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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:
Oktober: Een Rode Jet over “Van Waarde”
Kopij voor 15 september

Rode Jet nr. 7
De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog maar net achter de
rug en de Europese verkiezingen staan alweer voor de deur.
We kijken graag vooruit dus deze Rode Jet staat in het teken
van Europa. Europa is belangrijks en Europa is de toekomst.
Zeeland is de provincie die waardevol is in de EU. Middelburg
is verbonden met Europa, zoals Henk Licher dit weer prachtig
verwoord heeft in zijn bijdrage.
Uiteraard zullen we ook aandacht hebben voor de fractie en
onze wethouder in de nieuwe coalitie.
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Van het bestuur
Dankbaar zijn we. Dankbaar voor de inzet tijdens de
gemeenteraadscampagne. We hebben meer dan 6000
mensen gesproken. Een heel weiland aan rozen uitgedeeld.
We hebben dit samen gedaan. We hoorden het op de Markt;
jullie staan hier met zoveel actieve mensen.
We zijn dankbaar voor het vertrouwen van onze kiezers.
Vertrouwen dat je krijgt door het eerlijke verhaal te vertellen.
Onze wethouder en fractie zijn zichtbaar. Zij worden
aangesproken en luisteren naar mensen. En laten zien dat we
staan voor een Middelburg dat niet bezuinigt op
armoedebeleid. Een Middelburg dat zijn
verantwoordelijkheden neemt en zorg draagt voor een goed
WMO-beleid, jeugdzorg en voor hen die afhankelijk zijn van
de gemeente.
We zullen nog zichtbaarder moeten zijn en nog meer binding
moeten hebben met de Middelburgers. Dat is een les die
geleerd is door de landelijke verkiezingsuitslag.
Pareltjes
Er waren pareltjes bij deze campagne. Zo heb ik genoten van
de bingo in het Palet, georganiseerd door Anneke Hartman en
Mehmet Kavsitli. We waren fanatiek bezig met het spel en
ondertussen hadden we waardevolle gesprekken met de
aanwezigen. De filmbijeenkomst in Buitenrust door Marga de
Brauwer liet zien dat het verleden goede lessen heeft voor
4

het heden. Zeker als je met de experts uit het verleden
spreekt. (vandaar dat ik de lessen van Henk Licher zo
waardeer)
Onze afdeling groeit. We groeien tegen de stroom in. Nog
waardevoller is dat we actief verjongen. Het enthousiasme
van onder andere Eric Lameijn en Kris Reijnierse is
aanstekelijk. Deze Middelburgers zijn voortrekkers van de
Jonge Socialisten in Zeeland.
In het zonnetje
Het is jammer dat als je begint met het noemen van namen je
dan nog veel meer namen wil opschrijven en in het zonnetje
wil zetten. Vooruit ik ben nog iemand zeer dankbaar tijdens
deze campagne. Zij mailde mij met haar verhaal, haar
belevenissen en twijfels. Ze plakte een poster op haar raam
en spoorde mij aan om vooral ons best te doen tijdens de
campagne. Dank je Miri!
De EU is voor de PvdA: kansen, vrijheid en gelijkheid. De
kracht van de EU is om zwakkeren te versterken en samen te
groeien. Op velerlei gebieden steunt de EU haar lidstaten. Het
meest zichtbaar zijn de gebouwen en gebieden die met hulp
van de EU in stand blijven of juiste een impuls krijgen. De EU
zet ook in op ondernemerschap en onderwijs. Door van
elkaar te leren en samen sterker te worden. Het PvdAprogramma is oprecht en verlangt een waardevol Europa. Een
Europa waar gelijke kansen zijn en we misbruik een halt
toeroepen.
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We zijn verdrietig dat een sociaal mens is overleden. Iemand
die Middelburg socialer heeft gemaakt en zich heeft ingezet
voor de gemeenschap en ver daarbuiten. We zullen je missen
Eric Hageman.
Met vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. We hebben
de mensen en de koers om Middelburg sterk en sociaal te
houden. Met Europa kunnen we Middelburg in Zeeland nog
sterker en socialer maken. We kunnen niet alles alleen en
hebben elkaar nodig . Zeeland is in 2025 de beste provincie
van heel Europa om te wonen en werken. We zullen het druk
krijgen…

Bob van Schuylenburch
Voorzitter
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Jonge Socialisten
De Jeugd = De Toekomst

Met trots kan ik u zeggen: het
Rode Gevaar is gearriveerd!
Tientallen Zeeuwse jongeren
hebben zich in de loop der jaren
aangemeld bij de Partij van de
Arbeid – en het is daarom nu
tijd, om met deze grote groep
actief te worden. Met ingang van
2014 zijn de Jonge Socialisten in
Zeeland weer op het podium
verschenen – en het is onze bedoeling daar te blijven.
Na een geslaagde eerste bijeenkomst voor geïnteresseerden
en Zeeuwse JS’ers in Middelburg in januari ging de actieve
groep in februari al de straat op: een treintour door Goes,
Middelburg en Vlissingen was ons eerste succesvolle
evenement in de buitenlucht. Honderden rozen zijn
uitgedeeld aan enthousiaste en nieuwsgierige Zeeuwen – dat
laatste vooral nadat mascotte Spekkie zich in Middelburg bij
de groep gevoegd had. Wij hebben deze mensen opgeroepen
vooral te gaan stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen: geen stem is een stem voor de
gevestigde, christelijke partijen. En ondanks dat wij hun
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politici persoonlijk erg hoog hebben zitten, hoort de JS liever
een progressief geluid in de gemeenteraden. Binnen enkele
weken wist de JS weer een grote schare jongeren op de been
te krijgen – ditmaal in samenwerking met de andere politieke
jongerenorganisaties in Zeeland. Een debat in de Spot te
Middelburg volgde, waar JS-gezicht Ralph van Hertum uit
Goes de winst wist binnen te slepen.
Zeeuws Jongerenplatform
Zie daar nog een doel van de JS in Zeeland: het actief maken
en houden van zoveel mogelijk Zeeuwse jongeren. Ja,
Zeeland is een vergrijzende provincie en inderdaad, veel
jongeren trekken voor hun studie naar verre oorden in
Holland. Maar dat betekent niet dat we het daarbij moeten
laten! We hebben onze krachten gebundeld met de andere
jongerenorganisaties in het Zeeuws Jongerenplatform – met
als doel, de Zeeuwse jeugd bij de politiek te betrekken. De JS
in Zeeland staat voor jongerenparticipatie, in een wereld
waar beslissingen over jongeren, nog altijd niet dóór jongeren
worden genomen.
En op 3 mei aanstaande is het tijd voor alweer het volgende
evenement van de JS in Zeeland: we bezoeken het
Watersnoodmuseum, krijgen daar een lezing over activisme
rond de Deltawerken en eindigen de middag met het
gezamenlijk eten van, waarschijnlijk, friet – in Zierikzee. Ik
roep u op, alle jongeren in uw omgeving hierop attent te
maken! De middag is geheel kosteloos (m.u.v. het frietje), en
8

het vervoer is geregeld met vertrekplaatsen in Westkapelle,
Middelburg en Goes. Voor meer informatie kunt u altijd bij
mij, of op de facebookpagina van de PvdA-Middelburg
terecht!
Samengevat: de JS is terug, en actiever dan ooit tevoren! Een
groep enthousiaste mensen – een organisatie door jongeren,
voor jongeren. Wij kijken er allemaal naar uit, samen met de
PvdA op te trekken om de kansen en omstandigheden voor
Zeeuwse jongeren zo goed mogelijk te maken. Op die manier
staan wij Samen Sterk voor jongeren – en keren studenten na
hun studie buiten de provincie met trots en optimisme terug
naar het geweldige, bruisende en kansrijke Zeeland. Ik heb
deze droom – en vele JS’ers met mij. Want jongeren zijn de
toekomst, en zij moeten daarom gehoord worden. Wij gaan
voor jongerenparticipatie – u toch ook?
Eric Lameijn
Namens de JS in Zeeland
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Kort Verslag Algemene Ledenvergadering 23-4-2014
Aanwezig: 22 leden. Afwezig met kennisgeving: 5 leden.
(1) Opening.
Voorzitter Bob van Schuylenburch opent de bijeenkomst en
heet iedereen welkom.
Hij gedenkt Eric Hageman waarvoor een minuut stilte
gehouden wordt.
We staan stil bij de jubilarissen. Met trots meldt Bob dat we
een groeiende afdeling zijn met momenteel 225 leden en 9
jubilarissen, waarvan er vijf vijftig jaar en vier 25 jaar lid zijn.
De vijftigjarige jubilarissen ontvangen hun speld van onze
wethouder Saskia Szarafinski en vice voorzitter Henk van
Bruggen, die ook de 25-jarigen de speld uitreikt.
(2)kort verslag ALV 25.10.2013.
Het kort verslag van 25.10.2013, opgenomen in de Rode Jet
van februari 2014, wordt ongewijzigd vastgesteld.
Fiek Smitskamp vindt het naschrift dat het bestuur over het
verkoop van die vergadering aan de leden verzonden heeft
een goede vorm van openheid en verantwoording afleggen,
spreekt haar waardering daarvoor uit en hoopt dat het
voortgezet zal worden. Bob zegt dit toe.
(3)Bestuurssamenstelling.
Maya Westveer is om gezondheidsredenen afgetreden, Ron
Bielok (die een knie operatie heeft gehad, waarmee hij
10

sterkte wordt gewenst) treedt eveneens af en David Walvis
wil dat m.i.v. september doen. Bob dankt Maya voor haar
bijdrage en meldt dat van Ron en David op de volgende
ALV afscheid genomen zal worden.
Nellie de Bont is bereid om na de zomer tot het bestuur toe
treden. Ze wordt bij acclamatie en met applaus benoemd.
Bob doet een oproep voor nog een kandidaat bestuurslid.
Eric Lameijn trekt de J.S. in Middelburg en heeft in die
hoedanigheid toegang tot de bestuursbijeenkomsten.
(4)Mededelingen.
*Er is door het bestuur met instemming van de fractie een
Personele Cie Fractie ingesteld o.l.v. Kees Meijler m.m.v.
Peter de Doelder en Bob v S die collectief en individueel
ondersteuning zal bieden en het functioneren zal beoordelen,
maar “beslist geen schaduwfractie zal zijn” volgens Kees.
*De bestuursleden gaan de Erecode over integriteit van de
partij ondertekenen.
*Nellie de Bont is landelijk fractiecoach voor Zeeland
geworden en zal periodiek de fractie in Middelburg volgen en
desgevraagd PvdA raadsleden individueel ondersteunen.
*Bob en gewestelijk voorzitter Aty Harwijne roepen op om
kandidaten voor te dragen voor de Provinciale en
Waterschapsverkiezingen.
*De 1 mei viering wordt in het Arsenaaltheater in Vlissingen
gehouden. 3 mei is er een bijeenkomst van de J.S. en 21/6 is
er een “Zin in Zeeland” debat over de ontwikkeling van de
PvdA in breed maatschappelijk verband.
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*Bob gaat op 8 mei naar de landelijke ledenraad. Wie hem
boodschappen mee wil geven kan die bij hem inleveren.
(5) Jaarrekening 2013.
Penningmeester Marleen de Voogd licht de Jaarrekening
3013 toe. Door de verkiezingen waren er in 2013 extra
inkomsten. De verkiezingsuitgaven zullen vooral op 2014
drukken. De kascontrolecie heeft de rechtmatigheid van de
uitgaven en inkomsten gecontroleerd en in orde bevonden.
Het partijkantoor heeft de jaarrekening in principe al goed
gekeurd.
De vergadering stelt de jaarrekening conform vast en verleent
de penningmeester decharge.
De leden van de kascontrolecie Nellie de Bont en Mehmet
Kavsitli treden af en worden bedankt voor hun bijdrage. Als
nieuwe leden melden zich Anneke Hartman en Jeroen Louws
die met applaus worden benoemd.
(6) Terugblik gemeenteraadsverkiezingen.
Bob als vz. en David als campagnecoördinator blikken kort
terug op de campagne en het resultaat bj de verkiezingen.
Diverse leden melden hun ervaringen.
De campagne was prima met enthousiaste inzet van veel
leden en leverde ruim 6000 contacten op. Er waren veel
aardige gesprekken en weining tot geen negatieve reacties
naar de canvassers toe
Wel dachten velen kritisch over het regeringsbeleid wat
vooral de PvdA en vaak Diederik Samson verweten werd.
De uitslag met een zetel verlies was dan ook teleurstellend,
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maar gelet op de landelijke cijfers deed Middelburg het
relatief nog niet zo slecht. Net 100 stemmen minder dan de
LPM. Met ruim 50 stemmen meer zou er een 5e zetel als
restzetel gescoord zijn. De lijstverbinding met GL zorgde er
wel voor dat een restzetel bij hen i.p.v. een rechtsere partij
terecht kwam. Duidelijk was ook dat, als kiezers iemand
persoonlijk kennen en waarderen dat voorkeursstemmen
oplevert. Zie Peter de Doelder en Mehmet Kavsitli. Het loont
voor de PvdA als kandidaten goed herkenbaar zijn en positief
beoordeeld worden.
In de discussie wordt onder meer opgemerkt dat het
sociaaldemocratische streven naar eerlijke verdeling van
kennis, inkomen, macht en arbeid niet herkenbaar meer is.
Onder andere doordat veel oud-PvdA bestuurders als
grootverdieners in de semi publieke sfeer van zorg, onderwijs
en huisvesting of bij banken (Kok) of bedrijven te boek staan.
Ook maatschappelijke processen van individualisering en
populisme, globalisering en nadruk op lokale identiteit leidt
tot steeds meer vleugelvorming en speelt volkspartijen als de
PvdA die groepen/klassen probeert te verbinden behoorlijk
parten. Dat proces wordt nog verergerd doordat progressieve
partijen vooral bij elkaar kiezers veroveren. De PvdA verliest
vooral aan D66, SP en Lokaal. Een progressieve volkspartij van
in ieder geval SP, GL en PvdA lijkt echter verder weg dan ooit.
Albert de Vries merkt tegenover alle kritiek op de landelijke
inzet op dat men wel de goede weg aan het inslaan is met de
plannen van Asscher, de Erecode voor (ex-)bestuurders van
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de partij, etc.
Als verbeterpunten wordt onder meer de noodzaak genoemd
nog beter “in de haarvaten van de samenleving” te verkeren
en te opereren en nog meer gebruik te maken van de
bekendheid van aansprekende mensen, door die op een
desnoods 40 personen tellende lijst te plaatsen.
Op de vraag van Erik Bak waar we vooral verloren hebben
antwoordt David dat we in Zuid, Dauwendaele en vooral ook
Arnemuiden ongunstig scoorden. Bekende kandidaten uit die
wijken/dorpen zijn derhalve beslist noodzakelijk voor een
beter resultaat.
Bob dankt ter afronding de leden van het campagneteam
voor hun grote inzet en in het bijzonder David als
coördinator, onze “partijveteranen” Fieke en Anneke, Wendy,
Jeroen, Saskia, Peter en alle andere actieve kandidaten of (ex)fractieleden een reikt vervolgens rozen uit. Ook zelf komt die
hem toe!
M.b.t. de campagne voor Europa meldt David dat de
coördinatie bij het gewest ligt; hij 5000 verkiezingskranten
beschikbaar heeft en dat er 2 x zal worden gecanvast op 10/5
op Zuid en 17/5 in ’t Centrum, de Erasmuswijk en op de
markt.
Fieke vindt, bijgevallen door andere leden, dat de PvdA te
weinig idealisme m.b.t. Europa en te veel nationalisme voor
Nederland toont. Zie poster “Meer banen voor Nederland?
Daarom de PvdA in Europa”.
(7) Fractie.
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Peter de D merkt op dat door de zetel verlies en het vertrek
van Saskia naar het college de fractie helaas uit louter
mannen samengesteld is; zij het wel met twee nieuwe, frisse
gezichten in de personen van Pim van Kampen en Jeroen
Louws.
In de Cie Maatschappelijke Zaken zitten Pim en Jeroen en
biedt Marga de Brauwer ondersteuning.
In Ruimte zitten Mehmet en Peter en ondersteunt Tom van
Aalst.
In Algemeen Bestuur zit Peter als fractievoorzitter en
ondersteunen Evie en Marga.
Aan de fractievergaderingen neemt Bob v S als
afdelingsvoorzitter deel, terwijl Peter zelf de
bestuursvergaderingen zo veel mogelijk zal bezoeken.
Iedere zaterdag voor een raadsvergadering wil de fractie (met
andere leden) op de markt in discussie met de
Middelburgers.
Bob dankt de aftredende raadsleden Nellie de Bont en Ernst
Radius en het niet herkozen lid Marga de Brauwer (beide
laatsten met kennisgeving afwezig) voor hun grote inzet in de
afgelopen raadsperiode(s) wat weer met rode rozen bezegeld
wordt.
Vervolgens is er een kwartiertje pauze.
(8) Coalitie- en collegevorming.
Bob start met het uitspreken van waardering voor de grote
inzet van Saskia en Peter hierbij.
Ook Fieke Smitskamp als informateur betrekt hij in die lof
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onder aanbieding van een roos.
Vervolgens blikt Saskia eerst kort terug op het verloop van
het proces: de mislukte (in)formatie van de LPM, die daarover
in de raad nogal tekeer ging. Haar door de raad gesteunde
voorstel om Fieke Smitskamp als externe informateur te
vragen. Ze dankt Fieke hartelijk voor haar goede bijdrage.
Van de door de informateur geopperde opties is ze met de
eerste- een coalitie van PvdA, CDA, VVD, SGP en CU- van
start gegaan. Om de slechte sfeer die na het optreden van
met name de LPM ontstaan was te doorbreken, een breed
poltiek draagvlak te bevorderen en een open proces na te
streven met toegang voor de media is gekozen voor
werkgroepen rond vijf thema’s, waarbij ook de niet in de
werkoptie opgenomen fracties toch hun inbreng konden
leveren. LPM en D66 wilden dat niet, maar SP en GL hebben
daar constructief aan meegewerkt en zo hun inbreng
geleverd.
Een belangrijk uitgangspunt was dat er geen dichtgetimmerd
collegeprogramma moest komen, maar een
basiswerkprogramma voor het college dat aan alle fracties
ruimte zou bieden om zich te profileren op basis van het
eigen verkiezingsprogramma. Dat geldt dus nadrukkelijk ook
voor alle niet in het werkprogramma afgesproken zaken voor
de fracties die het college vormen. Meer dualisme tussen
college en raad dus.
Het open proces rond de vijf thema’s en een aantal concrete
opgaven verliep bevredigend en leidde tot een
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werkprogramma waar de vijf constituerende fracties mee
ingestemd hebben. Vervolgens presenteert Saskia dat
programma en becommentarieert het, samen met Peter,
waar wenselijk geacht. Omdat het werkprogramma middels
de site van de gemeente Middelburg voor iedereen
toegankelijk is, wordt in dit verslag verder volstaan met
vermelding van de hoofdlijn, de voor de PvdA relevante
zaken, de discussie die het bij de leden opriep en de conclusie
die de ledenvergadering getrokken heeft.
In de Inleiding wordt uitgegaan van het vorig jaar
vastgestelde DNA van Middelburg als stad van bestuur,
monumenten, kunst en cultuur, winkels en toerisme.
Nadrukkelijk wordt gekozen voor een bestuurscultuur van
openheid en samenwerking met alle burgers en
belanghebbenden in Middelburg, alle fracties in de
gemeenteraad en bestuurlijke samenwerking op Walcheren.
Het werkprogramma is opgebouwd rond vijf thema’s en
benoemt aan het slot kort een tiental concrete onderwerpen.
(1) Heroriëntatie gemeentelijke taken.
Binnen het perspectief van de ontwikkeling van een civil
society en vroegtijdige participatie wordt een visie op de rol
van de gemeente in de lokale samenleving opgesteld.
In de 2e fase vormt de uitkomst daarvan de grondslag voor
ombuigingsvoorstellen van het college.
(2) Het sociale domein.
Vanaf 2015 zal dit domein door de decentralisatie van
rijkstaken fors uitgebreid worden.
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Het gaat om drie belangrijke thema’s: zorg,
armoedebestrijding en onderwijs.
Uitgangspunten zijn zelfredzaamheid, keuzevrijheid,
universele rechten voor mensen met beperkingen en
kinderen (PvdA wens) en samenwerking op Walcheren waar
dat kan en niet ten koste gaat van bestaande regelingen voor
Middelburgers. Per thema worden vervolgens te behalen
resultaten benoemd. Belangrijk voor de PvdA is dat op het
armoedebeleid niet bezuinigd zal worden en dat
Dauwendaele prioriteit krijgt bij investeringen.
(3)Burgerparticipatie.
Burgerparticipatie en wijkgericht werken worden –al lerendevoortgezet en uitgebouwd; met name op het sociale domein.
De dienstverlening wordt gebaseerd op de
burgerservicecode.
(4) Gemeentefinanciën.
De financiële positie vergt door de fors opgelopen
schuldpositie extra aandacht. Doel is een structureel
duurzaam financieel evenwicht met voldoende
weerstandsvermogen en een algemene reserve van € 5
miljoen. Voor de verbetering van de schuldpositie wordt
uitgekeerd Delta dividend aangewend. Bij herziening van de
gemeentelijke taken wordt eerst gekeken naar verbetering
van efficiency, samenwerking met andere gemeenten en
uitgaven voor kunst- en cultuur en het subsidiebeleid. Alles is
bespreekbaar maar bezuinigen op zorg en ondersteuning en
onderhoud van wegen en groen komen pas als laatste in
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beeld terwijl op armoedebeleid niet bezuinigd zal worden.
Lokale lasten blijven binnen de inflatie ontwikkeling. T.b.v. de
uitvoering van de nieuw gedecentraliseerde taken komt er
een decentralisatiereserve, Extra investeringen worden
aangewend voor verbetering van de sociale infrastructuur
van Dauwendaele en verdere kwaliteitsontwikkeling van de
binnenstad. Dat dit onderdeel stevig onderhandelen vergde
waarbij ook punten aan andere partijen gegund dienden te
worden spreekt voor zich. Maar Saskia en Peter vinden dat
per saldo voor de PvdA belangrijke aspecten op sociaal
terrein en voor Dauwendaele gwaarborgd zijn.
(5) Grondbedrijf.
Het belang van de financiële positie van het Grondbedrijf
voor de realisatie van veel gemeentelijke taken is evident. Er
wordt een actieplan Grondbedrijf opgesteld dat inzicht biedt
in aankoopwaarde en renten, de waardering van de huidige
gronden en de beïnvloedbare factoren.
De Middelburgse wijkmix blijft gehandhaafd en voor Sint
Laurens en Cleene Hooge worden ontwikkelingsvisies
opgersteld.
(6) Overige onderwerpen.
Tot slot worden een aantal onderwerpen kort benoemd, waar
afspraken over gemaakt zijn. Voor de precies tekst verwijzen
we naar het werkprogramma, dat op de website staat.
Portefeuilleverdeling is besproken, maar kan op het moment
dat de Rode Jet uitkomt nog niet worden gepubliceerd. Dit zal
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wel in de officiële ALV stukken staan die voor de volgende ALV
beschikbaar zijn (BvS)
Bob dankt Saskia en Peter voor hun uitleg. Hij geeft aan dat
de afdeling op grond van ons huishoudelijk reglement zich
over het onderhandelingsresultaat moet uitspreken. Diverse
leden complimenteren Saskia en Peter met de goede
onderhandelingen en het prima resultaat. Bob onderschrijft
dat van harte. De afdeling stemt vervolgens unaniem onder
applaus in met het akkoord.
(9) Europa.
Gelet op de tijd gaat Jan Schuurman Hess, nr. 21 op de
kandidatenlijst van de PvdA voor de Europese verkiezingen,
kort in op zijn nadrukkelijk keus voor Europa en zijn
ervaringen met mensen en instellingen tijdens zijn voettocht
voor Europa, waarover in september een boek verschijnt.
De rode draden in zijn verhaal vormen de toenemende
tweedeling tussen o.a. Noord en Zuid Europa, laag- en
hoogopgeleiden en de oplopende spanning tussen de hang
naar nationale en lokale identiteit en het afnemende
draagvlak voor Europa. Bob dank Jan S.H. van harte voor z’n
bevlogen bijdrage en biedt hem bloemen aan.
(10) Rondvraag en Sluiting.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Bob dankt de
leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om 22.15 de
bijeenkomst.
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Campagne

Beste Partijgenoten,
Graag wil ik de verkiezingscommissie hartelijk bedanken voor
al hun inzet. Zonder deze negen mensen en hun inzet hadden
we nu waarschijnlijk een zetel minder gehad. Want landelijk
haalde de PvdA maar 10% van de stemmen. Een resultaat
waar je niet vrolijk van wordt en waar ik al langer voor
vreesde. Maar dat is een ander verhaal.
Restzetel
In Middelburg haalden we 14,7%. Dat is ruim vier procent
beter dan het landelijke. We bleven vlak achter de LPM de
tweede partij. Het verlies in Middelburg was net geen 3%.
Landelijk was dit 5%. Helaas hadden we ook nu enkele
tientallen stemmen te weinig om de vijfde zetel binnen te
halen. In 2010 hadden we ook enkele tientallen stemmen
tekort om een zesde te halen. Graag hadden we deze extra
zetel gehad. Door de lijstverbinding met GroenLinks kreeg de
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LPM geen vijfde zetel en ging deze nu naar GroenLinks. Dat
zie ik dan toch liever.
Ik ben van mening dat de kansen op een extra zetel in
Arnemuiden liggen. We moeten als afdeling onze energie in
deze kern steken. Het zou goed zijn als in Arnemuiden
iemand voor ons de kar gaat trekken. We hebben daar dan
ook nieuwe leden nodig.
Nieuwe leden
Tijdens de campagne hebben we ongeveer 10 nieuwe leden
in heel de gemeente erbij gekregen. Waaronder een aantal
jongeren. Allemaal van harte welkom. De teller staat nu rond
de 224 leden. Sinds 2008 hebben we niet zoveel leden gehad.
Europese Verkiezingen
Ik hoop na de Europese verkiezingen van donderdag 22 mei
er nog een paar bij te krijgen. Voor deze verkiezingen gaan
we twee keer langs de deuren. 10 mei zijn we in de
Erasmuswijk en 17 mei in het centrum. Beide keren starten
we om 11 uur. 17 mei verzamelen we om 11 uur bij de
Zeeuwse Bibliotheek en daarna gaan we met zijn alleen ook
nog even op de Markt staan.
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Wilt u meedoen mail mij dan via
pvdamiddelburg@gmail.com. Het is niet eng en leuk om te
doen. Door de vragen die we stellen aan de hand van een
vragenlijst, levert het de fractie veel informatie op over wat
mensen belangrijk vinden in hun wijk. Wilt u een
verkiezingsposter dan kunt u deze via eerder genoemde email
bij mij bestellen en ik doe hem dan bij u in de bus. Ga
donderdag 22 mei in elk geval stemmen.
Met vriendelijke groet,
David Walvis
Campagnecoördinator PvdA- Middelburg
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Door Henk Licher
Leve Europa!
Europa, we hebben de naam - volgens de Griekse sage - te
danken aan een lieftallige koningsdochter uit de stad Tyron in
het toenmalige Klein Azië, het huidige Libanon. Zij werd door
de bronstige Zeus in de gedaante van een aantrekkelijke stier
verleid, ontvoerd, en op Kreta achtergelaten, waarna het
westelijk deel van de toen bekende wereld voor eeuwig haar
naam zou dragen. Europe, ook wel het Avondland genoemd,
immers vanuit Azië gezien gaat bij ons de zon onder. Tja, wat
we al niet aan het Midden-Oosten en de Grieken te danken
hebben. Iets om bij stil te staan als wij ons over die gebieden
uitlaten.
Knoflookzone en spruitjeslucht
Dit dus, en zoveel meer wat wij nu als onze cultuur
koesteren... Neem de tweeduizend jaar
grandioze cultuur van Italië en Spanje er bij, en het wordt
eens te meer onbegrijpelijk dat
sommigen onder ons zich heden ten dage zo afzetten tegen
wat zij smalend de knoflookzone noemen. Wat een
spruitjeslucht komt je dan tegemoet...
Nog een pijnlijke constatering. Terwijl men in de landen van
Oost-Europa letterlijk lijf en goed wil inzetten om bij dat met
zoveel moeite verenigd Europa te horen, klinken in de
westelijke Europese landen schrille stemmen om de invloed
van dat gezamenlijke Europa te beperken, ja zelfs er uit te
stappen. Tegelijkertijd kunnen wij heel wat ongerijmdheden
waarnemen. Neem deze; er wordt in koor geroepen dat
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Europa zich niet met onze interne aangelegenheden moet
bemoeien, maar op het moment dat de pomphouders aan de
grens de hinder van de – binnenlands geregelde - BTW
ondervinden wordt er nijdig naar Brussel gekeken om daar
iets aan te doen! En zo meer van dat soort zaken.
Laten wij ons niet bij de neus laten nemen door de
momentele Eurofobie, de afkeer van het zo mooie Europe.
Natuurlijk, het draait dagelijks om handel en het opheffen
van economische belemmeringen, maar het gaat om veel
meer. Het gaat in de kern om een humaan, stabiel en veilig
bestaan in een continent dat eeuwenlang verscheurd is
geweest door verschrikkelijke oorlogen en terreur. Alle
huidige Europese landen hebben er in alle gekende tijden aan
meegedaan: nietsontziende de oorlog van allen tegen allen,
met onnoemelijk leed en onvoorstelbare schade.
We halen er dezer dagen slechts een enkele uit, ter
herinnering, maar die is dan ook symbool voor alle andere
veldslagen: de zinloze plas bloed van de honderdduizenden
jonge mannen die de Noord Franse en Belgische velden van
14-18 doordrenkt.
De conflicten tussen staten worden nu in nachtelijke
vergaderingen aan Brusselse tafels
uitgevochten en niet door jonge mensen op het slagveld.
Daarover gaat het in Europa en daarvoor moeten wij
opkomen. Blijven opkomen.
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Marinus Verburg
En dat hebben wij gedaan in onze partij. Ook in Zeeland.
Neem bijvoorbeeld de in 2009 overleden Middelburgse
partijgenoot Marinus Verburg. Misschien niet alom bekend,
maar bepaald ook een grote
Middelburger uit de rij die ik
in de Rode Jet opvoer .
Direct na de oorlog actief in
het bestuur van de afdeling
Middelburg, in zijn
ambtelijke loopbaan
voorvechter van de
Zeeuwse economische en
sociale ontwikkeling, lid van
de Eerste Kamer en in zijn latere leven een gewaardeerd lid
van de Raad van State. Hij was al vroeg in de Europese
ontwikkeling actief als voorzitter van de socialistische fractie
ten tijde van de - toen nog - beperkte Europese
samenwerking in Beneluxverband. Verburg was sterk
gemotiveerd door de verschrikking van de Tweede
Wereldoorlog en vervuld van de gedachte dat samenwerking
tussen landen die ellende buiten de deur kon houden. Maar
dat kan alleen als die samenwerking ook wordt vastgelegd en
wordt vastgehouden, niet vrijblijvend is, waar je naar
believen aan kunt meedoen of uitstappen. Het is geen
eetmuur. Voor die hechte samenwerking zette hij zich in.
Europa is in de eerste plaats een sociaal project, gebouwd op
de gedachte dat solidariteit tussen landen en hun
onderscheiden regio's een betere wereld oplevert. Daarom
steunen wij achtergebleven gebieden en gestagneerde
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regio's. Bedenk, het kan ook onze kleinkinderen overkomen
dat zij in een achterblijvende economie opgroeien...Een zaak
van eigen belang mag het dus ook vaak zijn, maar vooral een
opgave van stabiliteit en veiligheid, waarin economische en
sociale voorspoed een project van allen voor allen is. Zo
moeten wij met ons gezicht naar Europa staan. Let wel,
indien wij Europa de rug toekeren zijn wij een perifeer land
met niet veel meer dan een grote plas zout water voor ons.
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Acht vragen aan… Kris Reijnierse

1. Vertel eens kort wie je bent
Mijn naam is Kris Reijnierse, 25 jaar jong en geboren en
getogen Middelburgse.
In het weekend houd ik me bezig met mijn favoriete sport,
hockey. Doordeweeks ben ik werkzaam als maatschappelijk
werker bij Stichting Klaver 4 en als administratief
medewerker bij Delta.
2. Vertel eens iets over je werk in een paar zinnen
Als maatschappelijk werker bij Stichting Klaver 4 begeleid ik
individueel cliënten die gediagnosticeerd zijn met autisme,
adhd of iets soortgelijks.
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Binnen Delta maak ik deel uit van het Delta Comfort Team.
Hier wordt alle administratieve zaken geregeld voor
zonnepanelen en CV ketels.
3. Kom je uit een rood nest, of ben je op eigen initiatief bij
de PvdA gegaan?
Zelf kom ik niet uit een rood nest zoals ze dat noemen. Na
mijn reis naar Cambodja waar ik les heb gegeven aan
kinderen en na mijn ervaringen als maatschappelijke
werker was de PvdA een voor de hand liggende keus. Mijn
levensmotto is: ‘be the change you want to see in the
world’. Kortom, als je wilt dat er iets verandert, zal je hier
zelf aan moeten meewerken. De PvdA sprak mij aan omdat
ze gaan voor samen sterk! Veranderingen beginnen bij
jezelf maar samen staan we sterker.
4. Wat deed je besluiten lid te worden van de PvdA?
Van mezelf ben ik iemand die graag bezig is. Als iets mij
interesseert of aanspreekt wil ik er ook aan mee doen. Zo
heb ik op de HZ in de hogeschoolraad gezeten en in de HZ
Cult commissie. Nadat ik was afgestudeerd ben ik verder
gaan zoeken. Zo wilde ik mij sterk maken voor de
gemeente waar ik zelf zo trots op ben en waar ik zelf ook
een onderdeel van uitmaak. Op het moment dat ik lid ben
geworden van de PvdA kende ik de mensen achter de
organisatie in Middelburg nog niet. Nu ik ze inmiddels heb
leren kennen, kan ik met zekerheid zeggen dat lid worden
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van de PvdA een goede beslissing is geweest waar ik nog
steeds voor de volle 100% achter sta.
5. Welk boek heb je laatst gelezen?
Het boek dat ik als laatst heb gelezen is van Esther Verhoef,
Tegenlicht. Een boek over het leven van een volwassen
vrouw met een beschadigd zelfbeeld. In de loop van het
boek volg je haar huidige leven en lees je over de
herinneringen die ten grondslag liggen aan het
beschadigde zelfbeeld. Persoonlijk vond ik het een mooi en
pakkend boek. Het heeft aardig wat pagina’s maar het leest
prima weg.
6. Doe je aan sport, zo ja welke?
Ik speel hockey bij Hockey Club Walcheren in Dames 2.
7. Wat mag in Middelburg altijd blijven?
Wat er in Middelburg altijd mag blijven is de markt. De
sfeer op de markt in Middelburg is ten alle tijden om van te
genieten. Het geroezemoes als je op een warme
zomeravond langs de terrasjes loopt, met flakkerende
kaarsjes op de tafels, de gezellige drukte tijdens de markt
op donderdag, de gemoedelijke sfeer tijdens festivals en de
rust die het uitstraalt als er doordeweeks maar een paar
mensen overheen lopen.
8. Welk PvdA-lid zou jij in het volgende nummer van Rode
Jet willen leren kennen?
In het volgende nummer zou ik graag meer willen leren
over Wendy Westerlaken.
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Albert de Vries:
Maak krimpregio's weer aantrekkelijk
Blog verschenen op 13 maart op pvda.nl
De PvdA wil meer aandacht voor de zogenoemde
krimpregio's. Daarom overhandigde ik vandaag mede namens
verschillende wethouders de initiatiefnota 'Regionale
verschillen, omgaan met krimp' (pdf) aan minister Blok van
Wonen en Rijksdienst. In de nota doen we verschillende
voorstellen om werkgelegenheid in de regio te behouden,
basisvoorzieningen zoals zorg en onderwijs overeind te
houden, ruimte voor groei te creëren en om de grens niet als
een barrière, maar als een kans te zien.
Krimpregio’s zijn gebieden die te maken hebben met
'leegloop', waardoor ook de voorzieningen in die regio onder
druk komen te staan. In het kabinetsbeleid gaat het om de
regio’s Eemshaven en Oost-Groningen, Parkstad Limburg en
Zeeuws-Vlaanderen. De PvdA wil daar tenminste de
Achterhoek en Zuid-Oost Drenthe aan toevoegen.
Als jongeren het platteland massaal verruilen voor de stad, is
het voor winkels, scholen, en ziekenhuizen lastig om te
overleven. Daardoor verhuizen nog meer jonge gezinnen en
gaan ook de bakker en de slager failliet. De mensen in de
regio’s merken dit iedere dag. In Den Haag moeten we
luisteren naar hun ervaringen en werken aan nieuw
perspectief.
De PvdA wil dat de Rijksoverheid in Friesland, Groningen,
Drenthe, Limburg, en Zeeland zoveel mogelijk banen
behoudt, en tegelijkertijd in deze regio's nieuwe
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werkgelegenheid creëert door groene banen te scheppen.
Ook moet elke regio ten minste één openbare basisschool
hebben, en wil de PvdA in krimpgebieden inzetten op meer
samenwerking en minder concurrentie in de zorg.
Nieuwe economische groei wil de PvdA stimuleren door over
de grens werken makkelijker te maken, leegstand aan te
pakken en lokale initiatieven voor woningverhuur of groene
energie te belonen.

32

Soepletters
Het eerstgeboorterecht voor een bord linzensoep.
Mijn opa was
veekoopman. Hij ging
op stap voor boeren
om vee te verkopen of
aan te kopen. Als hij
een koe ging verkopen
deed hij handjeklap
met een koper. Het
ging gepaard met wat theater. Opa liep weg en kwam terug.
Uiteindelijk was de koe verkocht en kreeg hij geld.
Toen ik het voor het eerst hoorde kon ik het niet geloven. De
PvdA deed ook handjeklap.
We hebben de strafbaarstelling van de illegaliteit en we
hebben verhoging van belastingen voor hogere inkomens.
Beide zaken zijn zeer nastrevenswaardig vanuit de grondslag
van de PvdA. Als je een van beide moet laten vallen welke
kies je dan? Ik zou zeggen geen van beide.
De illegaal behandelen als crimineel is in mijn ogen immoreel.
Verlagen van de belastingen voor de hogere
inkomensgroepen is denivellering en in strijd met de
grondslag van de Partij van de Arbeid.
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De PvdA is tegen de strafbaarstelling van de illegaal en heeft
een foutje gemaakt bij het vaststellen van het regeerakkoord.
De PvdA wil de fout herstellen.
Dan ontstaat er ouderwetse koehandel. De VVD wil wel
schrappen, maar ze wil er goed voor betaald krijgen en hoe
kan je een VVD-er beter betalen dan in baar geld: ‘Wij willen
dat de hogere inkomens het in de portemonnee moeten
merken’.
En de PvdA zegt: Ja, deal.
Nu de linzensoep en het eerstgeboorterecht.
Toen Ezau, zeer vermoeid, uit het veld kwam zag hij Jacob
eten bereiden. Ezau riep: Geef mij van dat rode, dat rode
daar! Jakob zei: Je mag eten van mijn linzensoep, maar dan
moet je mij geven je eerstgeboorterecht. De deal werd
gesloten.
Vandaar de uitdrukking: Je eerstgeboorterecht verkopen voor
een bord linzensoep. Of de PvdA Ezau is en de VVD Jakob of
omgekeerd durf ik u niet te zeggen.
Wel dat deze deal FOUT was.
Henk Soepenberg

34

Kopij paste
Door Jeroen Louws
Dit keer niet de gebruikelijke citaten uit verschillende media
maar dit keer uit een paar andere boekwerkjes… Laat ik
beginnen met eentje uit de Dikke van Dale…
in·for·ma·teur (de; m,v; meervoud: informateurs)
1 iem. die op verzoek van de koning(in) nagaat welke
mogelijkheden er zijn voor een bep. opdracht aan een
(kabinets)formateur
Niet zomaar dit ‘citaat’ natuurlijk, want bestuurlijk
Middelburg krabde zich de afgelopen weken veelvuldig
achter de oren vanwege de betekenis die op lokaal niveau in
de éérste informatieronde aan de begrippen ‘informatie’ en
‘informateur’ werd gegeven. Een keurig, door de griffier
beschreven én door de raad vastgesteld, proces ten spijt,
deugde er van het traject door de grootste partij niet héél
veel…
Bezien vanuit de definitie van de website encyclo.nl,
mankeerde er nog al wat: ‘Een dag na de verkiezingen
ontvangt de – griffier in dit geval - de nieuw gekozen
fractievoorzitters. Op basis van de ingewonnen adviezen
benoemt zij een informateur. Deze krijgt de opdracht te
onderzoeken welke coalitie kan worden gevormd. Na
afronding van zijn opdracht brengt de informateur verslag uit.
Daarna wordt vervolgens een formateur of, wanneer het de
informateur niet gelukt is een meerderheidscoalitie te
vinden, opnieuw een informateur benoemd. Informateurs
zijn in het algemeen politici die op enige afstand van het
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dagelijkse politieke strijdgewoel staan.’
Alle onderstreepte kenmerken van een informatieronde (ook
terug te vinden in de Middelburgse procedure) werden met
voeten getreden. Pas een verslag op het moment dat de
opdracht werd teruggegeven, omdat er geen coalities
haalbaar bleken… Geen advies met mogelijkheden waarmee
een formateur aan de gang kon… En zeker geen informateur
op enige afstand van het politieke strijdgewoel…De poging
om na een rondje gesprekken in één weekend een college in
elkaar te knutselen, strandde.
‘[67] Toen ze Petrus zag, die zich zat te warmen, keek ze hem
aan en zei: ‘Jij was ook bij die Jezus van Nazaret.’ [68] Maar
hij ontkende dat: ‘Ik weet niet, ik begrijp niet waar je het over
hebt.’ En hij ging naar buiten naar de voorhof. En er kraaide
een haan.’
Dit citaat komt zoals u zult begrijpen uit de bijbel. Uit het
boek Marcus en om precies te zijn uit hoofdstuk 14 de verzen
67/68. In de raadsvergadering van 27 maart kwam het op een
wel erg onplezierige manier voorbij toen de informateur van
LPM-huize verslag deed van zijn informatieronde de
voorgaande week. Judassen, Brutussen en ook de haan had
nog gekraaid…
De woorden van de burgemeester naar de net geïnstalleerde
nieuwe raad ‘om met respect voor elkaar met elkaar om te
gaan’ waren nog nauwelijks verstomd of deze schoffering van
drie christelijke partijen volgde. ’t Ware beter geweest als de
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spreker eens goed in de spiegel had gekeken. Laten we hopen
dat de partijen zo geschrokken zijn, dat respect en
samenwerking juist wel de boventoon gaan krijgen…
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De EU, een lesje maatschappijleer
De opkomst voor de verkiezingen van het Europese
parlement is laag. Dat is jammer want de EU is bepalend voor
wat er gebeurt in de lidstaten. Het geeft de kaders aan
waarbinnen wij als natie opereren.
In het dagelijks leven ben ik docent maatschappijleer. Graag
deel ik wat “maatschappijleer”-weetjes over de EU met u.
Hoe is de EU eigenlijk georganiseerd?
Het dagelijkse bestuur bestaat uit de Europese commissie.
Een soort EU ministerraad. De voorzitter is José Manuel
Barosso. De taak van de Europese Commissie is het doen van
voorstellen (initiatiefrecht) en controle op naleving van de EU
wetgeving door de lidstaten. Nederland is vertegenwoordigd
door Neelie Kroes. Zij is verantwoordelijk voor de digitale
agenda.
De Europese commissie krijgt (onder andere) opdrachten van
de Europese raad. Dit zijn alle 28 regeringsleiders van de
lidstaten. De voorzitter van de Europese raad is Herman van
Rompuy. De regeringsleiders komen minstens vier keer per
jaar bijeen. Het is van belang dat er een goede agenda ligt,
want hier wordt bepaald wat de koers is van de EU.
De Raad van de Europese Unie zijn alle vakministers van de
lidstaten. Zij keuren de voorstellen van de Europese
Commissie goed of af. Daarnaast keuren zij ook de EU38

begroting goed of af. De personele bezetting van de Raad
van de Europese Unie is steeds wisselend. De Raad kent een
aantal subraden:












Raad Algemene Zaken
Raad Buitenlandse Zaken
Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie,
Onderzoek en Ruimtevaart)
Raad Economische en Financiële zaken (Ecofin-Raad)
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad)
Raad Landbouw en Visserij
Raad Milieu
Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport
Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid
en Consumentenzaken

Gelukkig is de EU democratisch ingericht en heeft elk
individueel EU-lid stemrecht. (mits boven de 18, EUidentiteitsbewijs en de rechter heeft niet anders besloten)
Het Europees Parlement vertegenwoordigt zo’n half miljard
Europeanen uit 28 lidstaten. De Europese
volksvertegenwoordiging is niet hetzelfde als onze Tweede
kamer, hoewel sinds het laatste verdrag van Lissabon de
invloed van het parlement is vergroot.
Het Europese parlement heeft 766 afgevaardigden. Deze
afgevaardigden hebben zich aangesloten bij zeven
verschillende EU partijen:
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 Fractie van de Europese Volkspartij
(christendemocraten) (274 afgevaardigden)
Vanuit Nederland: 5 CDA
 Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en
Democraten in het Europees Parlement
(195 afgevaardigden)
Vanuit Nederland: 3 PvdA
 Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor
Europa (83 afgevaardigden)
Vanuit Nederland: 3 VVD & 3 D’66
 Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie (58
afgevaardigden)
Vanuit Nederland: 3 Groen links
 Fractie Europese Conservatieven en Hervormers (57
afgevaardigden)
Vanuit Nederland: 1 CU
 Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords
Groen Links (35 afgevaardigden)
Vanuit Nederland: 1 SP & 1 onafhankelijk
 Europa van vrijheid en democratie (31 afgevaardigden)
Vanuit Nederland: 1 SGP
 Niet-fractiegebonden leden (33 afgevaardigden)
Vanuit Nederland 3 PVV, 1 Artikel 50, 1 onafhankelijk
Deelname aan een EU-fractie betekent niet dat er een
fractiediscipline is, afgevaardigden zijn onafhankelijk.
Welke taak heeft het Europese parlement? Recht om
voorstellen van de Europese Commissie te wijzigen. Het
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Europees parlement stemt samen met de Raad van de
Europese Unie over voorstellen en over de begroting. Dit is
wat kort door de bocht, maar het geeft aan dat het
parlement niet in haar eentje over de besluitvorming gaat.
(hierover verder lezen; http://www.minbuza.nl/ecer/euessentieel/besluitvormingsprocedures)
Dit is het beleidsbepalende deel van de EU. Voor deze
“maatschappijleerles” laat ik het daar even bij.
Exclusieve bevoegdheden EU
Op deze terreinen hebben de lidstaten hun bevoegdheden
volledig overgeheveld naar het Europese niveau. De terreinen
zijn:
- douanebeleid
- mededinging voor zover nodig om de interne markt te laten
functioneren
- bescherming van visbestanden
- handelsbeleid
- monetair beleid (alleen voor lidstaten die de euro als munt
hebben)
Gedeelde bevoegdheid EU en lidstaten
Op deze terreinen delen de lidstaten en de Europese Unie
hun bevoegdheden. De terreinen zijn:
41

- interne markt, met uitzondering van niet-economische
diensten van algemeen belang
- visserijbeleid
- landbouwbeleid
- milieubeleid
- vervoersbeleid
- energiebeleid
- consumentenbeschermingsbeleid
- ontwikkelingssamenwerking
- uitbreiding van de EU
- onderzoeksbeleid waarbij het vooral gaat om
onderzoeksprogramma's
- een deel van het sociaal beleid, waar het vooral gaat om de
rechtspositie en de gezondheid van werknemers
- justitiële en politiële samenwerking, met
name grensoverschrijdende zaken
- asiel- en migratiebeleid
- regionale ontwikkeling, dit gaat vooral om
subsidieprogramma's en de voorwaarden om daar voor in
aanmerking te komen
- humanitaire hulp
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- terrorismebeleid
Ondersteunende bevoegdheid EU
Op deze terreinen ondersteunt de Europese Unie de lidstaten
in het maken van beleid, zodat het beleid in de
afzonderlijke lidstaten beter op elkaar is afgestemd, met
name op die aspecten die grensoverschrijdend zijn. De
terreinen zijn:
- volksgezondheid, met name preventie en coördinatie van
grensoverschrijdende bedreigingen en rechten van de patiënt
- een deel van het sociaal beleid, met name waar het
bevorderen van werkgelegenheid centraal staat
- onderwijsbeleid, beperkt tot steunprogramma's en
erkenning van diploma's
- cultuurbeleid
- jeugdbeleid
- sportbeleid
- industrie-, telecom en ICT-beleid
- buitenlands en veiligheidsbeleid
- een deel van het fiscaal beleid, voor zover het om
maatregelen gaat die de interne markt mogelijk kunnen
verstoren
- administratieve samenwerking
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- civiele bescherming
- macro-economisch beleid (hierbij geldt dat het toezicht op
de economieën van de eurozone een stuk strenger is; de
lidstaten behouden weliswaar veel eigen beleidsruimte
maar op het niet halen van doelstellingen staan sancties)
Bron: http://www.europanu.nl/id/vg9pn1p65vi9/bevoegdheden_europese_unie

PvdA en Europa
De PvdA heeft volgens mij een reële kijk op de Europese Unie.
Juist de EU heeft de mogelijkheden om Europa sociaal en
sterk te maken. Europa heeft ook de mogelijkheden om
uitwassen en misbruik tegen te gaan. De PvdA zit met drie
afgevaardigden in de fractie van de Progressieve Alliantie van
Socialisten en Democraten in het Europees Parlement (195
afgevaardigden). Dit is de sociaaldemocratische fractie en
deze bereikt goede resultaten in het Parlement. Door vanuit
mensenrechten en het bieden van kansen de EU te sturen
kan heel Europa sociaal worden.
Op dit moment klinken er hevige tegengeluiden over de EU.
De SP en PVV werken niet constructief mee aan een sociaal
en sterk Europa. Het doet mij zeer als ik de laatste peiling
moet geloven dat de PVV de grootste Nederlandse delegatie
afgevaardigden stuurt naar het Europees parlement. Dat het
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socialistisch gedachtegoed van de SP stopt bij de grens is voor
mij onbegrijpelijk.
Onze PvdA geeft met Jeroen Dijsselbloem een goede koers
van de EU aan. De EU-fractie van de PvdA heeft goede
mensen: Paul Tang & Agnes Jongerius zijn zeer sociale
mensen, die zich vakkundig en doortastend inzetten op WERK
en sociaal. De hele lijst is goed. Ik wil jullie ook attent maken
op de volgende kandidaten: nr 19: Frank van Oorschot, nr 21
Jan Schuurman Hess en natuurlijk nr 31 Albert de Vries. Dit
zijn sociale Zeeuwen met een Europees hart.
Voor het EU verkiezingsprogramma van de PvdA kunt u
terecht op de volgende site:
http://www.pvda.nl/europeseverkiezingen
Rest mij u uit de bodem van mijn hart u te vragen om op
donderdag 22 mei 2014 naar de stembus te gaan. U weet wel
wat u moet stemmen.
Met vriendelijke groet,
Bob van Schuylenburch
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Jubilarissen in 2014:
Dit jaar hebben we 9 jubilarissen in onze afdeling. 4 leden,
Mevr. J.P. van den Bosse, dhr. P v/d Burgh, Henk Soepenberg,
Eric de Ceuster, zijn 25 jaar lid en 5 leden, dhr. en mevr.
Onwijn, dhr. en mevr. van Schaik en dhr. van de Berge zijn 50
jaar lid.
Zowel 25 als 50 jaar is een bijzonder lange periode. Het is
zeker niet zo vanzelfsprekend als dat het lijkt, om zo lang
verbonden te blijven aan de Partij van de Arbeid. Er zullen
ongetwijfeld momenten zijn geweest dat deze leden twijfels
hadden over de koers van hun partij. Maar u alle negen leden
zijn trouw gebleven aan de tijdloze idealen van de sociaal
democratie. Namens het bestuur van de afdeling Middelburg,
hartelijk dank hiervoor.
Op 1 mei hebben de wethouder Saskia Szarafinski en
bestuurlid Henk van Bruggen de beide echtparen thuis
bezocht en hen de gouden 50 jaar spelt en een bos rode
rozen overhandigd.
Helaas was dhr. van de Berge niet bereikbaar en is de 50 jaar
spelt opgestuurd.
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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
rekening van de PvdA Middelburg bij de Rabobank, nummer
NL20RABO 0151225702.
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