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De Rode Jet is het blad van de PvdA Middelburg voor de 
leden van de PvdA afdeling Middelburg.  
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Rode Jet nr. 4 

 

Wij wensen u een prachtig 2013 . Deze Jet staat in het teken 

van het eigen zijn, onze identiteit. De PvdA zit samen met de 

VVD in de regering. Hans Spekman verwoordde het treffend 

hoe hij deze coalitie ziet: we gaan samen met de blauwen, 

maar worden geen paars, wij blijven rood. We zullen als 

PvdA-ers altijd onszelf blijven. Dat is wat het ons af en toe 

lastig maakt, maar altijd siert. Je eigen verhaal vertellen in de 

raad en dan alleen komen te staan. Bijvoorbeeld als Nellie de 

Bont zich sterk maakt in de raad voor het minimabeleid en 

dat de rest van de raad het een goed verhaal vindt, maar nu 

even niet. En vervolgens overgaat tot de orde van de dag. Het 

is dan ook goed dat Nellie niet alleen staat, maar wordt 

gesteund door haar fractie. Dit vuur in onze partij is 

waardevol. Dit is waarom wij lid zijn van de PvdA; wij laten 

ons eigen sociale geluid horen. En na de formatie van de 

regering willen vele VVD-ers ook zo’n partij, die naar de leden 

luistert. Immers elk besluit wordt gewikt en gewogen door 

het PvdA-ledencongres.  

Veel leesplezier! 

Bob van Schuylenburch 
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Rode Hedy                                                          

Door Henk Licher  

In de vorige afleveringen van Rode Jet schreef ik over 
bijzondere vrouwen die als “rode vrouw” de geschiedenis van 
onze partij inhoud hebben gegeven. Zo noemde ik Henriëtte 
van der Meij waarnaar ons afdelingsblad is vernoemd en 
Mathilde Wibaut. Ik schreef over Henriëtte Roland Holst, 
schrijfster en dichteres met een internationale reputatie in de 
socialistische beweging. Aan haar danken wij onder (veel) 
meer de Nederlandse versie van de Internationale. Vrouwen 
van vroeger met herinneringen in het nu.  

Maar ook nu mogen wij ons in onze partij verheugen in 
inspirerende en toonaangevende vrouwen. Ik wil in dit stukje 
de aandacht vestigen op Hedy d'Ancona, die al meer dan een 
halve eeuw een onmisbare en onuitwisbare rol nam als 
voorvechtster voor een betere en gelijkwaardige positie van 
vrouwen. Geboren in Den Haag in 1937 groeide zij in 
moeilijke omstandigheden op in een éénoudergezin. Wie 
daarover meer wil weten, raad ik aan de zojuist over haar 
geschreven biografie van Leonoor Meijer te lezen. Ik beperk 
mij hier tot haar sociale en politieke bijdrage aan en in de 
partij, die overigens veel te maken heeft met de ervaringen in 
haar jeugdjaren. Zodra Hedy in de vroege jaren zestig in 
Amsterdam terecht kwam om een studie sociale geografie te 
volgen, vestigde zij de aandacht op zich. Aanvankelijk was ze 
via een bijbaantje actief in de toneel- en cabaretwereld 
(mooie stem, goed actrice). Daar werd zij door de Vara 
uitgenodigd om het eerste Nederlandse televisieprogramma 
te maken dat zich richtte op vrouwen. In het roerige 
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Amsterdam van de zestiger jaren nam zij deel aan het 
actiewezen, maar haar politieke doorbraak naar een 
progressieve vrouwenbeweging bewerkstelligde zij in 1967. 
Samen met de vroeg overleden Joke Kool-Smit schreef zij een 
publicatie in het invloedrijke literair-politieke blad De Gids, 
waarin zij de achtergestelde positie van de vrouw hekelde: de 
sociale en economische positie (ongelijk inkomen bij gelijk 
werk, achterstelling bij sollicitaties maar voorrang bij ontslag, 
minder onderwijsmogelijkheden), maar ook op het 
persoonlijke vlak  (ongelijkheid in het huwelijk, gebrekkige 
geboorteregeling, abortus). Het vlammend pleidooi voor 
emancipatie van de vrouw sloeg in als een meteoor in het 
sociaal en moreel nog zo puriteinse Nederland.  

Opzij 
Hedy bleef op meerdere terreinen actief: cum laude 
afgestudeerd en docent aan de universiteit, cultureel 
betrokken en actief in de Partij van de Arbeid. Maar vooral 
toch gericht op de emancipatiestrijd. In 1968 richtte zij met 
haar medestrijders de beweging Man Vrouw Maatschappij op 
en verscheen het manifest “Vrouwen 2000”, met een eis voor 
gelijke arbeidspositie en dito 
beloning, en het recht op eigen 
keuzes voor het eigen lichaam, 
waaronder abortus. In 1972 volgde 
het baanbrekende vrouwenblad 
Opzij.  Hedy trok het land door om in 
vrouwengroepen te spreken over de 
te veroveren vrouwenrechten. In 
1974 volgde het lidmaatschap van de 
Eerste Kamer, waarover zij zelf eens 
schamperde: “ik voel mij daar een 
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bonbon in een bonbondoos”. Op haar spreekbeurten in het 
land merkte zij dat ook onder de vrouwen in de Partij van de 
Arbeid nog veel ouderwetse opvattingen over de rol van de 
vrouw in huwelijk en maatschappij de strijd om emancipatie 
in de weg stonden: “Ik zag bij mijn lezingen zoveel nee-
schuddende hoofden voor me”, zei ze eens. Reden om in 
1975 binnen de partij met onder meer Ien van der Heuvel de 
fameuze “Rooie Vrouwen” op te richten om de 
emancipatiestrijd diep in partijgelederen te laten 
doordringen. Hedy maakte de partijtop duidelijk dat 
emancipatie “niet alleen een politieke maar ook een culturele 
strijd” moest zijn. Haar optreden leidde tot een 
staatssecretariaat ( Tweede kabinet Van Agt), in het bijzonder 
belast met Emancipatiezaken. Zij was waar zij wezen moest. 
De eerste Wet op de Abortus werd voorbereid en er kwam 
een beleidsnota onder de veelzeggende titel “De analyse van 
het vrouwenvraagstuk”. Daarin stonden twee zaken centraal: 
economische gelijkberechtiging en de strijd tegen seksueel 
geweld. In 1984 volgde het “Beleidsplan Emancipatie”.  

Minister D’Ancona 
Na de val van het kabinet trad Hedy toe tot het Europees 
Parlement, waar zij al snel een resolutie indiende waarin 
werd uitgelegd dat seksueel geweld veel te maken heeft met 
structurele maatschappelijke achterstanden. Ook aan haar 
strijdbare optreden in dit zo amechtige parlement moest men 
bepaald wel even wennen. In ons land kwam de PvdA 
opnieuw in de regering en Hedy werd uitgenodigd minister te 
worden. Zij eiste WVC, het departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur waar zij haar strijd kon 
voortzetten. Dat ministerschap werd gehinderd door 
voortdurende bezuinigingen en narigheid in het PvdA 
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smaldeel in dat kabinet. Toch kreeg Hedy voor elkaar dat de 
openbare kinderopvang krachtig kon worden uitgebreid en 
dat de publieke omroep minstens 25% aan cultuur en 
onderwijsprogramma's dienden te maken. Er kwam de wet 
Gelijke Behandeling , en de zogeheten “Bed, bad en brood” 
regeling voor asielzoekers. Altijd voor Hedy , vanuit haar 
eigen achtergrond en jeugdervaring een gevoelig onderwerp 
waarmee zij het (ook toen) in de tijd van beperking, 
bezuiniging en verharding van klimaat heel moeilijk kreeg.  

In 1994 werd zij lijsttrekker voor het Europees Parlement en 
vrij snel na haar benoeming zette Hedy met alle heisa 
eromheen een modern (gedogend) drugsbeleid op de 
agenda.  

Na haar politieke 
loopbaan bleef 
zij zich inzetten 
voor zaken die 
haar aan het hart 
gingen, als 
voorzitter, als lid, 
als aanbeveler, in 
vele tientallen 
raden, 
organisaties, 

verenigingen en comités. Maar steeds weer: het gaat om 
sociale en economische gelijkheid, humane rechtvaardigheid , 
culturele kwaliteit. Ik verwijs nog maar eens naar het mooie 
boek van Leonoor Meijer om te lezen dat zij naast dit 
verzetten van bergen politiek en cultureel werk ook nog eens 
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een intens bewogen persoonlijk leven leidt als vrouw en 
moeder.  

Onderscheiding 
Zo staat Hedy d' Ancona voor ons als politieke strijdster voor 
emancipatie, voorvechtster voor culturele schoonheid en 
artistieke kwaliteit en onverdraagzaam als het om 
inhumaniteit gaat. Frankrijk eerde haar in 2001 met de 
hoogste Franse staatsonderscheiding en wel voor haar inzet 
voor bestrijding van discriminatie van vrouwen, vluchtelingen 
en migranten. Ook in Nederland krijgt zij veel 
onderscheidingen, prijzen en waarderingen. Voor ons is zij 
een prachtige Rode Vrouw in de fraaie rij die onze partij door 
de jaren heen zo heeft verrijkt.  

 

Soepletters  

SCHEIDING VAN KERK EN 

STAAT 

Door Henk Soepenberg 

 

 

Door de vorming van de regering door VVD en Partij van de 

Arbeid is er een kabinet ontstaan, dat bestaat uit ministers 

van VVD- en PvdA-huize. Er zitten geen vertegenwoordigers 

van christelijke partijen in de regering. Dit is een uitgelezen 

kans om een aantal zaken te regelen, die tot nu toe door de 

christelijke partijen tegengehouden werden.  
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Vaak hoor je dan argumentatie die zich beroept op een 

Scheiding van Kerk en Staat of je hoort zeggen: “geloven doe 

je maar achter de voordeur”. Het betreft onderwerpen als  de 

positie van de weigerambtenaar, het rituele slachten en de 

reiskostenvergoeding voor leerlingen van het christelijk 

onderwijs. 

Alvorens in te gaan op de Scheiding van Kerk en Staat wil ik 

iets zeggen over het gezegde “geloven doe je maar achter de 

voordeur”. 

Ridicuul 

Ik vind dit een ridicule opmerking. Elk mens, christen of niet-

christen, gelooft wel iets. Elk mens verenigt zich op grond van 

zijn overtuiging wel in een club: zangvereniging, kerkelijke 

zangvereniging of milieuclub. Heel vaak zijn er ideële 

doelstellingen, die kunnen werken als een geloofsartikel. 

Wie zal bepalen  welke overtuigingen achter de voordeur 

moeten? En als dat gebeurt is: wat voor wereld houden we 

dan over? En wie gaat dat controleren? De gewetenspolitie? 

Kortom, deze opvatting houdt geen stand. Trouwens 

christelijk onderwijs, CDA, CNV, CU en SGP zouden ook 

geruimd worden… 

Nu de Scheiding van Kerk en Staat. Nederland was ooit een 

christelijke natie.  De Nederlands Hervormde Kerk was een 

staatskerk. Na de afscheiding van 1834 toen de 

gereformeerden uit de Hervormde Kerk stapten, bemoeide 
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de overheid zich met de situatie. Veel gereformeerden, ook 

uit Zeeland, emigreerden naar Canada, Amerika en Brazilië als 

gevolg van het optreden van de Overheid. Ds. A.C. van Raalte, 

één van de voormannen van de gereformeerden, heeft in 

mijn geboorteplaats Ommen in de gevangenis gezeten. In het 

midden van die eeuw is de Scheiding van Kerk en Staat 

ingevoerd. Het betekende dat de staat neutraal is en alle 

religieuze instellingen gelijk behandelt. 

Open 

Mag de kerk of mogen gelovigen zich dan wel met de staat 

bemoeien? Ik denk dat de kerk heel terughoudend moet zijn. 

Wat betreft de gelovige als staatsburger kan het heel goed. 

Mijn opvatting is dat een partij als de Partij van de Arbeid 

open moet staan voor leden vanuit elke gezindte. Ik moet dan 

denken aan de oprichting van de Partij toen na de oorlog de 

doorbraak plaatsvond waarin progressieve christenen zich 

met Vrijzinnig Democraten en Sociaal Democraten 

verenigden. Wat mij betreft is lidmaatschap van de kerk en 

de PvdA goed te verenigen. 
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Kennismaken met… Albert de Vries 

Voor de rubriek “kennismaken met …” is een vast sjabloon.  

Een lid kiest een aantal vragen uit een lange lijst, en 

beantwoordt die. Opdat de andere leden hem of haar beter 

leren kennen. Oscar Dooms beantwoordde de vragen in Rode 

Jet 2. De laatste vraag van de rubriek is steeds: met wie zou jij 

wel eens kennis willen maken? Hij koos voor Albert de Vries, 

die op dat moment voor de PvdA op de kandidatenlijst voor 

de Tweede Kamer stond. Inmiddels is Albert lid van de Tweede 

Kamer en lost hij de belofte in. Naar eigen zeggen is hij 

eigenwijs . Hij heeft de vragenlijst niet gevolgd. Albert: “ik 

volg de lijst maar niet omdat het in mijn geval niet gaat om 

kennismaken met de partij maar om een nieuwe rol.” 

Kennismaken met Albert de Vries dus. Op zijn eigen manier, 

en vooral over zijn nieuwe rol als kamerlid.   

“Jullie weten natuurlijk dat ik 

geboren en getogen ben in 

Middelburg en na de HBS  ruim 6 

jaar in Amsterdam heb gewoond 

om met de studie sociale 

geografie een beetje slimmer te 

worden. Jullie weten ook dat ik 

ambtenaar ben geweest in 

Middelburg, Vlissingen en Goes 

en daarna wethouder ben 

geworden. Dat ik samen met Anita drie zonen heb en 

inmiddels ook twee kleinkinderen. Onze kleinzoon Luka is 
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vlak voor kerst een jaar geworden en onze kleindochter Zelda 

is ruim 4 maanden. Die kleintjes verrijken ons leven,  echt 

genieten. 

Stemmen 

Ik heb de allereerste keer op de PSP gestemd, maar toen ik 

dat vertelde heb ik van mijn opa zo ongenadig op mijn lazer 

gehad (links moet niet verdeeld zijn!), dat ik daarna altijd op 

het rechte pad ben gebleven. En, ook al ben ik het lang niet 

altijd overal mee eens, de PvdA past zo bij mij, dat dit met 

aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook mijn pad zal 

blijven.  

Ik ben in 1978 lid geworden van de PvdA en zat een jaar later 

al in het afdelingsbestuur. Dat heb ik een flinke tijd gedaan en 

ben daarna overgestapt naar het gewestelijk bestuur en de 

partijraad. En naast het werk, het gezin en de partij 

besteedde ik ook nog heel veel tijd in de (tafeltennis) 

sportwereld. Interessante maar hectische tijden waren het. 

Van 1998 tot 2002 heb ik volop meegedraaid met de 

Statenfractie.  

Wethouder Albert 

In de ruim tien jaar dat ik wethouder was, mocht ik knokken 

voor de mensen in geboortestad Middelburg. Voorzieningen 

in wijken en dorpen, meedoen en meer invloed voor 

bewoners, zorg op menselijke maat, sport voor iedereen. 

Daar zijn flinke stappen in gemaakt. En natuurlijk is er ook van 

alles niet gelukt. Maar ik mocht knokken om mensen meer 
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kansen te geven en dat gaf voldoening. Als wethouder stond 

je tussen de mensen en zag je snel of iets ging werken of niet. 

In de Tweede Kamer ben ik ook van plan om te knokken. 

Maar dat gaat daar echt heel anders. Om te beginnen bestuur 

ik niet meer zelf, maar controleer ik samen met 149 anderen 

ministers en staatssecretarissen. Als je iets voor elkaar wilt 

krijgen, moet je snappen hoe het er in Den Haag aan toe gaat. 

Daar is tijd voor nodig, want het is knap ingewikkeld. Ik dacht 

eerst dat lukt me nooit, maar gelukkig valt dat mee en begin 

ik er al iets van te begrijpen. Maar het is ontegenzeggelijk zo 

dat ik weer onderaan moet beginnen. Op zich niets mis mee, 

want daarmee is de uitdaging alleen maar groter. 

Havens 

Ik probeer de Zeeuwse belangen te verdedigen en zet me er 

voor in dat omgevingskwaliteit in de ruimtelijke ordening 

weer op de agenda komt en dat met de privatisering van het 

bouwtoezicht geen ongelukken gebeuren; ik mag me 

bemoeien met grote stedelijke ontwikkelingen zoals 

bijvoorbeeld tussen Almere en Amsterdam, met de 

Rotterdamse haven en de relaties met andere havens, ik 

probeer de toenemende verschillen tussen regio’s in 

Nederland aan de orde te stellen,  probeer mee te denken 

over de aanpak van de problemen bij grondbedrijven en 

leegstand van bedrijfsonroerend goed,  probeer mee te 

denken hoe de binnenvaart en de zeescheepvaart de crisis 

kan overleven en tenslotte mag ik me bemoeien met grote 

projecten als maasvlakte, waterwegen en zeesluizen. Het zijn 
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voor een groot deel nieuwe onderwerpen voor mij en dat 

geeft ook energie.  

Sfeer 

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn de 

verhoudingen in de grote PvdA fractie goed. We doen veel 

samen. Zo is voor alle 37 anderen volstrekt duidelijk dat als er 

iets over Zeeland gezegd moet worden, dat ze dan even bij 

me langs moeten komen. 

De fractie is echt een rood nest. Dat voelt goed. De traditie 

van de partij is tastbaar. Solidariteit, vrijheid en emancipatie. 

Maar makkelijk is het niet. Niet vanwege de crisis. Niet 

vanwege het regeerakkoord met onze natuurlijke 

tegenstrever de VVD. We moeten dingen verdedigen die we 

echt niet zelf bedacht zouden hebben. Maar dat we 

verantwoordelijkheid nemen, voelt toch goed. Er is niets links 

aan grote overheidstekorten en uit de hand gelopen stelsels. 

Dat er bezuinigd wordt en er bakens worden verzet, is prima. 

En dat wij ons daarmee bemoeien, is vooral goed om de 

zwaksten zoveel mogelijk te beschermen en de lasten 

eerlijker te verdelen, excessen in beloning en in de financiële 

wereld aan te pakken en te stimuleren dat met investeringen 

in onderwijs en vergroening van de economie weer nieuw 

perspectief tot stand gebracht wordt 

Het is best hard werken en ook veel reizen. Maar gelukkig is 

er nu even tijd voor reflectie…(en voor het omspitten van 

mijn volkstuin!) 
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Begin januari gaan we even op vakantie, naar de zon. Behalve 

uitrusten, ga ik dan vooral ook weer boeken lezen. Ik heb er 

een heleboel klaar liggen: de nieuwste romans van Oek de 

Jong, Thomas Rosenboom, Arnon Grunberg, Arthur Japin, en 

Tommy Wieringa en dan heb ik er ook nog een paar van de 

Japanner Haruki Murakami (aanrader!). Ik begin echter met 

het boek dat ik bij mijn afscheid van Wendy heb gekregen, 

“Wat is de wat”, een heftige roman over Soedan.  

Weg is weg 

Het is in deze rubriek gebruikelijk om allerlei opvattingen 

over Middelburg kenbaar te maken. Maar dat ga ik niet doen. 

Er is één ding dat ik me heilig heb voorgenomen: weg is weg. 

Ik heb kansen zat gehad om van alles en nog wat te vinden 

over Middelburg en kansen genoeg gehad om Middelburg 

socialer en de Middelburgers sterker te helpen maken. Nu is 

het aan Saskia en de fractie. Daar heb ik alle vertrouwen in. 

Het stokje doorgeven 

Ik heb voor mijn vertrek geprobeerd om nieuwe mensen op 

te sporen die in de toekomst iets voor onze partij zouden 

kunnen betekenen. Een aantal daarvan draait al mee. 

Anderen hebben nog een zetje nodig. Ik hoop dat het 

afdelingsbestuur hier stevig mee doorgaat. Steeds op zoek 

naar nieuwe mensen die het debat in Middelburg met een 

sociaaldemocratische visie goed kunnen voeren, is hard nodig 

om de sterkste partij te kunnen blijven. 
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Eén van de mensen die ik actief heb kunnen maken is Niek 

Kaag. Ik zou het mooi vinden als hij de volgende is die voor 

deze rubriek wordt uitgenodigd. En misschien kan hij zich dan 

weer wel aan de spelregels houden.” 

 

Ombudsteam Walcheren: 1 jaar onderweg 

Door Caroline Diepeveen 

Mede dankzij de trekkersrol van PvdA-voorzitter Hans 
Spekman zijn er nu meer dan 130 PvdA Ombudsteams actief 
in steden en dorpen in heel  Nederland. Sinds december 2011 
hebben we ook op Walcheren een PvdA Ombudsteam. Dit is 
een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Middelburg, 
Vlissingen en Veere.  

Het Ombudsteam is er om mensen te helpen om aan hun 
recht te komen als zij er zelf niet uit komen. Het 
Ombudsteam luistert naar klachten en problemen van 
burgers en probeert de weg naar een oplossing te vinden. Het 
Ombudsteam lost zelf geen problemen op en spreekt geen 
inhoudelijk oordeel uit, maar probeert vooral te helpen door 
mensen die vastgelopen zijn, weer op weg te helpen. Dit 
doen we door het leggen van contacten tussen burger en 
instanties. Het kan ook zijn dat we ervoor zorgen dat een 
kwestie politiek wordt aangekaart. Afhankelijk van het 
probleem kan dat de Gemeenteraad zijn, Provinciale Staten 
of zelfs de landelijke politiek of het Europees parlement. De 
Tweede Kamerfractie van de PvdA heeft een speciaal 
aanspreekpunt voor Ombudsteams om landelijke kwesties 
aan de orde te stellen. 
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Het PvdA ombudsteam Walcheren bestaat 1 jaar 
Het eerste jaar hebben we in totaal tien vragen afgehandeld 

en hebben we er nu nog vier in behandeling. Van de 

openstaande vragen gaat er  een over de gemeentelijke 

kredietbank , twee zaken betreffen uitkeringsgerechtigden en 

Orionis, en een zaak gaat over geluidsoverlast veroorzaakt 

door studenten van de Roosevelt Academy. 

De afgehandelde vragen in het kort: 
 

 Twee vragen gingen over de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning). In deze kwesties 
konden we volstaan met het verstrekken van informatie 
over de inhoud en beroepsmogelijkheden van de 
regeling. 
 

 Nieuwe Regeling Kinderopvang: iemand met een 
flexcontract kreeg problemen met het inkopen van uren 
kinderopvang en dreigde daardoor werkloos te worden. 
Deze kwestie hebben wij helaas niet kunnen oplossen, 
omdat dit probleem inherent is aan hoe kinderopvang in 
de nieuwe wet geregeld is.  Dit knelpunt is wel  landelijk 
gemeld bij de PvdA Tweede Kamerfractie, waar het 
probleem ook al bekend was. 
 

 Bewonersproblemen op de Fazantenhof (Veerse Poort, 
Middelburg). We hebben de problemen aangehoord en 
bemiddeling tussen bewoners verder gestimuleerd. De 
rest is nu  aan de bewoners zelf. 
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 Schade afhandeling tussen een ondernemer en de 
gemeente Vlissingen. De ondernemer had schade 
geleden door de vernieuwing van het Bellamypark. Er zat 
geen schot in de zaak. Het Ombudsteam heeft deze zaak 
vlot kunnen trekken en de kwestie is naar tevredenheid 
van alle betrokkenen afgehandeld. 
 

 Burenoverlast/burenruzie. In deze kwestie is aangegeven 
welke juridische mogelijkheden er verder nog waren  en 
zijn aanzetten gegeven tot het oplossen van deze 
kwestie. De rest is aan de bewoners zelf. 
 

 In het Vrijburg Zwembad leek het plotseling niet meer 
mogelijk om een kaart voor 8 zwemlessen voor €55 te 
kopen. Er kon alleen een  compleet lessenpakket voor 
zwemdiploma A en B worden gekocht voor €645. Dat is 
een bedrag dat niet iedereen zomaar op tafel kan leggen. 
Het Ombudsteam heeft via de wethouder en een 
gemeenteraadslid laten informeren hoe dit zit. Toen 
bleek dat de mogelijkheid om een 8-lessenkaart te kopen 
of om alleen een pakket voor het  A diploma te kopen 
nog steeds bestaat, al  geeft het zwembad daar niet veel 
ruchtbaarheid aan. 
 

 Een zeer kleine ondernemer met WIA-uitkering 
(arbeidsongeschiktheidsuitkering )  kreeg van de 
gemeente Veere een afwijzing van de  kwijtschelding 
lokale belastingen. Via de huidige normen zou deze 
ondernemer daar niet voor in aanmerking komen. De 
kwestie is aangekaart bij de wethouder van Veere en 
deze neemt dit mee voor volgend jaar, wanneer de 
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voorwaarden voor kwijtschelding van lokale belastingen 
opnieuw bekeken gaan worden. 
 

 Een mevrouw die adviseur is bij het ANGO (Algemene 
Nederlandse Gehandicapten Organisatie) Walcheren 
stelde ons een vraag over het terugdraaien van haar 
aantal uren. Het Ombudsteam heeft haar in contact 
gebracht met de verantwoordelijke ambtenaren voor 
verdere bespreking van deze kwestie. 
 

 Overlast van hangjongeren in Vlissingen. Het 

Ombudsteam heeft ervoor gezorgd dat er extra aandacht 

aan deze problemen wordt gegeven en dat de 

wethouder een rondje gaat maken door de buurt. Bij 

aanhoudende klachten nemen de bewoners weer 

contact met ons op. 

 

En nu verder! 
We zijn heel tevreden over hoe het Ombudsteam het eerste 
jaar heeft gedraaid. De samenwerking tussen de drie 
afdelingen verliep in zeer goede sfeer. De vragen die 
binnenkwamen waren zeer divers, zoals hierboven blijkt, en 
afkomstig uit alle drie de betrokken gemeentes. Kortom, 
genoeg redenen om op deze weg door te gaan. En met alle 
nieuwe taken die in de komende tijd nog richting de 
gemeentes komen, zal een Ombudsteam op lokaal niveau 
meer dan ooit nodig zijn, denken wij. 
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Zegt het voort 
Het Ombudsteam moet nog wel wat meer bekendheid 
krijgen. We doen dit door dit stukje in de Rode Jet, stukjes 
van raadsleden in De Faam en publiciteit te creëren als er een 
vraag binnenkomt die zich daar voor leent. U als PvdA-lid 
kunt ook u steentje bijdragen. Vertel  over het Ombudsteam 
in uw eigen omgeving. Verwijs mensen naar het 
Ombudsteam als zij met vragen of problemen zitten  waar ze 
mee vast lopen. Heeft u zelf interesse om mee te draaien in 
het Ombudsteam? Dan bent u uiteraard ook van harte 
welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij David Walvis 
(whale2@zeelandnet.nl) of Caroline Diepeveen 
(cdiep@zeelandnet.nl). 
 
Het Ombudsteam kunt u bereiken per telefoon: 06-58932232 
of per email: pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:whale2@zeelandnet.nl
mailto:cdiep@zeelandnet.nl
mailto:pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com
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Bestuur: korte terugblik, maar vooral de kansen zien die 

komen gaan  

 

 

2012 was het jaar dat we terug kwamen. Terug in de regering 

en terug in de harten van vele kiezers. 2012  was het jaar van 

Diederik Samsom. Na een campagne om fractievoorzitter te 

worden, direct de campagne in voor de Tweede Kamer 

verkiezingen. Met fabelachtig resultaat. Dit heeft een positief 

effect op onze afdeling, merkten we in de campagne. In het 

begin wilden mensen nauwelijks met ons in gesprek. Drie 

weken voor de verkiezingen was er een omslagpunt. De 

bevolking had weer vertrouwen in de PvdA.   

In de afdeling Middelburg is dit merkbaar: er is vertrouwen in 

onze politici in de gemeenteraad. De reacties bij het afscheid 

van Albert de Vries lieten zien hoeveel hij heeft betekend 

voor Middelburg en de Middelburgers. Er stond direct een 

kwaliteitswethouder klaar om voor de PvdA in het college te 

stappen. Dit draagt bij aan het vertrouwen dat Middelburgers 

hebben in de PvdA. Saskia Szarafinski is immers een kanjer. 
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Het is een behoorlijke prestatie van haar om in zo’n korte tijd 

Albert te vervangen in het gemeentebestuur. 

Voor mij was 2012 ook bijzonder spannend. Het voorzitten 

van de vereniging is een taak die men niet licht kan opvatten. 

Mijn visie is dat ik jullie vertegenwoordig en zorg dat we 

doorgaan en groeien. Ik heb gemerkt dat er vele betrokken 

mensen zijn binnen onze vereniging, die stuk voor stuk hun 

eigen ideeën hebben en zich sterk maken voor de PvdA. Dit is 

goed om te zien. Nog beter is het om gebruik te maken van al 

die mensen, van al hun talenten en ervaringen. In 2013 is dat 

het plan; gebruik maken van elkaar. Juist het waarderen van 

een ander gezichtspunt of een andere manier van werken. De 

PvdA staat open voor al jullie ideeën en  talenten.  

2013, de aanloop naar 2014 

De gemeenteraadverkiezingen vinden plaats in maart 2014. 

Wij willen een verkiezingsprogramma dat de Middelburger 

raakt en waar hij/ zij zich in kan vinden. In maart 2014 willen 

we dat er gekozen wordt voor een sociaal Middelburg, dat de 

crisis achter zich laat. Wij willen dat werkende armen in 

Middelburg de weg weten uit die armoedeval en hulp kunnen 

krijgen. Wij willen ook dat het minimabeleid efficiënt werkt. 

We willen dat mensen kansen krijgen om weer volledig deel 

te nemen in de samenleving. En wat is hiervoor nodig? U mag 

het zeggen.  

Ik als bestuurslid heb wel enige ideeën over hoe we 

Middelburg socialer kunnen maken. Samen met een aantal 
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experts kunnen we een prima verkiezingsprogramma 

schrijven. Maar is dat de oplossing? Ergens achteraf in een 

kantoortje Middelburg veranderen. Wij denken van niet. We 

willen samen aan de slag om een plan te schrijven waardoor 

Middelburg socialer wordt en blijft. We gaan samen met de 

Middelburgers in wijkgebouwen, scholen en zaaltjes werken 

aan een verkiezingsprogramma.   

In 2013 zullen we onze kandidatenlijst gaan opstellen. We 

maken een profiel van onze kandidaten en leggen die aan u 

voor.  We zullen spreken met aspirant-kandidaten en een 

kwaliteitslijst samenstellen.  

We willen een fractie dat als team werkt.  Ieder radertje 

werkt mee.  De gekozen raadsleden kunnen het niet alleen. 

Samen met fractievolgers, medewerkers en experts vormen 

zij PvdA Middelburg. Onze fractie is een team en dat zal het 

ook in de volgende samenstelling moeten zijn. De fractie 

heeft u nodig. Uw verhalen uit de wijk of uw werkervaring, 

maken dat zij hun taak als volksvertegenwoordiger kunnen 

uitvoeren.  

In Rode Jet nummer 5 gaan we dieper in op de procedures 

voor het verkiezingsprogramma en de kandidaatstelling. Wilt 

u meedenken of meedoen, dan hoor ik dit graag:  

vanschuyl@zeelandnet.nl 

2013 wordt een jaar van luisteren en actie.  

mailto:vanschuyl@zeelandnet.nl
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Fractie draagt bij aan “Middelburg sociale stad” 

Door Bob van Schuylenburch 

 

Wandelend over de markt in Middelburg, geniet ik van het 

prachtige winterse weer. Ik blijf staan bij de ijsbaan en 

mijmer over de rol van ijs in Nederland. In Nederland is er 

geen groot standenverschil. Dit zie je terug op het strand en 

op het ijs. Op het Nederlandse strand zijn we allemaal gelijk. 

De bankier en de treinmachinist liggen gebroederlijk naast 

elkaar op hun handdoekje. Hun partners doen evenveel 

moeite met een handdoek om zich in badkleding te hullen. 

Op het ijs is het net zo. Ieder maakt zijn/haar rondjes en 

geniet van ijs- en sneeuwpret. Gelijkheid zit de Nederlander 

volgens mij in de genen.  

Aantrekkelijke binnenstad 

Ongeacht bezuinigingen, ombuigingen en crisis, zal 

Middelburg  moeten kunnen genieten van leuke dingen, zoals 

de ijsbaan. De binnenstad moet een trekpleister blijven voor 
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velen.  Beste gemeenteraad, laat deze stad leefbaar zijn. In 

onze winterse binnenstad kan het een en ander nog wel 

verbeteren. Het is goed om te zien dat veel bezoekers op de 

fiets komen, maar het parkeren van de fietsen kan beter! Nu 

staan ze drie rijen dik voor de Drukkerij! Er is ook nog een 

winkel niet in de binnenstad; een wietwinkel. We staan nu op 

drie in de top van winkelsteden met een divers aanbod. Dan 

zouden we  op twee komen!  

Genieten in een aantrekkelijke binnenstad is belangrijk in een 

stad. Maar ik ben blij dat onze fractie zich in de eerste plaats 

druk maakt om de mensen in Middelburg. Als je geen cent te 

makken hebt, kun je ook niet genieten, immers. 

De prioriteiten zijn voor ons helder. Die komen uit onze 

partijgenen. Onze fractie heeft ons DNA omschreven, zodat 

duidelijk is van waaruit we politiek bedrijven: 

Het DNA van de PvdA Middelburg:  

WERK. We willen werk creëren en mogelijk maken in 

Middelburg. Werk moet zorgen voor voldoende inkomen.  

SOCIALE COHESIE. Samen zijn we Middelburg. De PvdA 

Middelburg strijdt voor een samenleving die niemand 

buitensluit. Een samenleving die er is voor elkaar in goede en 

slechte tijden. 

LEEFBAARHEID. PvdA Middelburg wil een stad waarin men 

geniet van alle facetten van die stad. Waar men zich veilig en 

gehoord voelt.  

ONDERWIJS. PvdA Middelburg wil dat onderwijs bereikbaar 
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is. Scholen zullen in deze tijd veel samen moeten werken en 

over de eigen ideologische schaduw heen springen. We 

streven naar openbaar onderwijs in alle wijken.  

ARMOEDEBESTRIJDING. Armoede is een val, waar iedereen in 

terecht kan komen. PvdA Middelburg maakt zich sterk voor 

diegenen die in armoede leven. We maken ons ook sterk om 

te voorkomen dat men in armoede terecht komt. We denken 

hier ook aan de werkende armen. Dit zijn mensen die 

ondanks het hebben van een baan, toch geen geld hebben 

om volledig met de samenleving mee te doen.  

ZORG. PvdA Middelburg wil goede zorg bereikbaar houden  

voor iedereen.  

Ik vermoed dat u als lid zich hierin goed kan vinden. Door de 

link met onze wethouder zit dit DNA ook in het college van 

B&W. Maar we moeten waakzaam zijn en blijven strijden 

voor onze uitgangspunten. Want: politiek is het maken van 

keuzes. U kent het gezegde: waar twee ruilen moet er een 

huilen. In de komende periode zal er in de gemeenteraad veel 

worden geruild. Spenderen we geld aan een gloednieuw 

theater op dezelfde plek of zorgen we ervoor dat de 

werkende armen toegang hebben tot voorzieningen? Gaat de 

gemeente zorgen dat het groen er netjes bijstaat of worden 

er extra handhavers benoemd? Gaat het geld dat gemoeid is 

met de jeugdzorg ook ergens anders heen, zodat we een 

grotere groep mensen kunnen bedienen? Is er wel genoeg 

geld om de hulp aan jongeren te waarborgen?  
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Keuzes 

De gemeenteraad zal zich gezamenlijk zorgen moeten maken 

voor de leefbaarheid van de stad. Nu op dit moment er zware 

keuzes gemaakt moeten worden, kan het niet zo zijn dat er in 

de gemeenteraad er spelletjes worden gespeeld. Louter en 

alleen ter meerdere eer en glorie van een individueel 

fractielid of om als partij enkel voor de publieke tribune te 

scoren. Ook het College wacht zware tijden met deze keuzes. 

Onze fractie gaat ervan uit dat het College zich gezamenlijk 

inspant en eendrachtig de stad bestuurd.  

Mijn oproep aan de fractie is: draag zorg voor ons DNA. 

Verdeel de hooi eerlijk en draag uw verantwoordelijkheid in 

de raad. Vanaf de zijlijn zie ik dat dit bij onze fractie in goede 

handen is. Namens de afdeling wensen wij de fractie en 

wethouder een goed, eerlijk en strijdbaar 2013.  
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Kopij paste 

Door Jeroen Louws 

 

Dit keer geen geknipte onderwerpen, maar alleen een gejatte 

rubriek. Deze dagen in alle media, of het nu gedrukt op papier 

of de ether in is geslingerd, allerlei lijstjes met 'de ... van het 

jaar'. Ook in onze Rode Jet kan zo’n rubriek niet ontbreken. 

Op basis van gebeurtenissen in politiek Middelburg, het jaar 

2012 even kort voor u samengevat. 

 

Ombuigingen 

Het woord van 2012 was ongetwijfeld 'ombuigingen'. Om 

mensen zand in de ogen te strooien, werd deze term bedacht 

als synoniem voor bezuinigingen, maar inmiddels is het 

iedereen wel duidelijk dat het “bad news” is. Middelburgse 

raadsleden zouden graag willen dat deze term voorlopig níet 

meer in de lijstjes voorkomt, maar  we zijn er vrees ik nog niet 

vanaf. 

Zwarte sneeuw-scenario 

Overigens is de situatie in Middelburg nog niet zo slecht. Zelfs 

na het doorrekenen van het aller-slechtste scenario voor het 

grondbedrijf, bleek het “zwarte sneeuw-scenario” - wat mij 

betreft op twee in de lijst met politieke termen voor 2012 - 

nog ver weg. Het zorgde er in ieder geval voor dat ook de 

LPM instemde met een aantal exploitatieplannen in de raad, 

zonder vervelende vragen naar de bekende weg. 
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Gouden Eikel 

Trending topic - om nog maar een ook in de Middelburgse 

raad ingeburgerde term te gebruiken - was ongetwijfeld 

'theater'. Al de inspanningen ten spijt was het eind van het 

liedje dat de nieuwbouw van een groot theater op het 

Molenwater onhoudbaar bleek. Waarna het grote scoren en 

zwartepieten natuurlijk begon. Partijen die het altijd zo 

hadden gezegd of die het voor het gemak weer eens de 

verantwoordelijkheid van de PvdA of soms nog erger 

persoonlijk die van onze wethouder Saskia Szarafinski 

noemden. Eigenlijk zou ik hiervoor een Gouden Eikel moeten 

uitreiken, maar de keuze daarvoor is te lastig. Laten we 

hopen dat betreffende partijen in 2013 hun 

verantwoordelijkheid wel durven te nemen. 

 

Laten we 2012 maar zien  als het jaar van de landelijke 

wederopstanding van de partij. Na een ook in Middelburg 

succesvolle campagne - wat mij betreft is David Walvis 

daarom campagneleider van het jaar - leverde dat 

Middelburger Albert de Vries - politicus van 2012 - daarom 

een plekje in de Tweede Kamer op. Aan de afdeling onder 

leiding van Bob van Schuylenburch - dé bestuurder van 2012 - 

de taak om met de afgelopen jaar ingezette weg de uitslagen 

de komende jaren nog verder te verzilveren! Iedereen het 

beste toegewenst voor 2013! 
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De (nieuwe) website: Middelburg.pvda.nl 

Door Jeroen Louws 

 

Met dit artikeltje voor de Rode Jet wil ik twee doelen dienen. 

Aandacht voor de website van de PvdA Middelburg én 

daarnaast u even kort bijpraten over de veranderingen die 

voor de website op stapel staan. Vandaar de haakjes in de 

titel. 

 

De afdeling beschikt sinds enkele jaren over een eigen 

website: www.middelburg.pvda.nl. Het webadres geeft het al 

aan; de toevoeging pvda.nl betekent dat het onderdeel van 

een landelijk systeem is. Het beheer doen we overigens wel 

zelf. In de aanloop van de raadsverkiezingen in 2010 heb ik 

het stokje van Erik Bak overgenomen en sindsdien probeer ik 

de site zo actueel mogelijk te houden. 

 

Visueel 

Een verhaal op de website heeft in vergelijking met dit 

afdelingsblad een korte productietijd. Voor actualiteiten kunt 

u dus het beste daar terecht. Nieuws vanuit de fractie en het 

bestuur en ook hun precieze taakverdeling is daar terug te 

vinden. U kunt er lezen wanneer de fractie op bezoek gaat in 

de wijken en na afloop is er een kort verslagje en een 

fotoreportage terug te vinden. Voor dat laatste leent het 

medium zich dan ook goed: foto's en filmpjes vindt u volop 

op de website! Daarnaast ook veel documenten zoals moties 
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en amendementen van de fractie, columns van fractieleden 

en bijvoorbeeld de volledig te downloaden 

verkiezingsprogramma's. 

 

Dit gaat geenszins verdwijnen. Het landelijk partijbureau 

vindt het echter wel tijd voor een kleine restyling en daarom 

gaat ook de Middelburgse site een klein beetje op de schop. 

Bezoekers zullen dit vooral zien aan de opfrisbeurt die de 

vormgeving krijgt. De site wordt bovendien ook beter te 

bekijken voor tablets en smartphones. De vernieuwing heeft 

echter nog meer verbeteringen tot gevolg. 

 

Website 2.0 

In een tijd van twitteren, facebooken enzovoort moet een 

website communicatie met bezoekers mogelijk maken, 

oftewel een “website 2.0”. De vernieuwde site gaat daarom 

meer mogelijkheden bieden om te reageren. Houd de site dus 

in de gaten, en reageer! 
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Zelandus zorgdebat 2013 
 

 

 
Zelandus organiseert een zorgdebat. Een ieder die de zorg in 

Zeeland een warm hart toedraagt is van harte welkom. Het 

precieze tijdstip en de locatie volgen zo snel mogelijk. Het 

wordt een interessant en vlammend debat, zoveel is zeker! 

Meer info: 

www.zeeland.pvda.nl/general/Zelandusdebatten/Zelandus+z

orgdebat.html 

 

http://www.zeeland.pvda.nl/general/Zelandusdebatten
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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 deze 

pagina, vindt u de contactgegevens.  

 

Contact met de redactie: pvdamiddelburg@zeelandnet.nl  

 

 

mailto:pvdamiddelburg@zeelandnet.nl
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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 

 

mailto:benw@middelburg.nl
mailto:pvdamiddelburg@zeelandnet.nl
mailto:info@mekabouwadvies.nl
mailto:pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com
http://www.facebook.com/PvdAMiddelburg
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