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Van het bestuur 

Bij de uitslagen van de Provinciale Staten-verkiezingen bleek: 

Middelburg is een van de laatste rode gemeenten. Hoewel 

dat – tegen de  stroom in – een prachtige prestatie is (veel 

dank aan iedereen die mee campagne voerde!), stemt dat 

vooral droevig.  

We zullen ons extra moeten bewijzen richting de kiezer. Er 

zijn pijnlijke maatregelen in ons land, die nodig zijn voor de 

toekomst. Dit brengt onzekerheid bij mensen. Maar het is 

echt nodig om de zorg, economie en het hypotheekstelsel te 

veranderen. We merken als PvdA-ers allemaal wel eens dat 

dat lastig is uit te leggen.   

Binding is wat Middelburg sociaal maakt. Wij zijn ervoor 

elkaar. Dit betekent dat de een meer zal moeten betalen dan 

de ander. Dat doen we omdat we samen willen leven, samen 

genieten en samen sterk zijn. Het is nu financieel zwaar, maar 

dat betekent niet dat we elkaar laten vallen. Juist nu moeten 

we er voor elkaar zijn.  

Waarom Middelburg rood is op de kaart van Nederland? Wij 

gaan voor elkaar en geloven in elkaar. Samen sterk! 

Bob van Schuylenburch 
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Uit de fractie 

Door Jeroen Louws 

De afgelopen maanden is in de raad veel gesproken over de 

zakelijke bezuinigingen. Met een dreigend structureel tekort 

van ruim 8 miljoen vanaf de begroting van 2016 ontkomen 

we er ook in Middelburg helaas niet aan om na 

“kaasschaven” dit keer meer fundamentele keuzes te moeten 

maken. Om die keuzes voor te bereiden is de werkgroep 

Heroriëntatie Gemeentelijke Taken (afgekort tot HGT) in het 

leven geroepen met de opdracht in beeld te brengen waar 

kansen liggen om tot een andere rolverdeling te komen 

tussen gemeente en de samenleving. Een andere werkgroep 

heeft daarnaast voorstellen gedaan voor misschien wel het 

belangrijkste aandachtsgebied: het grondbedrijf.  Met een 

initiatiefvoorstel is het college opdracht gegeven uit te 

zoeken op welke wijze de komende jaren omgegaan zou 

moeten worden met de actieve grondpolitiek en de grote 

hoeveelheid grond die Middelburg op dit moment bezit. 

Met het HGT-traject heeft de raad het college de opdracht 

gegeven om gesprekken aan te gaan met partijen in de 

samenleving over de kansen en mogelijkheden van een 

andere rolverdeling tussen beiden. De raad neemt na die 

gesprekken een besluit over de positie van de gemeente én 

de gevolgen die dat heeft voor het takenpakket. Dat besluit 

had de start moeten worden om in fase 3 te bepalen welke 

financiële taakstelling daar bij zouden kunnen horen, maar 
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door de noodzaak om versneld – al in de november in de 

begroting voor 2016-2019 - met de bezuinigingen te moeten 

beginnen, is het wat ingewikkelder geworden. 

Keuzes 

Ook de PvdA zal keuzes moeten maken. En daar lopen we 

niet voor weg. In juni heeft de fractie door enkele moties en 

amendementen op de kaderbrief – het raadsvoorstel dat voor 

de periode 2016-2019 het financiële perspectief schetste en 

dus ook duidelijk maakt welk bedrag er straks precies 

bezuinigd moet worden – gepoogd het college in hun 

zoektocht al een beetje te sturen. Met moties over de 

invulling van het groenonderhoud, mate van openbare 

verlichting, inrichting van speelplaatsen, vernieuwingen in de 

bibliotheek, de begrotingsdiscipline, mobiliteit van 

gemeentepersoneel én de inkoop van jeugdzorg wilde onze 

fractie richting geven aan de keuzes die in de kaderbrief nu 

wel al degelijk worden gemaakt. Andere fracties zagen daar – 

hoe inhoudelijk ze het soms ook met de voorstellen eens 

waren – op dit moment vreemd genoeg niets in. Deze 

partijen wachten dus blijkbaar liever de voorstellen van het 

college lijdzaam af. 

OZB 

Met een samen met het CDA ingediend amendement gaf de 

PvdA aan zelfs een verhoging van de belastingen niet uit te 

sluiten. Onze gemeente is wat dit betreft één van de 

goedkoopste gemeenten van Zeeland en wij vinden dat we 
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bijvoorbeeld voor de onroerende zaakbelasting (OZB) best op 

het niveau van het gemiddelde van Zeeland mogen komen. 

Zeker als je bedenkt dat wij in een prachtige gemeente 

wonen met veel voorzieningen. Het amendement werd in 

overleg met de andere coalitiepartners voorlopig 

ingetrokken, maar geeft wel aan waar de PvdA zoekt. Waar 

huurders de afgelopen jaren door huurverhogingen de 

woonlasten hebben zien stijgen, wil de PvdA niet-

huiseigenaren bij voorbaat ontzien: bezuinigen met het 

motto dat daarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten 

zouden moeten dragen. Omdat we het belangrijk vinden te 

weten wat inwoners van deze onderwerpen vinden, gaan we 

de komende maanden met onze bekende PvdA-kar op pad 

om meningen te peilen. 

Molenwaterpark 

In het licht van “meer taken 

neerleggen in de samenleving” 

past wat de PvdA prima het 

besluit dat de gemeenteraad 

23 maart nam over het 

Molenwaterpark. De fractie 

heeft van harte ingestemd met 

de wens van de Vereniging 

Molenwaterpark om als inwoners zelf invulling te mogen 

gaan geven aan de inrichting van het park. Een historische 

stap omdat de overheid niet graag de touwtjes uit handen 
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geeft. Onze partij heeft alle vertrouwen in dat de vereniging 

de al lang gekoesterde wens voor het park kan waarmaken. 

Niet door extra zekerheden en voorwaarden te bedenken, 

maar door los te laten! 

Decathlon 

Tot slot nog ‘de kwestie Decathlon’. Onze fractie heeft 

ondanks het ongelukkige voortraject met fouten in een van 

de  bijlagen bij het voorstel, de conclusie getrokken dat de 

komst van Decathlon goed is voor Middelburg. De positieve 

aspecten wegen wat onze fractie betreft zwaarder dan de 

kanttekeningen die je misschien kunt plaatsten. Met het 

tegelijkertijd vastgestelde actieplan binnenstad is er 

bovendien aandacht voor de aantrekkingskracht van de 

binnenstad. Werk, werk, werk én de toeloop van bezoekers 

naar onze stad zijn wat de PvdA betreft geen kansen om zo 

maar voorbij te laten gaan. 
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Wethouder Saskia Szarafinski: 

De zorg blijft buiten schot 

Wat ons op dit moment erg 

bezighoudt op het stadhuis, van 

bestuurder tot ambtenaar tot 

raadslid, is de bezuiniging. We 

moeten 8,6 miljoen euro 

bezuinigen, structureel. Dat is 

heel veel geld. De afgelopen jaren 

hadden we de kaasschaaf al 

gebruikt, en overal de luxe 

randjes afgehaald. We zullen 

drastisch te werk moeten gaan. 

Wat als je iets schrapt? 

Als college hebben we in ieder geval afgesproken: de zorg 

blijft buiten schot. Dat kan ook niet anders, we krijgen 

komende jaren een forse korting vanuit het Rijk op de WMO, 

ik verwacht dat we als gemeente daar misschien  nog geld bij 

moeten leggen om de juiste ondersteuning aan mensen te 

bieden. En dat betekent eigenlijk extra bezuinigen op andere 

zaken om de zorg te kunnen betalen.  Maar alle andere 

onderwerpen worden kritisch bekeken. In mijn portefeuille 

kijken we bijvoorbeeld naar kunst en cultuur.  Dat doen we 

door ons bij elk onderwerp af te vragen: wat als je de 

voorziening helemaal schrapt, wat verdwijnt er dan en vind je 

dat echt erg? Zeg: de bibliotheek of de muziekschool.  Van 

welke onderdelen vind je het echt erg dat ze verdwijnen en 

wat mag het kosten om het in stand te houden? Zo krijg je 
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heel scherp waar het bestaansrecht ligt van zo’n voorziening, 

en welke investering je billijk vindt voor welke onderdelen. 

Porthos doet het goed en kan nog beter 

Verder heeft Porthos onze aandacht. Ik ben ontzettend trots 

op de mensen daar. De medewerkers zijn oplossingsgericht 

en dat werpt zijn vruchten af; ze hebben veel meer werk 

verzet dan verwacht. Het probleem met de PGB’s is goed 

opgepakt, de achterstanden met onder andere de AWBZ zijn 

weggewerkt en vanaf het begin hebben we meteen 

crisissituaties goed kunnen oppakken. Maar we liepen ook 

tegen zaken aan als te lange wachttijden bij de telefoon en in 

de afhandeling van mails. En we zijn er nog niet, want er 

veranderen steeds weer zaken, waar ook Porthos mee aan de 

slag moet. 

We gaan de komende tijd de gebiedsteams evalueren. Hierin 

zitten maatschappelijk werkers, mensen van MEE, 

Intervence en Welzijn Middelburg, wijkverpleegkundigen en 

andere professionals. Ze werken in de wijken met hoog risico. 

Ze zijn nu een half jaar bezig en we kunnen nu goed zien wat 

werkt en wat niet. Zij kunnen op dit moment niet autonoom 

genoeg functioneren. Hun beslissingen worden op een 

andere plek nog eens over gedaan en dat is niet goed. Dat zit 

de daadkracht in de weg. Als we zeggen dat we de 

professionals het vertrouwen geven, moeten we dat ook echt 

doen. Om ze meer beslissingsbevoegdheid te 

geven moeten we het organisatorisch anders inrichten. Dat 

gaat zeker lukken! 
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Het PvdA Ombudsteam Walcheren 

Door Caroline Diepeveen 

 

Het is bij velen misschien nog wat onbekend, maar binnen de 

afdeling Middelburg is er al een aantal jaren een 

Ombudsteam van de PvdA actief. Het is een gezamenlijk 

initiatief van drie afdelingen.  Vlissingen, Veere en 

Middelburg werken tot volle tevredenheid samen en vormen 

zo het Ombudsteam Walcheren. 

Gratis 

Het Ombudsteam helpt  mensen die in de knel raken door 

bezuinigingen, vastlopen in regels of even door de bomen het 

bos niet meer zien. Hulp van het Ombudsteam is gratis en 

voor iedereen, ook voor niet-leden van de PvdA. Tot nog toe 

hebben we zo’n 3 tot 5 zaken per jaar  voorgelegd gekregen. 

Dat is nog niet zo heel veel, hoor ik u zeggen. Dat klopt. Het 

kan natuurlijk zijn omdat de drie betrokken gemeentes hun 
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zaakjes erg goed op orde hebben, maar wij vermoeden dat 

een relatieve onbekendheid met het Ombudsteam ook één 

van de oorzaken is. 

Kamervragen 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het Ombudsteam  geen 

successen en succesjes heeft behaald en mensen goed heeft 

kunnen helpen. Zo werden wij onlangs geconfronteerd met 

de zaak van een oudere, zorgbehoevende mevrouw die op 

dubieuze gronden een verpleeghuisindicatie was geweigerd. 

De bezorgde familie ging in beroep bij het CIZ (Centrum 

indicatiestelling zorg) en nam contact op met het 

Ombudsteam.  

Het viel het Ombudsteam toen op dat de wettelijke termijn 

voor het CIZ voor het behandelen van bezwaren maar liefst 

21 weken bedraagt. Dat vonden wij, zeker voor dit geval, een 

onaanvaardbaar lange termijn. Het grote voordeel van de 

lokale PvdA Ombudteams bleek toen al snel. De lijntjes met 

de verantwoordelijke Tweede Kamerleden zijn heel kort. Na 

een mailtje van het Ombudsteam zijn er onmiddellijk vragen 

gesteld door de Tweede Kamerfractie, in de persoon van Lutz 

Jacobi, over deze onmogelijk lange bezwaartermijn.  

 

Lang wachten 

Het Ombudsteam nam ook contact op met het CIZ over het 

hoe en waarom van deze lange bezwaartermijn en hoe men 

daar in de praktijk mee omgaat. Bizar genoeg, stelde men 
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daar, gaat het vaak sneller om een nieuwe aanvraag in te 

dienen dan een behandeling van een bezwaar af te wachten. 

Verder stelde men dat de meeste bezwaren over het aantal 

uren toegekende zorg gaan. Een wat langere procedure is dan 

niet zo erg. We legden uit dat het in dit geval om de kwestie 

wel of niet verpleeghuiszorg ging en dat lang wachten wel 

heel vervelend is. 

Willibrord 

Van de betrokken familie hebben we deze week zeer 

heugelijk nieuws mogen ontvangen: de verpleegzorgindicatie 

is inmiddels door het CIZ verstrekt en mevrouw zal binnen 

een paar dagen verhuizen naar het nieuwe Willibrord dat 

gelukkig een kamer vrij had.  

 

De bewaarprocedure heeft in dit geval gelukkig niet de 

volledige 21 weken geduurd, maar zo’n 15 weken. Op het 

moment van schrijven zijn de Kamervragen helaas nog niet 

beantwoord, maar er is ons verzekerd dat dit zeer binnenkort 

zal gebeuren. We zijn uiteraard zeer benieuwd naar de 

antwoorden. 
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Politiek aankaarten 

Dit geval laat zien dat het Ombudsteam enerzijds mensen 

helpt die vastgelopen zijn in regels en bij instanties en heeft 

onze betrokkenheid mogelijk geholpen om de 

bezwaarperiode te verkorten. Daarnaast kan het 

Ombudsteam er ook voor zorgen dat een kwestie politiek 

wordt aangekaart en zo helpen voorkomen dat andere 

mensen op dezelfde manier vastlopen. Heeft u ook een 

kwestie die u aan het Ombudsteam zou willen voorleggen of 

weet van u van iemand in uw omgeving die de hulp van het 

Ombudsteam zou kunnen gebruiken, neem dan contact met 

ons op. 

Contact 

Het Ombudsteam kunt u bereiken per telefoon: 06-58932232 

(spreek een boodschap in en u wordt teruggebeld) of per 

email: pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com 
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Elf vragen aan Anneke Hartman 

 

1. Vertel eens kort wie je bent? 

Ik ben Anneke Hartman, geboren in 

1933 in Leiden. Ik ben een 

alleenstaande moeder van 6 

kinderen, allen uithuizig uiteraard. 

Ik ben, zoals mijn kinderen zeggen, 

geen “geraniumtype”! 

 

2. Vertel eens iets over je werk? 

Toen ik jong was werkte ik altijd op 

kantoor. Ben begonnen als jongste 

bediende en door avond- aan 

avondstudie opgeklommen tot directiesecretaresse met de 

nodige functies er tussenin. Momenteel doe ik, al vele jaren, 

vrijwilligerswerk. Het meeste is gericht op ouderen en mijn 

woonwijk. 

 

3. Kom je uit een rood nest of ben je zelf bij de PvdA 

gegaan? 

Ik kom juist niet uit een rood nest. Bij ons stond vroeger de 

radio alleen aan als de KVP er op was. Over politiek werd 

trouwens nooit gepraat. Alleen de Katholieke Volkspartij 

bestond voor mijn ouders. Toen ik ouder werd nam ik dat niet 

meer als vanzelfsprekend aan en ben ik de politiek met 

andere ogen gaan bekijken. In het begin was dat moeilijk, 
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politiek leek een doolhof voor mij. Toch kon ik mij het beste 

verenigen met de PvdA en dus ben ik daar poolshoogte gaan 

nemen. 

 

4. Wanneer ben je trots op de PvdA? 

Ik heb extra trots op de PvdA wanneer zij het aandurven om 

een geheel eigen standpunt in te nemen. Ik ben ook trots 

wanneer we met een grote groep - en dan niet alleen in 

verkiezingstijd-  gaan canvassen om onze mening te 

verkondigen en tevens die van de anderen aan te horen. 

 

5. Maak op een originele manier af: De sterkste…  

De sterkste is diegene die glimlacht in plaats van tekeer gaat. 

De sterkste liefde is die welke zijn eigen zwakte kan laten zien. 

 

6.  Doe je aan sport? 

Ik doe helaas niet aan sport. Daarvoor ontbreken mij de 

middelen. 

 

7.  Hoe ontspan je je? 

Ik ontspan mij door te dansen. Ik ben niet jong meer en ook 

niet de gezondste maar ik zeg vaak: ik kan beter dansen dan 

lopen en staan. Als ik dans vergeet ik even alle problemen! 

 

8. Wat mag van jou altijd blijven in Middelburg? 

Het oude raadhuis en het Volkorenfestival. Wat ook zeker 

moet blijven is de goede verstandhouding tussen de 
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gemeente en de bewoners. Al weet ik als geen ander dat je 

het nooit “iedereen” naar de zin kunt maken. Een goede 

verstandhouding is dan toch zeker het begin. 

 

9. Wat vond je het opmerkelijkste het afgelopen jaar? 

De ongelukken waarbij zoveel mensen in een keer dood zijn. 

En zeker ook de oorlogen die er zijn. Zij brengen mij in 

gedachten weer terug naar die akelige tijd uit mijn jeugd:  de 

Tweede Wereldoorlog. Laat er alsjeblieft geen derde komen! 

 

10. Waar heb je je de afgelopen tijd aan geërgerd?  

Aan al die oneerlijke bestuurders/politici. Zij zouden het 

voorbeeld moeten geven maar nee: zij zijn onderhevig aan 

fraude! 

 

11. Met wie zou je in een volgend nummer willen 

kennismaken? 

Tom van Aalst! 
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Albert de Vries: een Zeeuw in Den Haag 

15 juni 2015 

 

Graag vertel ik waarmee ik me 

de laatste maanden heb 

beziggehouden in de Tweede 

kamer. Ik heb het erg druk 

gehad met de behandeling van 

de nieuwe Omgevingswet. Die 

wet vervangt 26 bestaande 

wetten en enkele duizenden 

ministeriële regelingen op het 

gebied van ruimtelijke 

ordening, milieu, bouw, 

infrastructuur, water, grondbeleid, natuur en bodem. Het is 

het grootste wetgevingsproces van na de oorlog, 

vergelijkbaar met het proces dat heeft geleid tot ons nieuw 

Burgerlijk Wetboek.  

Inmiddels zitten de eerste en tweede termijn van de kamer er 

op en is het wachten op de tweede termijn van de minister 

met daarop volgend een derde termijn. Dat zal nog voor de 

zomervakantie plaats vinden. Wij zijn positief over deze wet. 

De bestaande wetten zijn in de afgelopen decennia los van 

elkaar stapsgewijs tot stand gekomen, waardoor er een 

ondoorzichtig  en omslachtig stelsel is gegroeid. Daar zijn wel 

goede dingen mee bereikt, zoals schonere lucht en schoner 
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water, maar procedures zouden allemaal best wel een beetje 

makkelijker, sneller en goedkoper kunnen worden gemaakt. 

Met de nieuwe wet lukt dat. 

Ik heb er vooral voor gepleit dat de wet er ook voor moet 

zorgen dat Nederland mooier en duurzamer wordt, dat we 

zorgen dat we nieuwe uitdagingen aan kunnen zoals 

klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing, groei 

en krimp, teruglopende biodiversiteit, de omslag naar een 

fossielvrije productie, grotere energieonafhankelijkheid 

enzovoort enzovoort. 

 

Niet in geld uit te drukken 

Onze fractie is begonnen om onder aanvoering van 

staatssecretaris Sharon Dijksma een goede 

natuurbeschermingswet te maken. Dat is samen met collega 

Henk Leenders goed gelukt. De kranten schrijven vooral over 

de jacht (die hebben we een heel eind weten terug te dringen 

maar niet kunnen verbieden) maar wij zijn trots op dat vooral 

de niet in geld uit te drukken waarden van natuur, fauna, 

flora en landschap zijn geborgd.  

In de debatten over de Omgevingswet heb ik mij vooral 

ingezet voor een veel grotere rol van bewoners en 

maatschappelijke organisaties bij nieuwe plannen. En dat lijkt 

te lukken: initiatiefnemers en overheden moeten hen veel 

eerder, op het moment dat nog meerdere oplossingen 

mogelijk zijn, bij plannen betrekken en invloed geven.  
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Ook heb ik me sterk gemaakt dat gezondheidsaspecten een 

grotere rol krijgen bij afwegingen over vergunningverlening. 

Vaak is het causaal verband tussen een activiteit en 

gezondheid niet wetenschappelijk te leggen. Maar als er een 

zwaar vermoeden is dat er verhoogde risico's zijn, zoals bij Q-

koorts of vogelgriep dan moet dat een titel kunnen zijn om 

een vergunning te weigeren of een reeds verleende 

vergunning te vernietigen.  

 

Mensen met een beperking 

Verder heb ik me ingezet om de toegankelijkheid van mensen 

met een functiebeperking in de wet te regelen. In het 

regeerakkoord staat dat Nederland eindelijk het VN-verdrag 

dat de belangen van mensen met een beperking regelt, gaat 

ratificeren. Het voorstel daartoe ligt inmiddels bij de Kamer. 

Ik heb samen met de ChristenUnie moties en amendementen 

ingediend om de toegankelijkheid van de openbare ruimte en 

van gebouwen verplicht te gaan stellen. 

Tenslotte heb ik me ingezet voor verstandige regelgeving 

voor het behoud van monumenten.  

Na de vaststelling van de Omgevingswet komen er nog vele 

uitwerkingswetten en regelingen. Met name bij de 

grondexploitatiewet zal ik me straks inzetten voor een 

eerlijker en minder risicovol grondbeleid.  
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Het weer 

Komende week mag ik de wet op het KNMI doen. Gelukkig 

gaan we in de Kamer niet over welk weer het wordt. Maar we 

gaan er wel over dat de voorspellingen en waarschuwingen 

goed geregeld blijven. Ik zal amendementen indienen tegen 

de privatisering van het KNMI en voor het verplicht stellen 

van weersinformatie uit één bron (die van het KNMI) bij 

crisissituaties. 

 

Ziekenhuisplan Zeeland 

Tussendoor sta ik uiteraard ook voor de Zeeuwse belangen. 

Dat is heel mooi om te doen. Je ziet dan dat het echt van 

belang is dat je er in Den Haag boven op zit, want de meeste 

collega's en zeker ook de ministeries weten echt niet zo goed 

hoe de hazen hier lopen. Veel tijd hebben we besteed aan het 

ziekenhuis. Samen met Wouter van Zandbrink en collega Lea 

Bouwmeester is het gelukt om minister Schippers te laten 

inzien dat marktwerking in een regio als de onze niet werkt. 

Sterker nog: averechtse effecten heeft. Alle krachten 

bundelen, samenwerken en een rem op private klinieken kan 

zorgen dat er draagvlak blijft voor een ziekenhuis van 

voldoende niveau. We hebben haar er ook van kunnen 

overtuigen dat een ziektekostenverzekeraar (bij ons CZ) ook 

zelf veel te veel belangen heeft om de moeilijkste knopen te 

kunnen doorhakken en dat het van belang is dat ook de 

Zeeuwse bevolking en de Zeeuwse overheden betrokken 



22 

 

worden bij een oplossing. Wij waren er best trots op dat de 

minister op basis hiervan binnen drie maanden een plan tot 

bundelen van krachten geëist heeft van CZ met de 

voorwaarde dat alle belanghebbenden bij de opstelling 

betrokken moeten worden. Wij zijn heel benieuwd waar de 

commissie Slenter straks mee komt. 

 

Van scholen tot fuiken 

Andere Zeeuwse zaken waar ik me de laatste weken voor heb 

ingezet is behoud van een goede Jeugd GGZ in Zeeland, 

behoud van wetenschappelijk instituut NIOZ in Yerseke, de 

kleine scholen-problematiek in de gemeente Hulst in relatie 

tot gratis kinderopvang in België, de uitdieping van de 

toegang tot de Vlissingse haven, de Schotse Huizen in Veere, 

de spoorlijn Axel-Zelzate als Nederlands aandeel in de nieuwe 

Schelde-Seine verbinding, het weer toestaan van het 

recreatief vissen met fuiken voor de Walcherse kust, 

zandsuppleties en het zeewaarts verleggen van de kustlijn om 

grotere en betere stranden mogelijk te maken.  
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Gezicht in de wijk  

De PvdA is in Middelburg al jarenlang zichtbaar voor de 

inwoners. Bij activiteiten, op de Markt, in wijken, probeert de 

fractie zijn gezicht te laten zien. Iets om vol te houden, want 

we zijn niet meer de enige politieke partij die zo hoort wat er 

leeft in Middelburg. 

Afgelopen jaar werden we met enige regelmaat gewezen op 

het belang om oren en ogen hebben in wijken en buurten in 

Middelburg. Of het nu om activiteiten als burendag, bric-a-

brac in de Griffioen, Middelburg Rozenstad in de binnenstad 

of een jubileum van voetbalvereniging Dauwendaele  gaat, 

door de contacten die we al jarenlang in de wijken hebben 

worden we voor dit soort activiteiten altijd “uitgenodigd”. En, 

het is niet alleen gezellig om met elkaar iets nuttigs te doen in 

de wijk. Je hoort van alles en bent als PvdA-er of partij 

zichtbaar voor de bewoners zodat ze je ook in andere 

situaties weten te vinden. 

Wijkcontactpersonen 

Die kracht van de Middelburgse afdeling moeten we 

vasthouden. Een gezicht in de wijk: dat zijn letterlijk oren en 

ogen in élke buurt. Het betekent bijvoorbeeld aanwezig op 

alle wijktafels. We willen weten wat er speelt. De 

tussenhaakjes genoemde personen zijn contactpersonen voor 

de volgende wijken: Nieuw en St. Joosland (David), 

Dauwendaele en Stromenwijk (Mehmet), 

Veersepoort/Klarenbeek/Sint Laurens/Nieuw Middelburg 
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(Pim/Marga), Mortiere (Peter/Tom), Zuid (Evie), Griffioen en 

Binnenstad (Jeroen) en Arnemuiden (Peter/Bob/Eric). 

En zijn er activiteiten dan probeert de fractie daarbij ook het 

gezicht te laten zien. Veel uitnodigingen bereiken ons via de 

gemeente of de lokale media, maar lang niet alles komt ons 

ter oren. Is er een activiteit bij u in de buurt waarvan u vindt 

dat we er zouden moeten zijn; laat het ons dan weten. Speelt 

er iets in de wijk, dan hoort de contactpersoon van de wijk 

dat overigens ook graag. Mail het ons via 

pvdamiddelburg@gmail.com of kijk voor het emailadres van 

de contactpersonen op www.middelburg.pvda.nl.   

De kar op de Markt 

 

Maandelijks is de fractie daarnaast met de PvdA-kar aanwezig 

op de Markt. De zaterdag voorafgaand aan de 
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raadsvergadering gaan we regelmatig met Middelburgers in 

gesprek over een actueel agendapunt. Afgelopen jaar 

hoorden we zo bijvoorbeeld gelukkig hoeveel Middelburgers 

vluchtelingen wél welkom willen heten in onze stad of waar 

Middelburgers juist wel of juist niet op willen bezuinigen. 

Hulp kunnen we bij al deze activiteiten overigens goed 

gebruiken. Vindt u het leuk om met één van ons uw wijk in te 

gaan of staat u ons graag terzijde op de Markt? Laat het ons 

weten! 
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15 vragen aan Eric Lameijn 

 

1. Vertel eens kort wie je bent. 

Mijn naam is Eric Lameijn: ik ben 

op dit 22 jaar en student bij de 

docentopleiding docentopleiding 

geschiedenis van de Universiteit 

Leiden. Daarvoor heb ik vier jaar 

geschiedenis gestudeerd in 

Rotterdam. Ondanks deze studie-gerelateerde bezoeken aan 

de randstad ben ik al vanaf enkele uren na mijn geboorte een 

trotse inwoner van de gemeente en stad Middelburg. 

 

2. Vertel eens iets over je studie in een paar zinnen. 

In mijn studie geschiedenis aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam heb ik me tijdens mijn laatste jaar vooral gericht 

op identiteit, “memory” (geheugen) en beeldvorming – 

specifiek over de verwoesting van Middelburg op 17 mei 

1940, waarover ik mijn masterthesis geschreven heb. Na vier 

jaar theoretisch onderwijs is het nu tijd voor een praktische 

opleiding in Leiden. 

3. Wat vind je leuk aan je werk (studie)? 

Geschiedenis is geweldig! Het is niet ieders “ding”, maar 

zonder geschiedenis geen heden, is de stelregel. Alles, 
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letterlijk alles, heeft geschiedenis: de PvdA, de gemeente 

Middelburg, de Rode Jet – maar ook je fietssleutel, pen of 

wollen sokken. Om dit over te kunnen brengen op een jonge 

generatie is een bijzonder mooie taak. 

4. Wat voor werk (studie) zou je doen als je dit werk niet 

deed? 

Dit is een heel lastige vraag, want in principe ben ik best 

tevreden over mijn studiekeuzes tot nu toe. Ergens heel diep 

van binnen zou ik ooit misschien nog wel eens werk willen 

doen, waarmee ik meer van de wereld kan zien – op een 

schip, bijvoorbeeld. Een combinatie is natuurlijk nog beter: 

lesgeven op een schip, het bestaat! 

5. Wat deed je besluiten om lid te worden van de PvdA? 

In mijn hart ben ik altijd een constructieve socialist geweest 

(twee termen die elkaar niet per definitie uitsluiten) – en een 

aanhanger van de waarden van de sociaaldemocratie. Toen ik 

in 2013 tijdens de Leergang Lokale Politiek ontdekte hoe 

gemeentepolitiek werkte en wat voor geweldige mensen 

achter de PvdA in Zeeland staken, was ik verkocht.  

 

6. Welke PvdA-waarden gebruik je in het dagelijks leven? 

Vooral het omzien naar mensen die extra hulp nodig hebben. 

Veel te vaak wordt gekeken en gehandeld puur vanuit 

eigenbelang, terwijl we met een beetje meer aandacht voor 
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anderen al een heel eind komen. De quote hierbij is: “er is 

genoeg op deze wereld voor ieders behoeften, er is alleen 

niet genoeg voor ieders hebzucht”. Als vrijwilliger bij de 

Voedselbank kom ik iedere week weer nieuwe schrijnende 

gevallen tegen, die ik met veel enthousiasme zoveel mogelijk 

wil ondersteunen – al is het maar met iets relatief kleins en 

tijdelijks als een zak aardappelen of een krop sla. 

7. Wat kan en wil jij als persoon voor de PvdA betekenen? 

Vanuit de Jonge Socialisten – ik ben voorzitter in Zeeland - 

kan en wil ik mij hard maken voor de broodnodige verjonging 

binnen de PvdA – een partij die, zoals bijna alle andere 

partijen, een vrij grijs imago heeft - niet in de laatste plaats 

onder jongeren. Jongeren aan tafel in alle gemeentes, dat is 

het doel. Daarnaast heb ik het werk in de 

kandidaatstellingscommissie voor de Provinciale Staten 

geweldig gevonden en zou ik dat graag vaker doen. Als 

fractievolger ben ik met veel plezier betrokken bij de lokale 

politiek. 

 

8. Wanneer ben je extra trots op de PvdA? 

Wanneer we ons samen sterk maken voor de mensen die dat 

nodig hebben – en dat gebeurt in Middelburg gelukkig 

regelmatig! 
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9. Wie in Middelburg verdient een lintje en waarom? 

De “koffiedames” van de Voedselbank! Zij zetten zich elke 

week weer in en zorgen ervoor dat tientallen mensen ver van 

een sociaal isolement worden gehouden. 

10. Welk boek heb je laatst gelezen? 

Ik ben op dit moment bezig in deel 1 van “Het spel der 

Tronen”, de boeken achter de serie “Game of Thrones”, van 

George R.R. Martin. Geweldige serie, dito boek! Deel twee 

staat al klaar op de boekenplank! 

11. Welke film heeft indruk gemaakt? 

Een paar weken geleden “The Imitation Game” gezien, over 

het leven van Alan Turing, de belangrijkste codebreker die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog het Duitse enigma wist te 

ontcijferen. Na de oorlog is hij gevangen genomen vanwege 

zijn homoseksualiteit, een bizar feit – wat in het Engeland van 

de jaren ’50 schijnbaar helemaal niet zo vreemd was. Een 

ontroerend verhaal en een aanrader voor iedereen. 

12. Wat is je favoriete plekje in Middelburg om weg te 

dromen? 

Middelburg is een fantastische stad, met veel favoriete 

plekjes. Het bolwerk in de zomer is een topper, bijvoorbeeld! 
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13. Waaraan of aan wie heb je je de afgelopen tijd 

geërgerd? 

De kleine groep mensen die op gronden van ras en geloof de 

oorlogsvluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië willen weren. 

Petities, Facebookpagina’s en wat al niet meer: er wordt van 

alles gedaan onder het mom van “het gaat ons niet om de 

mensen”, terwijl de mensen in een persoonlijk gesprek 

regelmatig wél op stereotypes afgaan: alle asielzoekers zijn 

kinderverkrachters en dieven, is wat er bijvoorbeeld letterlijk 

is gezegd. Deze vooroordelen komen natuurlijk niet zomaar 

uit de lucht vallen, maar ik kan mij wel ergeren aan zulk 

ongelooflijk zwart-wit denken. 

14. Waarvan werd je de afgelopen tijd blij? 

Van veel dingen: mijn geweldige vriendin, mijn studie, mijn 

vrienden. En specifiek binnen de PvdA: de openheid waarmee 

jongeren worden ontvangen, bijvoorbeeld bij het gewest 

waar Aty en de andere bestuursleden ons actief betrekken bij 

zaken die voor jongeren belangrijk zijn.  

15. Welk PvdA-lid zou jij in het volgende nummer van Rode 

Jet willen leren kennen? 

Anita Pijpelink! 
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Kersvers Statenlid Anita Pijpelink:  

Over luizen en blaasontsteking in campagnetijd en met je 

neus in de politieke boter vallen 

April 2015 - Sinds 26 maart 

mag ik mijzelf namens de 

PvdA lid van Provinciale 

Staten Zeeland noemen. 

Samen met Ben de Reu, 

Annebeth Evertz en Ralph 

van Hertum 

vertegenwoordig ik de PvdA 

in de Staten van Zeeland. De 

campagnetijd die vooraf 

ging aan de verkiezingen vond ik net zo enerverend als dat ik 

hem leuk vond. Ik heb veel rozen uitgedeeld, veel mensen 

gesproken, veel geluisterd en veel zorgen geregistreerd. 

Vanuit de afdeling Middelburg en niet als minste van Bob heb 

ik zo ontzettend veel steun en inzet mogen ervaren! Heel erg 

bedankt daarvoor! Ik ben er heel erg trots op dat we als een 

van de weinige afdelingen in Nederland en als enige 

gemeente in Zeeland de grootste partij zijn gebleven. Dit is 

dankzij de inzet van jullie allemaal! Dit mogen we de 

komende jaren niet vergeten, namelijk dat in Middelburg de 

meeste mensen hun stem, hun hoop en verwachting aan ons 

als sociaaldemocraten hebben gegeven.  
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Kammen, wassen, kammen, wassen, kammen 

Tijdens de weken voor de verkiezingen is zo’n beetje elk vrij 

uurtje opgegaan aan de campagne. Het thuisfront zag me 

komen en vooral gaan. En wat wil je dan ABSOLUUT NIET 

horen van de school van de jongste twee? Deze: “Jullie 

meiden hebben luizen!” AAAHHHGGGG. Neeeeee! Geen tijd 

voor! Geen zin in! Zucht, er zat niks anders op, kammen, 

wassen, kammen, wassen, kammen en nog eens kammen. 

Dat ik door de kou buiten tijdens de campagne een 

blaasontsteking had opgelopen kon er dan ook nog wel bij… 

Je moet er wat voor over hebben, toch? Ach, we hebben het 

allemaal weer overleefd. Althans, die luizen hebben het 

gelukkig niet overleefd. 

Tegenvaller 

De uitslag van de verkiezingen Provinciale Staten viel zwaar! 

Ik wind er geen doekjes om. Daar waar we allemaal een 

beetje hoopten op een zachte landing in Zeeland moesten we 

een teruggang van zeven naar vier zetels met lede ogen 

aanzien. De fractie is vastberaden om de komende periode 

ons sociaaldemocratisch gezicht duidelijk te laten zien en het 

geluid van de PvdA goed te laten klinken.  

De drie grootste partijen CDA, SGP en VVD hebben de 

voorkeur uitgesproken om samen met de PvdA weer een 

coalitie te vormen. Momenteel zitten we midden in het 

formatieproces. We zijn een kleinere partij geworden, maar 

de inzet van de onderhandelingen hebben steeds als 
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richtsnoer die portefeuilles waar we als sociaaldemocraten 

een wezenlijk verschil kunnen maken. In een volgende Jet 

hoop ik er naam en paard bij te kunnen noemen. 

Inwerken 

De afgelopen twee vrijdagen ben ik onderworpen aan een 

inwerkprogramma, georganiseerd door de Statengriffie. 

Thema’s als provinciaal beleid, integriteit en agressie en 

geweld kwamen voorbij. En ik heb kennisgemaakt met veel 

mensen die als ambtenaar belangrijk werk verrichten voor 

onze provincie. Op vrijdag 24 april is de vuurdoop. Dan is er 

een vergadering van de commissie Economie, waar ik samen 

met Ralph in zit en in de middag een Statenvergadering. Op 

de agenda van de commissie staat de N62 Sloeweg en de 

dreigende budgetoverschrijding. Het economisch belang van 

een goede en snelle doorstroom op deze weg is groot. 

Kortom, een lastig dossier, waar, als je niet oppast, alleen 

maar verliezers in zijn.  

Aangezien ik jullie vertegenwoordig, nodig ik jullie van harte 

uit om ideeën, suggesties, vragen en zorgen over de provincie 

Zeeland en/of het provinciaal beleid met me te delen. Het 

makkelijkst gaat dat door me te mailen: 

a.pijpelink@zeeland.nl of te bellen: 06-34592693.  

Tot de volgende Jet!  
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Kopij Paste 

Door Jeroen Louws 

Dit keer niet alleen geknipt uit de media, maar een Kopij 

paste met de media als onderwerp. Over de langzaam 

tanende rol van lokale media als “waakhond van de 

democratie”. In het Zeeuwse of Middelburgse zijn we zoals u 

weet niet verwend met een erg uitgebreid medialandschap, 

maar misschien juist daarom wordt de situatie hier inmiddels 

penibel. Of is het niet erg dat er bij de raadsvergadering 

straks misschien géén journalist van de lokale media meer 

aanschuift? 

 

Al op 19 maart 2010 schrijft VNG Magazine over de 

teruglopende belangstelling van de media voor de 

gemeentepolitiek: perstribunes blijven leeg, de 

krantenartikeltjes zijn verworden tot overgetypte 

persberichten. Op dat moment lijkt de opkomst van social 

media de redding. Bestuurders zijn nu immers niet langer 

afhankelijk van een journalist om hun boodschap onder de 



35 

 

aandacht te brengen, dat kunnen ze via Facebook en Twitter 

nu heel goed zelf. Bijkomend voordeel: de inhoud daarvan 

bepaal je zelf, met een journalist moet je het maar 

afwachten. Waarom zou je je dan druk maken over de 

regionale kranten, die heb je tegenwoordig toch niet meer 

nodig? 

In maart 2012 concludeert Leo Mudde in een themanummer 

van VNG Magazine dat twitter de krant niet kan vervangen. 

Het artikel verschijnt vanwege een brief die 31 Haarlemse 

raadsleden en wethouders sturen na het ingrijpen door de 

Telegraaf Media Groep bij ‘hun’ krant, het Haarlems Dagblad. 

Ongeveer tegelijkertijd schrikken elders in het land ook 

diverse bestuurders op van het nieuws dat Wegener, uitgever 

van veel regionale dagbladen waaronder de PZC, meer dan 

driehonderd banen schrapt – vooral bij de redacties van de 

‘papieren’ kranten. Bij de ene regionale krant staat de 

onafhankelijkheid ter discussie, bij de andere worden 

journalisten wegbezuinigd. Het lokale politieke nieuws, 

vroeger vaak de opening van de pagina, werd daarmee 

voortaan samengevat in korte éénkolommertjes. Raadsleden 

hanteren hun eigen social media om hun boodschap uit te 

dragen. Maar die kunnen nooit de rol van de onafhankelijke 

journalistiek overnemen. 

Voor de lokale democratie zou het een groot gemis zijn als de 

regionale en lokale journalistiek geen of onvoldoende 

verslaglegging meer zou kunnen doen. De toegevoegde 
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waarde van kwalitatief goed nieuws, nieuwsduiding en -

analyse is van groot belang. In het rapport 

‘Nieuwsvoorziening in de regio’ concludeert professor 

Beunders dat wethouders en raadsleden de onafhankelijke 

lokale en regionale media van cruciaal belang vinden voor het 

goed functioneren van de lokale democratie. De informatie- 

en nieuwsvoorziening aan burgers kunnen ze zelfs niet af 

zonder die media. 

Het belang dat wethouders en raadsleden hechten aan de 

onafhankelijke lokale en regionale media staat in schril 

contrast met de staat van de lokale en regionale journalistiek. 

Vooral de maatschappelijke rol van de journalistiek – de 

kritische stem die de lokale overheid controleert – staat 

onder druk. Het gevolg is dat zowel de kwantiteit als de 

kwaliteit van berichtgeving over de gemeente afneemt. Ook 

in onze PZC. Afgelopen jaren is het aantal redacteuren 

merkbaar teruggelopen en met de onlangs aangebrachte 

wijzigingen in de opmaak kan ik me niet aan de indruk 

onttrekken dat het aantal Walcherse pagina’s is 

teruggelopen. De gemeente zelf is onvoldoende in staat om 

deze taak over te nemen: ze heeft wel steeds meer eigen 

informatiekanalen tot haar beschikking maar een alternatief 

voor kritische onafhankelijke journalistiek kan ze niet bieden. 

Wie de ‘eigenaar’ is van het probleem van het afnemen van 

de kritische lokale en regionale journalistiek is misschien niet 

duidelijk, maar aangezien het om een maatschappelijk 
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probleem gaat, hebben alle betrokken partijen – inclusief de 

gemeente – een rol. Een oplossing is niet makkelijk voor 

handen. Op een symposium dat D66 eind vorig jaar in 

Amsterdam organiseerde, lukte het eigenlijk om maar één 

oplossing te vinden hoe de controle op de lokale politiek te 

vergroten: geef lokale media subsidie. De lokale tv-zender 

AT5 bedelde al succesvol om subsidie in Amsterdam (naast 

een verplicht bedrag van één euro per huishouden) maar de 

vraag is hoe onafhankelijk de zender vervolgens nog kan zijn 

in zijn berichtgeving. Publicist Chris Aalberts vraagt zich in 

december 2014 op thepostonline.nl af of aanvullend 

controlerend aanbod op lokaal niveau niet prima van 

bloggers of burgerjournalisten zou kunnen komen? 

Kritiek dat deze nieuwsvoorziening niet objectief zou zijn, is in 

het licht van de gesubsidieerde media natuurlijk onzin. Of 

gemeenten lijdzaam moeten afwachten is echter de vraag. 

Ook in onze regio zouden we de komende jaren misschien 

iets meer kunnen en zelfs moeten gaan doen om een 

kritische pers te behouden. In navolging van Beunders is ook 

voor Middelburg in de toekomst een oplossing misschien wel 

het instellen van een lokaal stimuleringsfonds voor kritische 

journalistiek. Wie weet hebben we dan na een motie of een 

amendement bij begroting net als in Amersfoort straks ook 

een subsidiepot voor vernieuwende mediaprojecten. 
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De JS in Verkiezingstijd 

Door Eric Lameijn 

De afgelopen verkiezingen waren niet de meest succesvolle in 

de geschiedenis van onze mooie partij. Toch was het niet 

alleen kommer en kwel. Tijdens de campagne heb ik vele 

mensen met verschillende achtergronden zien samenwerken 

met maar één doel: de boodschap van de Partij van de Arbeid 

bekendmaken. Met veel plezier heb ik gezien dat jong en 

“oud” de handen ineen sloegen. Want al was de uitslag niet 

waarop menigeen had gehoopt, toch hebben we als 

vereniging een prestatie van formaat geleverd. 

Met een ambitieus JS-lid in de Provinciale Staten en in elke 

afdeling betrokken jongeren was de campagne ook een 

moment om van de verjonging binnen de partij in haar volle 

omvang te kunnen genieten. Door heel Zeeland zijn jongeren 

langs de deuren gegaan, hebben flyers uitgedeeld en zijn 

vooral in gesprek gegaan over de toekomst – hun toekomst in 

deze prachtige provincie. Zeeland is niet alleen grijs, grauw en 

saai. Zeeland is groen, vol leven en vol kansen, ook voor 

jongeren. De komende jaren gaat de JS zich daarvoor enorm 

inspannen – in navolging van Ralph van Hertum, Anita 

Pijpelink en de rest van de PvdA-fractie in de Provinciale 

Staten. Wij hebben er als JS alle vertrouwen in dat dit sterke 

team samen met jongeren aan de slag zal gaan om Zeeland af 

te stoffen en er de bruisende provincie van te maken die het 

kan zijn. 
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Belangrijke contacten:  

Contact met Wethouder: Saskia Szarafinski 

Telefoon: 0118 - 675430 

E-mail: benw@middelburg.nl 

 

Contact met Bestuur: Bob van Schuylenburch:  

pvdamiddelburg@zeelandnet.nl  

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

 

Contact met de fractie: Mehmet Kavsitli: 

info@mekabouwadvies.nl 

 

Ombudsteam Walcheren: 

pvdaombudsteamwalcheren@gmail.com  

Tel: 06 58 93 22 32  

 

Website: www.middelburg.pvda.nl 

Facebook: http://facebook.com/PvdAMiddelburg 

 

rekening van de PvdA Middelburg bij de Rabobank, nummer 

NL20RABO 0151225702. 
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