA afdeling 
Middelburg om deze op onze Facebook pagina en 
website te plaatsen. 

- Een artikel schrijven voor de Rode Jet. 
- Iemand lid maken van de PvdA. De afdeling heeft 

hiervoor lidmaatschapkaarten en gratis 
lidmaatschapkaarten voor het eerste jaar.  
 

Kortom er is van alles te doen. Wilt u helpen of een extra 

poster, lidmaatschapkaarten of heeft u een andere vraag mail 

dan naar ons email adres: pvdamiddelburg@gmail.com of 

bel: 06-22281625 

David Walvis 
campagnecoördinator PvdA-Middelburg  

https://www.facebook.com/PvdAMiddelburg
mailto:pvdamiddelburg@gmail.com
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Door Henk Licher  

Een rode reus, genaamd Wibaut 

 

Bij het noemen van 

belangrijke voorvrouwen 

en -mannen uit de 

Middelburgse  sociale 

geschiedenis kan natuurlijk 

niemand om de reus 

Wibaut heen.  Zijn gestalte 

staat ook zonder Zeeuws standbeeld in alle kracht blijvend 

voor ons.  Florentinus Marinus Wibaut werd weliswaar in 

1859 in Vlissingen geboren, bracht zijn jonge jaren en zijn 

latere leven goeddeels in Amsterdam door (waar hij  in 1936 

overleed), maar heeft daartussen zo'n 30 jaar in Middelburg 

gewoond en gewerkt.  Na enkele jaren schoolgang in het 

streng katholieke internaat Rolduc, stuurde zijn vader de 

jonge Wibaut (die zelf graag priester had willen worden!) 

naar de Openbare Handelsschool in Amsterdam, om voor de 

handel opgeleid te worden. Met een flinke dosis 

Amsterdamse liberaliteit  kwam hij vervolgens als 17-jarige 

naar Middelburg, waar hij via zijn vader een betrekking kreeg 

bij de houthandel Alberts, toen gevestigd aan de Houttuinen. 

Wibaut maakte voor dat bedrijf veel handelsreizen naar het 
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buitenland, leerde zijn talen vloeiend en werd al snel 

mededirecteur en genoot persoonlijke welstand. Als hij daar 

later op werd aangevallen, verklaarde hij dat hij zonder die 

zelfstandige positie veel minder voor de socialistische 

beweging had kunnen betekenen... Hij huwde Mathilde 

Berdenis van Berlekom, dochter uit een van de belangrijkste 

families in de gegoede burgerij van Middelburg , met een 

sociaal/liberale signatuur, met een grote vooruitstrevendheid 

en een verlichte moraal.  Ik schreef in een eerdere Rode Jet 

het een en ander over deze bijzondere rode vrouw.   

Floor Wibaut  vond al snel de progressieve richting in zijn 

leven. In 1885 was hij een van de ondersteuners van de 

nationale Bond voor Algemeen Kies en Stemrecht in 

Middelburg. Hij ontwikkelde zich via contacten met landelijke 

voorlieden van de progressieve beweging  ( waaronder de 

Middelburgse socialist P.L.Tak ) van sociaal/liberaal 

ondernemer tot , om het zo te zeggen, ondernemer/activist 

die de socialistische beweging is toegedaan.  Hij wordt 

redacteur van het invloedrijke Sociaal Weekblad waarin hij 

diverse artikelen publiceert over sociale misverstanden, 

armoede en honger in Nederland.  Hij treedt ook toe tot de 

redactie van de Nieuwe Gids, en daarna de Kroniek,  bladen 

met een centrale plaats in het politieke en literaire leven in 

ons land.  Zo groeit hij naar de definitieve keuze voor het 

socialisme. In 1897 wordt hij lid van de SDAP, een besluit dat 

hij neemt tijdens een wandeling met zijn vrouw langs de 
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kanaaldijk van Middelburg naar Vlissingen, zoals hij zelf in zijn 

Levensbouw fraai beschrijft,  omdat hij `het niet langer 

uithoudt op kosten van anderen te leven.` Een jaar later wordt 

hij een van de eerste leden van de toen net opgerichte 

Middelburgse afdeling van de SDAP  en schrijft veelvuldig in 

het  Middelburgse partijblad De Baanbreker, de voorloper 

dus van onze Rode Jet. 

Hij zet zijn maatschappelijke opvattingen krachtig door, mede 

onder invloed van lezingen en bezoeken aan zijn huis van 

persoonlijkheden als Multatuli,  Treub, Van der Goes , Gorter, 

Henriette  Roland Holst , Troelstra en andere grootheden uit 

de politieke en literaire wereld.  Hijzelf en zijn vrouw 

Mathilde zijn nu ook zelf tot deze grootheden gaan behoren.  

Wibaut mengt zich in deze tijd heftig in tal van nationaal en 

lokaal spelende sociale kwesties en houdt druk bezochte 

spreekbeurten tot in alle hoeken van het land . Over periferie 

en reistijden sprak men in die dagen niet... Thuis in 

Middelburg organiseren de Wibauts scholingsavonden in hun 

huis en propagandistische wandelingen in en rond 

MIddelburg. In zijn Levensbouw schrijft hij zeer bewogen, 

lyrisch over deze wandelingen.  Hij maakt nu ook 

internationaal naam en onderhoudt contacten met 

grootheden uit de socialistische beweging als Kautsky, 

Lafarque, Rosa en Karl Liebknecht en anderen, die hij ook 

naar Nederland haalt voor spreekbeurten.          
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In Middelburg zet Wibaut zich in voor de stichting van een 

vennootschap ten behoeve van de bouw van wat wij nu 

sociale woningen zouden noemen: een 

woningbouwvereniging avant la lettre. In een eigenhandig 

geschreven adres aan de gemeenteraad vraagt hij om de 

verkoop van een stuk grond voor dit doel aan de Goese 

Korenmarkt, later Eigenhaardstraat. Die woningen staan er 

nog altijd. De stichtingsakte laat een doel zien dat hem later 

als wethouder in Amsterdam fameus zou maken: sociale 

woningbouw. De Middelburgse Courant van 1889 volgt de 

lange en moeizamer discussie in de gemeenteraad over dit 

initiatief nauwgezet en doet daar uitvoerig verslag van; nog 

altijd interessant en leesbaar materiaal!  Naast deze activiteit 

blijft hij zich beijveren voor het opheffen  van sociale 

misstanden en verbetering van voorzieningen voor 

behoeftigen en laag betaalde arbeiders.  Hij stelt zich twee 

keer kandidaat voor de gemeenteraad (in  1899 en 1901)  , 

maar wordt daarin als gevolg van het vigerend kiesstelsel niet 

gekozen.  

In zijn Levensbouw zegt hij hierover dat zijn schoonvader , de 

arts Berdenis van Berlekom , hem na zijn niet- verkiezing in 

Middelburg  had aangeraden een politiek-bestuurlijke 

loopbaan te kiezen en wethouder in Amsterdam te worden.  

De nationale voorlieden van zijn partij drongen hierop ook 

sterk aan.  In 1904 - op vijfenveertigjarige leeftijd-  zet hij 
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deze stap, daarbij steunend op de vrije en onafhankelijke 

positie die zijn houthandel in Middelburg hem had verschaft. 

Hij heeft dan zo'n dertig jaar van zijn werkzaam leven in 

Middelburg gewoond en gewerkt en met zijn vrouw Mathilde 

krachtig bijgedragen aan het maatschappelijk leven van zijn 

stad.  In 2009 is aan zijn woonhuis aan de Lange Noordstraat 

een herinneringsplaquette aangebracht. Op een mooie 

straatnaam wachten wij nog...   

Henk Licher 
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Twaalf vragen aan… David Walvis 

1. Vertel eens kort wie je bent 
Ik ben David Walvis 46 jaar. Ik doe al sinds 1996 mee aan 

de campagnes en ben sinds 2010 campagnecoördinator. 

Ook sta ik bijna altijd op de lijst als er verkiezingen zijn in 

Middelburg of provincie. Ik ben vooral tijdens mijn 

studie geïnteresseerd geraakt door politiek 

2. Vertel eens iets over je werk in een paar zinnen. 
Daar kan ik heel kort over zijn. Ik ben werkloos 

momenteel en dat is ook de reden dat ik niet op een 

verkiesbare plek wilde omdat een uitkering en 

gemeenteraadslidmaatschap in Nederland niet goed 

samen gaan. Wel doe ik veel vrijwilligerswerk, o.a. bij 

veel festivals. 

3. Kom je uit een rood nest, of ben je op eigen initiatief bij 
de PvdA gegaan? 
Ja, ik ben zelf lid geworden toen ik zelfstandig ging 

wonen. 
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4. Wat deed je besluiten lid te worden van de PvdA? 
In Nederland word je te vlug afgeschreven en 

weggestopt in één of andere uitkering en worden 

mensen in uitkeringen steeds meer als tweederangs 

burgers beschouwd. Ook onze partij doet daar helaas 

aan mee en tegengas hiertegen geven is dan ook hard 

nodig. Deze sociale ongelijkheid en het feit dat er te 

weinig wordt gedaan om mensen aan het werk te krijgen 

en houden is ook de reden geweest om lid van de PvdA 

te worden. 

Waarom? Omdat ik niet lid van een linkse partij zou 

willen zijn die wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. 

Zoals de SP momenteel doet ondanks de sympathie die 

ik voor ze heb. Want weglopen is altijd heel gemakkelijk. 

Zonder de PvdA zou links Nederland geen rol meer 

spelen in de politiek. 

5. Ik woon in Middelburg omdat… 
de stad geweldig mooi is. 

6. Wat mag in Middelburg altijd blijven? 
Festivals 

7. Wat zou er in Middelburg als eerste moeten 
veranderen?  
Bekrompenheid en meer doen met haar enorme 
historische verleden. 

8. Wat vond je de opmerkelijkste gebeurtenis het 
afgelopen jaar?  
De goede kwaliteit van onze minister van Financiën. 
Want geld kan je pas uitgeven, wanneer je het eerst 
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hebt verdiend. We leven in Nederland al veel te lang op 
de pof. 

9. Waaraan of aan wie heb je je de afgelopen tijd 
geërgerd?  
Het pessimisme van velen. Want dan zou ik in een 
uitkering wel helemaal pessimistisch moeten zijn. 

10. Welk PvdA-lid zou jij in het volgende nummer van 
Rode Jet willen leren kennen?  
Kris Reijnierse 

 

 

Verslag ALV 25 november 2013   

Kort verslag Algemene Ledenvergadering PvdA afdeling 

Middelburg: 25.11.2013.  

Aanwezig: 51 stemgerechtigde leden, 3 belangstellenden en 

onafhankelijk dagvoorzitter Luuk Blom.  

Afwezig met kennisgeving: 4, waaronder Ellen de Bliek (lid 

kandidaatstellingcommissie)  

(1) Opening.  

Voorzitter Bob van Schuylenburch opent de vergadering, heet 

iedereen welkom en wijst op de drie nagekomen stukken bij 

de ingang van de zaal: de agenda met een nader voorstel 

over de kandidatenlijst, de ingediende amendementen op het 

conceptverkiezingsprogramma met bestuursadvies; het 

werkplan en de begroting 2014 en de conceptkandidatenlijst 
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aangevuld met de motivatie per kandidaat. Voorgesteld 

wordt om een vijftal lijstduwers alsnog aan de 

conceptkandidatenlijst toe te voegen. De vergadering stemt 

daarmee in. Bij de namen van twee ervan is een foutje 

gemaakt. Hier alsnog de correcte namen: Marijn Dieleman en 

Kris Reijnierse.  

(2) Verslag ALV 2.4.2013.  

De vergadering stelt het korte verslag conform vast.  

(3) Vaststelling werkplan en begroting 2014.  

Penningmeester Marleen de Voogd geeft aan dat werkplan 

en begroting nauw samenhangen. Ze benadrukt dat de 

afdeling Middelburg een actieve vereniging is (met nu rond 

de 210 leden) en dat ook wil blijven. De verschillende 

onderdelen (fractie, bestuur, campagneclub, werkgroepen, 

etc.) en partijorganen (gewest, op Walchers niveau, landelijk) 

werken nauw samen om het geheel van de PvdA te 

versterken. In Middelburg communiceren we actief: vanuit de 

fractie, met campagneactiviteiten, het ledenblad de Rode Jet, 

website,twitter en Facebook. Ze roept belangstellenden voor 

het bestuur of andere activiteiten op zich aan te melden. Het 

bestuur zoekt specifiek een lid om de scouting goed vorm te 

geven en verdere bestuurskandidaten om weer een 

roulatiesysteem voor haar samenstelling in te kunnen voeren. 

De begroting biedt de financiële ondersteuning van de 
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voorgenomen activiteiten en heeft spaarzaamheid m.b.t. de 

uitgaven als uitgangspunt.  

Fieke Smitskamp stelt voor om toch een bedrag voor 

fondswerving t.b.v. de verkiezingen op te nemen. Marleen 

stemt daarmee in en stelt voor € 200,00 op te nemen. Als 

start voor de vulling daarvan zal ze in de pauze een 

collectebus plaatsen.  

De vergadering stemt in met het werkplan en de op het 

onderdeel fondsenwerving aangepaste begroting.  

Aansluitend geeft campagnecoördinator David Walvis een 

korte toelichting op de campagne activiteiten. Bij het 

regelmatig canvassen in buurten zal de nadruk liggen op het 

stimuleren van kiezers in wijken waar de PvdA goed 

vertegenwoordigd is, om ook echt te gaan stemmen. Dat 

levert het meeste rendement op. Hij roept op deel te nemen 

aan de volgende canvasactiviteit in de Stromenwijk (30/11, 

11.00u). Fractievoorzitter Peter de Doelder wijst ook op de 

succesvolle marktcampagnes waarbij mensen gevraagd wordt 

hun keus m.b.t. belangrijke opgaven te geven. Alle 

activiteiten worden aangekondigd en verslagen op de website 

www.middelburg.pvda.nl en op Facebook 

http://facebook.com/PvdAMiddelburg.  

 (4) Kascontrolecommissie.  

Nellie de Bont en Mehmet Kavsitli voeren de controle van de 

jaarrekening 2013 uit.  
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(5) Mededelingen vanuit het bestuur.  

De vergadering stemt in met de benoeming van Jan Janse tot 

secretaris van de afdeling. Voor de oproep om zich als 

kandidaat bestuurslid aan te melden: zie agendapunt 3.  

Bob draagt het voorzitterschap voor de agendapunten 6 & 7 

over aan Luuk Blom, die als onafhankelijk dagvoorzitter 

gevraagd is.  

(6) Vaststelling verkiezingsprogramma 2014-2018  

Luuk Blom geeft aan direct met de behandeling van de 

amendementen te starten waarbij de indieners het kort 

mogen toelichten, er gelegenheid is om daar korte vragen 

over te stellen en het bestuur haar advies kort mag 

toelichten.  

Amendement 1 van Kees Meijler over het leidend zijn van 

regionale afspraken over bedrijfsterreinen wordt door de 

vergadering aangenomen.  

Amendement 2 van Henk Licher over voorrang van fietsers en 

voetgangers in de binnenstad op autoverkeer leidt tot vragen 

over de relatie met snelheidsbeperkingen voor autoverkeer 

en infrastructurele maatregelen. Henk Licher geeft aan dat 

die zeker hun nut hebben, maar dat het in zijn voorstel 

primair gaat om het uitstralen dat de binnenstad de 

woonkamer van de stad is. Vervolgens stemt de vergadering 
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in met het amendement met inbegrip van de door het 

bestuur voorgestelde toevoeging.  

Amendement 3 van het bestuur om de Vleeshal niet op 

voorhand van onderzoek naar ombuigingstaakstellingen uit te 

sluiten leidt tot discussie, deels van semantische, maar vooral 

van strategische aard. Ernst Radius waarschuwt voor de 

repercussies van het bestuursvoorstel op de lopende 

fusiebespreking in de kunstsector en de positionering t.o.v. 

de kunstfabriek in Vlissingen.  

De vergadering verwerpt vervolgens bij meerderheid het 

voorstel zodat de tekst gehandhaafd blijft.  

Het amendement 4 van het bestuur om groepen die vies- en 

vuiligheid bestrijden actief te ondersteunen roept vragen op 

m.b.t. de reikwijdte (moet er ook niet tuinonderhoud aan 

toegevoegd worden) en de samenhang m.b.t. de gangbare 

wijkontwikkeling, waarna het bij meerderheid verworpen 

wordt. Vervolgens merkt Erik Bak nog op in het programma 

aandacht voor veiligheid in het algemeen en sociale veiligheid 

en drugsbeleid (à la Maastricht) gemist te hebben. Omdat er 

geen concreet amendement is verwijst de voorzitter het punt 

door voor aandacht van de fractie en campagne. M.b.t. de 

vraag van Henk Licher, waarom een aansprekend motto of 

naam voor het programma ontbreekt wordt afgesproken dat 

de campagnecommissie daar alsnog in voorziet.  
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De voorzitter stelt vast dat geen van de kandidaat raadsleden 

een voorbehoud bij onderdelen van het thans voorliggende 

verkiezingsprogramma gemaakt heeft, zodat daar dus geen 

sprake van is.  

Vervolgens stelt de vergadering het verkiezingsprogramma, 

incl. de twee aangenomen amendementen, bij acclamatie 

vast.  

Gewestelijk voorzitter Aty Harwijne verzoekt de aanwezigen 

in de pauze hun handtekening te zetten onder de 

kandidaatstelling van Zeeuws lid Frank van Oorschot voor de 

PvdA lijst voor de a.s. Europese verkiezingen. Dit levert al 48 

van de benodigde 50 handtekeningen op. Vervolgens 

kwartiertje pauze.  

   (7) Vaststelling kandidatenlijst raadsverkiezingen 2014.  

De dagvoorzitter Luuk Blom laat geen ruimte voor een 

algemene discussie en stelt direct de behandeling van de 

plaatsing aan de orde. Indieners van tegenkandidaten 

moeten zich beperken tot verdediging van hun kandidaat en 

zich onthouden van een oordeel over de voorgedragen 

kandidaat. De voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, 

Henk van Bruggen moet zich beperken tot ondersteuning van 

de voorgedragen kandidaat en mag zich niet uitlaten over 

mogelijke tegenkandidaten. De vergadering kiest als 

stembureau Ralph van Hertum, Albert de Vries en Jan Janse 

(vz.). Vervolgens stemt de vergadering bij acclamatie in met 



46 

 

Saskia Szarafinski op plaats 1 en daarmee als lijsttrekker; 

Peter de Doelder op plaats 2; Pim van Kampen op plaats 3; 

Mehmet Kavsitli op plaats 4. Voor plaats 5 wordt Niek Kaag 

als tegenkandidaat ingediend. Na de motiveringen van 

indiener,  Anita Pijpelink voor Niek Kaag en de vz. van de 

kandidaatstellingscommissie Henk van Bruggen voor de 

voorgedragen kandidaat Jeroen Louws, wordt er gestemd en 

de laatste verkozen. Stemverhouding 8 stemmen voor Niek 

Kaag en 43 voor Jeroen Louws. Voor plek 6 wordt door Henk 

Soepenberg Marga de Brauwer als tegenkandidaat gesteld 

tegenover de voorgedragen kandidaat Tom van Aalst. Na 

pleidooien van diverse leden voor Marga de Brauwer, 

motiveert de Vz. van de Kandidaatstellingscommissie de 

plaats van Tom van Aalst. Vervolgens wordt er gestemd en 

Marga de Brauwer verkozen. Stemverhouding 27 voor Marga 

de Brauwer en 24 voor Tom van Aalst. De rest van de 

voordracht, met nu op plaats 7 Tom van Aalst en 8 Niek Kaag, 

wordt conform bij acclamatie vastgesteld. Daarmee staat de 

definitieve lijst vast. Lijsttrekker Saskia Szarafinski dankt voor 

het in haar en de andere kandidaten gestelde vertrouwen. Op 

basis van het goede programma en met de prima lijst moeten 

we gaan werken aan een sociale, leefbare en voor 

kwetsbaren zorgzame samenleving in de straten, wijken en 

dorpen van Middelburg. Een opdracht die door de 

decentralisatie van taken en middelen op het sociale terrein 

sterk is toegenomen en waar we voluit voor zullen gaan en 

staan. Afdelingsvoorzitter Bob van Schuylenburch dankt Luuk 
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Blom, onder overhandiging van Zeeuwse waar, voor zijn 

bijdrage. Vervolgens vraagt hij de vergadering om 

toestemming voor overleg met GroenLinks over een 

lijstverbinding en, als ze daar centraal de ruimte voor krijgen 

op lokaal niveau, de SP te mogen sluiten. Dat leidt tot enige 

vragen over de aard en reikwijdte van een lijstverbinding. Na 

een toelichting van Albert de Vries dat het daarbij puur om de 

toedeling van restzetels gaat, waarvan de grootste lijst en 

daarbinnen de grootste partij in het algemeen de meeste 

profijt trekken, stemt de vergadering met het mandaat voor 

het bestuur c.q. de vz. daarvan in.  

(8 & 9) Rondvraag & Sluiting.  

Henk Soepenberg wijst op het volgende Zeelandusdebat op 

3/2/1014 dat over het voor de a.s. verkiezingen actuele 

onderwerp van de decentralisatie van taken en budgetten 

van het rijk naar de gemeenten zal gaan. Nadere 

mededelingen volgen op website en Facebook en in de  Rode 

Jet. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun 

aanwezigheid en bijdrage en sluit om 22.00 u de vergadering. 

Vervolgens ontvangen de kandidaten een mooie rode roos als 

felicitatie met hun verkiezing en worden ze met elkaar door 

diverse partijgenoten gefotografeerd.  

Een verslag van de bijeenkomst zal met foto´s op de website 

geplaatst worden.  
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Naschrift van het bestuur na de ALV 

Beste partijgenoten en belangstellenden,  

Als bestuur waren we aangenaam verrast door de hoge 

opkomst tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op 

maandag 25.11.13. Dat had zeker met de twee belangrijke 

onderwerpen, de vaststelling van het verkiezingsprogramma 

en de kandidatenlijst, te maken. Maar ook dan blijft het 

verheugend als één op de vier leden van onze afdeling het 

belangrijk vindt om daarbij aanwezig te zijn, haar / zijn stem 

te laten horen en uit te brengen. En dat ook nog met een 

aardige verdeling van jongeren en ouderen, vrouwen en 

mannen. En het resultaat van onze gezamenlijke inzet mag er 

zijn: een uitstekend programma en een prima lijst met 

kandidaten die dat programma zo goed mogelijk willen gaan 

realiseren. Maar naast dat doorslaggevende goede gevoel 

past ons ook de nodige zelfkritiek over het verloop van de 

vergadering. Door de strakke opzet en leiding is er 

onvoldoende gelegenheid geboden voor discussie, hoor en 

wederhoor. Ons voornemen om daar met een algemene 

beschouwing, voorafgaand aan de discussie en 

besluitvorming per programmaonderdeel en kandidaat, 

ruimte voor te bieden, hebben we helaas niet waargemaakt. 

Daardoor was het voor jullie niet mogelijk om aan te geven 

wat men van het voorgestelde programma en de concept lijst 

in algemene zin vond, wat daarin goed of juist niet goed 

gevonden of gemist werd. Bij het programma werden heel 
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kort nog wel een paar onderbelichte of gemiste zaken 

genoemd: ruimtelijke ordening, veiligheid, humaan 

drugsbeleid. Maar er zullen vast meer onderwerpen geweest 

zijn die jullie hadden willen bespreken. En bij de 

kandidatenlijst was de onvrede over de vrouw-man 

verhouding bij de eerste zes kandidaten goed voelbaar en ook 

verwacht. Doordat er geen ruimte voor discussie geboden 

werd, bleef een motivering of onderbouwing van zowel het 

voorgestelde programma als de concept kandidatenlijst 

achterwege. Zo had de kandidaatstellingscommissie, 

ondersteund door het bestuur, graag bij de algemene 

beschouwing duidelijk gemaakt dat er intensief naar 

voldoende vrouwelijke kandidaten gezocht is. Dat die 

zoektocht op zich ook succesvol verlopen was, maar vanwege 

de niet directe beschikbaarheid (maar pas op termijn) van 

betrokkenen tot de voorgestelde lijst geleid heeft. We zullen 

als bestuur lering trekken uit deze ervaring en bij volgende 

bijeenkomsten proberen om optimaal ruimte te bieden aan 

onze ledendemocratie, waarin goede inhoudelijke discussie 

over belangrijke onderwerpen juist de basis vormen voor ons 

wij-gevoel als sociaaldemocratische partij. Wat er ook bij 

ingeschoten is en we langs deze weg nog enigszins recht 

willen trekken is het uiten van onze hartelijke dank aan alle 

leden die zich ingespannen hebben om een goed programma 

en een prima lijst op te stellen. Daar is heel veel tijd in 

gestoken door deze leden. En met succes als je ziet dat het 

resultaat op een enkel onderdeel na gelijk is aan hun 
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voorstellen. Dan heb je het heel goed gedaan. Hadden we het 

gevraagd, dan hadden ze daarvoor van jullie ongetwijfeld een 

heel hartelijk applaus gekregen. Bij deze geven we ze die 

hartelijke dank en jullie applaus alsnog!!!  Onze zelfkritiek 

zien we als een interne verenigingszaak. Nodig om als club er 

beter van te worden. Naar buiten toe kunnen we als PvdA vol 

vertrouwen ons programma, lijsttrekker en andere 

kandidaten presenteren omdat een stem op hen en ons 

programma een stem is voor een sociaal, leefbaar en 

zorgzaam Middelburg in al haar geledingen en 

samenlevingsvormen. En bij die opgave moeten we ze voluit 

ondersteunen, want samen staan we pas echt sterk. 

Heeft u naar aanleiding van deze bijeenkomst nog vragen of 

wilt u er nog iets over kwijt, dan horen we dat graag en zullen 

er op reageren.  

Met hartelijke groeten, namens het afdelingsbestuur,  

Bob van Schuylenburch (voorzitter) & Jan Janse (secretaris)  
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SOEPLETTERS 

door Henk Soepenberg 

SOEPLETTERS 6 

Wilders    

Wilders shockeert.  Dat is niets 

nieuws. 

Veel mensen merken het 

nauwelijks meer op.   

Geert dacht:  Dan doe ik er een schepje bovenop! Hij liet een 

sticker maken met de volgende tekst: 

‘De Islam is een leugen, Mohammed een crimineel en de 

Koran vergif’. 

Is dat kwalijk? 

Ja, dat is kwalijk. De tekst toegepast op het christendom zou 

als volgt luiden: 

‘Het christendom is een leugen, Jezus een crimineel en de 

Bijbel vergif’. 

Ook met betrekking tot andere godsdiensten kan je een 

vergelijkbare slogan maken. 

Je kunt zeggen, dat de heer Wilders zoals elke Nederlander 

recht heeft op vrijheid van meningsuiting. 

Op zich is dit juist, hoewel deze actie van Wilders verder gaat. 
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Ik denk dat je als burger rechten hebt, maar ook plichten. Eén 

van de plichten is dat je zorgvuldig bent in wat je doet om je 

medeburgers niet te schaden. 

Geert Wilders is zorgvuldig, trefzeker, in het juist wél schaden 

van medeburgers. 

Eind 2013 is het verbod op godslastering geschrapt. De PvdA 

steunde dit voorstel. 

Door PvdA-eerste kamerlid Nico Schrijvers is een motie 

ingediend om te bezien of een ander artikel (137) voldoende 

bescherming biedt aan mensen in de 21e eeuw, die zich 

gekrenkt voelen in hun levensovertuiging of geloofsbeleving. 

Deze is aangenomen met 2/3 meerderheid. 

Genoemde actie van Wilders lijkt mij een prima casus. 

Hopelijk biedt het aanknopingspunten om Geert Wilders aan 

te pakken. 

Ik hoop dat op de een of andere manier aan hem duidelijk 

gemaakt kan worden, dat dit soort acties voorbij gaan aan 

goed fatsoen, positieve dialoog of aan het kenbaar maken 

van je mening. 

Wat mij betreft om met het eigen vocabulaire van Wilders te 

spreken: 

HET IS TE GEK VOOR WOORDEN. 

Wilders loopt voortdurend rond met een cordon van 

bewakers. 
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Hij denkt dat die bewakers er zijn om hém te bewaken. 

Ik denk dat ze er zijn om ons tegen Geert Wilders te 

beschermen. 

Henk Soepenberg 

Kopij paste 

Door Jeroen Louws 

In de aanloop naar verkiezingen in maart is het een genot om 

in de krantenbank van de PZC rond te struinen. In maanden 

waarin ook nu driftig gespeculeerd wordt over peilingen, 

politieke verschuivingen en nieuwe coalities, is het eigenlijk 

veel leuker om te kijken wat er van voorspellingen in het 

verleden terecht kwam. Zo maar een paar voorbeeldjes…  

Aan de vooravond van de verkiezingen van 2002 sprak een 

kersverse lijsttrekker Albert de Vries de verwachting uit dat 

de PvdA even sterk zou terug komen als in 1997. Nadat 

Middelburg een paar jaar een college zonder PvdA had 

gehad, vond hij dat de partij weer 

‘bestuursverantwoordelijkheid moest nastreven’. 

Aanwezigheid was bovendien niet genoeg. “De partij (…) 

vindt dat er meer aandacht moet komen voor het sociale 

aspect.” In het artikel gaf Albert aan dat er voldoende 

aandacht voor fysieke ontwikkeling was geweest en dat er nu 

aandacht nodig was voor zorg, onderwijs, inkomen, 
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participatie etc. Ruim tien jaar later weten we wat van die 

uitspraken is terecht gekomen… 

Voorspellingen zijn de afgelopen tien jaar wat minder 

gemakkelijk te maken. In maart 1990 sprak de PZC nog van 

‘schijnaanvallen’ in een raadsverslag over schermutselingen 

tussen collegepartijen PvdA en CDA. Want, uiteindelijk wordt 

‘toch elk voorstel aangenomen’ en kunnen ‘de collegepartijen 

het over het algemeen toch goed met elkaar vinden’. 

Donderdag 1 maart 1990 was de conclusie daarom al snel 

gemaakt: er zou weinig veranderen in het college. Die 

vanzelfsprekendheid is tegenwoordig een stuk minder groot. 

Collegepartijen voeren oppositie; de oppositie komt het 

college juist weer tegemoet in moeilijke dossiers. Uitslagen 

zijn bovendien een stuk minder makkelijk te voorspellen. 

Want waar is de tijd gebleven dat Rolf Bosboom in een 

verslag over de eerste verkiezing na de herindeling van 

Middelburg en Arnemuiden bijna feilloos scenario’s over de 

te vormen coalities wist te schetsen? In “Dans om het pluche’ 

schreef de PZC-verslaggever op 31 oktober 1996 dat aan het 

‘dameskransje’ (sorry Fiek) een einde zou komen en het 

college hoogstwaarschijnlijk gevormd zou worden door Thieu 

Strous, Peter Brakman (beiden PvdA), Joan van Dijk (VVD) en 

Piet Bruinooge (CDA) of Diny Goedebuure-Wondergem (D66). 

Vier van de vijf waren goed want de laatste keerde inderdaad 

niet terug in het college. De voorspelling zou overigens niet 

lang stand houden… 



55 

 

Vanuit de drang naar verkiezingsgewin is soms veel 

geoorloofd. De Sociaal Democraten (SD) en enkele D66-

afvalligen vormden in september 2000 alleen vanuit 

electoraal oogpunt de eerste lokale partij in Middelburg: 

Leefbaar Middelburg. Beide partijen leken afzonderlijk weinig 

kans te maken om twee jaar later terug te keren in de raad. 

De PZC meldt 23 september dat jaar dat partij met ex-

PvdA’ers Kraan en Akdag op dat moment nog geen 

gezamenlijk programma heeft ‘maar dat de standpunten niet 

zo ver uiteenlopen…’ De ‘lokalen’ blazen sindsdien ook in 

Middelburg een toontje mee…  

Wanneer is iets een belofte? Daar kun je soms lang over 

discussiëren. Vanwege een noodzakelijk compromis is immers 

soms niet alles wat een partij wil, te realiseren. 

Koerswijzigingen van 180 graden zijn natuurlijk meestal niet 

uit te leggen… Eerder genoemde lokale partij kondigde op 29 

december 2001 nog stoer aan dat de partij geen nieuwe 

parkeerkelders in de stad wenste omdat die toch 

verliesgevend zouden zijn. Is dat niet dezelfde partij die nu 

weer ijvert voor een parkeergarage op de bouwput?  

 

Door Jan Janse 

Sociaal-democratie in Middelburg: wie weet er nog wat 

van? 

De tijd van de zuilen met hun duidelijke ideologieën –de 

liberale, socialistische, katholieke en protestantse: lange tijd 
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het grote kwartet in Nederland- ligt al geruime tijd achter 

ons. 

Oudere partijgenoten zullen zich die tijd, vaak vol van strijd, 

vast nog herinneren. Wellicht met een zweem van heimwee: 

toen was politiek nog heel gewoon en helder. Kom daar nog 

eens om nu. 

Onze wereld lijkt te groot om te bevatten; laat staan om 

actief aan het sturen. In ons relatief welvarende deeltje van 

de wereld lijk het maatschappelijk en politiek meer om “vijftig 

tinten grijs” te gaan dan om heldere keuzes en moed om 

daarvoor te staan en te gaan. Begrijpelijk dat ideologieën en 

geschiedenissen van partijen en voorvechters daarvan 

jongeren weinig tot niks meer zegt.  

De persoonlijke verhalen van mensen die de moed hebben 

om, tegen hun werkelijkheid in,  toch voor een eerlijker en 

betere wereld te strijden, blijven echter grote groepen 

mensen nog steeds boeien en inspireren: van het Pakistaanse 

meisje dat voor het recht voor goed onderwijs voor vrouwen 

opkomt tot het grote idool Nelson Mandela toe.  Hun verhaal 

lijkt meer “persoonsgebonden” dan  “groepsbeleefd”.  

Maar was dat vroeger nou echt zo heel anders?  

Toonden Middelburgers die in de vorige eeuw voor 

sociaaldemocratische idealen opkwamen niet eveneens 

ruggengraat, moed en inzet, die hen tot voorbeeld voor velen 

maakte? 

Zouden hun verhalen en in breder verband het verhaal van de 

ontwikkeling van de sociaaldemocratie in Middelburg –dwars 
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tegen de liberale en regenteske hoofdstroom in- ons nog 

steeds kunnen inspireren? 

Ik denk het wel, maar dan moet je die verhalen natuurlijk wel 

eerst kennen en aan de vergetelheid onttrekken.  Om 

nieuwsgierig te maken naar meer, geef ik een voorbeeld. 

Wie realiseert zich als hij door de Eigenhaardstraat loopt –

een bijna pittoresk straatje met prachtige leilindes en kleinere 

woningen-dat dit eind 19e eeuw één van de eerste sociale 

woningbouwprojecten in Middelburg was? Mede geïnitieerd 

door Floor Wibaut, een vermogend zakenman die van 1877 

tot 1893 in de Lange Noordstraat 33 woonde en zich al vroeg 

tot de sociale kwestie en het socialisme -in 1897 werd hij lid 

van de SDAP -aangetrokken voelde?  Tussen 1914 en 1930 

was hij in Amsterdam de grote sociaaldemocratische 

wethouder voor de (sociale) volkshuisvesting. Zijn 

verkiezingsleus “Wie bouwt? Wibaut!”, staat nog steeds als 

een huis.  

Zijn 2e biografie, na die van Borrie in de jaren 80, nu die van 

de Liagre Böhl, is juist verschenen. 

Toen zijn nazaten enkele jaren terug aanboden om een 

borstbeeld van hem te plaatsen tegenover de 

Nieuwepoortstraat werd dat afgewezen omdat dat ten koste 

van een parkeerplaats zou gaan. Nu staat het in het stadhuis 

van Amsterdam. Als je zo slordig met je geschiedenis omgaat, 

leer je er natuurlijk nooit wat van. 

Mijn 1ste vluchtige poging om in bibliotheek en Zeeuws archief 

boeken, studies, verhalen e.d. van de sociaaldemocratie in en 
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sociaaldemocraten uit Middelburg op te sporen verliep 

teleurstellend. 

Nu zal dat ook aan mijn niet zo grote digitale vaardigheden 

liggen, maar los daarvan blijft het opvallend dat er weinig aan 

sociaaldemocratische geschiedschrijving voorhanden lijkt. 

Vanuit het adagium “Geen toekomst zonder heden en geen 

heden zonder verleden”  lijkt het me een mooie en zinvolle 

opgave om het sociaaldemocratische verleden en vooral de 

inzet van mensen daarbij in Middelburg zoveel en zo goed 

mogelijk te achterhalen en vast te leggen. Ter herinnering, 

ere, lering en vast ook vermaak. 

Ik zou graag, samen met enkele geïnteresseerde 

partijgenoten, een werkgroepje willen vormen die daarmee 

aan de slag gaat. Ideeën formuleert, mensen gaat 

interviewen en t.z.t. mogelijk lezingen en publicaties gaat 

voorbereiden, etc. Lijkt je dat wat, neem dan s.v.p. contact 

met me op. 

En wil wie boeken, persoonlijke geschriften of documenten 

hierover heeft of kent , mij dat  wil melden en zo mogelijk 

inzage in wil geven, ben ik ook op voorhand dankbaar. 

 

Jan Janse, Kinderijk 26, 4331 HG, Middelburg. Tel. 0118-

851332; janjansezeeland@gmail.com. 
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Belangrijke contacten:  

Contact met Wethouder: Saskia Szarafinski 

Telefoon: 0118 - 675430 

E-mail: benw@middelburg.nl 

 

Contact met Bestuur: Bob van Schuylenburch:  

pvdamiddelburg@zeelandnet.nl  

Tel: 0118-851994; 06 21873372 (buiten schooltijden) 

 

Contact met de fractie: Mehmet Kavsitli: 

info@mekabouwadvies.nl 

 

Ombudsteam Walcheren: 

pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com  

Tel: 06 58 93 22 32  

 

Website: www.middelburg.pvda.nl 

Facebook: http://facebook.com/PvdAMiddelburg 
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