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1. Voorwoord 
 
Beste inwoners van Middelburg 

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, en er staat werkelijk wat op het spel. Want we leven in 
een tijd van tegenstellingen. Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld, en tegelijkertijd zijn 
meer dan honderd Middelburgse gezinnen afhankelijk van de voedselbank. Kinderen krijgen alle 
kansen op school en bij sportverenigingen maar we weten ook dat sommige kinderen opgroeien in 
een onveilige situatie thuis, of in armoede. We hebben afgelopen jaren veel appartementen voor 
ouderen gebouwd. Dat betekent een belangrijke kwaliteitsverbetering. Maar oud worden met alleen 
AOW betekent ieder dubbeltje omdraaien en eenzaamheid ligt op loer.  

De Partij van de Arbeid wil dat Middelburg een fijne plek is voor iedereen en wil zich niet neerleggen 
bij ongelijkheid, armoede, onveiligheid. We willen een gemeente, een stad, dorpen, waar iedereen 
zich thuis voelt, erbij hoort, een normaal leven kan leiden. Waar mensen naar elkaar omkijken en 
elkaar helpen als dat nodig is. Iedereen kan en mag meedoen. Dat is een zaak van ons, inwoners, en 
van de gemeente. De PvdA wil dat de gemeente zich baseert op mensenrechten. Deze rechten 
vormen de basis waarop kwetsbare mensen zich beschermd weten. Mensen met een beperking 
kunnen alleen volop meedoen aan onze samenleving als de overheid ondersteuning biedt waar dat 
nodig is. En als wij, inwoners, in het dagelijkse leven ook daadwerkelijk samenleven.  

Een belangrijk recht vinden wij het recht op werk. Werk betekent voor mensen inkomen, sociale 
contacten,  en ontplooiing. De PvdA in Middelburg wil met een Plan van de Arbeid alle 
mogelijkheden die een gemeente heeft, benutten om werk te maken, samen met ondernemers en 
werkzoekenden.  

Tegenover rechten staan ook plichten. Samenleven doe je samen, en dat betekent samen 
verantwoordelijkheid nemen, voor jezelf, voor je eigen buurt, voor elkaar. We kennen gelukkig in 
Middelburg een goede traditie van allerlei initiatieven in de wijken en de dorpen. Komende jaren 
staat de gemeente voor de opgave verder te bezuinigen. Dat kan, als wij met elkaar die goede 
traditie verder weten uit te bouwen. Zodat de gemeente kan doen waar ze voor is: vuilnis ophalen, 
paspoorten verzorgen en ondersteuning bieden aan degene die echt niet zonder kan. 

Middelburg, een prachtige gemeente om te wonen. Waar mensen naar elkaar omkijken. Samen zijn 
we sterk.  
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2. Opgroeien en ouder worden 
 
2.1 Zorg voor kinderen en jeugd 
PvdA Middelburg wil dat kinderen in de gemeente Middelburg gezond en veilig kunnen opgroeien. 
Voor de meeste kinderen is dat een vanzelfsprekendheid, en heeft de gemeente vooral als taak te 
zorgen voor jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzalen, goede onderwijshuisvesting, voldoende 
speelvoorzieningen en faciliteiten voor sport en andere clubs voor na schooltijd.  

Ondersteuning waar nodig 
Helaas groeit niet ieder kind op zonder hindernissen, in een veilige omgeving. We willen dat die 
kinderen en gezinnen de ondersteuning krijgen die nodig is. Die ondersteuning moet dichtbij zijn en 
verleend worden door de mensen en organisaties om het gezin heen. Waarbij ouders nadrukkelijk de 
verantwoordelijkheid nemen voor het gezin.  

Ouders kunnen problemen zelf goed oplossen, maar soms gaat het mis als gezinnen met problemen 
op allerlei gebieden te maken krijgen. De ondersteuning zal dan ook gericht moeten zijn op 
verschillende terreinen, in samenhang, waarbij de nadruk ligt op: doen, naast de ouders gaan staan, 
een goed voorbeeld geven, praktisch zijn, en  alleen ondersteuning geven waar dat nodig is. Met de 
decentralisatie van de jeugdzorg krijgt de gemeente de kans om hier daadwerkelijk mee aan de slag 
te gaan.  

Porthos en wijkteams 
Porthos, ons loket voor alle ondersteuningsvragen, en wijkteams zijn een belangrijk instrument in de 
ondersteuning van gezinnen. Daarnaast willen we dat op dit terrein meer wordt samengewerkt op 
Walcheren, door de gemeenten en de organisaties.  

Medezeggenschap 
PvdA Middelburg wil dat er bij ondersteuning en hulpverlening ruimte is voor ouders en betrokkenen 
om kritisch te evalueren. We streven naar medezeggenschap en inspraak voor belanghebbenden. 

Fondsen 
Wij willen dat alle kinderen mee kunnen doen in de samenleving. Waar nodig moeten financiële 
barrières worden weggenomen. Dit kan door de hulp van het Jeugdsportfonds, het 
Jeugdcultuurfonds en de Stichting Leergeld. De herkenbaarheid en bereikbaarheid van dit soort 
fondsen zal door de gemeente actief vergroot moeten worden. Dit kan door het kenbaar te maken 
via de website, en informatievoorziening aan verenigingen, onderwijs en zorginstellingen.  

Jongerenparticipatie 
Jongeren en kinderen hebben een mening over wonen en leven in Middelburg. We willen graag 
onderzoeken hoe we de jongeren meer kunnen laten meedoen en meedenken. Leidend is hierbij wat 
jongeren, uit alle lagen van de bevolking, zelf willen en dat de gemeente daarbij ondersteunt, als dat 
nodig is.  

Concreet:  

 Uitgangspunten bij de Jeugdzorg zijn: veiligheid voor alle kinderen, ouders verantwoordelijk 
laten voor kinderen, ondersteuning waar nodig, dichtbij, eenvoudig, met behulp van het 
eigen netwerk 

 Inspraak en medezeggenschap over zorg voor jeugd en ouders  
 Doorontwikkeling Porthos en opzetten sociale wijkteams (teams van professionals) 
 Herkenbaarheid fondsen vergroten 
 Plan van Aanpak jongerenparticipatie 
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2.2 Wijken 
De sfeer en voorzieningen in een wijk zijn heel belangrijk voor de bewoners. In de ideale wijk kun je 
veilig opgroeien, en je kunt er ook oud worden.  

Woonservicezones 
De PvdA is in het recente verleden de stuwende kracht geweest achter de ontwikkeling van de 
woonservicezones, zodat ouderen kunnen blijven wonen in de eigen wijk. Zo nodig in een huis 
voorzien van alle voorzieningen die je nodig hebt als je ouder wordt.  Binnen deze zones zijn al 
verschillende woonlocaties gebouwd, met appartementen, brede scholen en welzijnsruimten. Denk 
aan het Palet in Middelburg-Zuid, Het Getij in de Stromenwijk en Hof van Buren bij Nieuw-
Middelburg. Buurtvoorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen 
organiseren en een goede maaltijd kunnen gebruiken. Het zijn ook plaatsen waar de inclusieve 
samenleving vorm krijgt. In de centra wordt samengewerkt met organisaties zoals Arduin en 
Philadelphia.  Hun cliënten vinden er een werkplek. Passend bij de gedachte: iedereen kan meedoen 
in deze maatschappij. 

1 miljoen voor Dauwendaele  
De PvdA heeft de laatste jaren steeds aandacht gevraagd voor de wijk Dauwendaele en gezorgd dat 
er een nieuwe wijkvisie Dauwendaele is gekomen. We hebben er bij de bespreking van de 
bezuinigingen steeds voor gezorgd dat er geld beschikbaar blijft voor investeringen in deze wijk. De 
PvdA wil dus 1 miljoen euro in Dauwendaele investeren. 

De wijk Dauwendaele is aan de beurt wat de PvdA betreft. Er zijn plannen voor vernieuwing van het 
winkelcentrum en er wordt eindelijk gewerkt aan verbetering van de Edelstenenbuurt. Maar ook de 
huisvesting van enkele scholen is aan vernieuwing toe. Wij vinden dat in deze wijk echt iets moet 
gaan gebeuren en vinden dat een flinke investering op zijn plaats is.  

Wijkontwikkeling 
Een leefbare wijk is een wijk waar bewoners volop initiatieven nemen en daarin gefaciliteerd worden 
door de gemeente. De wijkaanpak, tegenwoordig wijkontwikkeling, van de afgelopen jaren heeft veel 
opgeleverd maar kan nog veel beter. Dit vraagt een cultuuromslag binnen het stadskantoor. Het 
primaat ligt bij bewoners, de gemeente is faciliterend en dienstbaar. De wijk- en dorpsvisies die er nu 
liggen, worden in overleg met bewoners uitgevoerd. Andere wijken en dorpen die een visie willen 
ontwikkelen worden hierin, indien nodig, gefaciliteerd.  

Activiteiten in de wijk 
Vorig jaar zijn veel groepen verzelfstandigd die activiteiten aanbieden voor ouderen  zoals 
koersballen en biljarten. Deze groepen zijn belangrijk voor de sociale contacten van ouderen binnen 
hun eigen wijk.  Uit evaluatiegesprekken blijkt dat veel ouderen heel goed in staat zijn om zelfstandig 
activiteiten te organiseren. De PvdA wil dat de gemeente deze en andere vrijwilligers passend 
waardeert, en anderen stimuleert om ook vrijwilligerswerk te doen. Dat kan bijvoorbeeld door het 
ontwikkelen van een participatiepas voor vrijwilligers. Sommige kwetsbare groepen vragen wel om 
ondersteuning en het is aan de gemeente om die op maat te bieden.  
 
Kinderwijkschouw 
In de meeste wijken worden regelmatig wijkschouws gehouden. We willen dat in de dorpen en 
wijken ook kinderwijkschouws worden georganiseerd. Kinderen kijken immers op een andere manier 
naar de openbare ruimte.  
 
Groen 
Het groen in de wijk is meestal een verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar we kennen ook 
voorbeelden, zoals de Bomenbuurt, waar bewoners zelf het onderhoud uitvoeren. De PvdA vindt dat 
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er verder bezuinigd kan worden op groenonderhoud door het aanleggen van groen dat minder 
onderhoud vergt of het overdragen van het onderhoud aan bewoners. Groen rond de wijk is van 
groot belang voor de leefbaarheid van de wijken, we staan dan ook achter de Kwaliteitsatlas waarin 
de groene longen een belangrijke rol spelen.  

Concreet: 
 1 miljoen voor Dauwendaele 
 De PvdA wil per wijk een wijkontwikkelingsplan  
 Mogelijke ontwikkeling van een partipas: dit is de particpatiepas van de gemeente 

Middelburg die vrijwilligers recht geeft op voordelen, privileges  en/of  kortingen. 
 De PvdA wil in ieder dorp en elke wijk kinderwijkschouws    
 De PvdA wil een actieplan voor het groenonderhoud 

 

2.3 Wonen 
De Partij van de Arbeid wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en een goede 
bereikbaarheid. Wij willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale 
woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en 
waarbij ondersteuning door de overheid op een rechtvaardige manier plaatsvindt. Wijken bestaan uit 
een mix van duur en goedkoop, van huur en koop, voor een evenwichtige en leefbare buurt. De 
woningcorporaties binnen onze gemeente zijn daarbij een belangrijke partner. De renovatie in de 
wijk Nieuw-Middelburg is een positieve impuls geweest voor de leefbaarheid in de wijk. De afspraken 
over energiebesparende maatregelen met Woongoed zijn belangrijk om er voor te zorgen dat 
mensen met een smalle beurs lagere energielasten krijgen.  

Woonvisie 
De gemeente Middelburg heeft een Woonvisie 2010-2015 die aanpassing vraagt in de loop van deze 
periode. Daarnaast is er een kwaliteitsatlas en zijn er regionale woningmarktafspraken gemaakt. De 
PvdA houdt vast aan de actieve grondpolitiek, en dat vraagt om verstandig nadenken over de 
toekomst als het gaat om aankopen, verkopen en ruilen van gronden.  

Woningmarkt 
Bouwen daar waar behoefte is, is ons belangrijkste speerpunt de komende jaren. Met name starters 
op de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge hypotheekeisen moeite om aan een 
woning te komen. Dat wil niet zeggen dat we alleen maar goedkope woningen moeten bouwen: het 
op gang brengen van doorstroom op de woningmarkt, levert ook meer goedkope starterswoningen 
op. De huidige crisis vraagt om verstandige keuzes.  
De (financiële) positie van corporaties baart veel zorgen. Wij willen dat de gemeente afspraken 
maakt met de corporaties en beleggers/bouwers over welke projecten de komende jaren 
wel/gefaseerd/vertraagd of niet worden uitgevoerd.  

Mortiere 
De Mortiere vraagt om een andere aanpak. De wijze van samenwerken met het consortium vraagt 
om een andere benadering nu het er naar uitziet dat de wijk voorlopig nog niet klaar is.  
 
 

Concreet: 
• De woonvisie wordt aangepast aan de huidige tijd, en de gemeente zorgt bij 

nieuwbouwprojecten voor een mix van huur en koop, duur en goedkoop, waarbij nieuwbouw 
een onderdeel is van de totale woningmarkt. De regionale woningmarktafspraken zijn 
leidend.  
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• Leegstaande kantoren een andere bestemming geven of aanbieden als kluswoning op de 
woningmarkt 

• Voldoende studentenhuisvesting conform de afspraken met de UCR. 
• Nieuwe bouwconcepten voor meergeneratiegezinnen  
• We willen blijvend concrete afspraken maken met Woongoed, en de huurdersvereniging 

daarbij betrekken, over: 
- het aantal te bouwen woningen 
- investeringen in de leefbaarheid van wijken 
- het signaleren van, en reageren op huurproblemen en overlast 
- slagingskansen op de woningmarkt voor de diverse doelgroepen 
- kwaliteit van de woningen 
- energiebesparende maatregelen met het oog op de totale woonlasten (incl. gas, 

water, licht en servicekosten) 
- bestrijden van extreme woningoverlast 
- de mate waarin de woningmarkt wordt geliberaliseerd 
- de invloed van huurders op nieuwe en te renoveren woningen 
- de mate waarin corporaties doelgroepen huisvesten 

 

2.4 Onderwijs 
Voor elk kind goed onderwijs op een passende plek in het onderwijsaanbod. Dat is de insteek van de 
PvdA. 

Integraal Kindcentrum (IKC) 
Een school is niet alleen voor leerlingen een plaats om te leren. Het is ook een ontmoetingsplaats en 
een baken in de wijk. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders en buurtbewoners. Een 
Integraal Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar kan daarin een belangrijke bijdrage leveren. In 
een IKC is de plaats voor opvang, onderwijs, opvoeden, zorg, op basis van één pedagogische visie, 
met één team en één leiding. Zodat ouders en kinderen zich veilig en vertrouwd weten. Het IKC in de 
Griffioen is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot het behoud van voorzieningen 
in de wijk en het versterken van de kwaliteit.  

Samenwerking voor behoud kwaliteit 
Dalende leerlingenaantallen hebben grote gevolgen voor scholen. PvdA Middelburg wil dat scholen 
met verschillende grondslag veel meer samenwerken om te blijven bestaan. Zowel in het basis- als 
voortgezet onderwijs steunen wij een intensieve samenwerking tussen openbaar, bijzonder en 
speciaal onderwijs. De PvdA wil dat er een actieplan komt voor het behoud van voldoende 
basisscholen, met een goede spreiding. Met inzet van inclusief onderwijs en IKC’s.  

Voortgezet Onderwijs 
In het Voortgezet Onderwijs willen we een intensieve samenwerking binnen Walcheren om 
kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs te kunnen aanbieden. De vmbo-afdelingen van CSW en 
Mondia College hebben al de eerste stappen gezet tot samenwerking.  

Startkwalificatie 
Het doel van ons onderwijs is dat alle jongeren uiteindelijk minimaal een startkwalificatie hebben 
(een mbo 2/ havo/vwo diploma). Dit is noodzakelijk voor een goede start op de arbeidsmarkt. We 
willen de voortijdige schooluitval zo ver mogelijk terugdringen door deze leerlingen goed op te 
vangen in de juiste voorzieningen.  

Stageplaatsen 
De aansluiting van VMBO en MBO zal de gemeente goed moeten ondersteunen. De gemeente zal 
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meer verantwoording moeten nemen voor stageplaatsen. De gemeente kan meer bemiddelen en 
stageplaatsen aanbieden.  

Passend onderwijs 
PvdA Middelburg wil dat ieder kind het onderwijs krijgt wat het beste bij hem/haar past. Binnen het 
passend onderwijs hebben het Samenwerkingsverband Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs 
hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Kernwoorden zijn: passend onderwijs, inclusief 
onderwijs, snel toegankelijk. 

University College Roosevelt 
We zijn in Middelburg trots op onze University College Roosevelt. Een internationaal georiënteerde 
opleiding midden in de stad op een prachtige locatie. De University College Roosevelt heeft landelijk 
een goed aanzien en is voor Middelburg een belangrijk instituut. De gemeente faciliteert daarbij als 
het gaat om een Common House, studentenhuisvesting en onderwijshuisvesting.  

Concreet: 
 Inclusief onderwijs blijft leidend 
 Actieplan basisonderwijs (beschikbaarheid/goede spreiding)  
 Op basis van het actieplan basisonderwijs, krijgt onderwijshuisvesting prioriteit bij het doen 

van investeringen 
 Gemeente wil samen met partners IKC’s ontwikkelen 
 Iedere Middelburger een startkwalificatie 
 Zorg voor afstemming tussen het passend onderwijs en de verschillende decentralisaties 

naar gemeenten (denk aan jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet) 
 De gemeente zorgt voor meer stageplaatsen  

 

2.5 Zorg 
Er gaat de komende jaren nogal wat veranderen op het terrein van de zorg. Middelburg is een stad 
met goede voorzieningen voor iedereen, ongeacht leeftijd en mogelijkheden.  Afgelopen jaren zijn in 
de wijken en kernen Woonservicezones gemaakt zodat ouderen en mensen met een beperking in 
hun eigen wijk kunnen blijven wonen, zolang mogelijk zelfstandig en indien nodig met 
ondersteuning. Oud worden is geen ziekte, het is een levensfase, en we verwachten van mensen dat 
ze zich daarop voorbereiden. Het is aan de gemeente om ondersteuning te bieden, op maat, 
innovatief, gebruikmakend van nieuwe technologieën. We willen dat de gemeente Middelburg 
voldoende slagvaardig is om de nieuwe taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Dat vraagt een 
andere organisatie, meer gericht op ondersteuning bieden, faciliteren van initiatieven van bewoners, 
ook op het gebied van zorg.  

Zorgwerkgroepen 
Meedenken over zorg vinden wij heel belangrijk: de mensen waar het om gaat willen we een stem 
geven in de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan de zorg. Dat doen we door mensen en 
belangenorganisaties te betrekken bij de veranderingen. Door wijkbewoners een stem te geven bij 
de zorg in hun wijk en dorp. De PvdA wil dus dat er per wijk zorgwerkgroepen komen Zoals we al 
jaren wijkteams en verkeerswerkgroepen hebben in iedere wijk en kern. Op dezelfde manier kunnen 
mensen ook participeren in het meedenken over de zorg in hun eigen omgeving. Een stem hebben in 
zorg betekent ook mee kunnen denken bij aanbestedingen, de PvdA wil dat zorggebruikers kunnen 
meedenken in aanbestedings- en inkoopprocedures.  

Zorgverleners 
In de zorgverlening zijn er verschillende rollen; mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Voor een 
goed samenspel tussen deze drie groepen zorgverleners is het belangrijk dat iedereen bewust is van 
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de specifieke kwaliteiten van deze verschillende groepen. Vrijwilligers zijn niet minder dan 
professionals, en mantelzorgers kunnen nooit vervangen worden door vrijwilligers of professionals. 
PvdA Middelburg wil dat professionele zorg, samen met de zorg van mantelzorgers en vrijwilligers 
een sluitend netwerk vormen rond mensen met behoefte aan ondersteuning. 

Met de Manteling en de SWM heeft Middelburg twee belangrijke partners, naast de organisaties die 
professionele zorg aanbieden.  

Verdrag voor Rechten voor Mensen met een Beperking 
Het Verdrag voor Rechten voor Mensen met een Beperking zal waarschijnlijk binnenkort door de 
regering geratificeerd worden. Voor Middelburg betekent het verder ontwikkelen richting een 
gemeente die op allerlei leefgebieden toegankelijk, leefbaar en faciliterend is voor mensen met een 
beperking.  

Concreet: 
 Zorg moet vooral ondersteuning op maat zijn, zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen 

wijk en zelfstandig kunnen blijven wonen 
 We willen zorgteams van professionals in de wijk die samenwerken met zorgwerkgroepen 

van wijkbewoners die meepraten over de zorg in hun eigen wijk of kern 
 Innovatieve (technologische) oplossingen  kunnen een uitkomst bieden bij de uitvoering van 

zorg- en dienstverlening. Internetsites als wehelpen.nl kunnen hieraan een bijdrage leveren 
 Bij aanbestedingen staat de kwaliteit voorop en de gebruikers moeten betrokken worden bij 

het opstellen van het bestek 
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3. Vrije tijd en ontspanning 
3.1 Sport en spel: sociaal cement van de samenleving 
Sport en spel zijn belangrijk voor onze samenleving.  Het zorgt voor ontspanning, is goed voor lijf en 
leden, het vormt een deel van je netwerk, het bevordert integratie en sociale samenhang. 
Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn in onze wijken en 
dorpen het sociale cement van de samenleving.  

Accommodaties 
De PvdA heeft in de afgelopen periode werk gemaakt van sport en wil dat blijven doen. Er is 
geïnvesteerd in nieuwe accommodaties en sportvelden zodat de sportverenigingen volop de ruimte 
kunnen hebben. Denk hierbij aan het nieuwe complex dat Middelburg en Vlissingen hebben 
ontwikkeld op hun gemeentegrens: ‘het Sportcomplex Vrijburg’, en aan het nieuwe zwembad dat 
ook daar staat. In 2012 werd een splinternieuwe sporthal geopend in de Breewijk: de Sprong. In 
Dauwendaele kreeg de FC meer voetbalruimte door aanleg van een kunstgrasveld en Jong Ambon 
verhuisde naar de velden bij Sportcomplex de Sprong. In Sint Laurens werd het korfbalveld 
vernieuwd. In Arnemuiden is een mooie sportvoorziening gerealiseerd, in 2014 zal er een 
kunstgrasveld worden aangelegd ten behoeve van de voetbalvereniging. 

Vrijwilligers 
Om ook in de toekomst krachtige sportverenigingen te kunnen blijven hebben is het van belang dat 
zij support krijgen om vrijwilligers aan zich te blijven binden. Ook hier geldt dat we zo veel mogelijk 
overlaten aan de verenigingen en vrijwilligers, de gemeente is er om te faciliteren en te 
ondersteunen als dat nodig is.    

Jeugdsportfonds 
Om het alle kinderen mogelijk te maken deel te nemen aan verenigingssport blijft Middelburg 
deelnemen aan het Jeugdsportfonds. Ook voor kinderen uit gezinnen met minder financiële 
draagkracht moet het mogelijk zijn om lid te worden van een sportvereniging. 

Topsport versus breedtesport 
Topsport kan bijdragen aan de positieve uitstraling van de gemeente. Topsporters hebben een 
voorbeeldfunctie voor jongeren in de gemeente. Uitdrukkelijk kiezen we echter voor de 
breedtesport, iedereen moet kunnen meedoen. 

 

Concreet:  
 De kwaliteit van sportparken en sporthallen verder verbeteren en sportverenigingen meer 

mogelijkheden geven bij het eigen beheer en onderhoud. 
 Met mensen uit het onderwijs, kinderopvang en sportverenigingen kijken hoe hun aanbod 

beter op elkaar kan aansluiten. Beroepskrachten specifiek hiervoor inzetten 
(combinatiefuncties) en sportstudenten inschakelen om hier aan te werken. 

 Er voor zorgen dat de tegemoetkoming in de kosten van sport voor minima goed wordt 
benut, specifiek het Jeugdsportfonds. 

 Verenigingen ondersteunen bij het vinden van vrijwilligers, bijvoorbeeld door voorlichting, 
gerichte campagnes en het mogelijk maken van cursussen. 

 Initiatieven vanuit de inwoners, zoals het beweegpad in de Griffioen, waardeert de PvdA. We 
sporen de gemeente aan dit soort initiatieven te promoten in andere wijken. 

 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen recreatief en competitief sporten in Middelburg 
bij het gebruik van sportvoorzieningen. 
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3.2 Cultuur en evenementen: koesteren en uitbouwen 
Cultuur is belangrijk voor een samenleving. Het bindt je met een stad, met elkaar, bewoners beleven 
er plezier aan en het speelt een belangrijke rol bij participatie en emancipatie van bewoners. Cultuur 
maakt de gemeente aantrekkelijk voor zijn bewoners en mensen van buitenaf en heeft daardoor een 
economische waarde.  Middelburg heeft een sterke eigen identiteit en een grote traditie met 
betrekking tot het culturele leven: kunstbeoefening door amateurs, muziekscholen, bibliotheken, 
poppodia, musea en cultuureducatie. De PvdA wil deze sterke eigen identiteit en het culturele 
klimaat daarom koesteren en mogelijk uitbouwen. 

Financiële toegankelijkheid 
Juist deze voorzieningen en hun toegankelijkheid staan onder druk door bezuinigingen. Door de inzet 
van middelen zoals een (Jeugd)Cultuurfonds willen wij ervoor zorgen dat cultuur voor iedereen 
toegankelijk blijft.  

Stadsschouwburg  
De vernieuwing en verbouwingsplannen van de Stadsschouwburg in onze stad kennen een 
ingewikkelde en dramatische geschiedenis in de voorbije jaren. Helaas moeten we constateren dat 
nieuwbouw op het Molenwater onmogelijk is gebleken, niet in het minst door de economische crisis 
van de afgelopen vijf jaar. Ook de PvdA maakte de keus om geld uit het budget van de nieuwbouw 
voor de schouwburg vrij te maken en voor andere doeleinden in te zetten, om te voorkomen dat nog 
meer op de sociale voorzieningen moest worden bezuinigd. 

Blijkens een peiling die wij hielden onder de mensen in Middelburg is ruim 73% voor behoud van een 
schouwburg in de binnenstad. Dat standpunt hadden we al en blijven we daarom verdedigen. Tevens 
willen we dat de Stadschouwburg een levendig centrum wordt van allerlei culturele activiteiten en 
amateurgezelschappen daar mogelijkheden geven hun activiteiten te ontplooien. Op het ZEP is er 
Studio A58, een plaats om meer grootschalige bijeenkomsten en voorstellingen te laten plaatsvinden  

Samenwerken creatieven 
Een cultureel klimaat wordt niet gemaakt door de politiek maar door de kunstenaars, creatieve 
mensen en liefhebbers in de stad zelf. De PvdA wil daarom het cultuurbeleid zo veel mogelijk samen 
met hen vormgeven. De PvdA wil dat er actief wordt samen gewerkt met gezelschappen die zich 
buiten de gebaande paden wagen om zo tot een breed cultureel aanbod te komen. 

Evenementen 
Evenementen zijn belangrijk voor de inwoners. Middelburgers beleven er plezier aan, in 
saamhorigheid, en ze vergroten de aantrekkelijkheid van de stad voor bezoekers en toeristen. 
Bovendien zijn evenementen belangrijk voor de middenstand. De PvdA wil dit graag blijven 
ondersteunen. In het algehele aanbod van activiteiten in Middelburg zal er voor elk wat wils moeten 
zitten.  

Concreet: 
 Stadschouwburg in de binnenstad blijft behouden 
 Meer culturele levendigheid in de Stadsschouwburg 
 Historisch waardevolle gebouwen en cultureel erfgoed zoveel mogelijk behouden en waar 

nodig een nieuwe bestemming geven. Initiatieven hiertoe van eigenaars en ondernemers 
faciliteren 

 Steun voor evenementen in de stad 
 Beeldende kunst in de Vleeshal kan blijven 
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4. Werk , economie en ondersteuning minima 

4.1 Werk en economie 
Werk is belangrijk voor mensen. Zowel het inkomen als het gevoel iets te presteren in de 
maatschappij. Vandaar dat de PvdA ook aan de gemeente een opdracht wil geven om de 
werkgelegenheid te behouden zo mogelijk te vergroten. De PvdA heet immers niet voor niets de 
Partij van de Arbeid. 

Lokaal aanbesteden  
Aanbestedingen van de gemeente Middelburg moeten toegankelijk zijn voor onze Middelburgse 
ondernemers. Onze lokale ondernemers zorgen immers voor werkgelegenheid. Bovendien is het 
belangrijk dat onze ondernemers zich ook betrokken voelen bij de gemeente Middelburg. Knip waar 
mogelijk grote opdrachten op in kleinere, zodat ook zij er op in kunnen tekenen.   

Bij onderhandse aanbestedingen wordt de afspraak gemaakt dat minimaal twee lokale ondernemers 
worden uitgenodigd om mee te doen 

‘Social return on investment’ 
Bij aanbestedingen wordt werk alleen gegund onder voorwaarde dat de deelnemende partij 
minimaal 5% van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van jongeren, langdurig werklozen,  en 
arbeidsgehandicapten. Dat heet “Social Return on Investment”. Dit passen we toe bij alle projecten 
(fysiek, infra en sociaal) en bij de inkoop van diensten en producten van de gemeente. 

Regeldruk 
De regeldruk kan nog verder worden verminderd. We gaan een ontregelconferentie organiseren, 
waaraan ondernemers en de gemeente deelnemen. 

Jeugdwerkloosheid 
Jeugdwerkloosheid is een belangrijk probleem. PvdA Middelburg wil dat de gemeente zich actief 
inzet om deze jongeren aan werk helpt. Er mag geen generatie verloren gaan doordat er geen 
werkervaring kan worden opgedaan. Middelburg zal een actieplan jeugdwerkloosheid moeten 
opstellen. Samen met de bedrijven in Middelburg en het beroepsonderwijs zoeken we naar 
structurele oplossingen.  

Samen sterk in het stadscentrum 
De binnenstad van Middelburg staat op de derde plaats in Nederland als winkelgebied met het meest 
veelzijdige aanbod van winkels. PvdA Middelburg is hier trots op. We moeten er naar streven om  in 
de top 3 te blijven. Veelzijdigheid en kwalitatief goed aanbod zijn hoofdkenmerken.   

Bedrijfsterreinen  
In Middelburg is de voorraad bedrijfsterreinen beperkt. We kunnen ons niet permitteren dat 
bedrijven Middelburg de rug keren en moeten dus zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor 
ondernemers. Ruimte om te ondernemen is goed, mits het ook meer werkgelegenheid met zich mee 
brengt. Regionale afspraken over bedrijfsterreinen zijn leidend. 

ZZP-ers 
In onze gemeente zijn veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) actief. Veel bedrijven beginnen 
als éénpitter. Dat is niet altijd makkelijk, zeker niet in economisch moeilijke tijden. Om hen te 
faciliteren stellen we voor dat  er ontmoetingsplekken worden ingericht, waar zij tegen een laag 
tarief kantoor- of atelierruimte kunnen huren. Dit kan in bijvoorbeeld leegstaande gebouwen in  de 
gemeente Middelburg.  Leegstaande panden kunnen ook creatieve hotspots voor jongeren worden, 
door henzelf beheerd. 
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4.2 Ondersteuning minima 
 

Meedoen en steun 
Inwoners in Middelburg zonder werk hebben recht op de ondersteuning van Orionis; hulp bij het 
vinden van werken en/of een uitkering. De PvdA Middelburg vindt dat hier wat tegenover moet 
staan. We verwachten dat men actief meedoet in de samenleving. Door het doen van 
vrijwilligerswerk of deelnemen aan een werkcorporatie. Een werkcorporatie biedt mensen die geen 
werk hebben de mogelijkheid werkervaring op te doen, vaardigheden te oefenen en daarbij scholing 
te volgen. Jong en oud werken hier met elkaar samen en wisselen ervaringen uit. We dagen 
onderwijsinstellingen uit met ons uit mee te denken over het opzetten van deze corporaties.  

Porthos 
Om de ondersteuning van mensen te verbeteren, hoort de balie van Orionis onderdeel uit te maken 
van Porthos. Zo zijn ook andere vormen van hulp beschikbaar, zoals maatschappelijk werk en ook het 
loket voor vrijwilligerswerk.  

Langdurigheidstoeslag 
Voor mensen die langdurig (meer dan 3 jaar) een WWB-uitkering ontvangen willen we de 
langdurigheidstoeslag behouden.  

Werkende armen 
PvdA Middelburg wil dat de gemeente in beleidsvorming structureel rekening houdt met werkende 
armen. De voorlichting vanuit de gemeente over toeslagen en ondersteuning moet helder en 
effectief zijn, zodat een ieder die daar recht op heeft daar ook echt over kan beschikken. 

Concreet: 
 Alle ideeën en acties op het gebied van werkgelegenheid in samenhang maken tot een Plan 

van de Arbeid 
 We voeren ‘social return on investment’ in 
 Er wordt een ontregelconferentie georganiseerd. 
 Er moet een Actieplan Jeugdwerkloosheid komen 
 Voor starters komen er creatieve hotspots  
 We faciliteren ZZP-ers en starters, door leegstaande gebouwen beschikbaar te stellen 
 Orionis gaat  experimenteren met werkcoöperaties 
 De langdurigheidtoeslag blijft 
 Orionis integreert de frontoffice in Porthos 
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5. Verkeer 
 
Verkeersveiligheid 
Voor de PvdA is verkeersveiligheid van groot belang vooral van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals 
ouderen en fietsers. Wij willen dat alle inwoners veilig gebruik kunnen maken van de openbare weg. 
Daarom heeft de PvdA in het verleden de aanzet gegeven voor het oprichten van 
verkeerswerkgroepen in iedere wijk van Middelburg. 

Fietsen 
Fietsen doen vrijwel alle Middelburgers. Op de fiets is bijna alles in onze stad goed bereikbaar. De 
PvdA is altijd een groot voorstander geweest van fietsgebruik. Dat kun je ook merken aan de 
verbeteringen in de infrastructuur van de laatste jaren. Te benoemen zijn de aanleg van vele nieuwe 
fietspaden in de omgeving, de bouw van een voetgangersbrug naast de Schroebrug die de situatie 
voor de fietsers aanmerkelijk heeft verbeterd, de veilige routes in de buurt van scholen 
(Stromenwijk) en niet in de laatste plaats onze gewonnen strijd voor de sluiting van de Stationsbrug 
voor auto’s. 

De gemeente Middelburg richt haar beleid op een forse verdere verbetering van de 
fietsvoorzieningen, in het project Bike Friendly City. Een goed idee. 

Binnenstad 
Binnen de omwalling van de binnenstad en het kanaal heeft de voetganger en de fietser altijd 
voorrang boven het autoverkeer, met uitzondering van de 2 doorgaande verkeersroutes Seisplein 
resp. Ramsburg naar Schroebrug. Deze regel wordt  bij alle toegangen tot de binnenstad duidelijk 
aangegeven met de volgende tekst: 'In deze binnenstad heeft de voetganger en de fietser voorrang 
op het autoverkeer. 

In de buurt van scholen en winkelcentra willen wij extra aandacht voor veilige en doorgaande 
fietsroutes. De huidige fietsstroken op de wegen van Middelburg zijn te smal. Het parkeren van 
fietsen moet veilig, dichtbij en overzichtelijk zijn.  

Openbaar vervoer en WMO-vervoer 
In Middelburg rijdt sinds 2011 de Servicebus. Een uitkomst voor mensen die geen gebruik meer 
kunnen maken van de fiets of voor wie lopen te ver is. Een prachtig initiatief mede tot stand 
gekomen dankzij de PvdA. Openbaar vervoer en WMO-vervoer vragen om slimme combinaties. 
Zoveel mogelijk openbaar vervoer voor iedereen, WMO-vervoer als het niet anders kan. De PvdA wil 
dat dit initiatief wordt voortgezet. 

Parkeren 
Parkeren van auto’s door bezoekers van de binnenstad  vindt bij voorkeur plaats in de 
parkeerkelders.  

Concreet: 
 Doorgaande fietsroutes verbeteren en steun voor project Bike Friendly City 
 Bij station, scholen, in het centrum en winkelcentra zorgen we voor voldoende 

(fiets)parkeerplaatsen 
 Meldpunt voor fietsers op de website van Middelburg toegankelijk maken, hier kunnen 

obstakels direct gemeld worden 
 Verbreding van de fietsstroken in Middelburg  
 Voorkeur voor parkeren in Parkeergarages in plaats van op straat; De prijs voor het parkeren 

in  parkeergarage blijft fundamenteel lager dan parkeren op straat 
 Mensen met een beperking en ouderen gaan steeds meer gebruik maken van elektrische 

auto’s en fietsen en driewielfietsen. We moeten hier rekening mee gaan houden.  
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 Behoud van de service bus, in combinatie met zo goed mogelijk openbaar vervoer, en apart 
WMO-vervoer als het niet anders kan.  
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6. Milieu, natuur en duurzaamheid 
De PvdA vindt een goede schone leefomgeving en milieu van levensbelang. We steunen initiatieven 
van bewoners om zelf hun wijk beter schoon te houden dan de gemeente kan, dan ook van harte en 
de gemeente ondersteunt dit met materiaal en mankracht indien nodig. Ook vindt de PvdA dat  
het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen tot een minimum moet worden beperkt om 
bijensterfte en vervuiling van grond en grondwater te voorkomen. De PvdA is ook tegen de komst 
van megastallen binnen de gemeentegrenzen. De afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn, maar 
de PvdA vindt wel dat als de gemeente hier geld op overhoudt, dat dit terug moet naar de betaler. 
Ook moet grofvuil één keer per maand gratis laten ophalen gratis blijven om zo vervuiling te 
voorkomen.  
 
Behoud groene longen 
Het groen in de stad Middelburg zorgt voor een verbinding tussen het landelijk en het stedelijk 
gebied. Dit groene raamwerk, met bolwerken en groene longen, geeft de stad haar structuur, 
identiteit en leefbaarheid. De voor Middelburg kenmerkende groene longen (groene gebieden vanaf 
de rand van de binnenstad richting het buitengebied) moeten zoveel mogelijk behouden blijven.  

Initiatieven bewoners en stadslandbouw 
Groen in de woonomgeving kan een positieve invloed hebben op de leefbaarheid van de omgeving 
Het stedelijk groen vervult een ecologische, educatieve en recreatieve functie. De PvdA is blij met 
Hoogerzael in de Griffioen en wil vergelijkbare initiatieven ook in andere wijken steunen. 
Stadslandbouw is in opkomst, het verbindt mensen met elkaar in de wijken en kernen, en zorgt voor 
kennis van voedsel en het kweken daarvan. De PvdA wil dat initiatieven gefaciliteerd worden.  

Duurzaamheid 
De gemeente Middelburg voert een beleid om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat houdt in dat 
bewoners niet meer energie gebruiken dan dat men zelf opwekt. Dit houdt ook in dat men in 2050 
CO2 neutraal is. De PvdA steunt het Tien Punten Plan van het ministerie van VROM en de VNG.  
Het tien punten plan is opgesteld door de Vereniging Klimaatverbond Nederland en de Provinciale 
milieufederaties. Kortweg komt het erop neer om bestaande woningbouw energiezuiniger te maken, 
en nieuwbouw energieneutraal te bouwen en energie prestatienormen (EPC) bij utiliteitsbouw 
(bedrijven) aan te scherpen. De PvdA steunt dit beleid en als de financiën dit toe laten dan streven 
we er naar om dit eerder te bereiken. 
 

Concreet: 
 Gebruik bestrijdingsmiddelen beperken 
 Geen megastallen 
 Overschotten afvalheffing terug naar de betalers 
 Grof vuil één keer per maand gratis ophalen 
 Het behoud van de beeldbepalende groene longen tussen de stad en het buitengebied blijft 

een absolute prioriteit 
 Duurzame initiatieven van bewoners en ondernemers,  waaronder stadslandbouw, 

stimuleren en faciliteren 
 Middelburg energieneutraal in 2050 
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7. Besturen 
De Partij van de Arbeid kiest voor een toegankelijk en transparant bestuur dat sterk gericht is op 
samenwerking en partnerschap met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 
andere gemeenten.  

Financiën 
De afgelopen jaren heeft de gemeente al voor miljoenen aan bezuinigingen doorgevoerd en het 
einde is nog niet in zicht. Op dit moment is de begroting voor 2014 sluitend, maar de verwachting is 
dat er nog bezuinigd moeten worden voor een bedrag van totaal tussen de 2 en 3 miljoen structureel 
voor de periode 2015-2018. Het standpunt van de PvdA is steeds geweest dat mensen met een 
minimum inkomen moeten worden ontzien bij bezuinigingen. De gelden die Middelburg krijgt in het 
kader van de decentralisaties worden ook daadwerkelijk ingezet binnen het sociale domein.  

Ook voor de komende jaren blijft de PvdA erbij dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen 
dragen. Daarnaast willen we de investeringsruimte van 1 miljoen in standhouden.  

Schuldpositie en grondbedrijf 
De schuldpositie en het grondbedrijf vragen nadrukkelijk aandacht. Middelburg heeft veel grond 
aangekocht in het kader van de kwaliteitsatlas. Dat past ook bij de actieve grondpolitiek, waarbij de 
winst op grondexploitaties door de gemeente gemaakt wordt, en dus ten goede kan komen van 
maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld onderwijshuisvesting. De PvdA staat daar achter, in goede 
tijden, maar ook in slechte tijden, want dat verandert niets aan het principe dat winst op gronden 
van ons allemaal is, en niet van ontwikkelaars.   

De huidige situatie, na vijf jaar crisis, vraagt om een realistische en nuchtere houding. Het grote 
voordeel van de grondportefeuille is dat de gemeente flexibel is in het ontwikkelen en aanbieden van 
gronden. Daarnaast geven prognoses aan dat Middelburg nog steeds groeipotentie heeft. De PvdA 
wil dat de gemeente regelmatig doorrekeningen van het grondbedrijf blijft maken, op deze wijze de 
vinger aan de pols houdt, en indien nodig maatregelen neemt.  

Maar, de beste manier om er voor te zorgen dat Middelburg daadwerkelijk groeit en grond verkoopt, 
is door te zorgen voor een aantrekkelijke gemeente waar mensen graag willen wonen.  

 

 


