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Rode Jet nr. 2
Door Bob van Schuylenburch
We zijn zeer verheugd dat nummer 2 van onze Rode Jet bij u
op de deurmat ligt. We waren blij verrast door de inzending
van Henk Licher over Henriëtte van de Mey. Het geeft ons het
gevoel dat het blad de juiste snaar raakt en iets oproept.
Deze Rode Jet heeft een rode draad en dat is de campagne.
Wij doen ons best om op 12 september zoveel mogelijk
stemmen voor de PvdA te halen. Wij vinden dat we het beste
plan hebben voor Nederland, Europa en wereldwijd. In deze
tijd is het zaak om onze visie duidelijk te maken aan al die
stemgerechtigden. U zult uw mailbox gevuld vinden met
oproepen om te canvassen, deel te nemen aan congressen en
campagne te voeren. In kranten, op internet en televisie
knallen de KEI-harde afspraken, breekpunten en beloftes van
het beeldscherm. Het is verkiezingstijd!
Wat is campagne voeren? Naar buiten treden met jouw
ideeën. Kenbaar maken waar je voor staat. Vertellen en
uitleggen wat het verkiezingsprogramma is. Kiezers inspireren
om voor een sociale en sterke toekomst te kiezen. Deze Rode
Jet gaat over campagne. In dit nummer krijgt u ook een kijkje
in het sociaaldemocratische hart van de wethouder en de
fractie. Zij delen met u hoe zij de wereld ervaren. Tot slot is
het streven om de campagne af te sluiten met Champagne.
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Ingezonden: Over Rode Jetten
Door Henk Licher

Ons afdelingsblad - wat een prima initiatief! heeft dus de
naam Rode Jet gekregen, naar de eerste Nederlandse
vrouwelijke journalist die in 1884 in loondienst werd
aangesteld bij de Middelburgse Courant in 1884. Zij was, de
kost verdienend als leraar Duits en Nederlands in Goes, al
actief als literair criticus in vooraanstaande Nederlandse
tijdschriften voordat zij bij de krant in Middelburg ging
werken. Zij deed de buitenland(!)- en kunstredactie en
maakte daarnaast verslagen van Provinciale Staten, waarvoor
speciale toestemming door GS moest worden verleend
omdat zij een vrouw was. In haar eigen woorden: “ik zag de
heren staren naar een 'feministisch fenomeen'.” Zij was
echter niet alleen vooruitstrevend in haar journalistieke werk.
Zij leverde ook een actieve bijdrage aan de verlichting van
sociale wantoestanden in Middelburg. Zo nam zij het initiatief
voor het verstrekken van warme maaltijden aan kinderen uit
arme gezinnen.

5

Rode Mathilde
Samen met Mathilde Wibaut richtte zij de Middelburgse
afdeling van de Nederlandse Vereniging voor
Vrouwenkiesrecht op. Middelburg had dus niet alleen een
Rode Jet, maar ook een Rode Mathilde, die zich eveneens
inzette voor verbetering van de positie van de vrouwen. Zij
publiceerde een de burgerij hevig schokkend boek (“Wordend
huwelijk”), waarin zij een moderne kijk op het huwelijk
uiteenzette. Daarin kende zij de vrouw en de man een
gelijkwaardige en geëmancipeerde rol toe in hun onderlinge
verhouding. Haar vriendin Henriëtte van der Mey was in alle
opzichten een zelfstandige en eigenzinnige vrouw.
Tijdgenoten verhalen vol bourgeois-afschuw hoe zij met haar
vriendin zonder gene zomerconcerten in de tuin van het
Schuttershof bijwoonde. (Moeten wij die tuin met die
bijzondere historische geschiedenis niet weer eens mooi
maken en openstellen?) Henriëtte vertrok daarna, evenals
Mathilde, naar Amsterdam, waar zij beiden hun socialistisch
werk voortzetten. Henriëtte zette zich via publicaties in voor
vrouwenrechten en werd daarvoor tot in het buitenland
geprezen. Zo kreeg zij uitnodigingen van de fameuze Clara
Zetkin om in Berlijn artikelen te schrijven en lezingen te
houden. Henriëtte bleef tot hoge leeftijd ( 94) actief. Zij
overleed in 1945. Mathilde Wibaut, die met haar een
intensieve correspondentie onderhield, behoorde ook tot de
zeer sterken. Zij beëindigde haar actieve leven met haar
Herinneringen, waarin zij zich onverkort de strijdster voor
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vrouwenrechten toonde en de vraag stelt 'Is die strijd thans
in 1952 volstreden?'
Vrouwenemancipatie
Middelburg heeft dus met deze twee kapitale vrouwen
bepaald een bijzondere positie in de vrouwenemancipatie in
ons land. Waarbij wij overigens de mannen niet behoeven uit
te vlakken. Zo bracht Middelburg immers ook P. L. Tak voort,
die een zeer stuwende rol heeft gespeeld in de opbouw van
de socialistische beweging in ons land, en natuurlijk de reus
F.M. Wibaut die eerst in Middelburg en daarna in Amsterdam
zijn faam verdiende. Maar bij dit alles is er nóg een vrouw in
de socialistische beweging die de naam Rode Jet met recht
mag dragen: de zeer begaafde en strijdbare Henriëtte Roland
Holst, harts-vriendin van 'onze' Henriëtte van der Mey. Zij
was het die in prachtige bewogen gedichten uiting gaf aan
het socialistisch ideaal en een voorvechtster werd van
vrouwen- en mensenrechten. In de naamgeving de Rode Jet
wordt dus een imposante geschiedenis van onze beweging
vernoemd. En daarin heeft Middelburg een trotse plaats.
Reden genoeg om ook eens te denken aan het vernoemen
van straten of pleinen aan deze grote dochters van onze stad.
Henriëtte van der Mey lezing?
En wat te denken van een jaarlijkse Henriëtte van der Mey
lezing in Middelburg? Natuurlijk over een emancipatiethema
, van vrouwen of mannen. Zou iemand als Hedy dAncona de
eerste lezing niet toekomen? Iets voor onze afdeling?
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Soepletters 2
Column van Henk Soepenberg
12 juni 2012

LEDENRAADPLEGING
Wat een quatsch. Die achtereenvolgende
ledenraadplegingen. Het begon met de PvdA, daarna het CDA
en tenslotte Groen Links.
Het was een serieus politiek instrument om binnen de partij
te komen tot een aanvoerder. Maar de media maken zich
eigenaar van een welkom moment om een spelletje te spelen
met mensen en politieke bewegingen. De Barenden en van
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Dorpen, de Pauwen en Wittemans, de 2 Vandagen en alle
anderen, die op kijkcijfers jagen, kunnen deze raadplegingen
goed gebruiken. Meestal tot meerdere eer en glorie van
henzelf.
Groen en geel
En ze hebben er zichtbaar genoegen in. Als Pauw zich strekt
in zijn stoel en op de tafel begint te trommelen. Reken maar,
dan heeft híj het naar zijn zin.
En ik, serieus politiek mens, erger me groen en geel.
Hoe vaak er wel niet dezelfde stomme vragen gesteld
worden. Hoe vaak de kandidaten letterlijk doorgezaagd
worden. En waar gaat het eigenlijk om? Het ging bij de PvdA
om een nieuwe fractievoorzitter. Cohen ging weg. Er moest
iemand komen, die tot de volgende verkiezingen de PvdA
fractie voorzat en aanvoerde. Het leek mij een prima zaak als
de 2e kamer-fractie uit haar midden een nieuwe voorzitter
koos. Met de instemming van het PvdA-bestuur, het bestuur
is het democratisch gekozen orgaan, dat op dat soort
momenten kan en moet voorzien. En we waren klaar tot de
volgende verkiezingen. Niets Pauw en Witteman of 2
Vandaag. Klaar.
Voor de verkiezingen zou er natuurlijk een lijsttrekker/politiek
leider moeten komen. Daar komen de leden wel aan te pas.
Niet de kijkers. De kijkers komen pas in beeld tijdens de
campagne…
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Bij het CDA was het net zo’n raar circus. Daar kwam een knap
ogende jonge dame boven drijven. Ook hier tot plezier van
Pauw.
Dibi en Sap
En dan het Groen Links spektakel. Een
kandidaatstellingscommissie achtte Tofik Dibi niet geschikt als
lijsttrekker. Dat mag een kandidaatstellingscommissie vinden.
Daarvoor is die commissie democratisch gelegitimeerd. Ze
mag zelfs een mening hebben over de huidige
fractievoorzitter. Niets mis mee. Maar toen bemoeiden de
media zich er mee. De leden van de
kandidaatstellingscommissie werden afgedroogd en de media
gingen met Dibi en Sap aan de haal…
Ik ben van mening dat politieke partijen zich moeten
realiseren welke zaken binnen de partij afgehandeld moeten
worden en wanneer er sprake is van naar buiten treden of
campagne. Er moet sprake zijn van baas in eigen huis en je
politieke doelstelling bewaken.
Pauw en Witteman spelen daarin geen rol.
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Kennismaken met…

Oscar Dooms
Door Wendy Westerlaken
In de Rode Jet willen we telkens een lid wat uitgebreider aan
u voorstellen. Vorige keer was dat Bob van Schuylenburch, de
nieuwe afdelingsvoorzitter. We vroegen hem aan wie hij het
stokje door wilde geven. Dat was het nieuwste lid. Daarom
deze keer 19 vragen aan: Oscar Dooms.
1.

Vertel eens kort wie je bent
Ik ben Oscar Dooms, 23 jaar en woon al mijn hele leven in
Middelburg
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2.

Vertel eens iets over je werk in een paar zinnen
In het dagelijks leven ben ik verkoopmedewerker bij de
C1000 in Vlissingen. Daar doe ik van alles: klanten helpen,
vakken vullen, lege flessen innemen. Daarnaast ben ik
drummer in twee orkesten: Concertina en de Zeeuwse
Muzikanten. Bij de Zeeuwse Muzikanten doe ik in het kader
van dagbesteding ook vrijwilligerswerk. Ik maak instrumenten
schoon, help mee bij het uitkiezen van nieuwe muziek en doe
allerlei andere dingen.

3.

Wat vind je leuk aan je werk?
Dat het zo afwisselend is.

4.

Wat voor werk zou je doen als je dit werk niet deed?
Beroepsdrummer! Daar ligt mijn passie. En anders iets in de
politiek.

5.

Kom je uit een rood nest, of ben je op eigen initiatief bij
de PvdA gegaan?
De keuze voor een lidmaatschap van de PvdA komt echt uit
mezelf. Ik heb de partij een beetje gevolgd en ik heb me erin
verdiept. De PvdA heeft oog voor de zwakkeren in de
maatschappij, zoals de Wajongers. Tot die groep hoor ik zelf
ook. Daarnaast is de partij ook goed in financieel beleid, en
dat vind ik ook belangrijk. Aanvankelijk vond ik het jammer
dat de partij niet meedeed met het Kunduz-akkoord, maar nu
duidelijk wordt hoe dat uitpakt, ben ik blij dat Samsom voet
bij stuk heeft gehouden.

6.

Wat kan en wil jij als persoon voor de PvdA betekenen?
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Ik heb me aangemeld als lid om de partij financieel te
steunen, zodat ze meer kunnen doen. Misschien wil ik ooit
wel actiever worden, maar ik kijk het eerst even aan.
7.

Wanneer ben je extra trots op de PvdA?
Als we gaan regeren en het dan voor elkaar krijgen om uit de
schulden te komen, zonder dat de zwakkeren daardoor
geraakt worden. Dan ben ik trots.

8.

Wanneer zou je je lidmaatschap opzeggen?
Als de PvdA compromissen gaat sluiten waardoor de sociaal
zwakkeren heel hard gepakt worden. Dan zeg ik “doei”, dan
ben ik weg.

9.

Welke film heeft indruk gemaakt?
Ik houd erg van films zoals Harry Potter en Lord of the Rings.
De laatste film van Harry Potter had mooie 3D-effecten, heel
gaaf.

10.
Doe je aan sport, zo ja welke?
Nou! Ik drum een paar keer per week en ik werk in een
supermarkt. Ik kan wel zeggen dat je dan continu aan het
sporten bent. Ik til achter elkaar een kleine vierentwintig
volle kratjes bier uit een container, vrijwel dagelijks. Dat is al
een hele workout!
11.
Hoe ontspan je je?
Ik drum nu zeven jaar bij de Zeeuwse Muzikanten en vijf jaar
bij Concertina. Samen muziek maken is het mooiste wat er is.
Ik hoop daarom dat dit soort culturele activiteiten behouden
blijven, ondanks alle bezuinigingen.
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12.
Ik woon in Middelburg omdat…
Het de enige plek is waar ik wil wonen. Het is mijn thuis. Ik
ben er helaas net niet geboren, maar verder woon ik er mijn
hele leven. Mijn familie woont er ook. Het is een mooie en
gezellige stad.
13.
Wat mag in Middelburg altijd blijven?
De Abdij en de Lange Jan.
14.
Wat zou er in Middelburg als eerste moeten
veranderen?
Die bouwput! Het is geen gezicht! Haal hem weg, maak er
wat van. Wat maakt me nog niet eens zoveel uit. Een theater,
woningen, winkels. Als die put maar weggaat.
15.
Wat is je favoriete plekje in Middelburg?
Het Abdijplein.
16.
Wat vond je de opmerkelijkste gebeurtenis het
afgelopen jaar?
Dat Wilders de stekker eruit trok. Het was de eerste keer dat
ik blij was met Geert Wilders.
17.
Waaraan of aan wie heb je je de afgelopen tijd
geërgerd?
Ook weer Geert Wilders. Zijn stijl en zijn taalgebruik. En dat
hij het kabinet gijzelde vond ik ook ergerlijk. En dat het
kabinet vooral aan de rijken en zichzelf dacht. En dat ze de
mensen in de geestelijke gezondheidszorg zo in de steek
hebben gelaten.
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18.
Waarvan werd je de afgelopen tijd blij?
Dat het kabinet viel. Dat we met de Zeeuwse Muzikanten een
heel mooi 40-jarig jubileum in de Stadsschouwburg hebben
gevierd. En dat ik op dit moment, als het interview wordt
afgenomen, op vakantie ben in eigen land.
19.
Welk Middelburgs PvdA-lid zou jij in het volgende
nummer van Rode Jet willen leren kennen?
Misschien kennen veel mensen hem al goed, maar ik nog
niet: Albert de Vries. Hij is in Middelburg al heel lang actief
voor de partij en als wethouder. Nu wil hij Kamerlid worden.
Dat vind ik een goede reden om hem beter te leren kennen
Wilt u iemand beter leren kennen in de deze rubriek? Geef
het door via pvdamiddelburg@gmail.com!
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Parade maken
Door Bob van Schuylenburch

Deze zomer trekt De Parade weer door het land. De Parade is
een theaterfestival dat in de vier grote steden neerstrijkt.
Allerlei theatermakers hebben voorstellingen gemaakt en
hebben hun eigen tent om op te treden. Het publiek moet
worden verleid om binnen te komen. De theatertraditie is dat
de artiesten ‘parade maken’. Een klein voorproefje van het
stuk voor de tent spelen. Het publiek nieuwsgierig maken,
zodat ze een kaartje kopen voor jou voorstelling. Interactief
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omgaan met het publiek, zodat ze naar jouw voorstelling
gaan.
Politiek versus theater
Politiek is geen theater. Er wordt beweerd van wel, maar
wees er dan bewust van dat politiek over mensen gaat en dat
er keuzes worden gemaakt voor een hele grote groep
mensen. Ik vind politiek geen theater. Ik hou wel van een
politicus die mooi kan spreken en in het debat het volledige
arsenaal aan trucjes uit de kast haalt. De politiek kan ook
leren van theatermakers. Het parade maken is iets wat in de
politiek ‘campagne voeren’ heet. We laten een klein stukje
zien van wat ons programma is. We laten zien wie er voor u
gaan spelen. Het doel is dat u op ons stemt of nog beter, lid
wordt van onze club en op ons stemt.
Ootje
Net als op De Parade zijn er ook in de politiek parademakers/
campagnevoerders die het voor de tent goed doen. Die
pakkend parade maken, maar soms stelt de voorstelling diep
teleur. Dit kan in mijn ogen. Dit is geen bedrog van de parade
makers. Het uitgangspunt was goed, maar het liep verkeerd.
Van totaal andere orde is dat er pakkend parade gemaakt
wordt en de voorstelling is een farce. Je wordt in het ootje
genomen.
Hetzelfde geldt voor de politiek. Je kunt als publiek gepakt
worden door een goede parade, maar als je eenmaal in de
voorstelling zit, denk je er anders over.
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Oprecht
Campagne voeren moet je oprecht doen. Een eerlijke
voorstelling geven over jouw plannen. In een campagne is het
ook niet zo dat je een ander persoonlijk aanvalt. In de
campagne laat je zien waarom jouw plan beter is dan dat van
een ander. Het gaat er om dat we op een positieve manier
duidelijk maken wat wij willen veranderen en willen
vasthouden. Onze campagne is een eerlijke parade. Het
publiek krijgt een stukje te zien van de echte voorstelling. We
zullen parade maken voor onze eigen voorstelling.
De voorstelling
Het publiek mag alle parademakers aflopen. Dit is juist een
hard bevochten vrijheid. De vrijheid om je eigen keuzes te
maken. Het publiek wandelt over het paradeterrein en laat de
campagne over zich heen komen. Op een gegeven moment
zullen ze naar een voorstelling willen. Ze hebben geld voor
één theaterstuk. Op basis van vertrouwen in de parade en
toneelspelers zullen ze een keuze maken. Het publiek zal zelf
moeten beslissen
naar welke
voorstelling ze
gaan. Ik hoop dat
ze naar een goede
voorstelling gaan.
Een voorstelling
over een sterker en
socialer Nederland.
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Van de Fractie
Potlood
Uitgesproken in de gemeenteraad op 25 juni door Peter de
Doelder
Voorzitter,
Aan het eind van
deze serie
toespraken over het
wel en wee van de
onze gemeente wil
ik u meenemen naar
het heden en de toekomst.
Ondertussen delen we u allen een nieuw instrument uit, in
het kader van: 'onderzoek alle dingen en behoud het goede'.
Zoals u ziet een potlood MET gum.
Het potlood dankt zijn naam aan de potten waarin het
loodmengsel voor de schrijfstift werd gebruikt. In die zin is de
term 'kadernota' een benaming die de lading dekt. Het moet
dan echter niet zo zijn dat het college stiekem een paar
voorstelletjes in de kadernota verstopt waarover de raad zijn
plasje nog niet heeft kunnen doen. Vandaar dat wij de
opmerkingen van D’66 hierover steunen.
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In deze tijd van IPad's en emails, Facebook en o ja, Twitter,
zouden we bijna vergeten dat je met zo'n potlood toch nog
veel kan.
In het navolgende willen we het potlood gebruiken voor het
zetten van enkele uitroeptekens en opmerkingen.
De jaarcijfers 2011 worden geschreven met zwarte cijfers en
daar zetten we dus een dikke krul over.
Zwart en rood
De eerste bestuursrapportage 2012 wordt rood geschreven,
dat is treurig maar we hadden het verwacht en het college
stelt voor om het tekort te dekken uit de algemene
voorziening. Wij gaan akkoord. Positief is dat de voorstellen
uit de bezuinigingsronde 2011 goed uitvoerbaar blijken te
zijn. De zwarte wolken van de nieuwe bezuinigingen tekenen
zich af aan de horizon.
De kadernota dan. Die is met potlood geschreven en wel voor
het tweede achtereenvolgende jaar. Dat valt het college niet
te verwijten, maar is helaas te wijten aan landelijke beleid
waar wij een dikke potloodstreep doorheen trekken. Maar
goed daar gaan wij niet over. Dat beleid heeft wel gevolgen,
minder geld, we zullen meer moeten gaan samenwerken met
andere partners. Samenwerken juichen we toe, maar zorgen
hebben we wel. Immers: samenwerking betekent rekening
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houden met anderen. Wat betekent dat voor de invloed van
de raad, hoe effectief en efficiënt kan onze organisatie
blijven functioneren? Wij veronderstellen dat hier een wissel
wordt getrokken op slim manoeuvreren van onze gemeente,
waarin we overigens alle vertrouwen hebben. Toch willen we
kritisch kijken naar de consequenties.
Ik wil in deze bijdrage graag onze blik op de toekomst
vestigen en dan in het bijzonder spreken over de
decentralisatie in de Jeugdzorg, de WWNV en de hervorming
in de AWBZ de uitdagingen voor de gemeente in de komende
jaren.
Zorg
Wij zijn van mening dat de zorg zo dicht mogelijk bij de
mensen moet worden geregeld en aangestuurd. Juist
gemeenten kunnen naar ons inzicht het best beoordelen wie
welke ondersteuning nodig heeft. Prima, dikke streep
eronder, uitvoeren! Het is echter bijna Kafkaiaans om te
constateren dat het toedelen van deze moeilijke dossiers aan
de gemeenten gepaard gaat met een forse bezuiniging. Want
bij dit soort bezuinigen komt vaak de positie van de
zwakkeren in de maatschappij onderdruk. Tegelijkertijd is dit
dus een enorme uitdaging! De afschaffing van de PGB's,
minder mogelijkheden voor speciaal onderwijs, zijn juist
tegengestelde ontwikkelingen. Iedereen moet een bijdrage
kunnen leveren, meedoen aan de maatschappij, en als men
dat niet zelfstandig kan, dan met steun van die maatschappij.
Wij krijgen als gemeente nu dus de kans om een en ander
21

opnieuw in te richten, de jeugdzorg opnieuw in te tekenen en
wij vragen het college om samen met andere gemeenten de
uitdaging aan te gaan om een nieuwe schets te maken, en
een potlood is bij uitstek een instrument daarvoor. De PvdA
doet een dringend beroep op u om daarbij te kijken naar
modellen die echt effectieve zorg verlenen aan de mensen,
op gebied van de WMO voorzieningen, jeugdhulpverlening.
Gebruik daarbij het potlood, en dat gummetje zit er niet voor
niets en kan heel goed dienen om ineffectieve structuren
zoals onnodig management en regelgeving uit te vlakken. Als
voorbeeld noem ik het succesvolle 'Opvoedpoli'- model zoals
dat in Noord Holland functioneert. Daar wordt niet verwezen
naar anderen, daar wordt directe hulp geleverd door de
medewerker die met de hulpvraag wordt geconfronteerd.
Daarbij moeten we af van voorgeschreven pakketjes en
regeltjes, maar kijken naar wat mensen echt nodig hebben,
geen overbodige voorzieningen, zorg op maat.
Werk
WWNV, wet werk naar vermogen. Wat bedoelt men eigenlijk
met deze naamgeving? Hoe meer vermogen hoe meer werk?
Hoe meer vermogen hoe minder werken ? Hoe minder
vermogen hoe harder werken? Hoe minder vermogen hoe
minder werk? Werk als plicht? Werk als recht?
Wij zijn van mening dat iedereen moet kunnen meedoen,
werken draagt bij aan een goed gevoel van zelfrespect van
mensen, geeft mensen de kans op financiële zelfstandigheid
22

en draagt op positieve manier bij aan onze maatschappij. Ook
de mensen die een beperking hebben, moeten in staat
worden gesteld een bijdrage te leveren. Werk dus als recht,
maar ook werk als plicht.
Regie krijgen over je leven, dat is belangrijk voor mensen.
Combineer dingen, uitkering, voedselbank, budgetbeheer,
opleiding, werk en welzijn. Mensen die zich melden bij de
kredietbank hebben een maatschappelijk probleem, pak ze
beide aan zodat mensen niet aan de rand van de
maatschappij moeten blijven staan.
Ziekenhuis
Meerdere malen is in deze zaal het Zeeuwse ziekenhuis ter
sprake gekomen. Wij constateren dat de mensen in de straat
een heel beperkte invloed hebben op ziekenhuisorganisaties.
Dat terwijl we hier toch te maken hebben met een
belangrijke voorziening, waarvan je zou verwachten dat de
gebruikers, en dat zijn we allemaal, een stevige vinger in de
beleidspap zouden hebben. Dat moet echt veranderen, de
maatschappij moet in staat worden gesteld om directe
invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen van
ziekenhuisorganisaties. Uitvlakken die stichtingsvormen die
alle kanten op kunnen zonder zich iets aan te trekken van de
maatschappij.
We moeten echt toe naar een nieuwe organisatiestructuur
voor het ziekenhuis. Gebruik het potlood voor het eerste
ontwerp en dikke zwarte inkt voor het definitieve, en teken
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daarbij een goed samenhangend zorgsysteem zo dicht
mogelijk bij de mensen. Presenteer het, zorg dat de mensen
aan tafel komen. Een uitroepteken!
Wonen
Ook een uitroepteken voor wonen.
De PvdA vindt dat structurele maatregelen nodig zijn om
betaalbare nieuwe woningen te bouwen en bestaande
woningen te renoveren. Dat is goed voor de mensen met een
gewoon inkomen en starters maar ook goed voor de
bouwvakkers. Door de woningbouw op gang te brengen
komen tientallen mensen in onze gemeente weer aan het
werk. Vandaar dat we de motie over het verlagen van de
starters toelage steunen.
Verkeer
Veiligheid en verkeer zijn voor ons belangrijke onderwerpen
en we zijn blij dat de Stationsbrug nu waarschijnlijk nog voor
het begin van het schooljaar gesloten zal worden voor auto’s.
Die kleuren we graag in, met ster.
Over het traject Nederstraat/Veerseweg hebben we echter
zorgen. Het is ons opgevallen dat de fietsstroken aldaar deels
zijn verwijderd en wij willen graag dat de herinrichting op
korte termijn ter hand wordt genomen. Vandaar dat we een
motie hieromtrent indienen. Het zou de veiligheid van de
Nederstraat/Veerseweg op korte termijn ten goede komen.
Een vraagteken en enkele uitroeptekens.
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Bij het hoofdstuk werk en economische ontwikkeling zetten
wij een paar sterretjes. Het kan en mag niet zo zijn dat we in
de huidige tijd NEE moeten verkopen aan bedrijven die zich
willen vestigen omdat we
geen geschikt
bedrijfsterrein kunnen
bieden. Werkgelegenheid
is belangrijk. De Trekdijk
moet op de tekentafel,
en dat moet kunnen met
respect voor het dorp
Nieuw en St.Joosland.
Wij vragen aandacht.
Tot slot:
Een potlood staat er ook om bekend dat het gebruikt kan
worden bij stemmen en de verkiezingen. U zult begrijpen dat
dit de laatste dagen in de Middelburgse PvdA een belangrijke
onderwerp van gesprek is. Nee, wethouder de Vries is nog
niet weg uit Middelburg en we gaan hier ook niet speculeren
over zijn opvolging voordat het 12 september is en de
verkiezingsuitslag bekend is. En ook daarna kan nog weken
duren voordat er duidelijkheid is. Maar u kunt wel op hem
stemmen, of u hem waardeert als politicus of juist niet.
Gebruikt uw potlood dus goed.
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Van de Wethouder
Kies een Zeeuw in de Tweedekamer
Albert de Vries

Het gewestelijk bestuur heeft zwaar gelobbyd om eindelijk
weer eens een echte Zeeuw op een verkiesbare plaats van de
PvdA Tweede Kamerlijst te krijgen. Een Zeeuw die ook echt
gaat knokken voor Zeeuwse zaken in Den Haag. Het
gewestelijk bestuur heeft mij gevraagd of ik beschikbaar
wilde zijn. Ik heb daar positief op gereageerd. Ik had al eerder
kenbaar gemaakt dat ik drie termijnen als wethouder van
Middelburg als het maximum zie. Het wordt na 12 jaar echt
tijd voor een nieuw gezicht, met nieuwe ideeën. Iemand die
er weer helemaal fris tegenaan wil.
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Jongensdroom
En natuurlijk zal ik het jammer vinden als ik er al iets eerder,
na ruim 10 jaar, mee moet stoppen. Want wethouder zijn in
de stad waar je geboren bent, is een jongensdroom. Het is
fantastisch om te doen. Je leert dat je het niet iedereen naar
de zin kan maken en dat je vaak tegen stromen op moet
boksen. Maar het is vooral heel mooi als je ziet dat je met het
knokken voor mensen voor wie het niet vanzelf gaat ook echt
resultaat kan boeken. Knokken voor mensen met een
beperking, voor ouderen die ondersteuning nodig hebben,
voor kinderen om te kunnen spelen, leren en sporten, voor
asielzoekers die al jaren in Nederland verblijven, voor mensen
die een huis zoeken, voor mensen die samen iets van de
grond willen tillen in hun wijk, voor nieuwe voorzieningen in
de stad waardoor die stad sterk en aantrekkelijk blijft.
Regeltjes
Maar ook al knok je nog zo hard, niet alles lukt. Soms loopt je
in dit werk tegen allerlei regeltjes aan. Regeltjes die in Den
Haag worden bedacht. Regeltjes die het onmogelijk maken
om het echt goed voor elkaar te krijgen. Ik praat over dat
soort regeltjes al af en toe mee via werkgroepjes van de partij
en in commissies van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Maar het is natuurlijk nog veel leuker als je er
over mee kan praten op de plek waar die regeltjes worden
gemaakt. In de Tweede Kamer. Daarom zie ik het zitten om
naar Den Haag te gaan. Om de ervaring mee te nemen hoe
regeltjes in de praktijk soms niet, of verkeerd werken. En
natuurlijk om in te brengen dat het in Zeeland vanwege de
schaal en de ligging soms net even anders moet dan in de
Randstad. Dat het nodig is dat in Zeeland bestaande banen
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blijven en er nieuwe banen bijkomen. En dat er juist in
Zeeland kansen liggen voor verduurzaming van de economie.
Blozen
Toen het gewestelijk bestuur me vroeg dé Zeeuwse kandidaat
te zijn heb ik niet lang nagedacht. Het lijkt mij een enorme
uitdaging. Van de aanbevelingsbrief die naar de
kandidaatstellingscommissie is gestuurd moest ik best een
beetje blozen. Dus ze hebben me uitstekend gelanceerd. Ik
ben twee keer op gesprek geweest bij de
kandidaatstellingscommissie en er is flink gelobbyd.
Uiteindelijk is het op de voorlopige lijst de 29e plaats
geworden. Meer zat er echt niet in. Het congres stelt op 30
juni de definitieve lijst vast. We hopen ongewijzigd. Maar je
weet natuurlijk nooit.
Zoals bekend is bij mij het glas altijd minimaal half vol, dus ik
geloof erin dat we met een goede campagne weer 30 of meer
zetels kunnen halen. De PvdA heeft gewoon het beste en
meest rechtvaardige verhaal. Het is alleen de kunst om dat
aan de kiezers duidelijk te maken. Daarom hebben we vanaf
half augustus echt iedereen nodig om campagne te voeren.
Van mond tot mond en van deur tot deur. Want alle
onderzoek wijst uit dat dit de meest effectieve manier is om
mensen te overtuigen dat een stem op de PvdA juist nu nodig
is.
SP en GroenLinks
En om u alvast een beetje in de stemming te brengen.
Natuurlijk de SP is ook links. Maar tegelijkertijd veel te
conservatief om een klimaat te creëren waarin groei en
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nieuwe werkgelegenheid kan ontstaan. En veel te
conservatief om de hervormingen door te voeren die nodig
zijn om ook onze kinderen en kleinkinderen perspectief te
kunnen bieden. En GroenLinks is zo langzamerhand een
liberale partij. Dus op links is er maar één partij die echt kan
zorgen voor groei, voor nieuwe banen en voor eerlijk delen.
Eén partij die Nederland weer sterker en socialer kan maken,
onze Partij van de Arbeid.
Tweederangs burgers
De rechtse strategie van groeien door te snoeien is jammerlijk
mislukt. Nederland staat er na anderhalf jaar Rutte beroerder
voor dan al onze buurlanden. En door de invloed van de PVV
zijn bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet. Voelen vele
mensen zich niet meer prettig en veilig in Nederland. CDA en
VVD hebben achter de PVV aan gelopen en daarmee een
populistisch en nationalistisch gevoel gevoed. Eigen volk eerst
heeft ook in Nederland helaas bij veel mensen vaste voet
gekregen. Als je mensen als tweederangs burgers wegzet dan
zal de kans dat ze werk kunnen vinden, hun opleiding kunnen
afmaken of anderszins mee kunnen doen afnemen. Als je je
afzet tegen het buitenland dan betekent dit dat er minder
geëxporteerd zal worden, dat er minder joint ventures
komen, minder buitenlandse vestigingen, dus minder
werkgelegenheid. Dat remt de groei, vernietigt banen en
maakt verschillen groter. De mensen met de minste kansen
betalen relatief de hoogste prijs voor de crisis. Dat kan en
moet echt anders.
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Zetels
Hoewel ik uiteraard geloof in de kracht van onze campagne is
het realiteit dat we in de peilingen nu nog maar op ongeveer
25 zetels worden ingeschat. Ik verwacht het niet, maar het
kan zijn dat al onze inspanningen slechts tot 28 zetels leiden.
Dan komt er geen Zeeuwse PvdA-er in de kamer. Dat zou
sneu zijn. En gelukkig vinden niet alleen PvdA-stemmers dat
sneu. Ik merk dat ook mensen die normaal op andere partijen
stemmen het ook mooi zouden vinden als een echte Zeeuw
de kans krijgt om in Den Haag op te komen voor de Zeeuwse
belangen. Daarom gaan we ook op die toer campagne
voeren. Met de slogan: Kies een Zeeuw in de kamer. Om ook
niet PvdA-ers over te halen om op de Zeeuw op nr. 29 van
lijst 2 te stemmen.
Voorkeurstemmen
Het zou natuurlijk mooi zijn als we daarmee de circa 16.000
stemmen binnenhalen die nodig zijn om met
voorkeurstemmen in de kamer te komen. Maar ook als we
met zo’n actie die 16.000 stemmen niet halen dan kan het
wel veel extra stemmen opleveren voor onze partij. En
uiteindelijk gaat het in de campagne vooral daarom: Een zo
groot mogelijke Partij van de Arbeid om Nederland weer
sterker en socialer te maken.
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Bijeenkomsten
Vierde ronde Zelandus:
‘Ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid’





Plaats: Vlissingen
Datum: 23 augustus 2012
Aanvang: 15:00 uur
Locatie: Start bij de 'Timmerfabriek'

In april konden alle Zeeuwen reageren op een ontwerp voor
het nieuwe 'Omgevingsplan 2012-2018' van de Provincie
Zeeland. Dat omgevingsplan zal -samen met de Economische
Agenda en de notitie Leefbaarheid- op 29 september 2012
worden geagendeerd in Provinciale Staten. Voor die tijd
organiseert de PvdA Zeeland deze zomer nog een aantal
debatten over belangrijke onderwerpen, die met de kwaliteit
van de Zeeuwse ruimte te maken hebben (duurzame energie,
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kansen voor verblijfsrecreatie, natuur en landschap,
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid).
Op donderdag 23 augustus 2012 organiseert de PvdA Zeeland
in het kader van de debatreeks Zelandus het vierde debat in
een reeks van vier over Ruimtelijke Kwaliteit. Het thema van
dit vierde debat is ‘Ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid’.
Verzamel en vertrekpunt voor een inleidende schouw is
vooralsnog de Timmerfabriek aan de Koningsweg 37 in
Vlissingen.
De sociale dimensie
Wat maakt een wijk of gebied aantrekkelijk voor bewoners en
toeristische gasten? Thema’s als ruimtelijke structuur,
identiteit en veiligheid spelen daarbij een belangrijke rol. De
sociale dimensie van de ordening is een weinig behandeld
thema.
Programma (onder voorbehoud)
15:00 uur Ontvangst in de Timmerfabriek.
15:15 uur Inleiding over de woningfilosofie van de
woningcorporatie L’Escaut en uitleg over de werkwijze van de
schouw.
15:45 uur Stadswandeling over Scheldeterrein, binnenstad,
Grote Markt / Slijkstraat en Boulevard de Ruyter.
17:00 tot 18:00 uur Debat over het belang van de sociale
dimensie van de ruimtelijke ordening in het Arsenaaltheater
aan het Arsenaalplein 1, 4381 BL in Vlissingen.
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Kopij paste
Door Jeroen Louws
Dit is een nieuwe rubriek met opvallende dingen geknipt en
geplakt vanuit de media. En, eerlijk is eerlijk, bekeken door
een enigszins gekleurde bril. Rood, zoals u wilt. De term
media neem ik daarbij een beetje ruim. Want, door de komst
van allerlei nieuwe media zoals Twitter, facebook en een
gigantisch aantal persoonlijke bloggen wordt steeds meer
nieuws gemaakt buitenom de traditionele persorganen. Ik
concludeer daarbij voorzichtig dat ‘de waarheid’ hiermee wel
eens onder druk komt te staan. Waar docenten hun
scholieren waarschuwen voor de kwaliteit van de bronnen op
internet, dreigt tegenwoordig met een 'meninkje' wel eens
iets te snel een krantenkolom te worden gevuld, als ware het
feiten.
Hoor en wederhoor
Laat ik in mijn eerste bijdrage eens wat verder ingaan op de
kwaliteit van allerlei feiten en meningen in de diverse media.
Die zou simpel samengevat goed móeten zijn. In de
journalistiek zou je immers mogen verwachten dat feiten
worden gecontroleerd en altijd wederhoor wordt toegepast.
Op de school van de Journalistiek prentten docenten me
jaren geleden tot vervelens toe in dat je altijd je bronnen
dubbel moet checken en hoor en wederhoor moet toepassen
(een bron met een andere mening moet raadplegen). In de
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'echte' journalistiek lijkt het helaas nog al eens te worden
vergeten.
Winderigheid
Het sprekendste voorbeeld is vermoedelijk het verzonnen
onderzoek dat het Tros-televisieprogramma Radar een paar
jaar terug publiceerde over winderigheid. Media namen, bijna
zonder uitzonderingen, de conclusies klakkeloos over uit het
persbericht. In de drang om de eerste met nieuws te zijn
blijkt snelheid nog als eens voor kwaliteit te gaan. Door
deadlines en een overmaat aan vertrouwen worden bronnen
vaak helemaal niet gecheckt op onwaarheden.
SMS
Kritisch lezend kom je een heleboel van dit soort
gemakzuchtige redacties tegen. Onder andere de NOS
berichtte begin mei dit jaar uitgebreid over Sociale Media
Stress (SMS) waar heel veel jongeren aan zouden lijden. De
aanleiding was een – discutabele – conclusie in een
persbericht dat alle media daarvoor hadden ontvangen. Er
ontstond terecht nog al wat discussie over de
betrouwbaarheid van het onderzoek van de Nationale
Academie voor Media en Maatschappij.
Wij van wc-eend
Er zijn talloze voorbeelden hoe het niet moet. De PZC
berichtte eind mei over een onderzoek onder Zeeuwse
bestuurders over de vraag wie de nieuwe premier zou
moeten worden. Niet zo vreemd dat Rutte als winnaar uit de
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bus kwam. Gezien de
partijverdeling van de
ondervraagden was het
juist nieuws geweest als
daarin in grote meerderheid
was gebleken dat Diederik
Samsom de nieuwe premier
zou moeten worden. Net
geen ‘Wij van wc-eend
adviseren wc-eend’ maar de vraag is wel wie zo'n onderzoek
verzint en wie er belang bij heeft om op deze manier bij te
dragen aan de beeldvorming?
Clou
Mijn clou? Hoe onderscheid een lezer nog wat feiten en wat
meningen zijn, als de pers daar niet nauwkeuriger mee
omgaat dan nu soms gebeurt? Die twee zaken lopen veel te
vaak door elkaar. En zeker in tijden van verkiezingscampagnes
weten politici daarmee nog al eens hún ‘waarheid’ te
creëren. Toen nog geen premier Mark Rutte hield in juni 2010
bij hoog en bij laag vol dat het VVD programma niet nadelig
was voor gezinnen met bijstandsuitkeringen. Uit
berekeningen van het onderzoekbureau Nyfer in opdracht
van de Volkskrant bleek later het tegendeel. Een
alleenstaande uitkeringsgerechtigde met twee kinderen zou
er bij PvdA bijvoorbeeld maandelijks 60 tot 90 euro bij krijgen
en bij VVD juist fors minder te besteden hebben.
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Blok en Buma
Ook nu lopen er nog steeds politici rond die geen feiten nodig
hebben. VVD-voorman Stef Blok en CDA-lijsttrekker Sybrand
van Haersma Buma betoogden rondom de
begrotingsbehandeling voor 2013 beiden maar weer eens dat
‘socialisten kampioen potverteren zijn en de problemen graag
doorschuiven naar volgende generaties’. 'Joop den Uyl was
de meester, Diederik Samsom is zijn gretige leerling.' Totdat
NRC gewoon op basis van cijfers van het CBS berichtte hoe
het werkelijk zat met de begrotingstekorten: in kabinetten
waarvan de PvdA deel uit maakte worden er níet meer
onbetaalde rekeningen achtergelaten dan in kabinetten
waarvan VVD of CDA deel uitmaken.
Doorrekenen
De oplossing om deze mist te voorkomen? Hoewel het in
debatten soms een vervelend gegoochel met cijfers oplevert,
pleit ik toch weer voor een doorrekening van de programma’s
door het Centraal Planbureau (CPB). Koopkrachtplaatjes in
plaats van meningen. Of misschien beter nog. Een
onafhankelijk toetsing van uitspraken en meningen van
politici in de campagne, zoals in de USA gebeurt op
Politifact.com. Kiezers moeten kunnen controleren of
uitspraken dat ‘Obamacare de grootste belastingstijging in de
historie van de aarde is’ kloppen of klinkklare onzin zijn.
Feiten of meningen. Daar draait het in de politiek om.
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Campagne
door David Walvis

Beste leden en belangstellenden,
Op woensdag 12 september mogen we weer gaan stemmen
voor een nieuwe Tweede Kamer.
Het gaan hele belangrijke verkiezingen worden die de
toekomst van Nederland voor vele jaren zullen gaan
beïnvloeden. Wat wordt de hoofdboodschap? De boodschap
van de PvdA zal positief zijn en aangeven dat we inzetten op
werk, eerlijk delen en groei van de economie.
Als PvdA campagnecoördinator voor de afdeling Middelburg
betekent dit weer veel voorbereidingen en het organiseren
van activiteiten. Ik hoop in elk geval dat we de grootste partij
in Middelburg blijven. Tijdens de Laatste Tweede Kamer
verkiezingen was het verschil tussen ons en de tweede partij
de VVD meer dan 8%.
Onze plannen zijn als volgt: Zaterdag 21 juli zijn we in ieder
geval actief op het dansfestival de City of Dance. Tussen begin
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augustus en half augustus krijgen de leden een
verkiezingsposter. Ik heb ze in formaat A0 heel beperkt, van
A1 en A2 hebben we meer voorraad. Wilt u meer dan één
poster of heeft u 20 augustus nog niets ontvangen, dan kunt
u naar mij bellen of mailen en daarbij vermelden het formaat
dat u wilt hebben en hoeveel. Ik of iemand anders zal ze dan
bij u afgeven of door de brievenbus duwen. Ook niet-leden
kunnen een poster ontvangen. Laat het even weten als u dit
wilt.
Canvassen
Zaterdag 18 en 25 augustus gaan we canvassen in de wijken.
De zaterdag voor de verkiezingen, 8 september, staan we bij
winkelcentra en op de Markt met onze Rode PvdA kar. Vlak
voor 12 september bezorgen we huis-aan-huis de “laatste
dag folder”. Misschien worden er in bepaalde wijken ook
verkiezingstijdschriften rondgebracht.
Hulp
In de tussentijd wordt u misschien gebeld of bent u al gebeld
door mij of een lid van de fractie of het bestuur met de vraag
of u mee wilt doen aan de campagne. Zeker nu Albert op de
lijst van de PvdA staat willen we in Middelburg volop
uitpakken. Wilt u aan één van de campagne activiteiten
meedoen: graag. Want met hoe meer mensen we zijn, hoe
beter we campagne kunnen voeren en des te roder kunnen
we Middelburg laten kleuren. Ik zoek vooral leden en
belangstellenden die willen meehelpen bij het canvassen en
het bezorgen van flyers. Wilt u wat anders doen: ook goed. Er
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is genoeg te doen. U kunt mij hiervoor opbellen via 0622816225 of mailen via pvdamiddelburg@gmail.com
U krijgt dan van mij het programma, ik breng u op de hoogte
of ik breng u in contact met de verantwoordelijke persoon
voor uw wijk. Ik hoop dat ik weer op iedereen kan rekenen.
O ja, 12 september verzamelen we om 22.00 uur in het
stadshuis en daarna gaan we wat drinken bij Desafinado. In
de hoop dat we een mooi resultaat kunnen vieren!
Met vriendelijke groet,
David Walvis
PvdA campagne coördinator Middelburg
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Ledenwerf wedstrijd
Van de PvdA website:
De ledenwerfwedstrijd van vorig jaar was een groot succes en
gewonnen door de PvdA Spijkenisse.
Ook dit jaar hebben we weer een ledenwerfwedstrijd! We
hebben dit jaar drie prijzen waarbij gekeken wordt naar de
netto aantallen (en naar rato), dus we kijken dit jaar niet
alleen naar hoeveel leden je hebt geworven maar ook naar
het succes van je ledenbehoud.
De prijzen zijn als volgt:
1ste prijs: 1.500 euro
2e prijs: 1.000 euro
3e prijs: 500 euro
Daarbij hebben we dit jaar vier aanmoedigingsprijzen à 250
euro voor de afdelingen die op leuke manieren hebben
geworven en behouden. We kijken daarbij naar inzet,
enthousiasme en hoe vernieuwend de afdeling met
ledenwerving en -behoud aan de slag ging. Bij beide
prijscategorieën gaat het om het hele jaar 2012.
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Appeltaart
Hans spekman belooft een appeltaart als u tien nieuwe leden
aandraagt. Bob van Schuylenburch, bestuursvoorzitter van
onze afdeling, belooft een chocoladecake krijgt voor elke vijf
leden en een foto in de Rode Jet. Ledenwerving is heel
belangrijk in de regio Zeeland. We zijn bezig met een actie,
waar u binnenkort veel over gaat horen. Ons doel is om meer
leden te werven dan Friesland. Lutz Jakobi is met ons een
wedstrijd leden werven aangegaan en Zeeland zal die
winnen. Op dit moment tellen wij 212 leden in Middelburg.
Een verdubbeling is haalbaar. Middelburg is in deze wedstrijd
een voortrekker samen met nog een aantal Zeeuwse
afdelingen.
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Oproep
Beste Middelburgse leden,
Wij horen graag wat u bezighoudt. Waar wilt u in de Rode Jet
over lezen? Wie heeft u altijd al beter willen leren kennen?
Welk onderwerp zou u weleens beschreven willen zien, met
een PvdA-pen? Waarover heeft u Albert de Vries of Peter de
Doelder weleens het hemd van het lijf willen vragen? Of
waaraan vindt u dat de wethouder, de fractie of het bestuur
van de afdeling meer aandacht zou moeten besteden? Laat
het weten! De Rode Jet is er voor u, de leden. Dus laat ons
weten wat u wilt lezen.
Gaat uw wens verder dan lezen, maar vindt u dat er iets
gedaan moet worden aan een bepaald onderwerp. Ook dan
mag u de Rode Jet benaderen. Wij zorgen dat uw vraag op de
juiste plek terecht komt. Heeft u een rechtstreekse vraag
voor de wethouder, de fractie of het bestuur? Op de
volgende pagina’s vindt u de contactgegevens.
Contact met de redactie: pvdamiddelburg@gmail.com
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Belangrijke contacten:
Wethouder Albert de Vries:
Email: aadevr@zeelandnet.nl (privé),
albvri@middelburg.nl (gemeente)
Telefoon: 625925 (privé) ; 675000 (werk)
Bestuur: Bob van Schuylenburch
pvdamiddelburg@zeelandnet.nl
Tel: 0118-851994; 06 21873372 (buiten schooltijden)
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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